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รองศาสตราจารย ชัยเลิศ ปริสุทธกุล กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจรญิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย จันจิรา จันทรเจริญสุข กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม กรรมการ ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย  อินทรนวล กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการ สํานักงานศาลยุตธิรรม  

ผูพิพากษาศาลชั้นตน 
ประจํากองผูชวยศาลฎีกา 

พลตํารวจโท ดร.อดุลย ณรงคศักดิ ์ กรรมการ ผูประสานงานชุดโครงการ 
กระบวนการยุตธิรรม สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ดร.มต ิ หอประทุม กรรมการ NECTEC 

ดร.นัทธี จิตสวาง กรรมการ ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณ ี กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร อาลยั  เลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นายจิรันดร บูฮวดใช  ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวนุชจรี สามงามอินทร  ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวพิมลพรรณ แซเหลี่ยว  ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวสุภสิตา  นาคปาน ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปร ี ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวลัดดา เข็มนาค ผูชวยเลขานกุาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 





กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

The 12th NPRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 

“ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” 

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 9 กรกฎาคม  2563 

เวลา สถานที่  :  อาคารศูนยภาษาศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.10 น. กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย อาจารย ดร.วิรัตน  ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.10 – 09.20 น. กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย รองศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

09.20 – 09.30 น. กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

09.30 – 10.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร หนวยงานเจาภาพรวมจัดงาน บทความดีเดน (Best Paper Awards)  

และประธานสาขา (Session Chair )  
10.00 – 11.00 น. การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทยอยางยั่งยืน” 

โดย ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร  
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประธานมูลนิธิกสกิรรมธรรมชาติ

11.00 – 12.00 น. การปาฐกถาขององคปาฐก เรื่อง “Disruptive Technology และการปรับตัวของประเทศไทยสู
อนาคต” 

โดย คุณจิรายุส ทรัพยศรีโสภา  
ผูกอตั้ง Bitkub และ Group CEO บริษัท บิทคับ แคปปตอล กรุป โฮลด้ิงส จํากัด

12.00 – 13.30 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 13.30 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร 

13.30 – 18.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เวลา    กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร แยกตามหองยอย 
 

12.00 – 13.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายแยกตามหองยอย (ตอ) 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



ตารางนําเสนอผูทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Invited Speaker) 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

สาขาที่นําเสนอ หัวขอการบรรยาย รายช่ือและสังกัด เวลาที่ บรรยาย สถานที่บรรยาย 
ก า ร ท อ ง เที่ ย ว  แ ล ะ
อุตสาหกรรมบริการ 

สถานการณโควิด-19กับการ
ทองเทีย่วไทย 

ดร.สุมาลี วองเจริญกุล 13.30 – 14.30 น. หอง LI 2 

อาคารศูนยภาษาฯ  
ชั้น 3 

รัฐประศาสนศาสตรและ
นิติศาสตร 

การบริหารจัดการภาครัฐยุค 
disruptive society 

รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิร ิ 13.30 – 14.30 น. หอง LI 5 
อาคารศูนยภาษาฯ  

ชั้น 4 

อาเซียนศึกษา และการ
ระหวางประเทศ 

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
ในกลุมประเทศอาเซียน 

อาจารย ดร. สุทธพิงศ วรอุไร 13.30 – 14.30 น. หอง LI 4 

อาคารศูนยภาษาฯ 
 ชั้น 4 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น 

ศาสตรพระราชากับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น 

รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ใจอารีย 09.00 – 10.00 น. หองประชุมปน
เกลียวอาคารศูนย
ภาษาฯ ชั้น 2 

การพยาบาลและการ
สาธารณสุขที่ทันสมัยใน
ยุคปญญาประดิษฐเพื่อ
ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ดู แ ล
สุขภาพสังคม 

ศาสตรของพระราชากับ
บทบาทพยาบาลในยุค 
Disruptive Technology 

ศาสตราจารย ดร.วิภาดา ณาวิกติกุล 09.00 – 10.00 น. หอง LI 6 อาคาร
ศูนยภาษาฯ  ช้ัน 4 



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 
อาจารย ดร.เสาวณี  คงศรี และอาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 

วันที ่9 กรกฎาคม 2563 หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. AGR 1 การพัฒนาตํารับยาน้ํามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

โดย วลัยลักษณ พรผล และประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา 
13.45-14.00 น. AGR 2 การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักปลานิลอินทรียภายใตการเลี้ยงใน

ระบบไบโอฟลอค  
โดย ศุภกิตติ์ กลั่นจังหรีด ปุญชรัศมิ์ มีแกว และนิสรา กิจเจริญ 

14.00-14.15 น. AGR 3 การสกัดและทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืมผัว 
โดย สุณัฐชา ปยะมิ่ง สุกัญญา มหาธีรานนท และลลิดา แชงค 

14.15-14.30 น. AGR 4 การพัฒนากากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงไฟฟาเปนวัสดุปลูก 

โดย สิรินารี เงินเจริญ และธวัชชัย นาอุดม 
14.30-14.45 น. AGR 5 การคัดแยกและการจําแนกเช้ือแบคทีเรียจากดินในเขตอุทยานแหงชาติน้ํา

หนาว ในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ และชัยภูมิ  
โดย ปถย หมีอินทร สุภาวดี พาหิระ ปยะรัตน ศรีสวาง และดํารงศักดิ์ เปกทอง 

14.45-15.00น. AGR 6 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศรวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 
ดวยชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือน  
โดย สบาย ตันไทย และอดิศรา ตันตสุทธิกุล 

SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี  ยะสะกะ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ  บุญอินทร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน  ทัศนเจริญ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  เสียงเสนาะ 
อาจารย ดร.ปยะชาติ  มีจิตรไพศาล  
และ อาจารย ดร.วัชรินทร  ราชนิยม 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A 2 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. SCI 1 ผลของการเจือไอออนยูโรเพียมตอสมบัติการเปลงแสงในแกวลิเทียมแบเรียม

แกโดลิเนียมซิลิเกต  
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ วาสนา มาศิลป และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

| King’s Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

09.15-09.30 น. SCI 2 การลดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  
โดย วรรธน อรรณนพพร ศุภรัชชัย วรรัตน 

09.30-09.45 น. SCI 3 การวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกงโดยใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศโดย เศวตฉัตร ศรีสุรัตน

09.45-10.00 น. SCI 4 รูปแบบการบริหารเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นํา
กลับมาใชใหมในประเทศไทย โดย เสรีย ตูประกาย และวิวัฒน กิตตินาราพร 

10.00-10.15 น. SCI 5 การศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครม  
โดย ธันยนันท ศรีพันธลม วนิดา ชัยชนะ วลัยลักษณ ชื่นใจดี 
และนิตยา นิลวรรณา 

10.15-10.30 น. SCI 6 ความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง 
โดย สุทธิสา จันทรเพ็ง และวัลลีรัตน พบคีรี 

10.30-10.45 น. SCI 7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคล่ือนที่ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โดย สุกัญญา คงทัน และวารีรัตน แกวอุไร 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A 2 

09.00-09.15 น. SCI 8 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการ
สรางฉากทัศน เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
โดย ณัฐณิชา จันทราสา และชัยวัฒน สุทธิรัตน 

09.15-09.30 น. SCI 9 การศึกษาความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซด
ออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลต  
โดย กนกวรรณ ปลายชัยภูมิ ธีรนาฎ วรรัตนชัยกุล และเอกรัตน วงษแกว 

09.30-09.45 น. SCI 10 สมบัติการเปลงแสงของระบบแกวออกซีฟลูออโรบอเรตท่ีเจือดวยดิสโพรเซียม
ไอออน  
โดย กีรติ เกิดศิริ ญิณดา แสงสวัสดิ์ และวีรวัต บุญพา 

09.45-10.00 น. SCI 11 การเปรียบเทียบคณุสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญที่มีสวนผสมระหวางขี้เถา
แกลบ ขี้เถาลอยและเปลือกหอย  
โดย โชตินันทร ปฏิการ สุจินต ศรีสวาง กิตติพงษ เสียงเสนาะ  
และมัทนี เสียงเสนาะ 

10.00-10.15 น. SCI 12 การเปรียบเทียบคณุสมบัติถานกัมมันตจากตะเกียบไมที่ใชแลวโดยการ
กระตุนทางกายภาพ  

โดย ภัฏศุภวิชญ พุมนอย วรวุฒิ มหากาล กิตติพงษ เสียงเสนาะ   
และมัทนี เสียงเสนาะ 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

10.15-10.30 น. SCI 13 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก  
โดย อริสรา แกวทับทิม จันทรวิมล มุงผล กนกวรรณ รักดี  
ศุภรัตน ทัศนเจริญ กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

10.30-10.45 น. SCI 14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคล่ือนที่แนวตรง ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  
โดย ณัฎฐา โตสันเทียะ ณัฐชา โตสันเทียะ กาญจนา มะลินิล  
ศุภรัตน ทัศนเจริญ กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ 

MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิต ิ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ  
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษ ี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. MATH 1 ตัวประมาณอัตราสวนสําหรับประมาณคาเฉลี่ยประชากรท่ีปรับใหมดวยการ

ถดถอยที่มีความแกรง  
โดย ศศินันท เชยชิต และนวลพรรณ ลอวสัน 

13.45-14.00 น. MATH 2 การเปรียบเทียบเทคนิคพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย 
โดย ธรรมรัตน กลีบเมฆ ญาดา พรภักดี และปยนุช ปองกัน 

14.00-14.15 น. MATH 3 การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการ โรงพยาบาลบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
โดย บุญมาก เหลาวนิชชานนท 

14.15-14.30 น. MATH 4 การวางแผนเกษียณอายุการทํางานกอนวัย ดวยการคัดเลือกหุนระยะยาว 
โดย กิตติภพ แซเตีย อัครินทร บุญสงค สุวนันท สิทธิ์จิตตระกูล 
ภูษณิศา ลอมทอง และจิรภัทร หยกรัตนศักดิ์ 

COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สิมาเลาเตา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน  ศิรสิุขโภคา 
อาจารย ดร.วรเชษฐ  อุทธา อาจารย ดร.เกลากัลยา  ศิลาจันทร 
อาจารยแกวใจ  อาภรณพิศาล และอาจารยสุขสวัสดิ์  แซลิ่ม 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง  222  ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. COM 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานของระบบ

คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
โดย นราดล สุคนธวงศ กนกภรณ โพธิราช กนกวรรณ โพธิราช   
และจิระพงศ  ฉันทพจน 
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09.15-09.30 น. COM 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพักนักศึกษา   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  
โดย น้ําฝน  สุขมา จุฑาภรณ  ชวลิตเจริญชัย และภัทรพล  พรหมมัญ 

09.30-09.45 น. COM 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  
โดย ณัฐกมล สรอยทองพูล  ณัฐพล เริ่มศรี และจิระพงศ ฉันทพจน 

09.45-10.00 น. COM 4 การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก 
โดย จิตรานุช เขียนรุงโรจน และกฤติกา สังขวดี 

10.00-10.15 น. COM 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ HTTP/2 และ HTTP/1.1  
กรณีศึกษา : เว็บไซต Video-on-Demand (VoD)  
โดย เทพนรินทร จริงบํารุง ศศิวิมล นนทิสิทธิ์ และกฤษณวรา รัตนโอภาส  

10.15-10.30 น. COM 6 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุน PM2.5 แสดงผลผานระบบคลาวน ดวย
เซ็นเซอรพีเอ็มเอส 7003   
โดย วริศร รัตนนิมิตร 

10.30-10.45 น. COM 7 การพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคําปรึกษาและ
การทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย สุรเชษฐ โฉมงาม  และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 
10.45-11.00 น. COM 8 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อชวยพยากรณความตองการวัตถุดิบของผลิตภัณฑ

ธุรกิจอาหารสัตว  
โดย ไพศาล อินทรสุวรรณ บุญชัย แซสิ้ว ศุภรัชชัย วรรัตน  
และสุรปรีช เมาลีกุล 

เวลา หอง 223  ชั้น 2 อาคารเรียน A2 
09.00-09.15 น. COM 9 ระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนอง

ธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
โดย นพดล  ตุดบัว เมธินี  วรรณโพธ์ิ นภารัตน  ชูไพร และคมศัลล ศรีวิสุทธิ์ 

09.15-09.30 น. COM 10 การสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน 

และวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค 
โดย สุทธิรักส ศุขเขษม และสมพร ปนโภชา 

09.30-09.45 น. COM 11 การศึกษาการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบ Real-time 

 โดย พิสิฐ มั่นหลง ภัทราวุธ คลายพฤกษ สันติภาพ ศรีจันทร 
และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา 

09.45-10.00 น. COM 12 การศึกษาการตรวจจับลายเสนจากภาพราง 
โดย ธนิสร อุดมพวก รณพร พัวรักษา วีรภัทร สมบูรณวงส 
และณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา 

10.00-10.15 น. COM 13 การพัฒนานวัตกรรมชวยสงเสริมการขายรานคาเฟขนาดเล็กเพื่อเปนตนแบบ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดย แวซําซูดิน แวดอกอ อมรเทพ มณีเนียม สุทัศน รุงระวิวรรณ 
และนิมารูนี หะยีวาเงาะ 
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10.15-10.30 น. COM 14 ปจจัยทางบุคลิกภาพที่มีผลตอความเสี่ยงในการโจมตีระบบสารสนเทศดวย
วิศวกรรมสังคม  
โดย สุทธิรักส ศุขเขษม 

10.30-10.45 น. COM 15 การประยุกตการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเพื่อจําแนกรายการบัญชีในบัญชีแยก
ประเภท  
โดย อารีวรรณ สันติสิริพงศ สมพร สําอางศรี และศุภฤกษ มานิตพรสุทธ 

10.45-11.00 น. COM 16 การเปรียบเทียบวิธใีนการแปลงชุดคําสั่งจากภาษาจาวาเปนคอทลิน 

สําหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

โดย นฤพล สุวรรณวิจิตร 
เวลา หอง 224  ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

09.00-09.15 น. COM 17 การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อบริการสารสนเทศงานแนะแนวการศึกษาตอ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดย อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ นฤพล สุวรรณวิจิตร ณัฐชัย สุบรรณเกตุ 
ศุภาดา ทองไทย และสิรินทรรัตน ปานประดิษฐ 

09.15-09.30 น. COM 18 การพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชน
เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย สุขสวัสด์ิ แซลิ่ม และพรเทพ น้ําใจสุข 

09.30-09.45 น. COM 19 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจําแนกขอมูลโรคหัวใจดวยเทคนิค
เหมืองขอมูล  
โดย คมสัน  แสนรักษ ศิริพรรณ  กันทะมูล สุพจน เฮงพระพรหม 
และไกรุง เฮงพระพรหม  

09.45-10.00 น. COM 20 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลการใชจักรยานสาธารณะ
ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

โดย ธาดา ลิมกุลาคมน ศุภชัย จตุราวิยสัจ วิกร มาณะวะกริช 
นิติมา ลักขณานุรักษ และไกรุง เฮงพระพรหม 

10.00-10.15 น. COM 21 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลการเกิดโรคเบาหวานดวย
เทคนิคเหมืองขอมูล 

โดย เชาววรรธน พุทธรักษา ภวินท สีแสง วาสนา จันทิวาสน 
สุพจน เฮงพระพรหม และไกรุง เฮงพระพรหม 

10.15-10.30 น. COM 22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณขอมูลความเครียดทาง
การเงินดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

โดย พิเชฐ แกววิชิต อุดมศักดิ์ กาวิละ นิติมา ลักขณานุรักษ 
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 

10.30-10.45 น. COM 23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลประเภทของสัตวโดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล 

โดย นิติมา ลักขณานุรักษ จารุกิตต์ิ มณีสุข วิภาวดี หุนทอง 
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 
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10.45-11.00 น. COM 24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจําแนกขอมูลการเลนเกมดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
โดย ถิรพร เหมือนอุย ทวีศักดิ์ เพชรคนชม นิติมา ลักขณานุรักษ 
ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม 

11.00-11.15 น. COM 25 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับประมวลผลภาพดิจิทัลผานอุปกรณโมบาย 
กรณีศึกษา : ภาพผลไม  
โดย จิระพงศ เมฆสั้น จิราภรณ รอดประชา และเดช ธรรมศิริ 

EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
และการสื่อสาร 

Chairpersons : ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. EEC 1 การตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดในระบบใหน้ําการเกษตรแบบใชน้ํานอย 

ดวยโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ  
โดย ภัทรพล นวประยูรเวช ภาณุวิชญ ดวงศิริ และเจษฎา สายใจ 

13.45-14.00 น. EEC 2 การกําหนดและจัดลําดับสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผานกําลังไฟฟาและการ
สั่งการที่เหมาะสมสําหรับการควบคุมระบบไฟฟากําลัง 
โดย ชัยสิทธิ์ วันนอย และนฤมล วันนอย 

14.00-14.15 น. EEC 3 การพัฒนาชุดจายกําลังแบบติดตามสําหรับวงจรขยายเสียงคลาสทีดี          
โดย จิโรจน พรวัฒนา 

14.15-14.30 น. EEC 4 การพยากรณความเร็วลมที่มีผลตอการผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชวิธีการ
วิเคราะหถดถอยกรณีศึกษา : ชั้น 7 อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ศิริชัย ตราทอง ปยะมาศ ไชยนอก และบพิตร ไชยนอก 

14.30-14.45 น. EEC 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย  
โดย บุญยฤทธิ์ ศรีปาน และจิตตภู พูลวัน 

14.45-15.00น. EEC 6 การแปลงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําแบบออฟไลนใหเปนระบบออนไลน 
แบบเวลาจริงดวยเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ทุกสรรพสิ่ง  
โดย วีระศักดิ์ ชื่นตา นิฏฐิตา เชิดชู และสิทธิชัย ชาวนา 

15.00-15.15 น. EEC 7 ระบบติดตามยานพาหนะดวย Google Map API รวมกับ LabVIEW 
โดย วีระศักดิ์ ชื่นตา นิฏฐิตา เชิดชู เดชา บุญประจักษ  
และเกียรติศักด วันรักษเจริญรุง 

CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สุนทรา  
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี  
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

อาจารย ดร.จรินทร อุมไกร และอาจารยวินัย เพ็งภิญโญ 
วันที่  9 กรกฎาคม 2563   หอง C205  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

เวลา รหัส เรื่อง 
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13.30-13.45 น. CED 1 การพัฒนาบอรดเกม AR เพื่อการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  
โดย จิระพงศ ฉันทพจน จุฑาทิพย เรืองศิริ และกุลสตรี เดิมธรรมรัมย 

13.45-14.00 น. CED 2 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่องการสราง 
สื่อแอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ 
โดย จตุพร จึงตระกูล เครือวัลย เปลงปล่ัง และณัฐชนัญ เสริมศรี 

14.00-14.15 น. CED 3 การพัฒนาอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการเรียนรูแบบ
ผสมผสานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนบานหนองแสลบ  
โดย จิรายุ บริสุทธิ์ และมนัสนิต ใจดี 

14.15-14.30 น. CED 4 การประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษา 
โดย อุไร ทองหัวไผ 

14.30-14.45 น. CED 5 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี
คลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู   
โดย รุงทิพย แซแต 

14.45-15.00น. CED 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงาน
โปรแกรมMicrosoft Power BI สําหรับพนักงานบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) 
จํากัด  
โดย ลลทริยา วิชาสวัสดิ์ และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 

15.00-15.15 น. CED 7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณ 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  
โดย กิตติภูมิ เรืองเสน และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 

15.15-15.30 น. CED 8 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) 

เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี  
โดย วสันต อําพลพงษ และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี 

15.30-15.45 น. CED 9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ
ตัวอยางเปนฐานรวมกับกิจกรรมการคิดเชิงสรางสรรคเพื่อสงเสริมการ
ออกแบบงานกราฟก  
โดย วุฒิภัทร พรมมา และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 

15.45-16.00 น. CED 10 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา  
โดย สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี 
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เวลา หอง C206  ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
13.30-13.45 น. CED 11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic  

บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  
โดย อมรรัตน พลศักดิ์ และธัญญรัตน นอมพลกรัง 

13.45-14.00 น. CED 12 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับการ
จัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวณ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โดย มัญชิมา เถื่อนสุคนธ และธันวรัชต สินธนะกุล 

14.00-14.15 น. CED 13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรู
แบบสะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
โดย ชิดชนก ภูเพ็ชร และธัญรัตน นอมพลกรัง 

14.15-14.30 น. CED 14 กรอบแนวคิดการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน  
โดย วินัย เพ็งภิญโญ และมนตชัย เทียนทอง 

14.30-14.45 น. CED 15 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดย ธนพล เวชสาร ธนภรณ ยวงคํา และอัครพล พูลสวัสดิ์ 

14.45-15.00น. CED 16 การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการนอนหลับรวมกับ
การใชหมอนตรวจวัดคุณภาพการนอนเฉพาะบุคคล  
โดย กิตติอมร ชุมอวม ธนะชัย ตรีรัตนดิลกกุล ธนวรรณ กมลสุขศรี  
หัสนียา แกนธรรม อรสา พวงแกว และนฤเทพ สุวรรณธาดา 

15.00-15.15 น. CED 17 การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือ 

ดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  
โดย สุพรรษา อยูสถิตย์ และภานุวัฒน ศรไีชยเลิศ 

15.15-15.30 น. CED 18 การพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สําหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การส่ือสาร
ขอมูลและเครือขาย  
โดย นุชรัตน นุชประยูร และไพฑูรย จันทรเรือง 

15.30-15.45 น. CED 19 การพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง
รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
โดย จรัญ ชื่นชมนอย และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

15.45-16.00 น. CED 20 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
โดย สุริยันต บุญแท และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 

เวลา หอง C306  ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
13.30-13.45 น. CED 21 การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบ

การเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางลี่
วิทยา  
โดย อภัสราพรรณ ชาวขอนแกน และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

13.45-14.00 น. CED 22 การพัฒนานวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือ
เสริมสรางทักษะในการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพร  
โดย วีรยุทธ เลิศนที วรวุฒิ ออนเอี่ยม และบุษบา เผาทองจีน 

14.00-14.15 น. CED 23 ฐานกลองอัจฉริยะสําหรับติดตามผูใชงาน  
โดย ธัญชนก ผิวคํา รังสิมันตุ ใจตุย ภาสุทธิ์ เจริญจิตรกรรม 
และสุรชัย สุขสกุลชัย 

14.15-14.30 น. CED 24 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รายวิชา
การเขียนโปรแกรมเบื้องตน เรื่องการแกปญหาดวยอัลกอริทึมรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดเชิง
ตรรกะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
โดย อมรรัตน พิมพเถื่อน และธันวรัชต สินธนะกุล 

14.30-14.45 น. CED 25 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวน
เทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โดย มลศิริ เหมะรักษ จรินทร อุมไกร และไกยสิทธิ์ อภิระติง 
14.45-15.00น. CED 26 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช

ปญหาเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย นพรัตน เปยมบุญ จรินทร อุมไกร และไกยสิทธิ์  อภิระติง 
15.00-15.15 น. CED 27 การสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการ

เรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
โดย พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และมนตชัย เทียนทอง 

15.15-15.30 น. CED 28 การสังเคราะหรูปแบบส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่ง
กีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  
โดย จิรภิญญา ศิลปะศาสตรพิริยะ จรินทร  อุมไกร และไกยสิทธิ์ อภิระติง 
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15.30-15.45 น. CED 29 กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานรายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
โดย นรินทร เหรียญทอง จรินทร อุมไกร และไกยสิทธิ์ อภิระติง 

NUR: สาขาการพยาบาลและการ
สาธารณสุข 

ที่ทันสมัยในยคุปญญาประดิษฐเพื่อ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์  
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ผูชวยศาสตราจารยเรียม  นมรักษ 
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต  
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ  
อาจารยกมลภู ถนอมสัตย  และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง LI 6 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-10.00 น. NUR_Invited บรรยายเรื่อง “ศาสตรของพระราชากับบทบาทพยาบาลในยุค 

Disruptive Technology ” 

โดย ศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
10.00-10.15 น. NUR 1 ปญหาสขุภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ  

โดย มาลินี จําเนียร วารธินีย แสนยศ และภาศินี สุขสถาพรเลิศ 
10.15-10.30 น. NUR 2 การพยาบาลผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิตท่ีมีภาวะช็อค (Septic shock) 

โดย แสงสม เพิ่มพูล 
10.30-10.45 น. NUR 3 การพยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหักที่ไดรับการผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียม

โดย อรยา เข็มทอง 
10.45-11.00 น. NUR 4 การดูแลสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง 

โดย ศุภธิดา จันทรบุรี และกมลภู ถนอมสัตย 
11.00-11.15 น. NUR 5 ความสัมพันธการรับรูภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

ในประชากรกลุมเสี่ยง  
โดย ปยะวรรณ จันตรี และวัลลีรัตน พบคีรี 

11.15-11.30 น. NUR 6 การจัดทานอนควํ่าในผูปวยกลุมอาการหายใจลําบากเฉียบพลัน: กรณีศึกษา 
โดย สุปรีดา มหาสุข 

เวลา หอง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

10.00-10.15 น. NUR 7 ปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูก 

สะโพกหัก 

โดย เยาวลักษณ สงวนพานิช 
10.15-10.30 น. NUR 8 การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่ไดรับการตรวจหัวใจดวยคลื่น

เสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress 

echocardiography): กรณีศึกษา  
โดย อุบล บุญยงค 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

10.30-10.45 น. NUR 9 ผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
โดย ศศิวิมล จันทรมาลี นลพรรณ ขันติกุลานนท แกวกาญดา ฟูบุญมา  
ภาสินี เทียบเทียม และอรดา ลวดทอง 

10.45-11.00 น. NUR 10 ประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนา
ใหมในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย สุกฤษฏ์ิ ใจจํานงค ดวงกมล จันทรฤกษ สุทธิดา แกวมุงคุณ รุงนภา โสภา 
ชนิภา ผัดกระโทก และปรียา กัสโก 

11.00-11.15 น. NUR 11 ผลของโปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานม
ดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โดย สุณัฐชา ขาวเอี่ยม ธัญญพัทธ เผามิตรเจริญ ณัฐติยา ไกรกิจการ  
สุทธิดา แกวมุงคุณ และนัชชา ยันติ 

11.15-11.30 น. NUR 12 การพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอดและไดรับเคมีบําบัด: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ  
โดย จันทรยงค ลิ้มวนานนท 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช  ธรรมศิริ  อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น 

อาจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ อาจารย ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ 
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี และอาจารย ดร.จุฑามาส  ศรีชมภู 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 302 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส 
เวลา รหัส เรื่อง 

13.30-13.45 น. MBA  1 การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย ศศินันท ศาสตรสาระ 

13.45-14.00 น. MBA  2 กลยุทธการปรับตัวเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขันของธุรกิจคาปลีก 

แบบด้ังเดิม ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา  
โดย อภิชยา  นิเวศน จันทนา  แสนสุข วัลลภาภรณ เลาสกุล  
และสุตาภัทร  จันทรประเสริฐ 

14.00-14.15 น. MBA  3 การแกไขปญหาการเติบโตสินเชื่อที่ไมเปนไปตามเปาหมายของ ธ.ก.ส.
สํานักงานจังหวัดนครนายก  
โดย รสสุคนธ รชตะปรีชาโชติ 

14.15-14.30 น. MBA  4 การพัฒนาบรรจุภัณฑผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 

โดย สมใจ ทองประสม สุนันทา ปลองทอง และกนกพัชร กอประเสริฐ 
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14.30-14.45 น. MBA  5 การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น
ของกลุมผูออกกําลังกายจังหวัดนครปฐม  
โดย กัญญารัตน แสนมงคล ผกามาศ ผิวผอง และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.45-15.00น. MBA  6 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ในพ้ืนที่ ถนนยิง
เปา จังหวัดนครปฐม ในยุคไทยแลนด 4.0  
โดย ฐิติกร โชคธนสุขสิริ ชนาธิป ศรีคง นิตยา งามย่ิงยง  
และเฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ 

15.00-15.15 น. MBA  7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook 

และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ฌานิสรา สารีพันดอน สุภาพรรณ เกษรังสี นพดล มณีรัตน  
และเสาวนีย มะหะพรหม 

15.15-15.30 น. MBA  8 การอธิบายราคาหลักทรัพยจากการรายการกําไรสุทธิและรายการกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม  
โดย อัยยญาดา ศรีแกนจันทร กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธ์ิ กิตติศักดิ์ สรแพทย  
พิจักษณ จันทวิโรจน  และเบญจมาศ ปานชัย 

15.30-15.45 น. MBA  9 ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพ่ือ
การประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม  

โดย เกษม เนียมหอม เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเพ็ญ กนกพัชร กอประเสริฐ 
และนิตยา งามยิ่งยง 

15.45-16.00 น. MBA  10 ปจจัยของพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ออฟไลน ในจังหวัดนครปฐม  
โดย วัลลภา วิชะยะวงศ นิตยา งามยิ่งยง พีรดา เพชรดําดี และเมธาวี เมฆถี

16.00-16.15 น MBA  11 การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี  
โดย นัฐกานต ทองสุขมาก และจันจิราภรณ ปานยินดี 

16.15-16.30 น. MBA  12 การวิเคราะหตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม Cost 

Analysis Of Vegetable Hydroponics Production In Nakhon 

Pathom โดย ธนิตา ทับทิมใส จุฬาลักษษณ วิเศษสิงห 
และกนกพัชร กอประเสริฐ 

16.30-16.45 น. MBA  13 คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
ผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร  
โดย ธัญชนก สินสัสจธรรม ศุภาวรรณ จันทรรวม  และจันจิราภรณ ปานยินดี 

16.45-17.00 น. MBA  14 การเพ่ิมรายไดจากประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสงออกของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป
ในกรุงเทพมหานคร  
โดย สายพิณ ปั้นทอง 

้ ้่
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17.00-17.15 น. MBA  15 ปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
โดย นิศารัตน มาคํา เพชรรัตน โฉมศรี  สิริพร ศิริเสรี  อินทิรา นุมวงศ  
พงษสันติ์ ตันหยง และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล 

17.15-17.30 น. MBA  16 แนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดสําหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม
โดย นิตยา งามยิ่งยง  ภานุวัฒน มณีล่ํา และอรวรรณ  ชูรอด 

เวลา หอง 304 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส 
13.30-13.45 น. MBA  17 การเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผักปลอด

สารพิษตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย ญาดา สมิตัย  อริสา จันทร  นิตยา งามยิ่งยง และผองใส สินธุสกุล 

13.45-14.00 น. MBA  18 การลดหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภท
บุคคลธรรมดาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
ใหญ   
โดย กุลขนิษฐ วิรุฬหธนกฤษณ 

14.00-14.15 น. MBA  19 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

โดย นัฐกานต ทองสุขมาก ชนากานต  ไกรสา และจันจิราภรณ ปานยินดี 
14.15-14.30 น. MBA  20 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเปน

ผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส  
โดย ธฤตาณัฎฐ รักษวงษ  มนัสวีร เลิศผดุงวิทย และกนกพัชร กอประเสริฐ 

14.30-14.45 น. MBA  21 ทักษะเพื่อการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียม
ความพรอมกอนการเกษียณอายุที่สงผลตอการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของ 
พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  
โดย วิมพวิภา พิสิฐพงศ์ธร และศักดิ์ชาย นาคนก 

14.45-15.00น. MBA  22 ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 
ในจังหวัดนครปฐม  

โดย เบญจรัตน สอสะอาด  สาลิณี จันที  พงษสันติ์ ตันหยง 
และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล 

15.00-15.15 น. MBA  23 กลยุทธการจัดการรูปแบบการทํางานเพื่อการพัฒนาสูองคกรยุคใหม  
โดย สายพิณ ปั ้นทอง 

15.15-15.30 น. MBA  24 ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายสําหรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง  
โดย มณฑกาญจน บุญเพ่ิมผล และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล 

15.30-15.45 น. MBA  25 การศึกษาความเปนไปไดในการนําเอาเครื่องจักรมาชวยในการผลิต 

ในธุรกิจเครื่องสําอางขนาดเล็ก 

โดย ศาศวัต วิริยะจุฑา ศุภรัชชัย วรรัตน และสุรปรีช เมาลีกุล 

์ ่ ์
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15.45-16.00 น. MBA  26 ปจจัยที่สงผลตอการชําระเงินผาน Application ในรานสะดวกซ้ือของ
นักศึกษาในกรุงเทพ  

โดย อดิลลา พงศยี่หลา พรทิพย ตันติวิเศษศักดิ์ และอมรสุดา เชื้อสุวรรณ 
16.00-16.15 น MBA  27 ปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไร 

ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดย ธิรารักษ คงสมบุญ และศักดิ์ชาย นาคนก 
16.15-16.30 น. MBA  28 เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร 

มนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
โดย สายฝน  ไชยศรี และปราการ หังสวนัส 

16.30-16.45 น. MBA  29 การแกไขปญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา 
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต (ธกส เพิ่มรัก) 
โดย กิตติศักดิ์ กิตติ์วรรัตน และอริสรา เสยานนท 

16.45-17.00 น. MBA  30 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคนคิการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิต
ขาวไรในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ 
โดย ดลยา อมราภรณ  กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และณัฐพล จิตมาตย 

17.00-17.15 น. MBA  31 ผลกระทบจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมที่มีตอชุมชนคุงบางกะเจา 
จังหวัดสมุทรปราการ  
โดย พิชญาภา  สุทัตโต กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และกิตติชัย ดวงมาลย 

17.15-17.30 น. MBA  32 การศึกษาปจจัยทางสังคมและครอบครัวที่สงผลตอการตระหนักในการคัด
แยกขยะรีไซเคิล  

โดย ปริญญาพร แสงแกว และกฤษฎา ดลปญญา 
เวลา หอง 601 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส 

13.30-13.45 น. MBA  33 บทบาทของระบบเครดิตทางสังคม กรณีศึกษา ธนาคารความดี ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
โดย อาทิตย วันนารี และธันยพัทธ  ใครวานิช 

13.45-14.00 น. MBA  34 ปจจัยที่มีผลตอการรับบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย ศิริพร แซลิ้ม สุพรรษา คําพูล และสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา 

14.00-14.15 น. MBA  35 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย ณัฐวรรณ แสงหิรัญ นิรมล สีดี วัลลภา กลิ่นเกษร 
และสุประวีณ ศิรินุกุลวัฒนา 

14.15-14.30 น. MBA  36 การใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลของลูกคาธนาคารทิสโก 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดปทุมธานี  
โดย สุทธารัตน เหลืองคุณวัฒน และโสมสกาว เพชรานนท 

14.30-14.45 น. MBA  37 พฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑเจลแตมสิวจากสารสกัดธรรมชาติสมอไทย 
สมอพิเภก ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
โดย ศิรินภา มาศงามเมอืง กัมปนาท เพ็ญสุภา และโสภณ แย้มกล่ิน 
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14.45-15.00น. MBA  38 ปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 
ของผูบริโภคในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
โดย ขวัญจิตร จินดาศรี สายพิณ ปนทอง และกิตติภพ ตันสุวรรณ

15.00-15.15 น. MBA  39 ปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน 
กรณีศึกษา : การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย วันงาม  มีบุญสลาง 

15.15-15.30 น. MBA  40 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชาในเขต
กรุงเทพมหานคร  
โดย กษิดิ์เดช บุรถาวร และสุมาลี พุมภิญโญ 

15.30-15.45 น. MBA  41 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรตในเขต
กรุงเทพมหานคร  
โดย กฤชพล มุสิกะ กัมปนาท เพ็ญสุภา และโสภณ แยมกล่ิน

15.45-16.00 น. MBA  42 อุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

โดย วันทิตา เนตรสูงเนิน และตรีทศ เหลาศิริหงษทอง 
16.00-16.15 น MBA  43 ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางหน้ีครัวเรือนไทยกับผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP)  

โดย ธัญชนิต อุบลศรี อุนกัง แซลิ้ม และพุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน 
16.15-16.30 น. MBA  44 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการบานจัดสรรบานเดี่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดย จิรัฏฐ กองตาพันธุ และวรดี จงอัศญากุล 

16.30-16.45 น. MBA  45 การวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมเงิน
ฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส.ทวีรัก 99” 
โดย อวยชัย ตระกูลมุทุตา 

16.45-17.00 น. MBA  46 Employee Motivation and Job Satisfaction of Beijing Chaotiang 

Catering Service Co., Ltd.    

By Juncheng Wang Sasanant Vivadhnajat and Chattayaporn 

Samerjai 
17.00-17.15 น. MBA  47 ผลกระทบของการเพิ่มภาษีบุหร่ีตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 

กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดย กฤตานนท รังสิยานนท และชิดตะวัน ชนะกุล 

17.15-17.30 น. MBA  48 ความสัมพันธระหวางรายจายภาครัฐและความยากจนกรณีศึกษา ประเทศ
ไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส  
โดย นิศารัตน เขมนเขตการ และชิดตะวัน ชนะกุล 

เวลา หอง 602 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส 
13.30-13.45 น. MBA  49 ปจจัยมหภาคท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคาร

พาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดย ธนวัฒน ชลัมพุช และสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ 
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13.45-14.00 น. MBA  50 ความเปนไปไดในการลงทุนจําหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง 
ผานเครื่องจําหนายอัตโนมัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  
โดย เอกนรินทร บางขา และชิดตะวัน ชนะกุล 

14.00-14.15 น. MBA  51 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการขนสงสินคาของผูประกอบการ
โรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย พชร เส็งหลวง และวิษณุ อรรถวานิช 

14.15-14.30 น. MBA  52 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบe-Wallet 

กรณีศึกษา TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay 
โดย ธนาดล อุดมสิน และธนารักษ เหลาสุทธิ 

14.30-14.45 น. MBA  53 การประยุกตใชแนวคิดแบบลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา
ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส  
โดย สโรชา ซิ้มเทียม และฐิติมา วงศอินตา 

14.45-15.00น. MBA  54 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใชบริการซ้ําของลูกคาที่มีตอธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดย วรัสสิญา ศุภธนโชติพงศ และสันติธร ภูริภักดี 

15.00-15.15 น. MBA  55 การศึกษาความพึงพอใจของมิลเลนเนียลตอแกร็บฟูดในกรงุเทพมหานคร 
โดย วงศกานต ชัยณรงค ปนัดดา อิ่มศิริ พิชชาภา ศิวะชาติชูวงศ  
แคเทอรีน ศิริสมบูรณวงศ  ดํารงค อดุลยฤทธิกุล พนิดา ซิมาภรณ 
 ณัฐวดี กอนทอง และจอหน แจสเปอร ซี คอรท 

15.15-15.30 น. MBA  56 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของลูกคา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 
โดย นันทภัค แตรุงเรือง และสันติธร ภูริภักดี 

15.30-15.45 น. MBA  57 การวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึง
พอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฐฐิญา คาไกล จักรกฤษณ พจนศิลป และศานิต เกาเอี้ยน 

15.45-16.00 น. MBA  58 การศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้าํตาลแหงหนึ่งใน
จังหวัดราชบุรี   
โดย นัฐกานต ทองสุขมาก  เติมทรัพย เพชรปอม  จุฑามาส  ศรีชมภู  
และชนพงษ อาภรณพิศาล 

16.00-16.15 น MBA  59 การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 
โดย มาลินี นาคใหญ และอมรเทพ แสนคํา 

16.15-16.30 น. MBA  60 สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม  
โดย นวลละออ พึ่งพงษ ศศนันท วิวัฒนชาต และฉัตยาพร เสมอใจ 

16.30-16.45 น. MBA  61 ทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับการชําระเงิน
ออนไลนผานระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
โดย ศิรวิทย  ศิริรักษ  และกิตติพงษ ครุฑทรง 
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16.45-17.00 น. MBA  62 การจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล 
ในพ้ืนที่ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

โดย ทิพวรรณ เสนาะศัพท อโนชา รุงเรือง นิตยา งามยิ่งยง 
และเฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ 

17.00-17.15 น. MBA  63 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของผูถือบัตร
เครดิต  

โดย สมัชญา  บรรจบสรานนท และปยะพรรณ  ชางวัฒนชัย 
17.15-17.30 น. MBA  64 การรับรูและการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ  

โดย ปริษา สุมาลยแมน และ ศิวพงศ ธีรอําพน 
เวลา หอง 604 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส 

13.30-13.45 น. MBA  65 คุณลักษณะประชากรศาสตรกลยุทธการตลาดบริการที่มีผลตอความจงรักภักดี
ตอแบรนดของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําในเขตทาอากาศยานดอนเมือง 
โดย ศุภากร  เอี่ยมอําพร 

13.45-14.00 น. MBA  66 ปจจัยที่มีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของ 
เจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร  
โดย พีระพล  วงศขยาย และโสมสกาว  เพชรานนท 

14.00-14.15 น. MBA  67 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดย สิทธิ ลิมปะพันธุ  และเรวัตร ธรรมาอภิรมย 

14.15-14.30 น. MBA  68 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินในการผลิตตนซิลเวอรโอคกรณีศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา  
โดย ปริญญา ประถมสุริยกุล กุณฑลรัตน ทวีวงศ และอภิชาต ดะลุณเพธย 

14.30-14.45 น. MBA  69 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อการอยูอาศัย  
โดย ณิชกานต พิชัยกาล วรดี จงอัศญากุล และฐิติมา พุฒิทานันท 

14.45-15.00น. MBA  70 พฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี  
โดย ปณรส สุวาท และสมหมาย อุดมวิทิต 

15.00-15.15 น. MBA  71 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินของลูกคาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

โดย ฐานิดา พานทอง และศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 
15.15-15.30 น. MBA  72 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร  
โดย ชิดชนก กันสิงห และสันติธร ภูริภักดี 

15.30-15.45 น. MBA  73 การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย
ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
โดย อังชนา อินทะราชา และชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 
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15.45-16.00 น. MBA  74 ระบบตรวจสอบยอนกลับในการซื้อผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code 
รานภาคินผักสด จ.นครปฐม  
โดย ชัชพล ขาวจันทร ภาคิน รุงหลุม และขวัญยุพา ศรีสวาง 

16.00-16.15 น MBA  75 แอปพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเท่ียวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม 
โดย ขวัญยุพา ศรีสวาง และสุวิล ศรีประเสริฐ  

16.15-16.30 น. MBA  76 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อไอโฟน : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
โดย ชนัฏมาศ สุจริตธรรม และพุฒิพัตน์ ทวีวชิรพัฒน 

16.30-16.45 น. MBA  77        ปจจัยท่ีสงผลต่อความสามารถในการทํากําไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฏฐากร หนุมาศ และวิษณุ อรรถวานิช 

MC: สาขานิเทศศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 604 ชั้น 6 อาคารโลจิสติกส 

เวลา รหัส เรื่อง 
16.45-17.00 น. MC 1 ปจจัยการพยากรณพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของ

นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ  
โดย ธนธรณ แสงสวาง และพัชนี เชยจรรยา

17.00-17.15 น. MC 2 การส่ือสารเพื่อการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนบานนาปา
หนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
โดย ภคพล รอบคอบ และพัชนี เชยจรรยา 

17.15-17.30 น. MC 3 การเปดรับขาวตางประเทศที่เกี่ยวของกับการกอการรายของชาวไทยมุสลิม 

โดย สุกัลยา คงประดิษฐ 
HUM: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล 

ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร  ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม  
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข   
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยสนธยา โจมกัน 

และอาจารยไพรินทร มากเจริญ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. HUM  1 เหตุแหงการกระทํารุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย 

โดย วราภรณ เหลืองวิไล และศิรินทรรัตน กาญจนกุญชร 
13.45-14.00 น. HUM  2 การพัฒนาและการออกแบบสรางสรรคผลงานประติมากรรมและการตกแตง

ผลงานเครื่องปนดินเผา บานมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง  
โดย เจษฎา ทองสุข และสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย

14.00-14.15 น. HUM  3 การมีบุตรของสตรีตางรุนในกรุงเทพมหานคร 
โดย ชญานิศวร โคโนะ 
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14.15-14.30 น. HUM  4 การมีสวนรวมของคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน 

ตํารวจ:กรณีศึกษาสถานีตํารวจเตาปูน  
โดย วิชชุดา อุชุวิจารย ์และจอมเดช ตรีเมฆ 

14.30-14.45 น. HUM  5 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในงานของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจาง 
และบริหารพัสดุการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
โดย ชนนิกานต์ โชติญาณนนท์ บัวทอง สวางโสภากุล และสุรนิทร นิยมางกูร 

14.45-15.00น. HUM 6 โลกทัศนในวรรณกรรมของหมอมเจาอากาศดําเกิงรพีพัฒน: การศึกษาเชิง
วิจารณ  
โดย วิภาพ คัญทัพ 

15.00-15.15 น. HUM 7 สื่อลามกกับการคามนุษย  
โดย ปยะพร ตันณีกุล ชิษณุพงศ ศิระเลิศ ณัฐพล ลอยเล่ือน จิรยุธ นิตสุวรรณ 
ภัทรนันท ภิรมยเบี้ยว พงศกร เอี่ยมสําอาง  สหราช โพธพุม  
และนฤพนธ มูลรัสศรี 

15.15-15.30 น. HUM 8 การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากยในสุนทรพจนทางการเมือง 
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน 

15.30-15.45 น. HUM 9 การใชฐานขอมูลออนไลนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา  
โดย สุชานันท ปญจาระ สาบีตา หีมโตะละ ยวิษฐา เรืองแกว 
และเยาวลักษณ สุวรรณแข

เวลา หอง 231 ชั้น 3 อาคารเรียน A2 

13.30-13.45 น. HUM 10 การวิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณในการสนทนาของผูเรียนภาษาญี่ปุน
ชาวไทย  
โดย วันวิสาข กูลภัทรนิรันดร และมามิโกะ ชุนณวงษ 

13.45-14.00 น. HUM 11 การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพรขาวหลามของจังหวัดนครปฐม 

ผานการตูนแอนิเมชัน  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข ณิชา สมบัติมหาโชค ณัฐกานต ใจชื่น 
และภัทรธิรา สายมาอินทร 

14.00-14.15 น. HUM 12 การเพ่ิมขอมูลผลิตภัณฑกุนเชียงปลายีส่กดวยภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร
ผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ  
โดย ดวงจิตร สุขภาพสุข เจนจิรา คิดคุมคํา นัทธมน  ชัยพฤติตานนท 
และณัฐมน เชื้อเพชร  

14.15-14.30 น. HUM 13 การพนันออนไลน: ภัยรายในสังคมไทย 
โดย วลัยลักษณ อมรสิริพงศ สไบทิพย แซอ้ือ ชณิดา พลอยกระโทก  

พรสินี งามเขียว โชคอนันต อินทมาตย  ดวงกมล จันทรสวาง  
และธีรพล คงชาตรี 
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14.30-14.45 น. HUM 14 วัยรุน: นักเสพยาเสพติดหนาใหม  

โดย วลัยลักษณ อมรสิริพงศ ชนพงศ ฤทธิ์เดช อรรถพล อนศิริ   
ทอฝน สามบุญเที่ยง สุพิการ เอี่ยมดี พรอุมา โพธิ์สุพรรณ  
และณีรนุช บุญอุปถัมภกูล 

14.45-15.00น. HUM 15 Identifying Factors Affecting the Decision Not to Use Bike Sharing 

Service in Bangkok, Thailand  

By  Kanokwan Sombatphanit  Kanokwan Panyasakulchai 

Phitchapha Chenyawanich Dumrong Adunyarittigun  

and Panida Chuenmanuse 
15.00-15.15 น. HUM 16 การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของ บริษัท พี

ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด  
โดย ภานุรุจ คงศิริวัฒนา ชมสุภัค ครุฑกะ  นวลละออ แสงสุข 
และวรนุช แหยมแสง 

15.15-15.30 น. HUM 17 การพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด  
โดย ปุณยวีร พวงโต  ชมสุภัค ครุฑกะ และดวงเดือน จันทรเจริญ 

15.30-15.45 น. HUM 18 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรวูิทยาการ
คํานวณ  

โดย สุรเกียรติ์ ยะสะกะ และสุรชัย สุขสกุลชัย 
เวลา หอง 241 ชั้น 4 อาคารเรียน A2 

13.30-13.45 น. HUM 19 การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
โดย ณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์ และสุภาวดี ลาภเจริญ 

13.45-14.00 น. HUM 20 ลี้ : เมืองสําคัญในประวัติศาสตรลานนา 
โดย สมเจตน  อนุสาร 

14.00-14.15 น. HUM 21 การออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดย กุสุมา นะสานี และพรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต 

14.15-14.30 น. HUM 22 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
โดย ศศิมา ยอดทหาร  และวัลลีรัตน พบคีรี 

14.30-14.45 น. HUM 23 การเปรียบเทียบเครื่องรางไทยและญ่ีปุน : ประเภท 

โดย สุพรชัย ปยะรัตนวนกุล
14.45-15.00น. HUM 24 กลวิธีการเขียนสารคดีทองเท่ียวใน "นิตยสาร Trips” 

โดย นพวรรณ  เนตรธานนท 
15.00-15.15 น. HUM 25 การวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาเตานมอักเสบ 

ในฟารมโคนม 
โดย ธัญญลักษณ สดโคกกรวด และอารียา โอบิเดียกวู 

ั ั ้ ้
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15.15-15.30 น. HUM 26 การสรางความเชื่อมั่นตอผูตองขังพนโทษเพื่อคืนคนดีสูสังคม 

โดย สนธยา โจมกัน 

15.30-15.45 น. HUM 27 อาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาของรัฐ “เราไมทิ้งกัน” 

โดย อุมาพร สิทธิบูรณาญา และอัจฉรา สิทธิบูรณาญา 
PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา 
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 5 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-14.30 น. PAL_Invited บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการภาครัฐยุค disruptive society ” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ 
14.30-14.45 น. PAL 1 ปญหาและปจจัยความสําเร็จตอการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต:กรณีศึกษา ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 

โดย ธนะชัย สามล 
14.45-15.00น. PAL 2 การประเมินผลโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตพ้ืนที่ชลประทานสถานี

พัฒนาท่ีดินของเกษตรกรพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  
โดย สุชาดา นิลศรี 

15.00-15.15 น. PAL 3 การมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนเขตเทศบาล
เมืองระนอง  
โดย นัทธพงศ เพชรฉวี 

15.15-15.30 น. PAL 4 การประเมินผลโครงการเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง  
โดย ณิศรา บุญยเกียรติ 

15.30-15.45 น. PAL 5 การจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด : มุมมองผาน
รัฐธรรมนูญกับวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19)  
โดย ธีระญา ปราบปราม 

15.45-16.00 น. PAL 6  สังคมสูงวัยในอาเซียน : วิกฤตที่ไทยตองเตรียมรับมือ 
โดย วัชราภรณ ศรีนุช และวรวิทย จินดาพล 

16.00-16.15 น. PAL 7 มัคคเุทศกไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดย กุสุมา สังขเสน และวรวิทย จินดาพล 

16.15-16.30 น. PAL 8 การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐ 
โดย นเรศ สังขินท 

16.30-16.45 น. PAL 9 การพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) ยิ่งใหญดวยศาสตร
พระราชา  
โดย สมศักดิ์ วานิชยาภรณ 

16.45-17.00 น. PAL 10 การธํารงรักษาเครือขายเพื่อการอนุรักษปาชุมชนในพ้ืนที่อําเภอบานหลวง 
จังหวัดนาน  
โดย รศิ คณาพิสุทธิ์ 
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17.00-17.15 น. PAL 11 ลําปาวธนารักษประชารัฐโมเดล 
โดย ประมิตร ไชยศรี 

เวลา หอง LI 506 ชั้น 5 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

14.30-14.45 น. PAL 12 แนวทางการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ตํารวจ 
โดย ฐปนรรฆ  ชูนาค 

14.45-15.00น. PAL 13 ปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม  
โดย วันทา บุพศิริ สามารถ อัยกร และสัญญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง 

15.00-15.15 น. PAL 14 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย 
โดย กฤตติกา เศวตอมรกุล 

15.15-15.30 น. PAL 15 การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
โดย บรรพต กิติสุนทร และปยพงษ พุฒิประภา 

15.30-15.45 น. PAL 16 ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรที่
ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

15.45-16.00 น. PAL 17 การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เนอรวานาฟูสด 
แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 
16.00-16.15 น. PAL 18 การมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของ 

เทศบาลนครนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 

16.15-16.30 น. PAL 19 กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และรูปแบบการสรางเครือขายที่
เหมาะสมกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 

16.30-16.45 น. PAL 20 ประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปาริชาติ โพธิ์พัฒน 

16.45-17.00 น. PAL 21 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลออมใหญ อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม  
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และศิวกร อินทรพิทักษ 

17.00-17.15 น. PAL 22 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบาน 
จังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

AEC: สาขาอาเซียนศึกษา 
และการระหวางประเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย 

และอาจารยสุวภา จรดล 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 4 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-14.30 น. AEC_Invited บรรยายเรื่อง “ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ในกลุมประเทศอาเซียน” 

โดย อาจารย ดร. สุทธิพงศ วรอุไร 
14.30-14.45 น. AEC 1 ฤาจะมาถึงทางตันของแอรบัส เอ380 

โดย พัชรียา วิภาสเศรณี 

14.45-15.00น. AEC 2 48 Group กับการแพรกระจายวัฒนธรรมไอดอลญ่ีปุนในไทยและกลุม
ประเทศอาเซียน  
โดย ปยชัย นาคออน 

15.00-15.15 น. AEC 3 ภาวะซึมเศรากับการฆาตัวตายของเด็กและเยาวชนไทย 
โดย สัณหกฤษณ  บุญชวย  และจุฑามาศ จุลจันทรังษี 

15.15-15.30 น. AEC 4 แดนสวรรคแหงเกาหลีตอนใต: เกาะเจจู 
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย 

15.30-15.45 น. AEC 5 มนตเสนหวัฒนธรรมการทองเที่ยวของเมียนมาร 
โดย สุวภา จรดล 

PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม

Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
และอาจารยณรงควรรษ บุญมา 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. PHB 1 ทัศนคติที่มีตอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุน 

โดย วรรณวิสาข  ไชยโย 
09.15-09.30 น. PHB 2 แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาลงแขกทําขนมจีนของชาวมอญ บานพะเนียง

แตก ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
โดย กิตติพนธ ปทมะสนธิ สมฤทัย อยูญาติมาก ประภัสชัย บุญชู  
ลัทธวิทย พวงวรินทร สิชล โตเผือก และปรารถนา แซอ๊ึง 

09.30-09.45 น. PHB 3 แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย ตําบลดอนยายหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย ชญาณนันท แกวทองพันธ ระรินพร  แหลมสุวรรณกุล  
ศรัญญา พุมตากอง สิทธิ์สีนี อินทรไพร เอกคณิสร  ลวนแกว  
และปรารถนา แซอ๊ึง 
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09.45-10.00 น. PHB 4 แนวทางการอนุรักษหญาดฮะเหร่ิมโตะของกลุมชาติพันธุมอญ ตําบลคลอง
จินดา จังหวัดนครปฐม  
โดย ณพงศ บุญปาสาณ วุทธิพัฒน ธนธรรม พานนท ณัชชา ศรีภุมมา  
นิภาพรรณ นิโครธา และพิมพร ชูชาต ิและปรารถนา แซอ๊ึง 

10.00-10.15 น. PHB 5 แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาผาทอทองถิ่นของชุมชนไทยทรงดํา ตําบลบาน
ไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
โดย ชนนิกานต สังขภิญโญ ธนารัตน วงษทอง อารียรัตน คงอินทร 
สุวรรณี ศรีอิ่ม วนิดา เสือกล่ัน และปรารถนา แซอึ๊ง 

10.15-10.30 น. PHB 6 พลวัตรของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม  
จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2517-2562)  
โดย ณัชชา สุขรุง ทรงยศ เบญจตานนท วรายุทธ สมบูรณ  
สิรินดา บุญประสาน กนกพร วงษแกว อภิสรา สวางศรี และปรารถนา แซอึ๊ง   

10.30-10.45 น. PHB 7 แนวทางการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภออู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย กลวัชร อัตเนตร กุสุมา สุริยวงศ จุฑามาศ ศรีเอี่ยมจันทร  
รักชาติ รูปสม มณีรัตน วิรุณพันธ สุนิสา แยมคลาย และปรารถนา แซอึ๊ง       

10.45-11.00 น. PHB 8 การศึกษาแนวคิดเรื่อง “เสี้ยว” “ที่” “ซิ่น” “จง” ของขงจื่อในคัมภีรหลุนอ่ีว 
โดย อัมพร วรานนทวนิช นัฎฤดี ปนกิจวานิชเจริญ และ Fuchao Liu 

11.00-11.15 น. PHB 9 ชารล มารแตลกับการสถาปนาราชวงศคาโรลิงเกียในประวัติศาสตรยุคกลาง 
โดย ธิติพงศ มีทอง 

11.15-11.30 น. PHB 10 กอตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา  
โดย ธิติพงศ มีทอง จีรวรรณ ปรางคทอง ธิติยา ดอกพรม นัทพร นาแปน 
และปยธิดา หีดนาคราม 

11.30-11.45 น. PHB 11 การพัฒนาองคความรูดาราศาสตรในสมัยกรีกยุคมืด 
โดย ธิติพงศ มีทอง 

11.45-12.00 น. PHB 12 ประวัติความเปนมาของสนธิสัญญาเบอรนียในสมัยรัชกาลท่ี `3  
โดย ธิติพงศ มีทอง ตระการ บัวผัน วุฒิพันธ สืบดา และสิทธิโชค ชูแกว 

13.00-13.15 น. PHB 13 ภูมิรัฐศาสตรของกรุงศรีอยุธยากับนโยบายการคา  
โดย ธิติพงษ มีทอง เจษฎากร บุปผา ธนกร บุญพา บริพัทธ ศิวโมกษธรรม 
และสถิระ สระทองพลอย 

13.15-13.30 น. PHB 14 รองรอยกลุมวัฒนธรรมทวารวดี  
โดย วัลลี นวลหอม คมเพชร คงชาตรี ทัศนีย เสืองามเอ่ียม 
และพรสุดา สุมูลเวช 

13.30-13.45 น. PHB 15 สนธิสัญญาเบาวริงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พุทธศักราช 
2398  
โดย ธิติพงศ มีทอง ณัฐธิดา ขําเลิศ ปยาภรณ ทันการ กัญณารัตน เอมโอฐ 
และปยธิดา รัตนกุลดิลก 
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13.45-14.00 น. PHB 16 จากเหตุการณรัฐประหาร 2557 อันนําไปสูเผด็จการอํานาจนิยมที่สงผล
กระทบท้ังสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย  
โดย วัลลี นวลหอม พชรพล แซอึ้ง ศรัณญพจน สวยอารมณ สมเจตน อนุสาร 
และเอกร จันทราษา 

14.00-14.15 น. PHB 17 จุดเริ่มตนคานิยมผัวเดียวเมียเดียวในสังคมไทย  
โดย วัลลี นวลหอม ธงชัย กาญจนพงค เสาวลักษณ ทรัพยวิภาดา 
และนํ้าฝน ทองประเสริฐ 

14.15-14.30 น. PHB 18 พัฒนาการปรัชญาในดินแดนโรมัน 
โดย ธิติพงศ มีทอง 

14.30-14.45 น. PHB 19 ทางรถไฟสายไทย - พมา ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา 
โดย วัลลี นวลหอม และพชรพล แซอ้ึง 

TR: สาขาการทองเที่ยว Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา  และอาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง LI 2 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-14.30 น. TR_Invited บรรยายเรื่อง “สถานการณโควิด-19 กับการทองเท่ียวไทย” 

โดย ดร.สุมาลี วองเจริญกุล 
14.30-14.45 น. TR 1 การศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  
โดย วัชรากร แสนสุด น้ําเพชร คชทอง พัชราภรณ จันทรฆาฎ  
และชนัญชิตา อรุณแข 

14.45-15.00น. TR 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเท่ียวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย มัชฌิมา อุดมศิลป ปฐมพร จัดนอก มุกตาภา กลอมกําเนิด  
สุปรานี แซลิ้ม และอารยา แจมฟา 

15.00-15.15 น. TR 3 การพัฒนากิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นไทยทรงดําสูการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

กรณีศึกษาชุมชนดอนทราย ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

โดย นิรชา ใจวอง มัณฑิรา คุณาวิวัฒน ธัญรดี สวัสดิไชย  
สุภาวดา เจริญพรโอภาส ประพนธ เล็กสุมา และนิพล เชื้อเมืองพาน 

15.15-15.30 น. TR 4 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ยั่งยืนพ้ืนที่ชุมชนเล้ียงชางบานคายหมื่นแผว ตําบลบานคาย อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  
โดย พิรพิมพ ทั่งพรม  

15.30-15.45 น. TR 5 แมวโคราชสงเสริมการทองเที่ยว  
โดย วัลยลิกา เจริญศิลป สิตาภา เกื้อคลัง และปรเมษฐ สักพันธ 
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15.45-16.00 น. TR 6 การใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคากลุม
นักทองเที่ยวอิสระในการซื้อโปรแกรมทองเที่ยวกลุมจังหวัดสามเหล่ียม   
อันดามัน  
โดย ศิรวิทย  ศิริรักษ นิมิต  ซุนสั้น และมนตรี วีรยางกูร 

16.00-16.15 น. TR 7 การจัดการความเสี่ยงกับภาพลักษณทางการทองเที่ยวในวิกฤตการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก  
โดย ธเนศ เกสรสิริธร และมนัสสินี บุญมีศรีสงา 

16.15-16.30 น. TR 8 การศึกษา 5 เสนหวิถีชุมชนที่มีผลตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว ตลาด
หัวปลี ศูนยโอทอป (OTOP) คอมเพล็กซ พุแค ตําบลพุแค อําเภอเฉลิม   
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
โดย รัฐวิชญ ชัยศิริพานิช  

16.30-16.45 น. TR 9 การพัฒนารูปแบบการส่ือความหมายทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
ดวยระบบคิวอารโคด (QR CODE) เพื่อการรับรูขอมูลแบบพึ่งพาตนเอง วัด
พระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
โดย จุฑามาศ สภาชัย สมณิกาญจน สามคํานิล สิตานัน ปนแหวน  
เยาวดี ชัยโชค และธนวรรษ ดอกจันทร 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดีย่ิง 
และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชต ิ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง 531 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. EDA 1 มองอนาคตดวยแนวโนมทางเทคโนโลยีสูการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

โดย ชลชัย  ศรีเชียง 
09.15-09.30 น. EDA 2 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  
โดย กนกวรรณ สงสมบูรณ 

09.30-09.45 น. EDA 3 สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  2 

โดย เพ็ญประกาย สุขสังข ศรีเพ็ญ พลเดช และวินิรณี ทัศนะเทพ 

09.45-10.00 น. EDA 4 อาชีวศึกษากับการสรางอาชีพแรงงานคนพิการเพ่ือเขาสูสถานประกอบการใน
ยุค 5G  
โดย ณัฐวรรธน ศิริเตชภัทร และพิชญาภา ยืนยาว 

10.00-10.15 น. EDA 5 สมรรถนะครูผูสอนอาชีวศึกษาดานนวัตกรรมการเรียนรู ในยุค 4.0 

โดย ชุมพล คําเทียน และพิชญาภา ยืนยาว 
10.15-10.30 น. EDA 6 ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณในกลุมโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  
โดย สุภิญทิพย  ตระกูลสม 
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10.30-10.45 น. EDA 7 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
โดย ภาวินี อินกอ และรัตนา กาญจนพันธุ 

10.45-11.00 น. EDA 8 ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
โดย พรชัย อินออย และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

11.00-11.15 น. EDA 9 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
โดย สุธิดา พรมศร และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

11.15-11.30 น. EDA 10 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 22 สังกัดสํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
โดย ศิประภา สีแสด และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

11.30-11.45 น. EDA 11 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู ใน
สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
โดย ศิรินันท บุญเรือง และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

11.45-12.00 น. EDA 12 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
โดย ทวินันท เปรมกลาง และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

13.00-13.15 น. EDA 13 การทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  
โดย ทิชากรณ  อติเปรมานนท และภาวิดา ธาราศรีสุทธ ิ

13.15-13.30 น. EDA 14 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอ
ธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
โดย กิตติศักดิ์ ธระปราบ และรัตนา กาญจนพันธุ 

13.30-13.45 น. EDA 15 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
2 กรุงเทพมหานคร  
โดย สินีนาฎ ศิริสวัสด์ิ และรัตนา กาญจนพันธุ 

13.45-14.00 น. EDA 16 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัด
สิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
โดย พงศธร แกวอมร และรัตนา กาญจนพันธุ 

14.00-14.15 น. EDA 17 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
โดย ภูเบศ นิราศภัย กิติวัชร ถวยงาม และวินิรณี  ทัศนะเทพ 
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เวลา หอง 532 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 

09.00-09.15 น. EDA 18 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนประชาอุปถัมภ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
โดย วิไลลักษณ พสุรัตน และอํานวย  ทองโปรง 

09.15-09.30 น. EDA 19 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1  
โดย อรุณี ไหมทิพย และอํานวย ทองโปรง 

09.30-09.45 น. EDA 20 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย ภาณุวัฒน เหมนวล พัชนี กุลฑานันท และวินิรณี ทัศนะเทพ 

09.45-10.00 น. EDA 21 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
โดย อภิชาติ สําเภาแกว และอํานวย ทองโปรง 

10.00-10.15 น. EDA 22 การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1  
โดย พิมพพิชชา พูลสวัสด์ิ และอํานวย ทองโปรง 

10.15-10.30 น. EDA 23 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา   
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
โดย ชินวร มะลิลา และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

10.30-10.45 น. EDA 24 การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูโรงเรียน
ในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
โดย กมล กลมกลอม และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

10.45-11.00 น. EDA 25 ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
โดย สุภาวรรณ ศรีคุม และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

11.00-11.15 น. EDA 26 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
โดย อนัฐพร พานพินิจ และชนมณี ศิลานุกิจ 

11.15-11.30 น. EDA 27 สภาพและแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  
โดย วัชรินทร รองชัยภูมิ วินิรณี ทัศนะเทพ และศรีเพ็ญ พลเดช 
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11.30-11.45 น. EDA 28 การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 
สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย ภัทรพงศ เทพยรักษ และรัตนา กาญจนพันธุ 

11.45-12.00 น. EDA 29 ความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สห
วิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดย ปรียามาศ ลาเพ็ชร และกัลยมน อินทุสุต 

13.00-13.15 น. EDA 30 สภาพการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย ไกรวรรณ สาชอฟา วินิรณี ทัศนะเทพ และโกวิท วัชรินทรางกูร 

13.15-13.30 น. EDA 31 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายที่  50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย นันทนาพร สมากุล และชนมณี ศิลานุกิจ 

13.30-13.45 น. EDA 32 ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
โดย ปญจพร ซังยืนยง และศิริพงษ เศาภายน 

13.45-14.00 น. EDA 33 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
โดย พชร สายรัตน และอํานวย ทองโปรง 

เวลา หอง 533 ชั้น 3 อาคารเรียน A5 

09.00-09.15 น. EDA 34 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดย ยุพิน พื้นชมภู และอํานวย ทองโปรง  

09.15-09.30 น. EDA 35 สภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุรินทร  
โดย นลินี จันทรเปลง โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 

09.30-09.45 น. EDA 36 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดบุรีรัมย  
โดย ไชยยศ ตันวุฒิบัณฑิต โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 

09.45-10.00 น. EDA 37 การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุม
โรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
โดย รัตยา รางกายดี และสุภาวดี ลาภเจริญ 

10.00-10.15 น. EDA 38 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูใน
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
โดย ลัดดา ทวีภูมิ และสุภาวดี ลาภเจริญ 
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10.15-10.30 น. EDA 39 ความคิดเห็นของครูที่ มีตอภาวะผูนํ าการเป ล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  
โดย ทิวา สีสวาสดิ์  และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

10.30-10.45 น. EDA 40 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงาน
เขตตล่ิงชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย ชลธิชา ประสพสุข และชนมณี ศิลานุกิจ 

10.45-11.00 น. EDA 41 ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
ในโรงเรียนสํานักงานเขตตล่ิงชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดย จริยา ขุนทองทิพย และชนมณี ศิลานุกิจ 

11.00-11.15 น. EDA 42 สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดบุรีรัมย  
โดย ธนุส เฮียงราช กิติวัชร ถวยงาม และเผาพงศพัฒน บุญกะนันท 

11.15-11.30 น. EDA 43 พฤติกรรมความเปนผูนําแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย วรินทร ปดกอง ประทวน วันนิจ และเผาพงษพัฒน บุญกะนันท 

11.30-11.45 น. EDA 44 สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  
โดย ประพิม นภวงศ ณ อยุธยา โกวิท วัชรินทรางกูร และกิติวัชร ถวยงาม 

11.45-12.00 น. EDA 45 ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
บุรีรัมย  
โดย สุนันทา พันธรักษพงษ โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช 

13.00-13.15 น. EDA 46 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13  
โดย รัชราภรณ เงินสมทอง และอํานวย ทองโปรง 

13.15-13.30 น. EDA 47 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
โดย กัญญาพัชญ ศรีไชยวาน และอํานวย ทองโปรง 

13.30-13.45 น. EDA 48 การเสริมสรางคุณธรรมและความเปนไทยของเยาวชนในยุคดิจิทัล  

โดย พิมประภา พันธุพิพัฒน และพิชญาภา ยืนยาว 
13.45-14.00 น. EDA 49 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
โดย กณวรรธน ลาขุมเหล็ก ศรีเพ็ญ พลเดช และโกวิท วัชรินทรางกูร 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย  

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หอง LI 4 ชั้น 4 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 
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เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-09.15 น. EDC 1 Student Readiness for Online Learning: A Case Study of COVID-19 

Outbreak in Thailand  

by Anongnad Petchprasert 
09.15-09.30 น. EDC 2 การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติ

และวิทยาการระบาด 

โดย พิมพลดา อนันตสิริเกษม และพลอยประกาย ฉลาดลน 
09.30-09.45 น. EDC 3 การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการ

เรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด 

โดย นพรัตน ศุทธิถกล 
09.45-10.00 น. EDC 4 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ

นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
โดย สมใจ กงเติม 

10.00-10.15 น. EDC 5 การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องปริซึมและทรงกระบอก 
โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2  
โดย จิระประภา คําภาเกะ 

10.15-10.30 น. EDC 6 ความสามารถในการคิดแกปญหา : การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 
รวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย  
โดย วรัทยา แซมเพชร ศศิวรรณพชร พรรณพงษ และนันทนภัส นิยมทรัพย 

10.30-10.45 น. EDC 7 แนวทางการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยอยางมี
ความสุข  
โดย ปาจรีย นาคะประทีป กิ่งกาญจน ทองงอก และสุวิชชา เนียมสอน  

10.45-11.00 น. EDC 8 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานเพื่ อส งเสริม
ความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่  5  

โดย นฤมล สุดสังข และอังคณา ออนธานี 
11.00-11.15 น. EDC 9 การพัฒนาแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการ

จําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โดย รุจิรา มาลี และวิเชียร ธํารงโสตถิสกุล 

11.15-11.30 น. EDC 10 การสงเสริมการคิดแกปญหาดวยการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรวมกับ
เทคนิคผังกราฟก  
โดย สุปราณี บัวลอมใบ และจินตนา ศิริธัญญารัตน 

11.30-11.45 น. EDC 11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
โดย เกียรติศักดิ์ รักษาพล และโชคปรีชา โพเขียว 
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11.45-12.00 น. EDC 12 การเสริมสรางความคิดสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา   
โดย เกียรติศักดิ์ รักษาพล และสรณัฐ ดีสวัสดิ์ 

13.00-13.15 น. EDC 13 การเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน  
โดย ชมมนัส เกียรติโพธา และนันทนภัส นิยมทรัพย 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. EDR &RTR 1 การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  
โดย สายมาน เสมาภักดี 

13.45-14.00 น. EDR &RTR 2 ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทําเทคนิคพิเศษทางภาพ
ตามรูปแบบซิมพซันผานส่ือสังคมออนไลนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิ
เมชั่นและดิจิทัลมีเดีย  
โดย กัมปนาท คูศิริรัตน และและนุชรัตน นุชประยูร 

14.00-14.15 น. EDR &RTR 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพยาบาลกลุมงานการ
พยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อําเภอนครชัยศรี 
โดย กรพินธุ ลีลาวิวัฒน 

LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
13.30-13.45 น. LD 1 การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตําบลวัดแค 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
โดย เนตรสุดา สงสกุล และเกศินี ประทุมสุวรรณ 

13.45-14.00 น. LD 2 การจัดการจุดเส่ียงแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบาน
ทาทราย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
โดย ปฐมพงษ จงศักดิ์สวัสด์ิ และเกศินี ประทุมสุวรรณ 

14.00-14.15 น. LD 3 การพัฒนาเมืองสรางสรรค: ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนยานบางลําพู 
กรุงเทพมหานคร  
โดย พีรพัฒน พันศิริ อรรถ อารีรอบ และรัยวินทก วิทวัสกุลวงศ 

PEN : ส าข าก า รอ นุ รั ก ษ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว 
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว อาจารยญาณภัทร ยอดแกว 
และอาจารย ดร.ภารณี นิลกรณ 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   หองประชุมปนเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

้
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-10.00 น. PEN_Invited บรรยายเรื่อง “ศาสตรพระราชากับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมทองถ่ิน” 

โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  ใจอารีย 
10.00-10.15 น. PEN 1 การอนุรักษคลองเจดียบูชา: สืบสานและรักษาสายนํ้าแหงพระราชศรัทธาสู

ความยั่งยืน  
โดย ญาณภัทร  ยอดแกว 

10.15-10.30 น. PEN 2 ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชระหัดวิดน้ําเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
โดย วราวุฒิ มหามิตร ภารณี นิลกรณ และเบญจมาภรณ นาคามดี 

10.30-10.45 น. PEN 3 รูปแบบการพัฒนา การจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่นแหลงโบราณคดี
บานโปงตะขบเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต จังหวัดสระบุรี  
โดย นิติพัฒน แกวประสิทธิ์ 

10.45-11.00 น. PEN 4 ศูนยเรียนรูมรดกทางภูมิปญญาลาวคร่ังแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑทองถ่ินกลุมชาติพันธุลาวคร่ังบานทุงผักกูด ต.หวยดวน อ.ดอนตูม 
จ.นครปฐม”  
โดย จิตกวี กระจางเมฆ คณาวุฒิ เจียมวัฒนพงศ และฐิติมา สิริหิรัณยานนท 

11.00-11.15 น. PEN 5 ความเชื่อเหนือพิธีกรรม ฟอนถวายผีในพิธีเลี้ยงปของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง
บานทุงผักกูด 

โดย จิตกวี กระจางเมฆ ฐิติมา สิริหิรัณยานนท และนิศานาถ อิงคดาภา 
11.15-11.30 น. PEN 6 วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

โดย สุพัตรา จันทรสุวรรณ พัชรีย กลัดจอมพงษ แพรภัทร ยอดแกว  
ออมใจ พลกายา ณชพงศ จันจุฬา ภาณุพงษ ณาภูมิ  
พัชรพรรณ ลาภกาญจนา ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ และระวี สัจจโสภณ 

11.30-11.45 น. PEN 7 พลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดย สุพัตรา จันทรสุวรรณ 

11.45-12.00 น. PEN 8 การจัดการทรัพยากรเพื่อการดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในยุคประเทศไทย 
4.0 
โดย สุวภา จรดล 

13.00-13.15 น. PEN 9 โปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถิ่นในชมรมผูสูงอายุ 
ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดย ภารณี นิลกรณ เสาวรส พัวพลเทพ เบญจมาภรณ นาคามดี  
วราวุฒิ มหามิตร และคันธรส สุขกุล 

13.15-13.30 น. PEN 10 พัฒนาการภาษาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในประเทศไทย 
โดย จิรศุภา ปลองทอง 

13.30-13.45 น. PEN 11 รูปแบบของ“สิงห” ในงานประติมากรรมสมัยทวารวดี  

โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 
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13.45-14.00 น. PEN 12 หลักฐานการมีอยูของผูปกครอง และชนช้ันสูงสมัยทวารวดี 
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

14.00-14.15 น. PEN 13 การอนุรักษผาทอลาวคร่ังกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาว
ครั่งในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร  ยอดแกว 

14.15-14.30 น. PEN 14 รูปแบบการดําเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร  ยอดแกว 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 

อาจารย ดร.เสาวณี  คงศรี และอาจารย ดร.พรพรรณ  อูสุวรรณ 
วันที ่9 กรกฎาคม 2563  ชั้น 1 อาคารเรียน A 2 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. AGR 1 P องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากน้ํายางของ

พญาสัตบรรณ  
โดย จักรพงษ  กาวิวงศ  อรุณี  อินทรจาด  อรวิภา เรียนกระศิลป กฤติญา  
กมละคร  พรหมพร  ศรีสรอยทองสุก ดํารงศักดิ์  เปกทอง 
และสุภาวดี  พาหิระ 

12.30-13.30 น. AGR 2 P ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดตอการตานเชื้อ 
Staphylococcus aureus   และ Escherichia coli  
โดย ชนากานต ลักษณะ และอรสุรางค  โสภิพันธ 

12.30-13.30 น. AGR 3 P คุณคาทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย  
โดย น้ําฝน สามสาลีเสกสรร มังคลานันท เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ 
อาทิตย อัศวสุขี พิมพา สรอยสูงเนิน วรพงษ บัวเงิน  
จิตติวัฒน นิธิกาญจนธาร และดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง 

12.30-13.30 น. AGR 4 P การวิเคราะหปริมาณสารทุติยภูมิของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําและฤทธ์ิตาน
การเส่ือมสลายของอัลบูมิน  
โดย กฤติญา กมลคร อัครพงษ เครอืจันทร ดํารงศักดิ์ เปกทอง 
และสุภาวด ีพาหิระ 

12.30-13.30 น. AGR 5 P ผลของปุยชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วคาวาลเคด 
โดย กรรณิกา อัมพุช และพิมพพร รุงแสง 

12.30-13.30 น. AGR 6 P อิทธิพลของหญาหวานตอการเจริญเติบโตของมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อ 
โดย วันวิสาข  ระมั่งทอง และมัทนภรณ  ใหมคามิ 

12.30-13.30 น. AGR 7 P การเตรียมฟรุกแทนจาก Bacillus subtilis โดยการตกตะกอนดวยเอทานอล 

โดย พรพรรณ  อรามแสงเทียนชัย และวริศรา รักษาเชื้อ 
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12.30-13.30 น. AGR 8 P การคัดแยกและการทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการบําบัดน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตยางพารา  
โดย ฐปน ชื่นบาล ศิราภรณ  ชื่นบาล และศรีกาญจนา คลายเรือง 

12.30-13.30 น. AGR 9 P การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากตัวอยางดินที่มีเศษ
ฟางขาว  
โดย พลอยไพลิน สุพรม และ พรรณวิภา แพงศรี 

12.30-13.30 น. AGR 10 P ระดับโปรตีนตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุนเพศผู 
โดย ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ  
และศรุติวงศ บุญคง 

12.30-13.30 น. AGR 11P การศึกษาความเปนไปไดของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 
โดย วงจันทร นุนคง และณัฐฐาพร แซอุย 

12.30-13.30 น. AGR 12 P ความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติทางกายภาพ
ของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมเปนน้ํามันชวยแปรรูป  
โดย มัณฑนา สงไข สุนิสา หัวนา และวัชรินทร สายนํ้าใส 

12.30-13.30 น. AGR 13 P การสรางมูลคาเพิ่มของอาหารพ้ืนถิ่นพิษณุโลกดวยการออกแบบบรรจุภัณฑ  
โดย พรดรัล จุลกัลป กนกวรรณ พรมจีน  และวรลักษณ สุริวงษ 

12.30-13.30 น. AGR 14 P การเส่ือมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว  
โดย นฤปนาถ พลเมือง วาสนา หมัดลาเตะ และวัชรินทร สายน้ําใส 

SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ  แกวขาว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี  ยะสะกะ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ  บุญอินทร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน  ทัศนเจริญ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ  เสียงเสนาะ 
อาจารย ดร.ปยะชาติ  มีจิตรไพศาล  
และ อาจารย ดร.วัชรินทร  ราชนิยม 

วันที ่10 กรกฎาคม 2563    ชั้น 1 อาคารเรียน A 2 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-12.00 น. SCI 1 P การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหอินทรียวัตถุในดินดวยวิธี 
Walkley Black modified acid-dichromate digestion, FeSO4 titration 

method 

โดย ชนิดา  ศรีสาคร 
09.00-12.00 น. SCI 2 P การศึกษาสมบัติทางโครงสรางของสารประกอบโซเดียมออกไซดดวยทฤษฎี

คํานวณ   
โดย ธนิสรา  นอยนอนเมือง และกนกนันทน ภาชีรักษ 
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09.00-12.00 น. SCI 3 P การสรางแบบจําลองโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอร
แอลฟาจากบัวบก  
โดย สถาปตย ราชา สรัญญา ชวนพงษพานิช  เอกพนธ หิรัตนพันธุ  
และกรรณิการ  ราชา 

09.00-12.00 น. SCI 4 P พฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดโดยใชเครื่องทดสอบ
ความหนืดมูนนี่   
โดย ณัฐกานต หมันนาเกลือ  ไรฮานา  เจะเตะ และวัชรินทร สายนํ้าใส 

09.00-12.00 น. SCI 5 P วิวัฒนาการของระบบดาวคูแบบแตะกัน : การเปลี่ยนคาบวงโคจรของดีเอฟ
ไฮดรา  
โดย ชีวะ  ทัศนา  และโชติ  เนืองนันท 

09.00-12.00 น. SCI 6 P การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ 
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิล  
โดย สุภาพร บุหลาด  เสรีย  ตูประกาย นันทนภัสร อินยิ้ม   
และสิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย 

09.00-12.00 น. SCI 7 P การกําจัดโลหะหนักโครเมียมและสังกะสีในน้ําเสียตัวอยางดวยผักตบชวา        
โดยเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรี  
โดย อาภัสรา สิงหยะบุศย สมปอง ทองงามดี และรุงทิวา ชิดทอง 

09.00-12.00 น. SCI 8 P การศึกษาเปรียบเทียบความเร็วในการผิดรูปต่ําและสูงตอการออนตัวของ
ความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซผสมสารตัวเติม 
โดย สุพัตรา ตูดํา  ฟาตีฮะห แดวอสนุง  และวัชรินทร สายนํ้าใส 

09.00-12.00 น. SCI 9 P การสรางและทดสอบสมรรถนะตนแบบเครื่องยนตอัดอากาศระบบเชื้อเพลิง
กาซ LPG เพื่อประยุกตใชเปนสื่อการสอน  
โดย อธิพงศ พิสมัย  อดิศร นพรุจิกุล   กฤศยพัฒน ชูจันทรภรสกุล
บรรยวัสถ สินทรัพย  จิตรานุช แกวประชา   และเอกลักษณ อิสระมโนรส 

09.00-12.00 น. SCI 10 P การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่สะสมตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของพืชปก
คลุมดินริมฝงโขง  จังหวัดนครพนม  
โดย อนงคลักษณ  พิมมะดี  และภาสิณี วรชนะนันท 

09.00-12.00 น. SCI 11 P การดูดซับน้ํามันในแหลงน้ําทิ้งดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว 
โดย รัชกฤช ปทมโสภาสกุล   เอกรินทร บดีรัฐ  และบุณยรัศมิ์  สุขเขียว 

09.00-12.00 น. SCI 12 P การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพื้นที่ของคลังสินคาไมแปรรูป กรณีหางหุนสวน
จํากัดคลังไมวัสดุ  
โดย กานต จันทระ  ยุทธศิลป ชัยสิทธิ์  จันทิมา หมายดี ณัฐธินี ลามคํา   
และนัฐพงษ  ลิจันทร 

09.00-12.00 น. SCI 13 P ประสิทธิภาพของเคร่ืองนวดยางควบคุมดวยระบบอินเวอรเตอร 3 เฟส  
โดย ยุทธศิลป  ชัยสิทธิ์  กานต จันทระ และวุฒิภัทร จํารัสแนว 

09.00-12.00 น. SCI 14 P การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย  สําหรับรถขนสงธุรกิจโลจิสติกส  
โดย นพดล จันทรกุล 
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COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  สิมาเลาเตา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน  ศิรสิุขโภคา 
อาจารย ดร.วรเชษฐ  อุทธา อาจารย ดร.เกลากัลยา  ศิลาจันทร 
อาจารยแกวใจ  อาภรณพิศาล และอาจารยสุขสวัสดิ์  แซลิ่ม 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   ชั้น 1 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-12.00 น. COM 1 P ระบบบันทึกการเขา-ออกดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรม

จันทร   
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร  เดชาพล สุนทรดํารงศักดิ์  และนฤเบศน มุณี 

09.00-12.00 น. COM 2 P การศึกษาความสอดคลองของกฎหมายกับการใหบริการและการใชงาน
อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่งในปจจุบัน  
โดย นราทิพย โชคบํารุง เสรีย ตูประกาย  บุญชวย ศรีธรรมศักดิ์ 
และบุญธรรม หาญพาณิชย 

09.00-12.00 น. COM 3 P การพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิค
เหมืองขอมูลกรณีศึกษา: กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน  
โดย ณภัทร เลาหไพฑูรย ธนกร สุวรรณโสภณ  ทัศภูมิ  รันระนา 
และนิตินัย ไพศาลพยัคฆ 

09.00-12.00 น. COM 4 P การประยุกตวิธีการสกรัมสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
โดย สกาวรัตน จงพัฒนากร 

09.00-12.00 น. COM 5 P การพัฒนาออนโทโลจีแผนผังอีอารสําหรับระบบคนหาความรูเชิงความหมาย
เพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
โดย ทนุวงศ จักษุพา 

CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ  
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย ดร.สุมาลี สุนทรา  
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย ดร.วิมาน ใจดี  
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

อาจารย ดร.จรินทร อุมไกร และอาจารยวินัย เพ็งภิญโญ 
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น. CED 1 P การพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง การ
สรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  
โดย ชุมพล  เข็มทอง  และสุมาลี สุนทรา 

12.30-13.30 น. CED 2 P การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อน
คูคิด กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
โดย ชัยมงคล ใบรักษา และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 3 P การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่อง การใช
โปรแกรมสําหรับการสรางแอนิเมชัน  
โดย สุรพันธ พรมแตง  และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 4 P การพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 1 กิตติขจร  
โดย ศิริขวัญ นันทวงษ 

12.30-13.30 น. CED 5 P การพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
สําหรับผูพิการทางการไดยิน   
โดย เศวต ศรีตลานุกต  และกฤษดา  พิศลยบุตร 

12.30-13.30 น. CED 6 P การพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนบานทามะกา  
โดย อาทิมา คํากองแกว และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 7 P การพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ 

เรื่อง การใชโปรแกรม MSW LOGO  
โดย ธงชัย ภาพสุวรรณ  และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 8 P การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอน
โครงงานเปนฐาน วชิา คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานทามะกา  
โดย ขนิษฐา สังขทอง และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 9 P การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใช
รูปแบบหองเรียนกลับดาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
โดย สมศักดิ์ บุญอยู  และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 10 P การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน กับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสรรณ   
โดย นวกฤษณ  ศรีสมบุญ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 
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12.30-13.30 น. CED 11 P การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ธเนศพล สุขผล และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

12.30-13.30 น. CED 12 P การประยุกตใชโปรแกรมแกไขขอความ Notepad++ สําหรับการเรียนการ
สอนทางไกลวิชาการโปรแกรม ในสถานการณระบาดโควิด-19   
โดย วรวุฒิ ออนเอ่ียม  พีรยศ ภมรศิลปธรรม บุษบา เผาทองจีน  
และวีรยุทธ เลิศนที 

12.30-13.30 น. CED 13 P การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทํารูปเลมโครงงานวิจัย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย มนัสชัย ยิ้มละมัย และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

NUR : สาขาการพยาบาลและการ
สาธารณสุขที่ทนัสมัยในยุคปญญาประดิษฐ
เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์  
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา ผูชวยศาสตราจารยเรียม  นมรักษ 
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต  
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ  
อาจารยกมลภู ถนอมสัตย  และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชมุ 

เวลา รหัส เรื่อง 
15.30-17.30 น. NUR 1 P รูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
โดย อัสฮา  อดุลยรอหมาน 

15.30-17.30 น. NUR 2 P ประสิทธิผลของหมากฝร่ังผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน 
โดย มารุต ภูพะเนียด  จันทภา จวนกระจาง ธีรนุช การปอก  
และสิรามล นิลกําเนิด 

15.30-17.30 น. NUR 3 P ผลของโปรแกรมฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานตอความรูและการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานของกลุมผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ  
ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา  
โดย ทวีวรรณ ศรีสุขคํา  กิตติยา ไทยธวัช อรทัย เกตุขาว  สุนันทา ตั้งนิติพงศ  
เพ็ญนิภัท นภีรงค  และณัฎฐินี นันทาทอง 

15.30-17.30 น. NUR 4 P ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดย กมลรัตน ทองสวาง สุวารี คําศิริรักษ  ยุภดี สงวนพงษ  
และธนาวิทย กางการ 
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15.30-17.30 น. NUR 5 P อัตราความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
โดย ทวีวรรณ ศรีสุขคํา เทียนทอง ตะแกว อรทัย เกตุขาว  กิตติยา ไทยธวัช  
พีรณัฐ  ผลวิชา  สุนันทา ต้ังนิติพงศ  และสุรางคนา ไชยรินคํา 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช  ธรรมศิริ  อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น 

อาจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ อาจารย ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ 
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี และอาจารย ดร.จุฑามาส  ศรีชมภู 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารโลจิสติกส 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น. MBA 1 P แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธเพ่ือการทองเที่ยว 
เชิงกีฬาในเมืองกีฬาจังหวัดชลบุรี  
โดย ปฐวี วาจาทะศิลป อัศวิน จันทรสระสม  และ นพเวช บุญมี 

12.30-13.30 น. MBA 2 P ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย วรพล กาญจนกมล  และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

12.30-13.30 น. MBA 3 P การศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคุณภาพการบริการ 
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดย ยุทธการ ประมวลศิลป และชื่นจิตต แจงเจนกิจ 
12.30-13.30 น. MBA 4 P การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  
โดย วาสินี นุชนวล  และประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ 

12.30-13.30 น. MBA 5 P คุณคาตราสินคาที่มีผลสงตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

รถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ภัทราภรณ อริยกิจสกุล และธงชัย ศรีวรรธนะ 

12.30-13.30 น. MBA 6 P การรับรูคุณคาตราสินคาและการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงตอความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน   
โดย วัชราพรรณ พิทักษปกรณ และช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 

12.30-13.30 น. MBA 7 P อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก ที่
สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเทีย่วภายในประเทศ 

โดย ทวินันท บุญคลอย และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 
12.30-13.30 น. MBA 8 P ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สินระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอ

หันคา จังหวัดชัยนาท 

โดย ศิรส ทองเชื้อ สุมาลี ไชยศุภรากุล ปยพร ทาจีน และธีรพงศ ไชยมังคละ 
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12.30-13.30 น. MBA 9 P แนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
สํานักกิจการนครหลวง (กรุงเทพมหานคร)  
โดย พระนาง  สุรชิต 

12.30-13.30 น. MBA 10 P การพิจารณาปจจัยท่ีทําใหเขตเศรษฐกจิพิเศษของประเทศมาเลเซียประสบ
ความสําเร็จ   
โดย ตัณฑติกร เจริญอาภารัศมี 

12.30-13.30 น. MBA 11 P ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมหลังการซื้อสินคาของผูบริโภคผานชองทางออนไลน
ของชอปป (Shopee)  
โดย ณัฐวรรณ ศรีวัชระ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย 

12.30-13.30 น. MBA 12 P การวิเคราะหองคประกอบของความสามารถของการดูดซับความรูสวนบุคคล
ตอการสรางความรูของกลุม โดยผานการบูรณาการความรู 
โดย พรทิพย ตันติวิเศษศักดิ์   

12.30-13.30 น. MBA 13 P ปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกรการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  
โดย กรกนก เทศเทียน และชื่นจิตต แจงเจนกิจ 

HUM: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล 
ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร  ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม  
อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข   
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา  อาจารยสนธยา โจมกัน 

และอาจารยไพรินทร มากเจริญ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. HUM 1 P วาดฟอนออนซอนคราม : นาฏศิลปพื้นเมืองจังหวัดเลย 

โดย ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  สังคม พรหมศิริ  สรินทร คุมเขต 
จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาลสถิต กนกพิชญ งามรูป  
และจิตติมา สหัสทิตย 

12.30-13.30 น. HUM 2 P ฟอนโฮมบุญศรัทธา บูชาขาวพันกอน 
โดย สรินทร คุมเขต  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  สังคม  พรหมศิริ  
จุฑาภรณ  วิลัยแกว  ผุสดี โกมาสถิตย  สุทัศน สุขเสริม   
และสุทธินันท  เหล็กเพชร 

12.30-13.30 น. HUM 3 P การสํารวจทัศนคติของชาวยุโรปท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย ตอกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย 
โดย ภัสสรา ชูชาติ  เอียน แอชทรุท และสรัญญา พัฒนสิน 

PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา 
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชมุ 
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เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. PAL 1 P การจัดการองคการกับการพัฒนาทางนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยี 

โดย จักราวุธ จุฑาธิปไตย 
12.30-13.30 น. PAL 2 P การส่ือสารแบบมีสวนรวมกับสิทธิในการรับรูของประชาชน  

โดย กนกทิพย บํารุงศรี  กัลยาณี  เขียวหลง อัจฉรา เจริญสุข 
และรณพรหม ชุนงาม 

PHB : ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตภุัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
และอาจารยณรงควรรษ บุญมา 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ชั้น 1  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-12.00 น. PHB  1 P การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม 
จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ศิวะรัฐ  คํานุ 

09.00-12.00 น. PHB  2 P แนวทางการอนุรักษภาษาลาวครั่ง ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม   
โดย  ฐิติยา ทองโชติ ณัฐฐิญา เปรมปรกิ ณิชกมล ทองพูล 

ธราณัฏฐ คงรัตนอาภรณ สุชญา  แสงสวัสดิ์ และวิไลวรรณ บริบูรณ 
09.00-12.00 น. PHB  3 P การระบายสีน้ํา: วิถีชีวิตชาวนาไทย 

โดย พิบูลย มังกร และศศิธร รําไพสาคร 
09.00-12.00 น. PHB  4 P การสรางสรรคภาพประกอบสีน้ําสํารับคาวหวาน อาหารชาววัง จากบทพระ

ราชนิพนธกาพยเหชมเคร่ืองคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  
โดย จารุวรรณ  นครจารุพงศ  และณัฐยา  เข็มเพ็ชร 

TR : สาขาการทองเที่ยว 
 และอุตสาหกรรมบริการ 

Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน  
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา  และอาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชมุ 
เวลา รหัส เรื่อง 

12.30-13.30 น. TR 1 P แนวทางการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรมที่พักสําหรับผูใชบริการ
ที่เปนผูสูงอายุ : กรณีศึกษาโรงแรมในเขตรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
โดย สิริกานต ทองพูน วัสราภรณ ละนิล ปรางฉาย ปรัตคจริยา  
กัญญวรา ลอยประดิษฐ  และพาริษฐาภรณ  อภิปญจนากร 

EDA: สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดีย่ิง 
และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชต ิ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   ชั้น 1 อาคารเรียน A5 
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เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-12.00 น. EDA 1 P สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษา

ประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  
โดย สันติสุข  สมพร โกวิท  วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ  พลเดช 

09.00-12.00 น. EDA 2 P การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิง
สรางสรรคของผูนํานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
โดย เขมนที ศรีสุขลอม วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และนิรันดร จุลทรัพย 

EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ศิริธญัญารัตน 
และผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภสั นิยมทรัพย   

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563     ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 
เวลา รหัส เรื่อง 

09.00-12.00 น. EDC 1 P ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 

เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย  
โดย มณฑกานต  ยืนนาน ดวงเดือน  สุวรรณจินดา   
และจุฬารัตน  ธรรมประทีป 

09.00-12.00 น. EDC 2 P การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ 
KWLH Plus สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย   
โดย ระพีพรรณ  คงมีผล 

EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา 
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R) 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. EDR & RTR 1 P การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2   
โดย วฤณดา  กัญญารัตนกมล และชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 2 P การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการประเมินสมรรถนะออนไลนและ 

การประเมินสมรรถนะในรูปแบบเอกสาร กรณีศึกษาศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย ลัดดา  ชัยยะ และอรทัย  การะเวก 
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12.30-13.30 น. EDR & RTR 3 P การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ในหนวยสารบรรณของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
โดย กัลยากร สุขสวัสดิ์ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 4 P การพัฒนาทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการ
สอนสังคมศึกษาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปที่ 3 

โดย วีรวิชญ  บุญสง  และสุนทร ออนฤทธิ์ 
12.30-13.30 น. EDR & RTR 5 P ผลของการใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โดย ณัฏฐิณี  สังขวรรณ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 6 P ผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเนื้อแขนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
โดย ไพวัน เพลิดพราว 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 7 P รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตอุดรธานี   
โดย ปทุมพร ศรีอิสาณ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 8 P การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟกตอความเขาใจมโนทัศน
พันธุกรรมและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  โดย ณัฏฐณิชา  ภูเวียงแกว  และวรัญญา จีระวิพูลวรรณ 

12.30-13.30 น. EDR & RTR 9 P การวิเคราะหขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข 
โดย อรพินธุ เพียรรุงเรือง และรัชนี มหาชัยพงศกุล 

LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ชั้น 1 อาคารเรียน A2 

เวลา รหัส เรื่อง 
12.30-13.30 น. LD 1 P การศึกษาการแยกขยะบรรจุภัณฑน้ําดื่ม: ขวดแกว ขวดพลาสติก 

และกระปอง โดยอัตโนมัติ  
โดย นลินอร นุยปลอด  และอมตา อุตมะ 

PEN : สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว 

ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว อาจารยญาณภัทร ยอดแกว 
และอาจารย ดร.ภารณี นิลกรณ 
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2563   ชั้น 1 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เรื่อง 
09.00-12.00 น. PEN 1 P ศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผืนผา กรณีศึกษา อําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี   
โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และบุษกร  บุญชื่น 

09.00-12.00 น. PEN 2 P การศึกษาวัตถุจากธรรมชาติที่ใหสี เพื่อใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย 
โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และจิดาภา ศรีสวัสด์ิ 

09.00-12.00 น. PEN 3 P ความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค 
ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โดย อธิชาติ  เจริญวันนา ชัยศิลป  แฝงชัยภูมิ  กิติศักดิ์  จันทรขามปอม และ 
วราวุฒิ  มหามิตร 

09.00-12.00 น. PEN 4 P ความหลากหลายของพรรณพืชและภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนดาน
สมุนไพรในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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กรณีศึกษา กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท 
โดย ชาลิสา ผลเกิด 
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โดย เกงกาจ  ตนทองคํา และสุรวุฒิ  คงพัฒนยืน 

09.00-12.00 น. PEN 8 P ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทํางานของชมรมผูสูงอายุในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกดวยวิถีชุมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถิ่น 
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ประดิษฐดวยพืชน้ําชนิดตาง ๆ 
โดย เมษา ประทุมกุล ณัฐกานต เฮาสุวอ วราวุฒิ มหามิตร 
และศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาตํารับยาน้ํามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชัน 

วลัยลักษณ พรผล1*  และ ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา1 

1วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย 

* Walailuk.p@rsu.ac.th

บทคัดยอ 

น้ํามันมหาจักรในตําราพระโอสถพระนารายณเปนตํารับยาที่ใชภายนอก มีการรวบรวมบันทึกไวตั้งแตสมัยอยุธยา 
แตไมไดมีการพัฒนาตํารับยาใหมีประสิทธิภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตํารับน้ํามัน
มหาจักรในรูปแบบไมโครอิมลัชันซึ่งเปนระบบนําสงยาท่ีสามารถเพ่ิมการดดูซึมของตัวยาผานผนังเมมเบรน และผิวหนังไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เตรียมตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรจากการสรางแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม ศึกษาผลของวัฎ
ภาคน้ํามัน สารลดแรงตึงผิว และวัฏภาคน้ํา หาอัตราสวนไมโครอิมัลชันที่มีความใสโปรงแสง ไมแยกช้ันบนพื้นที่แผนภาพวัฏ
ภาคไตรภาคเทียม และวัดขนาดของอนุภาค รวมทั้งศึกษาทางกายภาพของตํารับโดยการวัดความเปนกรด-ดาง และความหนืด 
พบวาสูตรตํารับไมโครอิมัลชันประกอบดวยน้ํามันมหาจักรผสมนํ้ามันเปปเปอรมินต (1:1) : Tween 80 : น้ํา ในอัตราสวน 6 : 1 : 
3, 6 : 2 : 2 และ 5 : 4 : 1 มีลักษณะใส ไมแยกช้ัน มีปริมาณสารลดแรงตึงผิวคอนขางนอย ขนาดของอนุภาคเปนไมโครอิมัลชันมี
คาเฉลี่ยเทากับ 12.60 ± 0.00, 16.70 ± 0.20 และ19.90 ± 0.10 นาโนเมตร ตามลําดับ ความหนืดเฉลี่ยอยูระหวาง 109.3 - 
5149.43 cP  และคา pH เฉลี่ยอยูระหวาง 6.02 - 6.39 เหมาะสมกับสภาพผิวปกติ เปนสูตรไมโครอิมัลชันที่คุณสมบัติดี สามารถพัฒนา
เปนตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรรูปแบบใหมที่นาใช มีประสิทธิภาพมาก พกพาไดสะดวกและเก็บรักษาตํารับยางาย 

คําสําคัญ: น้ํามันมหาจักร น้ํามันเปปเปอรมินต ไมโครอิมัลชัน 

2
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Development of Mahajak Oil as Microemulsion based Preparation 

Walailuk Pornphol1* and Prasan Tangyuenyongwatana1 
1 College of Oriental Medicine Rangsit University Pathum Thani Thailand 

* Walailuk.p@rsu.ac.th

Abstract 

Mahajak oil is the seventy-eighth Thai medicinal formulary listed in the Narayana Pharmacopeia. 

However, the formulary is obsolete and has not been further developed since Ayutthaya period; 

therefore, this research aims to (1) develop the Mahajak oil as microemulsion-based preparation, which 

might help promote skin and membrane absorption; (2) prepare microemulsion-based formulations using 

pseudo-ternary phase diagram; (3) evaluate the effects of oil, surfactant, and water phase on the 

physicochemical properties of the formulations; (4) find translucent and miscible formulations; and (5) 

evaluate particle size distribution, physicochemical property, pH, and viscosity of each formulation. The 

results showed that formulations consisted of Mahajak oil mixed with peppermint oil, Tween 80, and 

deionized water at ratios of 6:1:3, 6:2:2, and 5:4:1 are translucent and miscible. The particle sizes of each 

selected microemulsion are 12.60 ± 0.00, 16.70 ± 0.20, and 19.90 ± 0.10 nm, respectively. Their viscosity 

and pH values are between 109.3-5149.43 cP and 6.02-6.39. These formulations are considered suitable 

for normal human skin. The developed microemulsion-based formulations have promising physicochemical 

properties and could be further developed as a new Mahajak oil formulary, which could have been 

more effective, more approachable, and more manageable. 

Keywords: Mahajak oil, Peppermint oil, Microemulsion 

1. บทนํา

น้ํามันมหาจักรในตําราพระโอสถพระนารายณ (คัมภีรธาตุพระนารายณ ฉบับใบลาน) เปนตํารับยาขนานที่ 78 การ
ปรุงยาตํารับนี้ในรูปแบบยาทา และยาหยอดหูใชรักษาโรคและอาการของระบบทางเดินอาหาร เสนเอ็น กลามเน้ือ ระบบประสาท 
ระบบการหายใจ และโรคติดเช้ือ ตํารายาในคัมภีรไดรวบรวมท้ังหมด 81 ขนานที่หมอหลวงในยุคสมัยน้ันไดประกอบพระโอสถถวาย
สมเด็จพระนารายณมหาราชในสมัยอยุธยา (พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ และคณะ , 2555: 11-12) มีสวนประกอบของ
สมุนไพรในตํารับ 9 ชนิด ไดแก นํ้ามันงาทนาน 1 ดวย ทนาน 600 เทียบเทากับ 929 มิลลิลิตรตามมาตรฐาน (NR119/ 78cv) 

ของการตวงเคร่ืองยาดวยปริมาตรทะนาน (วิชญาณี พันธงาม และคณะ , 2561) มะกรูดสด 30 ลูก เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 2 สลึง 
ดีปลี 1 บาท และการบรู 2 บาท “ยานํ้ามันขนานนี้ใชยอนหู แกลม แกริดสีดวง แกเปอยคันก็ได  ทาเมื่อยขบทรง และใส
บาดแผล ท่ีมีอาการปวด ที่เกิดจากเสี้ยน จากหนาม จากหอกดาบ” และมีขอระวังในการดูแลแผลเมื่อใชยาตํารับนี้รักษาคือ 
ไมใหแผลถูกน้ําเพื่อปองกันการเปนหนอง (พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ และคณะ, 2555: 119) ในปจจุบันโรงพยาบาลรัฐปรุง
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น้ํามันมหาจักรรักษาผูปวยที่มีแผลเร้ือรัง และแผลกดทับที่พบมากในผูปวยติดเตียงหรือผูสูงอายุ จากการรายงานของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จ.นครพนมใชน้ํามันมหาจักรรักษาผูปวยแผลเรื้อรัง โดยการติดตามผลการรักษาตั้งแตกอน
ใช หลังใชในระยะเวลา 3 วัน 1สัปดาห 1 เดือน และ 3 เดือน พบวาแผลของผูปวยเริ่มดีขึ้นและหาย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 
นอกจากนี้ทางศูนยการเรียนรูโอสถพระนารายณ โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ไดนําน้ํามัน
มหาจักรรักษาใหกับผูปวยติดเตยีงตามบาน (บานเมือง, 2562)  การใชในโรงพยาบาลเปนการยืนยันแสดงใหเห็นวาตํารับยานี้มี
ประสิทธิภาพตามที่บันทึกไวในคัมภีรธาตุพระนารายณ อยางไรก็ตามยังไมมีการพัฒนาตํารับน้ํามันมหาจักรใหมีประสิทธิภาพ
ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งความคงตัวของผลิตภัณฑใหอยูในรูปแบบท่ีใชสะดวก งายในการพกพาและการเก็บรักษา 
ผูวิจัยจึงพัฒนานํ้ามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชันมีการใชทางเภสัชกรรมอยางแพรหลาย ไดแก การใชเพิ่มการละลายของ
ตัวยา นําสงยาท่ีสามารถเพิ่มการดูดซึมยาผานผนังเมนเบรนและผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพในการเอาชนะการเปนตัวก้ัน
ของช้ันสตราตัมคอรเนียมเพื่อเพิ่มการแทรกผานของตัวยาทําใหสารสําคัญเขาสูผิวหนังไดดีกวาสารละลายธรรมชาติในรูปแบบ
ดั้งเดิม สงผลชวยเพิ่มสภาพพรอมใชทางชีวภาพ (วราภรณ จรรยาประเสริฐ, 2555; Kantarci, Ozguney, Karasulu and 

Arzik, 2007 )  
 รูปแบบไมโครอิมัลชัน (Microemulsion) เปนระบบที่มีขนาดของอนุภาคระดับนาโน เทากับ 10-100 นาโนเมตร 
ประกอบดวย 3 วัฏภาค ไดแก วัฏภาคน้ํามัน วัฏภาคน้ํา และสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เปนสารกออิมัลชัน ระบบนี้เกิดได
เองโดยไมตองใชพลังงาน สามารถนําสงไดทั้งสารที่ชอบน้ําและไมชอบน้ํา อนุภาคที่เกิดขึ้นจากระบบเปนอนุภาคแขวนลอย
ขนาดเล็กมากจึงมองเห็นลักษณะอิมัลชันใส และโปรงแสง นอกจากน้ีมีคุณสมบัติความหนืดต่ํา มีคาความคงตัวทางอุณหพลวัต 
(Thermodynamic) ที่ดีกวาตํารับอิมัลชันสงผลใหมีความคงตัวมาก และมีวิธีการเตรียมที่งายจากการผสมเขาดวยกัน โดยหา
อัตราสวนท่ีเหมาะสมของสารแตละชนิดใน 3 วัฎภาค จากบริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชัน (Microemulsion region) ผานทางการ
สรางแผนภาควัฏภาคไตรภาคเทียม (Pseudo-ternary phase diagram) ทั้งนิยมนํามาใชกันอยางแพรหลายในทางเภสัช
กรรมเพื่อเปนระบบนําสงสารสําหรับการบริหารยาไดหลายชองทางของการใหยา เชน ทางชองปาก ทางผิวหนัง และดวงตา 
(วราภรณ จรรยาประเสริฐ, 2555; สุกรรณิการ ทับทิมศรี, 2560) ในงานวิจัยนี้จึงสนใจพัฒนานํ้ามันมหาจักรเปนวัฎภาคน้ํามัน 
และนํ้ามันเปปเปอรมินต (Peppermint oil) เปนวัฏภาคน้ํามันรวมกับน้ํามันมหาจักรเพื่อชวยเพ่ิมการละลายในตํารับไมโคร
อิมัลชันรวมกับสารลดแรงตึงผิวใหตํารับมีลักษณะใส โดย Peppermint oil มีคา HLB เทากับ 12.3 (Orafidiya and 

Oladimeji, 2002) มีคุณสมบัติตอรางกายชวยบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ ตอจิตใจกระตุนใหตื่นตัว ทําใหสดชื่น มีกําลังและ
ชวยเพิ่มสมาธิ แตมีขอควรระวังหากใชในความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดการแพได (ฐาปนีย หงสรัตนาวรกิจ, 2550) ในวัฎภาค
สารลดแรงตึงผิวใช Tween 80  เปนสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ คา HLB เทากับ 15 มีคุณสมบัติความเปนพิษนอยและ
ระคายเคืองนอยใชไดทัง้ในรูปแบบยารับประทาน, ยาฉีด และยาทาภายนอก (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ และนิธิยา รัตนาปนนท, 
ม.ป.ป.) ในการเตรียมไมโครอิมัลชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของตํารับยา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงพัฒนาตํารับไมโคร
อิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรโดยคัดเลือกชนิดสารแตละชนิดดังท่ีกลาวขางตน และศึกษาลักษณะทางกายภาพของตํารับ ซึ่งเปน
การนําตํารับยาสมุนไพรมาพัฒนาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนําไปใชในการสงเสริมและดูแล
รักษาสุขภาพ และยังเปนการเพ่ิมมูลคายาสมุนไพรที่ใชในตํารับ 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาตํารับน้ํามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชัน โดยกําหนดสัดสวนปริมาณของสารลดแรงตึงผิว          
วัฎภาคน้ํามัน และวฎัภาคน้ําดวยวิธี Pseudo Ternary Phase Diagram  

2.2 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของตํารับไมโครอิมัลชันผสมนํ้ามันมหาจักรไดแก ความเปนกรด-ดาง ความหนืด 
และขนาดของอนุภาค 
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3. วิธีการดําเนินวิจัย 
 

 3.1 การเตรียมตํารับยานํ้ามันมหาจักร 
นําสมุนไพรแตละชนิดของนํ้ามันมหาจักรใน ตําราพระโอสถพระนารายณ มาช่ังตามอัตราสวนที่กําหนดในตํารับ 

(ตารางที่ 1) ใชน้ํามันงาต้ังไฟใหรอนและเอาผิวมะกรูดใสลง ทอดจนเหลืองเกรียมแลวยกนํ้ามันลง กรองกากผิวมะกรูดออก ทิ้ง
ไวใหเย็น และผงสมุนไพรบดละเอียดไดแก เทียนทั้ง 5  (เทียนตาตั๊กแตน เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนแดง และเทียนดํา) 
ดีปลี และการบูร ใสลงไปในนํ้ามันท่ีไดผสมใหเขากัน 

 

ตารางที่ 1 แสดงตํารับยาน้ํามันมหาจักรในคัมภีรธาตุพระนารายณ ฉบับใบลาน (ตําราพระโอสถพระนารายณ) (พิมพพรรณ 
ไพบูลยหวังเจริญ และคณะ, 2555) 

สมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร สัดสวน 

เทียนตาตั๊กแตน Anethum graveolens L. 

อยางละ 7.5 กรัม 

 

เทียนขาว Cuminum cyminum L. 

เทียนขาวเปลือก Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare 

เทียนแดง Lepidium sativum L. 
เทียนดํา Nigella sativa L. 
ดีปล ี Piper retrofractum Vahl 15 กรัม 

การบูร Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. 30 กรัม 

มะกรูด Citrus hystrix DC. 30 ลูก 

น้ํามันงา Sesamum indicum L. 929 มิลลิลิตร 
 

3.2) การเตรียมไมโครอิมัลชัน 

 ในการทดลองน้ีไดทําการพัฒนาตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักร (Mahajak oil loaded microemulsion; 

MHJE) (ตารางท่ี 2) โดยการหาสัดสวนของวัฎภาคนํ้ามันเดี่ยวและผสมไดแก น้ํามันมหาจักร (Mahajak oil) และ Mahajak 

oil ผสม Peppermint oil ที่อัตราสวน 1:1  โดยนํ้าหนัก สารลดแรงตึงผิว และวัฏภาคน้ําที่เหมาะสมผานทางการสรางแผน
ภาควัฏภาคไตรภาคเทียม (Pseudo-Ternary Phase Diagram) เพื่อศึกษาขอบเขตพ้ืนที่เกิดไมโครอิมัลชันมีลักษณะใส และ
ปริมาณสารลดแรงตึงผิวนอยประเมินคุณลักษณะทางกายภาพของตํารับ 

 
ตารางที่ 2 แสดงสวนประกอบของตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักร 

สูตรตํารับ สารลดแรงตึงผิว วัฎภาคน้ํามัน วัฏภาคน้ํา 
MHJE 1 Tween 80 Mahajak oil Deionized water 

MHJE 2 Tween 80 Mahajak oil : Peppermint oil Deionized water 
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3.3) การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของตํารับไมโครอิมัลชันผสมนํ้ามนัมหาจกัร 
 นําตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ สังเกตลักษณะภายนอก ดวยตาเปลา 
(Visual observation) ไดแก สี ความใส และการแยกช้ัน วัดขนาดอนุภาค (Particle Size) ดวยเครื่อง Nanoplus-3 
(Micrometrics Instrument Corporation, USA) วัดคาเปนกรดดาง (pH) ดวยเครื่อง pH meter (Hanna Instruments, 

USA) และวัดความหนืด (Viscosity) ดวยเครื่อง Viscometer (VISCO STAR Plus) ตอกับ L4 spindle ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส วัดซํ้า 3 ครั้ง 
 

3.4) การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ 

ขอมูลผลการทดลอง 3 ซํ้า บันทึกเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คาทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ของโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS รุน 24.0 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 (p<0.05) ในการวิเคราะหความแตกตางของขนาดอนุภาค (Particle Size) ของตํารับไมโคร
อิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักร 

 

4. ผลการวิจัย 

ผลการเตรียมตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรโดยการสรางแผนภาพวัฎภาคไตรภาคเทียม (รูปที่ 1) ใช 
Mahajak oil ผสม Peppermint oil ที่อัตราสวน 1:1  โดยนํ้าหนักเปนวัฏภาคนํ้ามัน และใช Tween 80 เปนสารลดแรงตึง
ผิวผสมที่มีคา HLB เทากับ 15 พบวา ขอบเขตของไมโครอิมัลชันมากกวาตํารับ MHJE 1 ซึ่งใช Mahajak oil เดี่ยวเปนวัฏ
ภาคนํ้ามัน มี 2 อัตราสวนท่ีเหมาะสมของตํารับ MHJE 1 (รูปท่ี 1A) (Tween 80 : Mahajak oil : Water) คือ 8 : 1 : 1 และ 
7 : 1 : 2 และตํารับ MHJE 2 (รูปที่ 1B) (Tween 80 : Mahajak oil : Peppermint oil : Water) มี 9 อัตราสวนท่ีเหมาะสม
คือ 8 : 1 : 1, 7 : 1 : 2, 6 : 1 : 3, 6 : 2 : 2, 6 : 3 : 1, 5 : 2 : 3, 5 : 3 : 2 และ 5 : 4 : 1 ซึ่งมีลักษณะใส เน้ือสัมผัสดี รูสึก
เบาสบายผิวเมื่อทา 

 

  
รูปที่ 1 แสดงผลการศึกษาแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของการเตรียมตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรที่มีวัฎภาค
น้ํามันแตกตางกันไดแก Mahajak oil (รูปที่ 1A) และ Mahajak oil : Peppermint oil (รูปที่ 1B) ที่อัตราสวน 1:1 โดยน้ํา
หนักตอขอบเขตไมโครอิมัลชัน 

= มีขนาดอนุภาค > 100 นาโนเมตร = มีขนาดอนุภาค < 100 นาโนเมตร 
 

รูปที่ 1B รูปที่ 1A 
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จากการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักรที่คัดเลือกตํารับที่เ หมาะจาก
แผนภาพวัฎภาคไตรภาคเทียมสังเกตลักษณะภายนอก พบวาทั้ง 2 ตํารับ คือตํารับ MHJE 1 (รูปที่ 2) และ MHJE 2 (รูปท่ี 3)  
มีกลิ่นหอมเฉพาะ สีเหลืองใส และไมแยกช้ัน 

 

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะของตํารับ MHJE 1 (Tween 80 : Mahajak oil : Water); A คือ 8 : 1 : 1 และ B คือ 7 : 1 : 2 

 

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะของตํารับ MHJE 2 (Tween 80 : Mahajak oil : Peppermint oil : Water); C คือ 5 : 2 : 3, D คือ  
5 : 4 : 1, E คือ 5 : 3 : 2, F คือ 6 : 3 : 1, G คือ 6 : 2 : 2, H คือ 6 : 1 : 3, I คือ 7 : 2 : 1, J คือ 7 : 1 : 2 และ K คือ 8 : 1 : 1  
 

ผลการวัดขนาดของอนุภาคอยูระหวาง 12.60 – 248.40 นาโนเมตรจะพบวาเมื่อปริมาณวัฏภาคน้ํามันในตํารับ
เพิ่มขึ้น มีแนวโนมทําใหขนาดหยดวัฏภาคภายในใหญขึ้นดวย ตํารับ MHJE 1 (8 : 1 : 1) และ MHJE 2 (6 : 1 : 3) มี
อัตราสวนวัฏภาคนํ้ามันในระบบนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตํารับอื่น ๆ จึงมีขนาดอนุภาคเฉล่ียคอนขางเล็กเทากับ 13.80 ± 0.10 
และ 12.60 ± 0.00 nm ตามลําดับ ตํารับท่ีมีคุณสมบัติไมโครอิมัลชันคือ MHJE 1 (8 : 1 : 1, 7 : 1 : 2) และ MHJE 2 (6 : 1 : 
3, 6 : 2 : 2, 5 : 2 : 3) มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเทากับ 13.80 ± 0.10, 14.60 ± 0.10, 12.60 ± 0.00, 16.70 ± 0.20 และ 
19.90 ± 0.10 nm ตามลําดับ ไมมีความแตกตางของขนาดอนุภาคเฉลี่ยในอัตราสวนดังกลาวทั้ง 2 ตํารับอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) มีขนาดหยดของเหลวอยูในชวง 10-100 nm และลักษณะที่มองเห็นโปรงแสง (วราภรณ จรรยาประเสริฐ, 

2555) ผลของคาความเปนกรด-ดาง และความหนืดของทั้ง 2 ตํารับ (MHJE 1 และ MHJE 2) พบวา มีคา pH อยูในชวง 5.37 
– 6.68 ซึ่งเปนคาที่เขากันไดกับคาความเปนกรด-ดางของผิวหนังในสภาวะปกติมีคุณสมบัติเปนกรดออน (pH 4.0-5.6) 
(คัทลียา เมฆจรัสกุล, 2560) และมีชวงคาเฉลี่ยของความหนืดทั้ง 2 ตํารับเทากับ 109.03 ± 2.83 – 5241.73 ± 52.73 cP  

(ตารางที่ 3) 

C D E F G H I J K 

A B 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามันมหาจักร 
ตํารับ อัตราสวน ขนาดอนภุาค (nm) pH ความหนืด (cP) 

MHJE 1 
8 : 1 : 1 13.80 ± 0.10b 5.42 ± 0.16 196.40 ± 2.21 

7 : 1 : 2 14.60 ± 0.10b 6.23 ± 0.11 4625.0 ± 12.12 

MHJE 2 

8 : 1 : 1 166.00 ± 0.10a 5.37 ± 0.26 186.87 ± 1.43 

7 : 1 : 2 145.90 ± 0.20a 6.41 ± 0.25 4564.43 ± 43.08 

7 : 2 : 1 106.00 ± 0.10a 6.68 ± 0.13 3959.60± 41.30 

6 : 1 : 3 12.60 ± 0.00b 6.25 ± 0.14 4114.90 ± 8.12 

6 : 2 : 2 16.70 ± 0.20b 6.39 ±0.09 109.03 ± 2.83 

6 : 3 : 1 181.80 ± 3.00a 6.19 ± 0.07 5016.23 ± 6.52 

5 : 3 : 2 248.40 ± 1.30a 6.31 ± 0.33 4853.60 ± 27.47 

5 : 4 : 1 19.90 ± 0.10b 6.02 ± 0.03 5149.43 ± 42.17 

5 : 2 : 3 158.90 ± 0.90a 5.63 ± 0.07 5241.73 ± 52.73 

หมายเหตุ:  คาขนาดอนุภาคในแตละตํารับที่มีอักษรกํากับตางกัน (a, b)  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพัฒนาตํารับน้ํามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชันพบวา ตํารับ MHJE 2 คือ Tween 80 :  Mahajak oil 

ผสม Peppermint oil ที่อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก : Water  มีขอบเขตการเกิดไมโครอิมัลชันจากการสรางแผนภาพวัฎ
ภาคไตรภาคเทียมมากกวา ตํารับ MHJE 1 ที่มีวัฏภาคนํ้ามันเด่ียว  ลักษณะสีเหลืองใส และไมแยกช้ัน เนื่องจาก 
Peppermint oil เปนสารรวมในวัฎภาคน้ํามันมีคา HLB สูง (Orafidiya and Oladimeji, 2002) จึงมีคุณสมบัติชวยเพิ่มการ
ละลายน้ํามันมหาจักรในตํารับ ผลจากศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของท้ัง 2 ตํารับ ( MHJE 1 และ MHJE 2) โดยวัดขนาด
ของอนุภาคอยูในชวง 10-100 นาโนเมตร มี 2 อัตราสวน (8 : 1 : 1, 7 : 1 : 2) ในตํารับ MHJE 1 และ 3 อัตราสวน (6 : 1 : 

3, 6 : 2 : 2, 5 : 4 : 1) ในตํารับ MHJE 2 มีคา pH เฉลี่ยอยูในชวง 5.42 – 6.39 และมีความหนืดเฉลี่ยในชวง  109.03 - 

5149.43 cP เมื่อทาตํารับลงบนผิวแลวเกลี่ยงาย มีเน้ือสัมผัสดี การแสดงลักษณะเฉพาะของไมโครอิมัลชันมีคุณสมบัติไอโซ
โทรปก (Isotropic) ความหนืดต่ํา และมีการไหลแบบนิวตัน (Newtonian flow) (Bhargava, narurkar and Leieb, 1987; 

Eccleston, 1988; Lawrence and Rees, 2000; Paul and Moulik, 1997) จากผลการทดลองของตํ ารั บ  MHJE 2 
อัตราสวน 6 : 2 : 2 มีความหนืดเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 109.03 ± 2.83 cP และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 16.70 ± 0.20 nm อยูในชวง
ขนาดของอนุภาคไมโครอิมัลชัน นอกจากนี้ตํารับไมโครอิมัลชันท่ีดีและเหมาะสมในการเพิ่มการนําสงตัวยาทางผิวหนังควรมี
สารลดแรงติวผิวนอย และไมอันตราย มีการศึกษาพบวาสารลดแรงตึงผิวในระบบไมโครอิมัลชันมีผลตอการลดบทบาทการ
เปนตัวกั้นการแพรของสตราตัมคอรเนียม (Delgado-charro et al., 1997; Changez and Varshney, 2000) ดังนั้นตํารับ
ที่เหมาะสม มีปริมาณสารลดแรงตึงผิวนอย และปริมาณตัวยาในตํารับมากคือ ตํารับ MHJE 2 มีอัตราสวน 6 : 1 : 3, 6 : 2 : 

2, 5 : 4 : 1 ที่จะนําไปศึกษาความคงตัวของตํารับ และประเมินคุณลักษณะทางเคมีตอไป 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาพัฒนาตํารับน้ํามันมหาจักรในรูปแบบไมโครอิมัลชัน โดยกําหนดสัดสวนปริมาณของสารลดแรงตึงผิว   
วัฎภาคน้ํามัน และวัฎภาคน้ําดวยวิธี Pseudo Ternary Phase Diagram พบตํารับ MHJE 2 มีขอบเขตการเกิดไมโคร
อิมัลชันมากกวาตํารับ MHJE 1 ลักษณะของตํารับ MHJE 2 คือ สีเหลืองใส มีกลิ่นหอมเฉพาะ และไมแยกช้ันโดยมี
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สวนประกอบ Tween 80 : Mahajak oil ผสม Peppermint oil ที่อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก : Water ในอัตราสวน  6 : 1 

: 3, 6 : 2 : 2, 5 : 4 : 1 ซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวนอยกวาในอัตราสวนของตํารับ MHJE 1 รวมท้ังสัดสวนของนํ้ามันมหาจักร
คอนขางมากเมื่อเทียบจากขอบเขตท้ังหมดท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน ลักษณะทางกายภาพของตํารับไมโครอิมัลชันผสมน้ํามัน
มหาจักรสูตร MHJE 2 มีคา pH เฉลี่ยอยูในชวง 5.42 – 6.39 และมีความหนืดเฉลี่ยในชวง 109.03 - 5149.43 cP  เมื่อทา
แลวเกลี่ยงาย มีเนื้อสัมผัสดี และไมพบคราบสีจากตํารับติดผิวหลังจากทา ดังนั้นตํารับ MHJE 2 จึงเหมาะที่นําไปใชศึกษา
ความคงสภาพของตํารับและทางคลินิกตอไป 

7. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการประมาณคาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักปลานิลอินทรียภายใตการเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค  

ที่อายุ 2 -3 และ 4-5 เดือนหลังจากฟก โดยการประมาณคาจากประชากรปลานิลเร่ิมตน 109 ครอบครัว องคประกอบความ
แป รป รวน ถูกป ระมาณ ค าด วยวิ ธี  restricted maximum likelihood (REML) โดย ใช  average information (AI) 

algorithm รวมกับแบบจําลองสัตว (animal model) พบวาคาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักปลานิลมีความแตกตางไปตามชวง
อายุ โดยที่อายุ 2-3 เดือนคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักตัวมีคาเทากับ 0.05±0.03 ซึ่งมีคาต่ํา สวนท่ีอายุ 4-5 เดือนคาอัตรา
พันธุกรรมมีคาเทากับ 0.58±0.44 ซึ่งมีคาสูงและมีคามากกวาที่อายุ 2-3 เดือน โดยมีแนวโนมเชนเดียวกับงานวิจัยที่ผานมา ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาสามารถปรับปรุงพันธุโดยวิธีการคัดเลือกใหมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได 

 

คําสําคัญ: ปลานิล อินทรีย อัตราพันธุกรรม  น้ําหนัก  BLUP  การคัดพันธุ   
 

Heritability for body weight in organic Nile Tilapia, Oreochromis niloticus 
under biofloc system 

Supakit  Klanjungreed1*, Puncharat  Meekaew1, and Nissara  Kitcharoen1  
1 Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University 

*Corresponding Author; email: manhuayraii@gmail.com 
 

Abstract 
 

In this study, heritability was estimated for total weight at 2 -3 and 4 -5 months after hatching. 

Estimation was made on data from 109  full-sib families. The analysis of variance was performed using a 

univariate mixed linear animal model and variance components were analyzed following an animal 

model using Restricted Maximum Likelihood procedure (REML) employing average information (AI) 

algorithm. Heritability estimates (h2) for growth related traits varied considerably with ages. At 2-3 

months old, h2 for body weight (BW;0.05±0.03.) were low. At 4-5 months old, h2 of BW (BW;0.58±0.44) 

were higher than those estimated at 2-3 months old. The same trend were observed as many previous 

study in body weight at harvest. The heritabilities showed good prospective for selective breeding of 

body weight.  
 

Keywords: Nile Tilapia, organic, heritability, growth, BLUP, selection 
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1. บทนํา  
จากกระแสที่ผูบริโภคหันมาสนใจสุขภาพและมีแนวโนมความตองการอาหารท่ีปลอดภัยหรือที่ผลิตดวยระบบการเลี้ยง

ที่ดีหรือระบบอินทรีย โดยเฉพาะอาหารสุขภาพมีความตองการมากข้ึนตามลําดับ ทําใหปจจุบันความตองการบริโภคปลานํ้าจืด
มีเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออกตางประเทศ เนื่องจากเน้ือปลาเปนอาหารโปรตีนท่ียอยงายและ
ประกอบดวยคุณคาทางอาหารท่ีครบถวน ในจํานวนปลานํ้าจืดที่นิยมเลี้ยงในปจจุบัน ปลานิลเปนปลาท่ีนิยมของผูเพาะเลี้ยง
และกลายเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลานิลในป พ.ศ. 2559 
200,800 ตัน คิดเปนมูลคาถึง 11,844.7 พันลานบาท (กรมประมง, 2561) ประกอบกับแผนพัฒนาประเทศป พ.ศ.2560-2564 
รัฐไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหารที่ครอบคลุมประเด็นปริมาณการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารเพียงพอและความหลากหลายตอความตองการในการบริโภคมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล และมีความ
ปลอดภัยอยางตอเน่ือง พื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเปน 500,000 ไรในป 2564 โดยการเรงพัฒนา
และขับเคล่ือนการผลิตเกษตรอินทรียอยางจริงจัง เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานอาหาร มีหลักประกันมั่นคงดานอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตรอยางตอเนื่อง (คณะกรรมการเกษตรอินทรีย แหงชาติ , 2560) 
ซึ่งในระบบการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรียนั้น มีความตองการลูกพันธุที่ โตดีโดยไมมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม ไมมีการใชฮอรโมน
แปลงเพศ ตลอดจนไมใชยาและสารเคมีในระบบการผลิต ซึ่งกระบวนการพัฒนาลูกพันธุโดยวิธีการคัดเลือก/คัดพันธุใหไดสาย
พันธุปลานิลอินทรียเปนสิ่งสําคัญในการผลิตปลานิลอินทรียดวยระบบไบโอฟลอคท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยของอาหาร 
(Food safety) โดยในกระบวนการผลิตไมใชยา ฮอรโมน หรือสารเคมี เพื่อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเนื้อดีเหมาะสําหรับเปน
อาหารสุขภาพและสามารถสรางแบรนดยกระดับผลิตภัณฑตอไปได โดยในโครงการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํานั้นจําเปนจะตองมี
ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก คาอัตราพันธุกรรม (heritability, h2) เปนพารามิเตอรในการปรับปรุงพันธสัตว โดยอัตราพันธุกรรม คือ
สัดสวนความสัมพันธระหวางความผันแปรของลักษณะที่ปรากฏ (Phenotypic variance) และความผันแปรทางพันธุกรรม
แบบบวกสะสม (Additive genetic variance) แสดงใหเห็นถึง สัดสวนความผันแปรที่สามารถสงผานไปยังสัตวรุนถัดไป ซึ่งมี
เพียงอิทธิพลทางพันธุกรรมแบบบวกสะสมเทานั้นที่สัตวแตละตัวสงผานหรือถายทอดไปยังลูกได และชี้ใหเห็นถึง ความแตกตาง
ระหวางสัตวแตละตัว (Individuals) ที่เกิดจากพันธุกรรม (ศกร, 2560) ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นกอนเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุหาก
ไมมีการศึกษาคาอัตราพันธุกรรมกอนก็อาจจะเสี่ยงตอความลมเหลวในการคัดเลือกได และการนําผลการศึกษาอัตราพันธุกรรม
ของลักษณะนั้น ๆ ในสัตวน้ําชนิดเดียวกันมาชวยในการตัดสินใจแตอยางไรก็ตามตองคํานึงไวเสมอวา คาอัตราพันธุกรรรม
เปลี่ยนแปลงไดตามสิ่งแวดลอม เชน อายุ สภาพการทดลอง ฯลฯ นอกจากน้ันยังแตกตางกันในสัตวน้ําตางประชากรที่มีความ
แปรปรวนเน่ืองจากพันธุกรรมตางกันในสัตวน้ําประชากรเดียวกัน ที่ผานการคัดเลือกในช่ัวอายุหลังๆ จะมีคาอัตราพันธุกรรม
ลดลง เนื่องจากความหลากหลายของพันธุกรรมลดลง  (อุทัยรัตน , 2543) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการประเมินคาทางพันธุกรรมที่จําเปนตอการคัดเลือกสายพันธุปลานิลใหมีการเจริญเติบโตดีเมื่อ
เลี้ยงภายใตระบบไบโอฟลอคเพ่ือนําไปสูการคัดเลือกพอแมพันธุปลาที่มีการเจริญเติบโตดี ซึ่งจะดําเนินการเปนแนวทางในการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลอินทรียในระบบการผลิตสัตวน้ําเพื่อเพิ่มมูลคาและความมั่นคงดานอาหารอีกท้ังยังเปนแนวทางตอ
ระบบการผลิตสัตวน้ําเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยใหแกเกษตรกรไดตอไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินคาทางพันธุกรรมที่จําเปนตอการปรับปรุงพันธุปลานิลอินทรียโดยการคัดเลือกสายพันธุปลานิลใหมี
การเจริญเติบโตดีภายใตการเลี้ยงระบบไบโอฟลอค 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ใชพอแมพันธุปลานิลที่เลี้ยงภายใตระบบไบโอฟลอค เปนประชากรพื้นฐานในการสรางประชากรเริ่มตน โดยจับคูผสม
ปลาตัวผู 1 ตัวตอตัวเมีย 4 ตัวในกระชังผสมพันธุขนาด 2x2 ตารางเมตร จํานวน 55 กระชัง 

2. เก็บไขปลาจาก 112 คูผสม (112 full sib family) ไปฟกไขในถาดฟกไข จนกระทั่งปลาฟกเปนตัวและถุงไขแดงยุบ 

3. นําลูกปลาระยะ swim-up จากแตละครอบครัว (ท้ังหมด 112 ครอบครัว) เล้ียงในกระชังที่แขวนในบอขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 15 เมตร (ความจุน้ํา 180 ตัน) ภายใตระบบไบโอฟลอค เลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปอินทรียมาตรฐาน IFOAM 

จนกระทั่งปลาถึงขนาด 10 กรัม   โดยใชกระชังขนาด 1 ตารางเมตร โดยเลี้ยงปลาแตละครอบครัวแยกกัน 1 ครอบครัว  ตอ  1 
กระชัง จนถึงขนาดท่ีสามารถติดเคร่ืองหมายไมโครชิพได จํานวนปลาที่ติดเดรื่องหมายมีทั้งสิ้น 109 ครอบครัว โดยหลังจากติด
เครื่องหมายแลวจะเล้ียงปลารวมแตละครอบครัวจํานวน 100 ครอบครัวรวมกันเปนชุดๆ ตามชุดที่ติดเครื่องหมายไมโครชิพใน
วันเดียวกัน จํานวน 9 ชุดในกระชังขนาด 2×2 ตารางเมตร เปนจํานวน 55-102 วัน 

4. ปลาที่เลี้ยงจะถูกเก็บขอมูลน้ําหนักที่อายุ 2 -3 เดือน (เม่ือทําการติดเครื่องหมายไมโครชิพ) และที่อายุ 4-5 เดือน เพื่อ
การประเมินคาทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักตัว  จากนั้นนําข อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหคาทางสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS statistical computer package)  และวิเคราะหองคประกอบ
ความแปรปรวนของขอมูลโดยใชแบบจําลองสัตว (animal model)   

ซึ่งโมเดลท่ีใชเขียนอธิบายไดในรูปเมทริกซ ดังนี้  

   y =  X b + Z a + W c + e 

เมื่อ ;     y คือ เวกเตอรของลักษณะที่ทําการศึกษาไดแก น้ําหนักตัว ในแตละชวงอายุ  (อายุ  2 -3  
และ 4-5 เดือน)   

 b  คือ  เวกเตอรของอิทธิพลคงท่ี (fixed effect) ในแตละชวงอายุ 2-3 และ 4-5 เดือน  

       a  คือ  เวกเตอรของอิทธิพลสุมสําหรับตัวสัตว (animal additive genetic effects 

 c  คือ เวกเตอรของอิทธิพลสุมของสภาพแวดลอมรวมสําหรับสัตวครอบครัวเดียวกัน (common 

environmental effect) ไดแก สภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระชังที่ใชเลี้ยงปลาแยกกันในแตละครอบครัว 
     e  คือ  เวกเตอรของอิทธิพลสุมสวนที่เหลือ (random residual effects) 

     X, Z และ W เปนอินซิเดนซเมทริกที่เชื่อมโยงกับขอมูลกับอิทธิพลคงที่ในเวกเตอร b อิทธิพลสุมสําหรับสัตวใน
เวกเตอร a และอิทธิพลสุมในเวกเตอร c ตามลําดับ 

โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

e
c
a
y

~ NID,

0
0
0
X

, 

R
WC
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RWCWZGZ

     

0
0
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0

0
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R

R

0
0

 

เมื่อ G   =  
2
aA   ซึ่ง A คือ numerator relationship matrix (Henderson, 1976), C คือ common 

environmental matrix โดย C = 
2
cI  และ R = residual variance matrix โดย R= 

2
eI เมื่อ G   =  

2
aA  คือ  

องคประกอบของความแปรปรวน สําหรับลักษณะแตละลักษณะ ถูกประมาณคาโดยใชวิธี restricted maximum 

likelihood procedure (REML) โดยใช average information (AI) algorithm รวมกับแบบจําลองสัตว (animal model) 

ที่กลาวมาขางตน ซึ่งจะวิเคราะหขอมูลทีละลักษณะ (single trait analysis) ในแตละชวงอายุ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ASREML (Gilmour et al., 2002) 
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3. ผลการวิจัย 

3.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 ปลาที่เลี้ยงจํานวนครอบครัว 109 ครอบครัว เมื่ออายุ 2-3 เดือน (เมื่อทําการติดเคร่ืองหมายไมโครชิพ) มีน้ําหนักตัว
เฉลี่ย 14.28 กรัม และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.52 กรัม จากน้ันหลังจากติดเครื่องหมายแลวจะเลี้ยงปลารวมแตละ
ครอบครัวจํานวน 100 ครอบครัวรวมกันเปนชุดๆ ตามชุดที่ติดเครื่องหมายไมโครชิพในวันเดียวกันจนอายุ 4-5 เดือน มีน้ําหนัก
ตัวเฉลี่ย 20.27 กรัม และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.72 กรัม (ตารางที่ 1) 
 

3.2 การวิเคราะหความแปรปรวน 

จากการวิเคราะหคาทางสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS on Demand for academics) และหา
โมเดลที่เหมาะสมดวยการวิเคราะหความแปรปรวน พบวาอิทธิพลที่มีผลตอน้ําหนักปลานิลที่อายุ 2-3 เดือนไดแก แมพันธุ 
(Dam No), พอพันธุ (Sire No), กระชังที่ใชเลี้ยงปลาแตละครอบครัว (Hapa No), กลุมความหนาแนน (Density Group) 

และ กลุมระยะเวลาที่ปลอยลงเลี้ยงในกระชัง (Hatching Group) อายุเม่ือติดเคร่ืองหมายไมโครชิพ (Age Group) โดยอิทธิพล
ดังกลาวมีผลตอน้ําหนักตัวอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) และ เมื่ออายุ 4-5 เดือนอิทธิพลที่มีผลตอน้ําหนักปลานิล
ไดแก แมพันธุ (Dam No), พอพันธุ (Sire No), กระชังที่ใชเลี้ยงปลาแตละครอบครัว (Hapa No), กลุมความหนาแนน 
(Density Group), ระยะเวลาท่ีปลอยลงเลี้ยงในกระชัง (Hatching Group) อายุเมื่อติดเครื่องหมายไมโครชิพ (Age Group) 
อายุเมื่อติดเคร่ืองหมาย PIT tag (Age) และ ชุดของปลาหลังจากท่ีติดเคร่ืองหมายไมโครชิพ (Batch) โดยอิทธิพลดังกลาวมีผล
ตอน้ําหนักตัวอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) 

 

3.3 คาอัตราพันธุกรรม 

คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักมีความแตกตางไปตามชวงอายุ โดยที่อายุ 2-3 เดือนคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนัก
ตัว มีคาเทากับ 0.05±0.03 ซึ่งมีคาตํ่า ที่อายุ 4-5 เดือน คาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักตัว มีคาเทากับ 0.58±0.44 ซึ่งมีคาสูง 
(ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยของน้ําหนัก และคาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักปลานิลที่อายุ 2-3 และ 4-5 เดือน  

อายุ 
คาเฉลี่ย 

ของน้ําหนัก (กรัม) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

คาอัตราพันธุกรรม 

+ S.E. 

2-3 เดือน 14.28 14.52 0.05 ± 0.03 

4-5 เดือน 20.27 17.72 0.58 ± 0.07 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหคาทางสถิติเบื้องตนและหาโมเดลที่เหมาะสมดวยการวิเคราะหความแปรปรวนพบวาอิทธิพลที่มีผล
ตอน้ําหนักปลานิลที่อายุ 2-3 เดือน (เมื่อทําการติดเคร่ืองหมายไมโครชิพ)  ไดแก อิทธิพลจากพอพันธุ อิทธิพลจากแมพันธุ ซ่ึง
เปนอิทธิพลสุม (random effect) อิทธิพลจากกระชังที่ ใช เลี้ยงปลานิลแตละครอบครัว ซึ่งถือเปนอิทธิพลสุมของ
สภาพแวดลอมสําหรับสัตวครอบครัวเดียวกัน (common environmental effect) สวนอิทธิพลคงที่ ( fixed effect) ไดแก 
อิทธิพลรวมระหวางกลุมความหนาแนน (Density Group) และกลุมระยะเวลาท่ีปลอยลงเลี้ยงในกระชัง (Hatching Group) 

อายุเมื่อติดเครื่องหมายไมโครชิพ (Age Group) ในขณะที่เมื่ออายุ 4-5 เดือน มีอิทธิพลคงที่เพิ่มขึ้นมาอีกคือ ชุดของปลา
หลังจากที่ติดเครื่องหมายไมโครชิพ (Batch group) ซึ่งจากการวิเคราะหความแปรปรวนสามารถหาโมเดลท่ีเหมาะสมสําหรับ
การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักเมื่ออายุ 2-3 และ  4-5 เดือนไดโดยใช animal model ซึ่งวิเคราะหขอมูลทีละ
ลักษณะ (single trait analysis) ในแตละชวงอายุ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ASREML (Gilmour et al., 2002) ซึ่งเปนการ
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ประมาณคาไดอยางไมมีอคติ (Best linear Unbiased Prediction; BLUP) โดยสามารถแสดงคาความแปรปรวนของ
พันธุกรรมแบบบวกสะสม และไมบวกสะสม และส่ิงแวดลอมในกลุมพันธุไดเสมือน linear combination ของความแปรปรวน
รวมยอยๆ และสามารถประมาณคาของเซ็ทของความแปรปรวนรวมท่ีใชคํานวณคาพันธุกรรมแบบบวกสะสมและไมบวกสะสม
และความแปรปรวนรวมของอิทธิพลของส่ิงแวดลอมในสัตวแตละกลุมพันธุทีใชเปนพื้นฐานไดพรอมๆ กัน (Elso, 1996, 2005; 

Mrode, 1996) 

คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักปลานิลจากการทดลองนี้มีความแตกตางไปตามชวงอายุและอิทธิพลตางๆ ที่แตกตาง
กันในแตละชวงอายุ  โดยท่ีอายุ 2-3 เดือนคาอัตราพันธุกรรมของน้ําหนักตัว มีคาเทากับ 0.05±0.03 ซึ่งมีคาต่ํา ที่อายุ 4-5 

เดือน คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักตัว มีคาเทากับ 0.58±0.44 ซึ่งมีคาเชนเดียวกับการศึกษาใน ปุญชรัศมิ์และนิสรา (2562) 
พบวาคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักปลานิลมีความแตกตางไปตามชวงอายุ โดยที่อายุ 2 เดือนคาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนัก
ตัวมีคาเทากับ 0.09±0.03 ที่อายุ 3 เดือนคาอัตราพันธุกรรมมีคาเทากับ 0.57±0.30 ซึ่งมีคาสูงและมีคามากกวาที่อายุ 2-3 
เดือน เนื่องจากในชวง 2-3 เดือนแรกปลามีขนาดเล็กยังไมสามารถติดเคร่ืองหมายไมโครชิพไดจึงเลี้ยงปลาแยกครอบครัวซึ่ง
อิทธิพลจากสภาพแวดลอมสําหรับสัตวแตละครอบครัว จึงถูกจัดเปนสภาพแวดลอมรวมไมใชความแปรปรวนท่ีเปนผลมาจาก
พันธุกรรม เชนเดียวกับการประมาณคาอัตราพันธุกรรมของ Charo-Karisa (2006) ที่ไดประมาณคาอัตราพันธุกรรมของ
ลักษณะนํ้าหนักตัวปลาที่อายุ 42 วัน มีคาต่ําซึ่งมีคาเทากับ  0.01±0.06 และพบวาความแปรปรวนเนื่องมาจากสภาพแวดลอม
สําหรับสัตวครอบครัวเดียวกัน (common environmental effect; c2) มีคาสูงซึ่งมีคาเทากับ 0.36±0.05 และอัตรา
พันธุกรรมของน้ําหนักเมื่อเก็บเก่ียวมีคาสูงขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 0.38-0.60 โดยมีแนวโนมเชนเดียวกับงานวิจัยที่ผานมาซ่ึงมี
คาอัตราพันธุกรรมของนํ้าหนักปลานิลเม่ือเก็บเกี่ยวอยูระหวาง 0.25-0.58 (Rutten et al., 2005;  Charo-Karisa et al., 

2006;  Hooi et al., 2009; Trong et al., 2013; ปุญชรัศมิ์, 2562) ซึ่งแสดงใหเห็นวาสามารถปรับปรุงพันธุโดยวิธีการ
คัดเลือกใหมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได ซึ่งคาอัตราพันธุกรรม ชี้ใหเห็นถึงสัดสวนของความโดดเดนของสัตวแตละตัวที่สามารถ
ถายทอดไปยังรุนถัดไป อัตราพันธุกรรมจึงถูกนํามาใชในการทํานายผลตอบสนองตอการคัดเลือก ซ่ึงโดยทั่วไป อัตราพันธุกรรม 
เปนคาที่แสดงใหเห็นถึงความยากหรืองายในการปรับปรุงพันธุโดยการคัดเลือก (ศกร, 2560)   

 

5. ขอเสนอแนะ 
คาอัตราพันธุกรรมของประชากรเร่ิมตนของน้ําหนักปลานิลที่อายุ 2-3 และ 4-5 เดือนนั้นแสดงใหเห็นวาสามารถ

ปรับปรุงพันธุโดยวิธีการคัดเลือกใหมีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นไดตอไป การศึกษาตอไปควรทําการประมาณคาทางพันธุ กรรมของ
ปลานิลรายตัวของนํ้าหนักเม่ือทําการเก็บเกี่ยวเพื่อใชเปนขอมูลในการคัดเลือกพอแมพันธุและพัฒนาสายพันธุตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนอุหนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผานทาง สํานักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ 2562 ขอขอบคุณ บริษัท ดวงดีนิรันดร จํากัด ที่สนับสนุน
สถานที่ในการวิจัยตลอดจนเจาหนาที่ที่ใหความชวยเหลือตลอดการดําเนินงานวิจัย 
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บทคัดยอ  
 

เปอรออกซิเดสในพืช จัดอยูในกลุมออกซิโดรีดักเทส ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช รวมถึง
มีการนํามาประยุกตอยางหลากหลาย นอกจากนี้เปอรออกซิเดสยังมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการเกิดสีน้ําตาลท่ีเรงปฏิกิริยา
โดยเอนไซมและการลดลงของคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งเปนปจจัยในการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งการเก็บรักษา
ขาวและธัญพืช ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการสกัดและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสจาก  
ขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืมผัว ซึ่งเปนขาวท่ีกําลังไดรับความนิยมในการบริโภคในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อการศึกษา
สมบัติตอไป การทดลองเริ่มจากการงอกเมล็ดขาวลืมผัวเปนเวลา 7 วัน ตามดวยการสกัดเมล็ดขาวงอก แลวนําสารสกัดหยาบ
ที่ไดไปทําบริสุทธิ์เบื้องตนดวย 2 กระบวนการ ไดแก การตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความอ่ิมตัวรอยละ 80 และ 
การแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค แลวจึงทําบริสุทธิ์เอนไซมดวยโครมาโทกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Toyopearl  

CM-650) ทดสอบแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดสโดยใชไกวอะคอลเปนซับสเตรต และวิเคราะหปริมาณโปรตีนดวยวิธี 
แบรดฟอรด ซึ่งพบวาแอกทิวิตีจําเพาะของเปอรออกซิเดสหลังการทําบรสิุทธ์ิดวยกระบวนการท่ีใชการตกตะกอนดวยเกลอืและ
การแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาคมีคาเทากับ 12.97 และ 0.65 ยูนิตตอมิลลิกรัมโปรตีน ตามลําดับ ในขณะท่ีการทําบริสุทธิ์
ดวยโครมาโทกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนบวกจากท้ัง 2 กระบวนการ แสดงถึงเปอรออกซิเดส 2 ไอโซไซมหลัก ที่มีประจุสุทธิ 
เปนบวกเชนเดียวกัน 
 

คําสําคัญ: เปอรออกซิเดส ขาวลืมผัว การทําบริสุทธ์ิ 
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Extraction and purification of peroxidase from Thai black 

glutinous rice (Oryza sativa L. cv. Luem Pua) 
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1Department of Chemistry and Center of Excellence for Innovation in Chemistry,  

Faculty of Science, Chiang Mai University 
2Interdisciplinary Program in Biotechnology, Graduate School, Chiang Mai University 

*lalida_shank@yahoo.com

Abstract 

Plant peroxidases are classified as oxidoreductases which play important roles in several plant 

metabolic processes and are also useful in many applications. Peroxidase is involved in enzymatic 

browning and decrease in nutritional value that are the limiting factors for post-harvest change and 

shelf-life of various rice and cereals. Therefore, optimum conditions for extraction and purification of 

peroxidase from Thai Black Glutinous Rice (Oryza sativa L. cv. Luem Pua) which is a popularly consumed 

variety in Northern Thailand were investigated for future characterization. The rice seeds were 

germinated for 7 days, followed by crude enzyme extraction. The extract was further separated using 

two different processes including ammonium sulfate precipitation at 80% saturation and aqueous 

two-phase extraction. Toyopearl CM-650 cation exchange chromatography was selected for Luem Pua 

rice peroxidase purification. Peroxidase activity was assayed using guaiacol as a substrate, while protein 

content was determined using Bradford assay. Results showed specific activity of purified peroxidase 

obtained by ammonium sulfate precipitation and aqueous two-phase extraction of 12.97 and 0.65 

unit/mg protein, respectively. Elution chromatographic profiles of two purification procedures showed 

similar pattern revealing two major cationic peroxidase isozymes. 

Keywords: peroxidase, Luem Pua rice, purification 

1. บทนํา

ขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืมผัว (Oryza sativa L. cv. Luem Pua) เปนขาวเหนียวทองถิ่น พบคร้ังแรกที่อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เมล็ดขาวเหนียวชนิดนี้มีสีมวงเขม อุดมไปดวยสารอาหารและสารตานอนุมูลอิสระที่มีสวนชวยใน 
การปองกันโรคตางๆ ขาวเหนียวลืมผัวเมื่อหุงสุกแลวจะมีกลิ่นหอมเปนลักษณะเฉพาะ ทําใหความนิยมในการบริโภค 
ขาวเหนียวชนิดนีเ้พิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม (Patomchaiviwat et al., 

2015) 
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เปอรออกซิเดส (POD: EC 1.11.1.7) จัดเปนเอนไซมในกลุมออกซิโดรีดักเทส (Oxidoreductase) ซึ่งเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide: H2O2) โดยทําหนาที่เปนตัวรับอิเล็กตรอน  
พบเอนไซมนี้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในพืชช้ันสูง ซึ่งมบีทบาทในกระบวนการทางเมแทบอลิซึมตางๆ เชน กระบวนการ
ปองกันตัวเองของพืช (Defense mechanism) และกระบวนการเกิดสีน้ําตาลของสารประกอบฟนอลิกท่ีเรงปฏิกิริยาโดย
เอนไซม (Enzymatic browning) ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึง
การเก็บรักษาผลผลิตดังกลาว และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนผลิตภัณฑตางๆ อีกดวย (Marquez et al., 2008 

และ Wu et al., 2014) นอกจากน้ีเปอรออกซิเดสซึ่งมีคุณสมบัติทนความรอนนั้น ไดถูกนํามาประยุกตอยางแพรหลาย ทั้งใน
เชิงการวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ ดานการแพทย และอุตสาหกรรม เชน การใชเปอรออกซิเดสสําหรับการกําจัด
สารประกอบฟนอลในน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Srinivas et al., 1999) 

เปอรออกซิเดส จัดเปนหนึ่งในเอนไซมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดขาวและธัญพืช 
ซึ่งจะสงผลตอการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชน้ันๆ อีกทั้งขาวเหนียวลืมผัวยังประกอบไปดวย 
สารตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ซึ่งจัดเปนสารในกลุมฟลาโวนอยด (Flavonoid) และยังเปน
สารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds) ทีส่ามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดวยการเรงปฏิกิริยาของเปอรออกซิเดส 
โดยมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดในเซลลพืชเปนตัวรับอิเล็กตรอนของปฏิกิริยา ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสารอาหารและ
สารตานอนุมูลอิสระ รวมถึงสีของเมล็ดขาวดังกลาวได ปจจุบันจึงมีงานวิจัยตางๆ ที่ศึกษาสมบัติของเปอรออกซิเดสและ 
การยับย้ังการทํางานของเอนไซมดังกลาว (Norkaew et al., 2017) การทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสเพื่อการหาสมบัติของ
เอนไซมในพืชตางๆ นั้น สามารถทําไดโดยใชเทคนิคและกระบวนการท่ีเหมาะสม ซึ่ง ข้ึนอยูกับสมบัติของเอนไซมในพืชแตละ
ชนิด โดยในปจจุบันพบเปอรออกซิเดสจากพืชที่มีคาจุดสะเทินไฟฟา (Isoelectric point: pI) อยูในชวง 3.5 ถึง 9.5 ประกอบ
ไปดวยไอโซไซมที่มีสมบัติแตกตางกัน ทั้งไอโซไซมที่มีประจุสุทธิเปนลบ (Anionic isozyme)  และไอโซไซมที่มีประจุสุทธิ 
เปนบวก (Cationic isozyme) (Boeuf et al., 2000) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสกัดและหาสภาวะที่
เหมาะสมในการทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืมผัว เพื่อศึกษาสมบัติของเอนไซมชนิดน้ีที่สกัดไดใน
ขาวสายพันธุดังกลาวตอไป  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมตัวอยางขาวงอก 

ทําความสะอาดตัวอยางเมล็ดขาวเปลือกลืมผัวดวยสารละลาย 1% (v/v) Sodium hypochlorite เปนเวลา 4 นาที 
หลังจากน้ันลางเมล็ดขาวเปลือกดังกลาวดวยน้ําปราศจากไอออน (DI water) และนําเมล็ดขาวเปลือกนี้มาเพาะงอกบน
กระดาษทิชชูที่ชุมน้ํา เปนเวลา 7 วัน ในที่มืดที่อุณหภูมิหอง (25 ± 1 °C) 
 

2.2 การสกัดเปอรออกซิเดสจากขาวงอก 

นําเมล็ดขาวงอกที่เพาะไดเปนเวลา 7 วัน มาแกะเปลือกออก แลวสกัดขาวงอกดวย 0.1 M Sodium phosphate 

buffer (pH 7.0) ซึ่งมี 1% (w/v) Polyvinylpyrrolidone (PVP) และ 1 mM Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 

เปนสวนประกอบ โดยมีอัตราสวนปริมาตรบัฟเฟอรที่ใชสกัดตอน้ําหนักขาวงอกเทากับ 2 : 1 จากนั้นนําสารสกัดที่ไดกรองดวย
ผาขาวบาง และนําสารละลายท่ีกรองไดไปปนเหวี่ยงที่ 12,000xg ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที  
เก็บสารละลายสวนใสท่ีได เรียกสารละลายนี้วาสารสกัดหยาบ (Crude extract) 
 

 

 

 

19



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

2.3 การตกตะกอนโปรตีนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความอิ่มตัวรอยละ 80  

ละลายแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) ในสารสกัดหยาบ จนไดความอิ่มตัวรอยละ 80 และรอใหละลายดี  
ในอางน้ําแข็ง เปนเวลา 4 ช่ัวโมง นําสารละลายนั้นไปปนเหว่ียงที่ 12,000xg ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที  
เก็บตะกอนโปรตีนที่ไดจากการปนเหวี่ยง และนําไปละลายใน 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 7.0) จากนั้น 
ทําไดอะไลซีสเพ่ือกําจัดเกลือออกจากสารละลาย ในถุงไดอะไลซีสที่มีขนาดรูพรุนเทากับ 12,000-14,000 ดาลตัน ที่อุณหภูมิ  
4 องศาเซลเซียส ใน 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 7.0) โดยเปลี่ยนบัฟเฟอรดังกลาว ทุก 3 ช่ัวโมง รวม 3 ครั้ง 

 

2.4 การแยกเปอรออกซิเดสดวยระบบน้ําสองวัฏภาค (Aqueous two-phase partitioning) 
 

 2.4.1 การหาสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 
 ละลายพอลิเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol: PEG) 6000 น้ําหนัก 2.40 กรัม และแอมโมเนียมซัลเฟต 

น้ําหนัก 0.75 กรัม ในสารสกัดหยาบ ปริมาตร 8.00 มิลลิลิตร โดยเติมโซเดยีมคลอไรด (NaCl) น้ําหนัก 0.00, 0.10, และ 0.20 

กรัม ลงในสารละลายผสมที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ แลวปรับปริมาตรรวมสุดทายของสารละลายเปน 10.00 มิลลิลิตร 
จากนั้นรอใหสารละลายผสมเกิดการแยกช้ันอยางสมบูรณที่อุณหภูมิหอง (25 ± 1 °C) บันทึกปริมาตรของวัฏภาคบนและ 
วัฏภาคลาง และนําสารละลายท้ังสองวัฏภาคไปทดสอบแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดส แลวจึงคํานวณคาสัมประสิทธ์ิของ 
การแยกวัฏภาค (Partition coefficient: K) ดังสมการที่ (1) 

Partition coefficient (K) = 
At

Ab
   (1) 

โดย At หมายถึง แอกทิวิตีของเอนไซมในวัฏภาคบน (unit/ml) และ Ab หมายถึง แอกทิวิตีของเอนไซมใน 
วัฏภาคลาง (unit/ml) 
 

2.4.2 การแยกเปอรออกซิเดสดวยระบบน้ําสองวัฏภาคดวยสัดสวนที่เหมาะสม 

ละลายพอลิเอทิลีนไกลคอล 6000 น้ําหนัก 24.00 กรัม และแอมโมเนียมซัลเฟต นํ้าหนัก 7.50 กรัม ในสารสกัด
หยาบ ปริมาตร 80.0 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรรวมสุดทายของสารละลายผสมเปน 100.0 มิลลิลิตร ดวยสารสกัดหยาบ จากนั้น
รอใหสารละลายดังกลาวเกิดการแยกช้ันท่ีอุณหภูมิหอง (25 ± 1 °C) เปนเวลา 3 ช่ัวโมง แลวจึงแยกทัง้สองวัฏภาคออกจากกัน 
นําวัฏภาคลางซึ่งมีเปอรออกซิเดสไปทําไดอะไลซีส ในถุงไดอะไลซีสที่มีขนาดรูพรุนเทากับ 12,000-14,000 ดาลตัน ที่อุณหภูมิ  
4 องศาเซลเซียส ใน 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 7.0) โดยเปลี่ยนบัฟเฟอรดังกลาว ทุก 3 ช่ัวโมง รวม 3 ครั้ง 

 

2.5 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสดวยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส 

นําสารสกัดขาวลืมผัว ซึ่งผานกระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต และการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 
มาวิเคราะหดวยเทคนิคเนทีฟพอลิอะคลิลาไมดเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส (Native polyacrylamide gel electrophoresis:  

Native-PAGE) ในพอลิอะคลิลาไมดเจลท่ีความเขมขนรอยละ 10 ที่ 100 โวลต โดยมี Horseradish peroxidase (HRP) และ 
Bovine serum albumin (BSA) เปนสารควบคุมเชิงบวกและลบ ตามลําดับ จากนั้นนําเจลดังกลาวมาบมในสารละลาย  
160 mM Guaiacol และ 80 mM Hydrogen peroxide ใน 0.05 M Citrate-phosphate buffer (pH 7.0 และ pH 4.0 

สําหรับเปอรออกซิเดสท่ีสกัดไดจากการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตและการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค  ตามลําดับ) 
เพื่อสังเกตการปรากฏแถบสีสมของ Tetraguaiacol กอนยอมในสารละลาย Coomassie brilliant blue R-250 ตอไป 
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2.6 การทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสดวยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออน 
 

2.6.1 โครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนลบ (Anion exchange chromatrography) 

หยอดสารละลายเอนไซมที่ผานการทําไดอะไลซีส ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในคอลัมน DEAE-cellulose 

anion exchange chromatography ที่มีเสนผานศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร และความสูงของเรซิน 24.0 เซนติเมตร ซึ่งมี
อัตราการไหลเทากับ 0.5 มิลลิลิตรตอนาที ชะดวยโซเดียมคลอไรดใน 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 8.0) ที่มีชวง
ความเขมขน 0 ถึง 1.2 มิลลิโมลาร เก็บสารละลายที่ชะไดจํานวน 40 หลอดทดลอง หลอดละ 2 มิลลิลิตร และนําสารละลายท่ี
เก็บไดจากคอลัมนท้ังหมดไปหาแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดสและคาการดูดกลืนแสงท่ี 280 นาโนเมตร (Gong et al., 2015) 

 

2.6.2 โครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนบวก (Cation exchange chromatrography) 

หยอดสารละลายเอนไซมที่ผานการทําไดอะไลซีส ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในคอลัมน Toyopearl  

CM-650 cation exchange chromatography ที่มีเสนผานศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร และความสูงของเรซิน  
17.0 เซนติเมตร ซึ่งมีอัตราการไหลเทากับ 0.5 มิลลิลิตรตอนาที ชะดวยโซเดียมคลอไรดใน 0.1 M Sodium acetate buffer 

(pH 5.0) ที่มีชวงความเขมขน 0 ถึง 0.8 มิลลิโมลาร เก็บสารละลายที่ชะไดจํานวน 30 หลอดทดลอง หลอดละ 2 มิลลิลิตร 
จากนั้นนําสารละลายที่เก็บไดจากคอลัมนท้ังหมดไปหาแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดสและคาการดูดกลืนแสงที่ 280 นาโนเมตร  
(Gong et al., 2015) 

 

2.7 การหาแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดส (Peroxidase activity assay) 

ผสม 4% Guaiacol ปริมาตร 150 ไมโครลิตร กับ 1% Hydrogen peroxide ปริมาตร 150 ไมโครลิตร และ 0.1 M 

Sodium phosphate buffer (pH 7.0) ปริมาตร 2,660 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารสกัดเอนไซม ปริมาตร 40 ไมโครลิตร 
แลววัดคาการดูดกลืนแสงอยางตอเนื่องทันที ที่อุณหภูมิหอง (25 ± 1 °C) (Arnnok et al., 2010) โดยใชโปรแกรม  
UV KinLab ของเคร่ือง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร เทียบกับหลอดควบคุม ซึ่งเตรียม
จาก 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 7.0) นําคาการเปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงซึ่งไดจากโปรแกรมดังกลาว 
มาคํานวณหาแอกทิวิตีของเปอรออกซิเดส ดังสมการที่ (2) โดยกําหนดใหหนึ่งหนวยของเปอรออกซิเดส เทากับ ปริมาณ
เอนไซมที่เรงการเกิด 1 ไมโครโมล ของ Tetraguaiacol ในเวลา 1 นาที 

Peroxidase activity (unit/ml) =
∆A × Vt × Df 

t × Ɛ × Vs  × Sf × P
   (2) 

โดย ∆A/t หมายถึง คาการเปลี่ยนแปลงคาการดูดกลืนแสงตอนาที, Vt หมายถึง ปริมาตรรวมของปฏิกิริยา 
(ไมโครลิตร), Df หมายถึง เทาของการเจือจาง, Ɛ หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง (Molar extinction coefficient) 

ของ Tetraguaiacol ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร มีคาเทากับ 26.6 mM-1cm-1, Vs หมายถึง ปริมาตรของสารสกัด
เอนไซม (ไมโครลิตร), Sf หมายถึง คาคงท่ีทางปริมาณสารสัมพันธ (Stoichiometric factor) ซึ่งในกรณีนี้นิยามใหหนึ่งหนวย
ของเปอรออกซิเดสเปนการติดตามการเกิดของสารผลิตภัณฑ Tetraguaiacol คานี้จึงมีคาเทากับ 1, และ P หมายถึง  
ความกวางของคิวเวตต ซึ่งมีคาเทากับ 1 เซนติเมตร (Ambatkar et al., 2014) 
 

2.8 การหาปริมาณโปรตีนดวยวิธีแบรดฟอรด (Bradford assay) 

ผสมสารตัวอยางปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับ 0.1 M Sodium phosphate buffer (pH 7.0) ปริมาตร 450 

ไมโครลิตร จากน้ันเติม Bradford reagent ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25 ± 1 °C) เปนเวลา 2 นาที 
แลววัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 540 นาโนเมตร เทียบกับหลอดควบคุม คํานวณหาปริมาณโปรตีนเทียบกับกราฟมาตรฐานของ 
Bovine serum albumin (BSA) โดยเตรียมจากปริมาณโปรตีนมาตรฐานในชวง 0.00 ถึง 0.04 มิลลิกรัม 
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

3.1 การหาสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกเปอรออกซิเดสดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 

จากการทดลองหาสัดสวนท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกเปอรออกซิเดสท่ีสกัดไดจากขาวลืมผัว พบวาสัดสวนที่
ประกอบดวยพอลิเอทิลีนไกลคอล 24% และแอมโมเนียมซัลเฟต 7.5% ที่ไมมี NaCl มีคาสัมประสิทธ์ิของการแยกวัฏภาค 
ต่ําที่สุด ซึ่งแสดงถึงการมีเปอรออกซิเดสในวัฏภาคลางมากที่สุดเมื่อเทียบกับสัดสวนอื่น ดังแสดงผลการทดลองในตารางท่ี 1 

โดยแตละขอมูลในตารางดังกลาวเปนคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซ้ํา ของแตละชุดการทดลอง รวมท้ังหมด 3 ชุดการทดลอง 
และตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงถึงขอมูลท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.05 

 

ตารางที ่1 สัมประสิทธ์ิการแยกวัฏภาคของสารละลายที่มีสัดสวนตางกัน 
รอยละสัดสวนของ 

PEG/(NH4)2SO4/NaCl 

ปริมาตรของวัฏภาคบน/ลาง 
(มิลลิลิตร) 

แอกทิวิตีของวัฏภาคบน/ลาง 
(ยูนิตตอมิลลิลิตร) 

สัมประสิทธิ์ของ 
การแยกวัฏภาค 

24/7.5/0 7.43A/2.57B 0.2119A/5.1403A 0.0415B 

24/7.5/1 6.83B/3.17A 0.1970A/3.2221B 0.0613B 

24/7.5/2 7.03B/2.97A 0.2737A/2.3180B 0.1169A 

 

3.2 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสที่ผานการทําบริสุทธิ์เบื้องตนดวยเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรีซีส 
 

3.2.1 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสจากการตกตะกอนโปรตีนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต 

ในกระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต พบวาตะกอนโปรตีนท่ีไดหลังจากการปนเหวี่ยงมีน้ําหนักเบา
และลอยอยูเหนือสารละลาย ซึ่งยากตอการเก็บตะกอนโปรตีนดังกลาว อยางไรก็ตามในการวิเคราะหเปอรออกซิเดสที่ไดจาก 
การตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตดวยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซีสน้ัน ปรากฏแถบสีสมของ Tetraguaiacol ทั้งหมด 3 แถบ 
ซึ่งแสดงถึงเปอรออกซิเดสหลัก 3 ไอโซไซมหลัก ดังแสดงในภาพท่ี 1 (ก) ในขณะท่ีภาพที่ 1 (ข) แสดงใหเห็นแถบของโปรตีน
ทั้งหมดในสารละลายและแถบของโปรตีนมาตรฐานซึ่งแสดงถึงความจําเพาะของการยอมดวยซับสเตรตของเปอรออกซิเดส 

 
       HRP  BSA    POD                    HRP BSA     POD 

    
ภาพท่ี 1 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสจากการตกตะกอนโปรตีนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต (ก) ยอมดวย 160 mM Guaiacol 

และ 80 mM H2O2 ใน 0.05 M Citrate-phosphate buffer (pH 7.0) (ข) ยอมดวย Coomassie brilliant blue R-250 

 

3.2.2 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสจากการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 

การแยกเปอรออกซิเดสดวยระบบน้ําสองวัฏภาคนั้น ใหสารละลายวัฏภาคลางที่มีลักษณะเปนสารละลายใส 
ในขณะท่ีสารประกอบฟนอลิกและสารสีตางๆ ของเมล็ดขาวถูกแยกใหอยูในวัฏภาคบน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการแยก 
วัฏภาคเทากับ 0.0447 โดยในการวิเคราะหวัฏภาคบนและวัฏภาคลางดวยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซีส พบวาในวัฏภาคลาง 

(ก) (ข) 
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(Bottom) ปรากฎแถบสีสมของ Tetraguaiacol ชัดเจนกวาในวัฏภาคบน (Top) ดังแสดงในภาพท่ี 2 (ก) ในขณะท่ีภาพ 2 (ข) 
แสดงใหเห็นแถบของโปรตีนมาตรฐานและโปรตีนท้ังหมดในสารละลาย 

 
                        HRP    BSA   Top   Bottom                  HRP   BSA    Top   Bottom 

      
ภาพท่ี 2 การวิเคราะหเปอรออกซิเดสจากการแยกดวยระบบนํ้าสองวัฏภาค (ก) ยอมดวย 160 mM Guaiacol และ 80 mM 

H2O2 ใน 0.05 M Citrate-phosphate buffer (pH 4.0) (ข) ยอมดวย Coomassie brilliant blue R-250 
 

3.3 การทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสดวยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออน 
 

3.3.1 การทําบริสุทธิ์ดวยโครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนลบ 

การทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสซ่ึงไดจากกระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความอ่ิมตัวรอยละ 80 

ดวยคอลัมน DEAE-cellulose anion exchange chromatography พบวาเปอรออกซิเดสถูกชะออกจากคอลัมนพรอมกับ
โปรตีนอ่ืน อีกทั้งยังถูกชะออกจากคอลัมนกอนการเติมโซเดียมคลอไรดเขาสูระบบ แสดงใหเห็นวาเปอรออกซิเดสไมสามารถ
จับกับเรซินท่ีมีประจุบวกในคอลัมนได ดังแสดงในภาพท่ี 3 จึงไมเหมาะท่ีจะใชโครมาโทรกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออนลบใน
การทําบริสุทธ์ิตัวอยางเปอรออกซิเดสน้ี 

 

 
ภาพท่ี 3 การทําบรสิุทธ์ิเปอรออกซิเดสดวย DEAE-cellulose anion exchange chromatography 

 

3.3.2 การทําบริสุทธิ์ดวยโครมาโทรกราฟแบบแลกเปล่ียนไอออนบวก 

โครมาโทรกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Toyopearl CM-650 cation exchange chromatography) 

ถูกนํามาใชทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสที่ผานการทําบริสุทธิ์เบ้ืองตนจาก 2 กระบวนการ ไดแก เปอรออกซิเดสที่ไดจาก
กระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความอิ่มตัวรอยละ 80 และเปอรออกซิเดสที่ไดจากการแยกดวยระบบน้ํา
สองวัฏภาค โดยพบวาเปอรออกซิเดสท่ีไดจากท้ัง 2 กระบวนการ ถูกทําบริสุทธ์ิไดดวยคอลัมนดังกลาวโดยการจับกับเรซินที่มี
ประจุลบและถูกชะออกจากคอลัมนดวยการเติมโซเดียมคลอไรดเขาสูระบบ ซึ่งทําใหพบเปอรออกซิเดส 2 ไอโซไซมหลัก ที่มี 
ประจุสุทธิ เปนบวกเชนเดียวกัน อีกทั้งไอโซไซมหลักยังแยกออกจากโปรตีนสวนมากในสารละลายอยางชัดเจน 
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อีกดวย ทั้งนีค้าการดูดกลืนแสงท่ี 280 นาโนเมตร ของโครมาโทรกราฟของเปอรออกซิเดสที่ผานการตกตะกอนดวยเกลือมีคา
มากกวาเปอรออกซิเดสท่ีผานการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค ดังแสดงในภาพท่ี 4 (ก) และ ภาพท่ี 4 (ข) ตามลําดับ 

 

         
ภาพท่ี 4 การทําบรสิุทธ์ิเปอรออกซิเดสดวย Toyopearl CM-650 cation exchange chromatography (ก) เปอรออกซิเดส 

จากการตกตะกอนดวยแอมโมเนยีมซัลเฟต (ข) เปอรออกซิเดสจากการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 
 
ตารางที่ 2 สรุปการทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวลืมผัวโดยใชกระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟต 

กระบวนการ แอกทิวิตีทั้งหมด 
(ยูนิต) 

ปริมาณโปรตีนทั้งหมด 

(มิลลิกรัม) 
แอกทิวิตีจําเพาะ  

(ยูนิตตอมิลลิกรัมโปรตีน) 
ความบริสุทธิ ์

(เทา) 
รอยละ 
การกูคืน 

สารสกัดหยาบ 139.42 27.96 4.99 1 100 

การตกตะกอนดวยเกลือ 42.55 11.90 3.58 0.72 30.52 

Toyopearl CM-650 

column 
7.91 0.61 12.97 2.60 5.67 

 

ตารางที ่3 สรุปการทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวลืมผัวโดยใชกระบวนการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาค 

กระบวนการ 
แอกทิวิตีทั้งหมด 

(ยูนิต) 
ปริมาณโปรตีนทั้งหมด 

(มิลลิกรัม) 
แอกทิวิตีจําเพาะ  

(ยูนิตตอมิลลิกรัมโปรตีน) 
ความบริสุทธิ ์

(เทา) 
รอยละ 
การกูคืน 

สารสกัดหยาบ 472.59 352.18 1.34 1 100 

ระบบน้ําสองวฏัภาค 

- วฏัภาคบน 

- วฏัภาคลาง 

 

38.82 

283.71 

 

45.39 

114.14 

 

0.86 

2.48 

 

0.64 

1.85 

 

8.21 

60.03 

Toyopearl CM-650 

column 
15.13 23.25 0.65 0.48 3.20 

 

จากการทําบริสุทธ์ิเปอรออกซิเดสดวยโครมาโทรกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออนบวก พบวาเปอรออกซิเดสที่ผาน
กระบวนการตกตะกอนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตมีแอกทิวิตีจําเพาะเทากับ 12.97 ยูนิตตอมิลลิกรัมโปรตีน และมีความบริสุทธิ์
เพิ่มขึ้น 2.60 เทา ในขณะที่เปอรออกซิเดสที่ผานการแยกดวยระบบนํ้าสองวัฏภาคมีแอกทิวิตีจําเพาะหลังกระบวนการทํา
บริสุทธิ์เพียง 0.65 ยูนิตตอมิลลิกรัมโปรตีน และมีความบริสุทธ์ิเทากับ 0.48 เทา ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  
ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการท่ีใชการตกตะกอนดวยเกลือน้ันใหเปอรออกซิเดสที่มีความบริสุทธ์ิมากกวา อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังมี
ขอจํากัดในการเก็บเกี่ยวตะกอนโปรตีน ในขณะท่ีกระบวนการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาคนั้น สามารถแยกเอนไซมออกจาก
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สารปนเปอนตางๆ ในสารสกัดขาวลืมผัวได โดยเฉพาะสารประกอบฟนอลิกที่พบมากในขาวชนิดนี้ ซึ่งทําใหงายตอ 
การจัดการสารละลายเอนไซมในกระบวนการทําบริสุทธ์ิ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการทําบริสุทธิ์เปอรออกซิเดสจากขาวเหนียวดําไทยสายพันธุลืมผัวซึ่งสกัดดวย 0.1 M Sodium 

phosphate buffer (pH 7.0) โดยใช 2 กระบวนการเบื้องตน คือการตกตะกอนโปรตีนดวยแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความอ่ิมตัว
รอยละ 80 และการแยกดวยระบบนํ้าสองวัฏภาค จากนั้นทําบริสุทธิ์ดวยโครมาโทรกราฟแบบแลกเปลี่ยนไอออนบวก 
Toyopearl CM-650 ซึ่งการทําบริสุทธิ์ดวยคอลัมนดังกลาวจากท้ัง 2 กระบวนการ พบเปอรออกซิเดส 2 ไอโซไซมหลัก ที่มี 
ประจุสุทธิเปนบวกเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามวิธีท่ีใชการตกตะกอนดวยเกลือนั้นใหเปอรออกซิเดสที่มีความบริสุทธ์ิสูงกวาวิธีที่
ใชระบบน้ําสองวัฏภาค ในขณะท่ีการแยกดวยระบบน้ําสองวัฏภาคสามารถแกไขขอจํากัดในการเก็บเกี่ ยวตะกอนโปรตีนของ 
สารสกัดจากขาวลืมผัวไดดีกวาการตกตะกอนดวยเกลือ 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณสาขาวิชาชีวเคมีและชวีเคมีเทคโนโลย ี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม สําหรับ
การสนับสนุนสารเคมี อุปกรณ และเครื่องมือ อีกทั้งขอขอบคุณศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม สําหรับการสนับสนุนงบประมาณในงานวิจยันี้ 
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การคัดแยกและการจําแนกเช้ือแบคทีเรียจากดินในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 

ในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ และชัยภูมิ 

ปถย หมีอินทร1*, สุภาวดี พาหิระ2, ปยะรัตน ศรีสวาง3, ดํารงศักดิ์ เปกทอง1 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียท่ีสามารถสรางสารออกออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ไดจากตัวอยางดินใน
เขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว ในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ และชัยภูมิ และหาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญและการสรางสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ผลที่ไดจากการแยกเช้ือแบคทีเรียจากดินในอุทยานนํ้าหนาว สามารถแยกได 10 ไอโซเลต เมื่อนํามา
เพาะเลี้ยงลงในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบจําเพาะในแตละสภาวะเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเหน่ียวนําใหมีการสรางสารทุติยภูมิ
นั้นพบวามี 2 ไอโซเลตไดแก S1 และ S2 ที่สามารถสรางสารทุติยภูมิไดดีในอาหาร Glucose yeast peptone medium นํา
อาหารเหลวท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงมาสกัดแยกโดยวิธี liquid-liquid extraction ดวย ไดคลอโรมีเทนไดสารสกัด S1DCM 
และ S2DCM และสกัดดวยเอทธิลอะซีเตทไดสารสกัด S1OAC และS2OAC นําสารสกัดหยาบที่ไดในแตละชั้นไปทดสอบความ
เปนพิษกับเซลลมะเร็งลําไสชนิด HT-29 และ HCT116 ที่ความเขมขนตั้งแต 0.1-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรหาคารอยละการ
ตายของเซลลดวยวิธี MTT assay และ cell apoptosis assay พบวาสารสกัดหยาบที่นํามาทดสอบนั้นมีความสามารถใน
การยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง HT-29 และ HCT116 ไดดีโดยเฉพาะสารสกัด S2OAC ใหคาการยับยั้งเซลลมะเร็งรอยละ 
50 ท่ีความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และพบวาทําใหเกิดการตายในระยะเริ่มตนและระยะสุดทายของเซลลมะเร็งชนิด 

HT-29 และ HCT116 เทากับรอยละ 70 และ 80 ตามลําดับ โดยสรุปสารทุติยภูมิที่ไดจากแบคทีเรียไอโซเลต S1 และ S2 ใน
ตัวอยางดินสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใชเปนสารตานมะเร็งลําไสไดตอไป 

คําสําคัญ: สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ สารทุติยภูมิ การตายของเซลล ฤทธิ์ตานมะเร็ง 
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Abstract 

The objective of this research is to isolate bacteria and screening bacteria that are capable of 

producing bioactive compounds from soil samples obtained from Nam Nao National Park In Phetchabun 

and Chaiyaphum provinces, and finding suitable conditions for the production of bioactive substances. 

The results of bacterial isolation from the soil in the Nam Nao National Park can be separated into 10 

isolates, but when cultured in a specific culture medium in each condition to find suitable conditions to 

induce the product bioactive compound, it was found that 2 isolates S1 and S2 could produce 

secondary metabolite in the Glucose yeast peptone medium. The liquid-liquid extracted from culture 

was extracted by a partition with dichloromethane (S1DMC, S2DMC), ethyl acetate (S1OAC, S2OAC) and 

the aqueous layer and evaporate until dry before leading to the in vitro assay. Colorectal cells including 

HT-29 and HCT116 were incubated with S1OAC, S2OAC, S1DCM, and S2DCM extracts at the dose of 0.1-

1. 0  mg/ml for 24 h and cell viability was evaluated by MTT assay. The extracts inhibited cell

proliferation in HT29 and HCT116 cells in a dose dependent manner with S2OAC had highest inhibitory 

effect at concentration at 50% (IC50) approximately 0.5 mg/ml in both cells compared with the control 

cells treated with 0.1% DMSO. Following treatment of extract S2OAC at 1 mg/ml for 24 h on HT-29 and 

HCT116, cancer cells turned into the early and late stages of apoptosis approximately at 70% and 80% 

respectively. It suggests apoptosis effect following extract S2OAC treatment in colorectal cancer cells.

The bacteria isolates of S1 and S2 which are isolate from soil sample from Nam Nao National Park can 

be further used as anticancer agents against colon cancer cell lines 

Keywords: bioactive compound, secondary metabolites, apoptosis, anticancer activity 
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1. บทนํา  
 

ในประเทศไทยของเรานั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทั้งนี้ทรัพยากรดินถือไดวาเปนแหลงกําเนิด สิ่งมีชีวิต
ตางๆ ท่ีอาศัยอยูในธรรมชาติ ดินเกิดจากการสลายพุพังของหินนานาชนิดใชเวลานานนับรอยปในการถูกยอยสลาย และผูยอย
สลายตามธรรมชาตินั้นก็คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจํานวนมากมายท่ีอาศัยอยูในดินโดยเฉพาะจุลินทรีย ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ชนิดหนึ่งที่มีหนาท่ีเปนผูยอยสลายทั้งซากพืชซากสัตว ท้ังยังมีความหลากหลายทั้งทางสายพันธุและระบบนิเวศ ดังนั้น จุลินทรีย
ในดินจึงมักจะเปนตัวบงช้ีถึงความอุดมสมบูรณของดินและระบบนิเวศโดยรอบไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังพบวาดินในเขตปา
อนุรักษของไทย มีความอุดมสมบูรณสูงและมีความหลากหลายทางชีวภาพทางจุลินทรียเปนอยางมาก อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ 
ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของจุลินทรียและศักยภาพในการสรางสารชีวภาพของเชื้อในกลุมแบคทีเรียจากดินนั้น ยังมีไม
มากนัก โดยพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงงานวิจัย คือ ปาธรรมชาติในเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว จังหวัด เพชรบูรณ ซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศในแบบปาไมเขตรอน นอกจากน้ียังมีความหลายหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช 
และสัตว อยางไรก็ตามรายงานการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย มีปรากฏเพียงการศึกษาในกลุมของยีสต 
เทานั้น ดังน้ันการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนจากจุลินทรียในกลุมอื่น ๆ จึงมีความสําคัญเปนอยาง
มาก 

ในปจจุบันนั้นไดมีการศึกษาความหลากหลายของเช้ือแบคทีเรีย และการนํามาใชประโยชน  ซึ่งมีอยูมากมายใน
สิ่งแวดลอม จากผลการศึกษาพบวาเช้ือแบคทีเรียสวนใหญมีความสามารถในการสรางสารที่ออกฤทธิ์ทางยาตาง ๆ มากมาย 
เชน ยาปฏิชีวนะชนิดใหม ๆ เพื่อใชในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช้ือรา หรือ ไวรัส ตลอดจนสามารถสรางสารตานมะเร็ง
บางชนิดได  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกและระบุชนิดของแบคทีเรียจากดินในเขตปาธรรมชาติ ในเขตอุทยานแหงชาติ
น้ําหนาว ในจังหวัดเพชรบูรณ ท่ีซึ่งมีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศนปาไมเขตรอน เพื่อรวบรวมเปนขอมูลของเช้ือท่ีแยกได
และเพ่ือหาสภาวะที่มีความเหมาะสมในการสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งเปนเครื่องบงช้ีใหเห็นถึงศักยภาพของแบคทีเรีย
จากดินและสามารถตอยอดเพื่อพัฒนาหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป  

 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย 

เพื่อคัดแยกแบคทีเรียจากดินและหาสภาวะท่ีมีความเหมาะสมในการเลี้ยงแบคทีเรียที่สามารถสรางสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพตอการยับยั้งเซลลมะเร็งในหลอดทดลอง 

 

3. สารเคมีและเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
เซลลมะเร็งลําไสชนิด HT-29 และ HCT116 จากบริษัท American Type Culture Collection ATCC ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) สารมาตรฐาน MTT culture medium dimethyl sulfoxide ที่ใชในการศึกษานี้ เปนเกรดสําหรับการ
วิเคราะห ซื้อจากบริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียซื้อจากบริษัท ทีทีเค ซายเอนทจํากัด 
ประเทศไทย สารละลายอินทรียทุกชนิดในการทดลองนี้ เปนเกรดสําหรับการวิเคราะห ซื้อจากบริษัท RCI Labscan ประเทศ
ไทย 

เครื่องมือที่ใชในการทดลองของการศึกษาน้ี ไดแก Ultrasonicator (บริษัท Elma ประเทศเยอรมนี) Analytical 

balance (บริษัท Mettler Toledo ประเทศสวิตเซอรแลนด) Rotary evaporator (บริษัท Buchi ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
Vacuum freeze dryer (บริษัท Kinetic engineering ประเทศไทย) และ Microplate reader (บริษัท BioTek ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) เครื่อง Muse cell Analyzer (บริษัท Millipore ประเทศเยอรมัน) 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 4.1 การเก็บตัวอยางดิน 

 เก็บตัวอยางดินดวยวิธีการ Aseptic technique โดยเก็บในบริเวณที่มีความสนใจ ในท่ี ๆ ตางกัน โดยการใชอุปกรณ
ที่ผานการฆาเช้ือ ทําการเปดบริเวณช้ันหนาดินลึกลงไปประมาณ 5-10 เซนติเมตร และมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 
เซนติเมตร โดยเก็บตัวอยางดิน 100-150 กรัมตอ พื้นที่ โดยการเก็บตัวอยางดินนั้นจะทําการเก็บในอลูมิเนียมฟอยล หลังจาก
นั้นทําการคัดกอนหินและรากไมตางๆ ออก ใหเหลือเฉพาะดิน แลวจึงนําไปใสถุงซิปล็อคที่ปลอดเชื้อ ปดใหสนิทแลวเก็บไวที่ 4 
องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปแยกเช้ือ 

 

4.2 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย 

 นําตัวอยางดินที่ไดมาทํา Serial dilution technique โดยนําตัวอยางดินที่เก็บมา  1 กรัม ใสในหลอดทดลองท่ีบรรจุ
น้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร (นับเปน 10-1) หลังจากนั้นทําการปนใหเขากัน แลวจึงปเปตตัวอยางมา 1 มิลลิลิตร มาใสในหลอด
ทดลองที่ 2 ที่มีน้ํากลั่นปริมาณ 9 มิลลิลิตร (นับเปน 10-2) หลังจากน้ัน ทําซ้ําข้ันตอนเดิมจนถึงหลอดท่ีมีความเจือจาง เทากับ 
10-5 หลังจากนั้น เลือกนําหลอดที่มีความเจือจางที่ 10-4 และ 10-5 มาทําการ Spread plate technique โดยการปเปต
ตัวอยางมา 1 มิลลิลิตร ใสบนผิวหนาของอาหารแข็งที่จัดเตรียมไว อาหารที่ใชคือ Starch casein agar และ Glucose yeast 

peptone medium โดยแตละอาหารที่เตรียมไวนั้นจะตองเติม ไซโคลเฮกซาไมด (cyclohexamide) 25 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร เพื่อยับยั้งการปนเปอนของเช้ือรา หลังจากนั้นนําตัวอยางท่ีไดไปบมเพาะท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน หรือ คอย
สังเกตเปนระยะ หลังจากการบมเพาะเชื้อที่ไดใหทําการแยกเชื้อที่ไดจนเปนเช้ือบริสุทธ์ิ (pure colony) และเก็บรักษาเช้ือไวที่ 
37 องศาเซลเซียส จนกวาจะนําไปใช 

 

4.3 การหมักและการสกัด 

 หลังจากการเจริญของเช้ือบริสุทธิ์ที่สามารถแยกไดนั้น นํามาทําการหมักตอเพื่อดูความสามารในการการสรางสาร
ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) ของเช้ือตอโดยการนําเช้ือที่ไดมาเลี้ยงในอาหาร  7 ชนิดตางกันดังนี้ Glucose yeast 

peptone medium (GYP) , Starch casein broth, Tryptone yeast extract broth (ISP Medium No. 1 ) , Yeast 

extract malt extract (ISP Medium No. 2), Oat meal (ISP Medium No. 3), Inorganic salt starch (ISP Medium 

No. 4), Tyrosine agar (ISP Medium No. 7) 
หลังจากการลงเช้ือในแตละชนิดอาหารแลว ใหนําอาหารแตละชนิดนั้นไปบมเพาะในตูบมเพาะเช้ือแบบเขยาที่

สามารถควบคุมอุณหภูมิได ใชความเร็ว 180 รอบตอนาที โดยในข้ันตอนน้ีเราจะทําการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเช้ือในการ
สรางสารทุติยภูมิโดยจะทําการเลือกใชอาหารทั้ง 7 ชนิด บมเพาะที่ 2 อุณหภูมิคือ 27 และ 37 องศา โดยใชระยะเวลาท่ี 7 

และ 15 วัน โดยหลังจากครบกําหนดตามวันท่ีบมเพาะ อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีบมเพาะจะถูกนําไปแยกตัวเช้ือออกดวยการนําไปปน
เหวี่ยงที่ 8,000-10,000 g เปนระยะเวลา 30 นาที จากนั้นนําตัวอยางน้ําที่ไดจากการกรองเชื้อ ไปทําการสกัดแบบ ของเหลว 
โดยใชตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane, DCM) และตัวทําละลายเอทธิลอะซีเตท (Ethyl acetate, EtOAc) 

โดยใชไดคลอโรมีเทนกับสารน้ําที่ไดมาผสมกันในอัตรา 2 ตอ 1 (ปริมาตรตอปริมาตร) ผสมสารละลายโดยใชอางคลื่นความถี่สูง 
(Sonicator bath) 20 นาที หลังจากน้ันนําไปเทใสกรวยแยกสารทิ้งไว 10-20 นาทีเพื่อใหสารละลายทําการแยกช้ัน โดยเราจะ
แยกเก็บช้ันสารละลายไดคลอโรมีเทน แลวนําช้ันน้ําสกัดซ้ําดวยไดคลอโรมีเทน ทําซ้ําอีก 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะนําช้ันน้ําไปทํา
การแยกกับสารละลายเอทธิลอะซีเตท จากนั้นรวบรวมสารสกัดทั้ง 2 ช้ันไดแก ช้ันสารละลายไดคลอโรมีเทน ช้ันสารละลายเอ
ทธิลอะซีเตท นําไประเหยแหงโดยใชเครื่องระเหยแหงแบบสุญญากาศ จากนั้นนําตัวอยางสารสกัดหยาบที่ไดนําไปใชในการ
ทดสอบตอไป 
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4.4 การเพาะเล้ียงเซลลมะเร็งชนิด HCT116 และ HT-29 

       4.4.1 การหาคาการมีชีวิตรอดของเซลลมะเร็งโดยใช MTT assay 

      เพาะเลี้ยงเซลล HCT116 และ HT-29 จํานวน 15,000 เซลลตอหลุมใน 96 well culture plate บมไวในตู
เพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นดูด อาหาร
เลี้ยงเซลลออก แลวเติมสารสกัดหยาบที่ไดจากเช้ือแบคทีเรีย S1 และ S2 ปริมาตร 0.1-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 10 ตัวอยาง
ตอชนิดของเซลล บมไวในตูเพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส ปริมาณคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
เมื่อครบเวลาดูดอาหารเลี้ยงเซลลออก แลวเติมสารละลาย MTT 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ใน Phosphate buffer solution 

ในแตละหลุม แลวนําไปบมตอที่ตูเพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 4 

ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาแลวดูดสารละลาย MTT ออกเติม dimethyl sulfoxide 150 ไมโครลิตรตอหลุมเพื่อละลายฟอรมาซานที่
ไดจากปฏิกิริยา นําไปหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตรเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ดวยเคร่ืองไมโคร
เพลทรีดเดอร และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม GraphPad Prism5 

     4.4.2 การวิเคราหการตายของเซลลมะเร็งแบบ Apoptosis (Cell apoptosis assay) 

       เพาะเลี้ยงเซลล HCT116 และ HT-29 จํานวน 60,000 เซลลตอหลุมใน 24 well culture plate บมไวในตู
เพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นดูด อาหาร
เลี้ยงเซลลออก แลวเติมสารสกัดหยาบท่ีไดจากเช้ือแบคทีเรีย S1 และ S2 ปริมาตร 0.1-1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 10 ตัวอยาง
ตอชนิดของเซลล plate บมไวในตูเพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง ลางเซลลดวย Phosphate buffer solution และ Annexin V binding buffer ยอมเซลลดวย Alexa Fluor 488 

annexin V และ PI นาน 30 นาทีวิเคราะหระยะการตายของเซลล โดยใชเครื่อง Muse cell Analyzer (MCH100105, 

Millipore, Germany) 

 

4.5 การวิเคราะหทางสถิติ 

ความแตกตางทางสถิติของคา IC50 แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งเซลลมะเร็งชนิด HT-29 และ HCT116 ของสารสกัด
หยาบที่ไดจากเชื้อแบคทีเรีย S1 และ S2 ทดสอบโดยใชวิธี One-way ANOVA ตามดวย Post Hoc test แบบวิธี Bonferroni 
โดยจะถือวามีความแตกตางกันหากคา P-value < 0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS version 15.0 

 

5. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 5.1 ผลการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ 
 การคัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางดิน โดยใชวิธีการ Spread plate technique พบวาสามารถคัดแยกแบคทีเรียได 
จํานวน 10 ไอโซเลต ดังนี้ คือ S1 S2 PN29 PN35 PN45 PN46 PN94 PN95 PN110 และ PN213 

 

5.2 ผลการหมักและการสกัดของสารสกัดหยาบ 
 เมื่อคัดเลือกแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่ได ทั้ง 10 ไอโซเลต นํามาเลี้ยงในอาหารเหลวทั้ง 7 ชนิด ที่อุณหภูมิ 27 และ 37 
องศาเซลเซียส และเก็บตัวอยางทุกวันที่ 7 และ 15 วัน พบวามี 2 ไอโซเลต ที่สามารถสรางสารทุติยภูมิไดดีคือไอโซเลต S1 

และ S2 ในอาหาร Glucose yeast peptone broth medium (GYP) ไดตั้งแตวันท่ี 7 ถึงวันท่ี 15 ทั้ง 2 อุณหภูมิ 
 จากผลการทดสอบการสรางสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ ผูวิจัยไดทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสรางสารของแบคทีเรีย 
2 ไอโซเลต ผลที่ไดแสดงตามตารางที่1  
 

ตารางที่ 1 รอยละของผลผลติ การเจรญิของเช้ือแบคทีเรีย S1 และ S2 ในอาหารและอุณหภูมิที่แตกตางกัน 
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ไอโซเลตเชื้อ
แบคทีเรยี 

ระยะเวลาใน
การบม (วัน) 

อุณหภูม ิ(°C) ตัวทําละลาย 
นํ้าหนักสารสกัด
หยาบ (mg) 

รอยละของ
ผลผลิต (%) 

ลักษณะทางกายภาพ 

S1 

7 27 DCM 17.90 7.16 Clear yellow, viscous 

7 27 EtOAc 24.30 9.72 Brown, viscous 

7 37 DCM 12.63 5.05 Light brown, viscous 

7 37 EtOAc 13.00 5.20 Yellow, viscous 

15 27 DCM 10.67 4.27 Yellow, viscous 

15 27 EtOAc 19.13 7.65 Brown, viscous 

15 37 DCM 13.17 5.27 Yellow, viscous 

15 37 EtOAc 23.17 9.27 Yellow, viscous 

S2 

7 27 DCM 15.77 6.31 Brown, viscous 

7 27 EtOAc 24.40 9.76 Brown, viscous 

7 37 DCM 16.70 6.68 Brown, viscous 

7 37 EtOAc 48.47 19.39 Dark brown, viscous 

15 27 DCM 16.00 6.40 Light brown, viscous 

15 27 EtOAc 21.53 8.61 Yellow, viscous 

15 37 DCM 17.53 7.01 Brown, viscous 

15 37 EtOAc 16.93 6.77 Yellow, viscous 

 

 

 

5.3 ผลของสารสกัด S1OAC, S2OAC, S1DCM และ S2DCM ตอการตายของเซลลมะเร็งลําไสชนิด HT-29 
และ HCT116 

 ผลการมีชีวิตรอดของเซลลมะเร็งชนิด HT-29 และ HCT116 เมื่อบมกับสารสกัดของเชื้อแบคทีเรียบรสิุทธ์ิทั้ง 2 ไอโซ
เลตไดแก S1OAC, S2OAC, S1DCM และ S2DCM ที่ความเขมขน 0.1-1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรนาน 24 ช่ัวโมง ดังแสดงตาม
รูปท่ี 1 พบการตายของเซลลแปรผันตามความเขมขนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสารสกัด S2OAC แสดงผลการยับยั้งการ
เจริญของเซลลมะเร็งมากท่ีสุดโดยมีคารอยละ 50 ของการยับยั้งท่ี 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรในเซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิด 
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รูปที่ 1 ผลของสารสกัด S1OAC, S2OAC, S1DCM และ S2DCM ตอการตายของเซลลมะเร็งลําไสชนิดชนิด HT-29 และ 
HCT116 เมื่อบมเพาะนาน 24 ช่ัวโมง แสดงคาเปนรอยละการมีชีวิตอยูของเซลลเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม 
แสดงคาเฉลี่ยของรอยละการมีชีวิตอยูของเซลลที่ไดจากการทดลองซ้ํา 9 ครั้ง  
หมายเหตุ: * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P-value < 0.05 

 

5.4 ผลของสารสกัด S2OAC ตอการตายของเซลลมะเร็งลําไสชนิด HT-29 และ HCT116 แบบ apoptosis 

ผลของสารสกัด S2OAC ที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรตอการตายของเซลลมะเร็งลําไสชนิดชนิด HT-29 
และ HCT116 แบบ apoptosis เมื่อบมเพาะนาน 24 ช่ัวโมงดังแสดงตามรูปท่ี 2 พบวาสารสกัด S2OAC ทําใหเกิดการตายใน
แบบ apoptosis ในระยะเร่ิมตนและระยะสุดทายของเซลลมะเร็งชนิด  HT-29 และ HCT116 รวมรอยละ 70 และ 80 
ตามลําดับแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม 

 

 

 
รูปที่ 2 ผลของสารสกัด S2OAC ที่ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรตอการตายของเซลลมะเร็งลําไสชนิดชนิด HT-29 และ 
HCT116 แบบ apoptosis เมื่อบมเพาะนาน 24 ช่ัวโมง ยอมเซลลดวย Annexin V/PI วิเคราะหเซลลดวย เครื่อง Muse cell 

Analyzer แสดงคา dot plot analysis แบงเปน 4 สวนและกราฟแสดงรอยละของเซลลที่มีชีวิต เซลลที่ตายแบบ necrosis 

และ apoptosis เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม  
แสดงคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 
หมายเหตุ: * มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P-value < 0.05 
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6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ โดยใชวิธี Spread plate technique พบวาสามารถคัดแยกเช้ือบริสุทธ์ิได 10 ไอ
โซเลท และมีเช้ือ 2 ไอโซเลท ที่สามารถสรางสารทุติยภูมิไดดี พบวาสารสกัดหยาบท้ัง 4 ชนิด (S1DCM, S2DCM, S1OAC และ 
S2OAC) ที่นํามาทดสอบน้ันมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง HT-29 และ HCT116 ไดดีโดยเฉพาะสาร1
สกัด S2OAC ใหคาการยับยั้งเซลลมะเร็งรอยละ 50 ท่ีความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และพบวาทําใหเกิดการตายใน
ระยะเริ่มตนและระยะสุดทายของเซลลมะเร็งชนิด HT-29 และ HCT116 เทากับรอยละ 70 และ 80 ตามลําดับ โดยสรุปสาร
ทุติยภูมิที่ไดจากแบคทีเรียไอโซเลต S1 และ S2 ในตัวอยางดินสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใชเปนสารตานมะเร็งลําไสไดตอไป 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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งบประมาณ 2559 หมายเลขโครงการ R2559B130 

 

เอกสารอางอิง (References) 

Abebe B., Feleke M. and Berhanu A. (2013). Isolation and screening of antibiotic producing actinomycetes 

 from soils in Gondar town. North West Ethiopia. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2013  

3(5), 375-381. 

Atta, H. M. (2010). Production, Purification, Physico- Chemical Characteristics and Biological Activities of  

Antifungal Antibiotic produced by Streptomyces antibioticus. AZ-Z710. American-Eurasian 

Journal of Scientific Research, 2010 5(1), 39-49. 

Bakker P., Berendsen R., Doornbos R., Wintermans P. and Pieterse C. (2013). The rhizosphere revisited:  

root microbiomics. Frontiers in Plant Science, 2013 4, 165. 

Bibb M.J. (2005). Regulation of secondary metabolism in Streptomycetes. Current Opinion in  

Microbiology, 2005 (8), 208-215. 

Collins C.H., P.M. Lyne and J.M. Granje, (1995). Microbiological Methods. (129-131). Butterworth and  

Heinemann Publishers, London, 

Eman M.J. and Noor H.R. (2014). Extraction and Purification of Antimicrobial agent Produced from  

Actinomycetes Isolated from Agriculture soils. Journal of Babylon University. Pure and Applied  

Sciences, 2014 (2), 

Kavita T. and Rajinder K. Gupta. (2013). Diversity and isolation of rare actinomycetes: an overview. Critical  

Reviews in Microbiology, 2013 39(3), 256-294. 

LABEDA D.P. and SHEARER M.C. (1990). Isolation of actinomycetes for biotechnological applications. In:  

D.P. Labeda (ed.) Isolation of Biotechnological Organisms from Nature, McGraw-Hill Lnc, New 

York, 1-19. 

Monisha K., Renu S. and Rup L. (2011). SELECTIVE ISOLATION OF RARE ACTINOMYCETES PRODUCING  

NOVEL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS. International Journal of Advanced Biotechnology and  

Research, 2011 2(3), 357-375. 

42



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

Nagwa A.A., Sahar M.T. and Dina M.H. (2012). SELECTIVE ISOLATION OF RARE ACTINOMYCETES FROM  

DIFFERENT TYPES OF EGYPTIAN SOIL. The Egyptian Society of Experimental Biology (bot.),  

2012 8(2), 175-182. 

Newman D.J. and Cragg G.M. (2007). Natural products as sources of new drugs over the last 25 years.  

Journal of Natural Products, 2007 70(3), 461-477. 

Newman D.J., Cragg G.M. And Snader K.M. (2003). Natural products as sources of new drugs over the  

period 1981-2002. Journal of Natural Products, 2003 66(7), 1022-1037. 

Okudoh V.I. and Wallis F.M. (2007). Antimicrobial activity of rare actinomycetes isolated from natural  

habitats in KwaZulu-Natal, South Africa. South Africa Journal of Science, 2007 (103), 216-222 

Olaf T., Chunxu S., Jeroen S.D., Michiel V. and Paolina G. (2017). The Ecological Role of Volatile and  

Soluble Secondary Metabolites Produced by Soil Bacteria, Trends in Microbiology, 2017 25(4),  

280-292. 

Panchanathan M., Jayachandran V. and Kannan S. (2014). Pharmaceutically active secondary metabolites  

of marine actinobacteria. Microbiological Research, 2014 169(4), 262-278. 

Ramesh S. and William A. (2013). Culturable rare Actinomycetes : diversity, isolation and marine natural  

product discovery. Applied Microbiology Biotechnology, 2013 (97), 9291-9321. 

Shiring E.B. and Gottlieb D. (1966). Methods for characterization of Streptomyces species.  

International Journal of Systematic bacteriology, 1966 (16), 313-340. 

Usha K.M., Vijayalakshmi M., Sudhakar P. and Sreenivasulu K. (2012). Isolation, Identification and  

Molecular Charecterization of Rare Actinomycetes from Mangrove Ecosystem of Nizampatnam. 

Malaysian Journal of Microbiology, 2012 8(2), 83-91. 

Van Wezel G.P. and McDowell K.J. (2011). The regulation of the secondary metabolism of Streptomyces:  

new links and experimental advances. Natural Product Reports, 2011 (28), 1311-1333. 

Yoke-Kqueen C., Learn-Han L., Cheng-Yun C.C. and Vui-Ling Clemente .M.W. (2015). Isolation,  

identification and screening of Actinobacteria in volcanic soil of Deception Island (the Antarctic)  

for antimicrobial metabolites. Polish polar Research, 2015 36(1), 67-78. 

You K.M. and Park Y.K. (1996). A new method for the selective isolation of actinomycetes from soil. 

Biotechnology Techniques, 1996 (10), 541-546. 

43



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศรวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอร่ี 
ดวยชุดอควาโปนิกสระดบัครัวเรือน  

 
สบาย ตันไทย1* และ อดิศรา ตันตสุทธิกุล2  

 
1สาขาวิชาการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
* sabai.ta@skru.ac.th  

 
บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศรวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ดวยชุดอควาโปนิกส ผลการวิจัย

พบวา ปลานิลแดงแปลงเพศและมะเขือเทศเชอรี่เจริญเติบโตไดดี ซึ่งปลานิลแดงแปลงเพศท่ีเลี้ยงในระบบนี้มีอายุ 270 วันมี
น้ําหนักเฉลี่ย 315.98±20.53 กรัม สวนมะเขือเทศเชอรี่เริ่มออกดอกหลังจากยายลงแปลงปลูกแลว 30 วัน และเริ่มเก็บ
ผลผลิตไดเมื่อครบ 60 วัน ผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 19.57±1.85 กิโลกรัมตอพื้นที่แปลงปลูก 2.4 ตารางเมตร  จากการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําพบวาคุณภาพนํ้าในถังเลี้ยงเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลานิลแดง ชุดอควาโปนิกสนี้ใชพื้นที่นอย 
ใหผลผลิตหลากหลาย ลดการใชยาปฏิชีวนะ และสารเคมี ซึ่งเหมาะสมกับการใชในครัวเรือน  
 
คําสําคัญ: อควาโปนิกส ปลานิลแดงแปลงเพศ มะเขือเทศเชอร่ี  
 

Study on Sex–Reversed Red Tilapia Pisciculture with Cherry Tomato 
Cultivation Using Aquafonics System at the Household Level 

 
Sabai Tanthai1,* and Adisara Tantasuttikul2 

1Department of Aquaculture, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University 
2Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University 

*Corresponding Author; email: sabai.ta@skru.ac.th 
 

Abstract 
 

This research studied the combination of sex–reversed red Tilapia pisciculture and cherry 
tomato cultivation using aquafonics system at the household level. The result shown that both of sex–
reversed red Tilapia and cherry tomato grown well. After 270 days of pisciculture, average weight of red 
Tilapia was 315.98±20.53grams. As for cherry tomatoes, begin to blossom after 30 days of transplanting 
and start harvesting after 60 days. The average tomato yield was 19.57 ± 1.85 kilograms per 2.4 square 
meter plot. Water quality analysis found that the water quality in the tank was suitable for red tilapia 
pisciculture. Aquaponics system was suitable for applied at the household level. 
 
Keywords: Aquaponics, Sex-reversed Red Tilapia, Cherry Tomato 
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1. บทนํา  
 

ในปจจุบันที่ดินและแรงงานภาคการเกษตรลดลง ประชากรสวนใหญอาศัยพื้นที่ในเมือง และมีพื้นท่ีอยูอาศัยนอยลง 
แตความจําเปนในการบริโภคเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น การทําการเกษตรเพ่ือการเลี้ยงปลาจะเกิดของเสียในน้ํา
หลายสวน เชน จากการขับถาย จากเศษอาหาร และสารอินทรียอื่นๆ หากมีการสะสมในระยะเวลานานจะเกิดสารพิษตัว
สําคัญที่ทําใหปลาตายไดนั่นคือ สารประกอบไนโตรเจนกลุมแอมโมเนีย และไนไตรท ซึ่งปกติจะนิยมกําจัดทิ้งโดยการเปลี่ยน
ถายน้ํา หรือนําน้ําไปบําบัดแลวกลับมาใชใหม ซึ่งมีตนทุน และวิชาการคอนขางสูง ในสวนของการแกปญหาดวยการเปลี่ยนน้ํา
ใหมในบอเลี้ยงปลาน้ันนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ําแลว การนําน้ําใหมเขามาอาจเสี่ยงตอโรคพยาธิ และคุณภาพน้ําที่ไมเหมาะสม 
ซึ่งอาจทําใหปลาที่เลี้ยงไดรับอันตรายได ขณะเดียวกันในท้ิงจากเลี้ยงปลาที่มีสารประกอบไนโตรเจนนั้นจะเปนธาตุอาหารพืชที่
ดี ทําใหแพลงกตอนพืชหรือพืชน้ําเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว หากมากเกินไปและมีการตายเกิดขึ้นพรอมๆกัน จะทําให เกิดการ
เนาเสียในแหลงนํ้าธรรมชาติที่เรียกวายูโทรฟช่ัน (Eutrophication) ซึ่งเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญอยางหน่ึง 

 การเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชในระบบอควาโปนิกส (Aquaponics) ซึ่งเปนระบบที่นําน้ําจากการเลี้ยงปลามาใช
ปลูกพืช ระบบประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ คือบอเลี้ยงปลา ระบบกรองชีวภาพ และแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส เมื่อให
อาหารปลา ปลาจะขับถายของเสียสวนใหญในรูปแอมโมเนียซึ่งมีความเปนพิษตอปลาสูง แตพืชสามารถดูดซึมแอมโมเนียไปใช
ประโยชนไดโดยตรง เมื่อนําน้ําท่ีผานการเลี้ยงปลาซึ่งมีแอมโมเนียและแรธาตุอื่น ๆ ไปผานแปลงปลูกพืช พืชก็จะดูดซึมแรธาตุ
ทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้น จึงสามารถนํากลับไปใชในการเลี้ยงปลาไดใหม ทําใหไมจําเปนตองเติมสารละลายแรธาตุเพื่อใชในการ
ปลูกพืชและไมตองเปลี่ยนถายน้ําในการเลี้ยงปลา จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะนํามาใชในการผลิตพืชผัก เชน ผักกาดขาวและผักบุง 
(สบาย ตันไทย และคณะ, 2561) เปนระบบเกษตรที่ปลอดภัยตอทั้งผูผลิต ผูบริโภคและตอสิ่งแวดลอม 

สบาย ตันไทย และคณะ (2561) ไดทดลองใชชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือนเพ่ืออนุบาลลูกปลานิลแดงแปลงเพศ 
(Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ใหมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร น้ําหนักมากกวา 30 กรัม กอนนําไป
ปลอยเลี้ยงในกระชังหรือในบอบําบัดน้ําของการเลี้ยงกุงทะเล  การศึกษาพบวา สามารถอนุบาลลูกปลาไดดี ผลผลิตผักมี
ลักษณะใกลเคียงกับผักอินทรีย มีสารไนเตรทในผักต่ํากวาระดับที่กําหนดความปลอดภัยมาก จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาตอ
ยอดเพื่อขยายผลโดยการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศจนโตไดขนาดบริโภค รวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในงานวิจัยนี้ 
 
2. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศรวมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ดวยชุดอควาโปนิกส 
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการผลิตอาหารในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถสรางผลผลิตทั้งปลาและพืช 

 
3. วิธีดําเนินการ  
 

3.1 ชุดอควาโปนิกส  
สวนประกอบของชุดอควาโปนิกส (สบาย ตันไทย และคณะ, 2561) แสดงดังภาพท่ี 1 ประกอบดวยถังพลาสติกพีอี  

(โพลีเอทิลีน Polyethylene: PE) เลี้ยงปลา ทรงกลมขนาด 500 ลิตร เสนผานศูนยกลางปากบอ 1.10 เมตร  กนบอ 0.90 เมตร  
ลึก 0.75 เมตร  เติมนํ้า 400 ลิตร วางบนแทนสูง 40 เซนติเมตร มีการติดตั้งระบบใหอากาศแบบแอรลิฟตโดยใชทอและสามทาง
พีวีซีควบคุมใหอากาศและน้ําไหลหมุนเวียนไปตามทิศทางที่ตองการ (ภาพท่ี 1 (ก)) มีชองระบายนํ้าขนาด 2 นิ้ว พรอมสะดือน้ําที่
กนถัง (ภาพท่ี 1 (ข))  สะดือน้ําจะเจาะรูใหน้ําไหลผานตามขนาดของปลาท่ีเลี้ยงกลาวคือเมื่อปลามีขนาดเล็กจะใชรูเล็ก และใหญ
ขึ้นตามขนาดของปลา เพื่อปองกันการอุดตันของของเสียในถังเลี้ยงปลา  เช่ือมตอไปยังถังบําบัดน้ํา (ภาพที่ 1 (ค))    โดยใชทอ 
พีวีซี (polyvinyl chloride: PVC)  ขอตอเกลียวนอก เกลียวใน สายยางขนาด 21/5 นิ้ว และวาวลน้ําขนาด 2 นิ้ว ถังบําบัดมี 3 ใบๆ 
ละ 50 ลิตร (ภาพท่ี 1 (ค) - (จ))  เช่ือมตอดวยขอตอ และทอพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ใหน้ําไหลผานตัวกรองจากดานลางขึ้นสูดานบน และ
ไหลเขาสูแปลงปลูกพืชขนาด 1* 2.4 เมตร  ดวยแรงโนมถวงของโลก (ภาพที่ 1 (ฉ)) หลังจากน้ันน้ําจะไหลผานสะดือน้ําของแปลง
ปลูกพืชลงสูถังพักน้ํา (ภาพที่ 1(ฌ)) ใชปม AP 2500 (ภาพที่ 1 (ญ))  สูบน้ํากลับสูถังเลี้ยงปลาอีกครั้งผานทอพีวีซี ขนาด ½  นิ้ว มี
อัตราการไหลประมาณ 2000 ลิตรตอช่ัวโมง ใหน้ําไหลเวียนไมต่ํากวา 8 รอบตอวัน ปมน้ําใหมอาจมีประสิทธิภาพในการสูบน้ําสูง 
ทําใหน้ําในถังพักแหง จึงควรใสวาวลน้ําประกอบไวสําหรับควบคุมการไหลของน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณนํ้าที่ไหลกลับจากแปลง
ปลูกพืช การไหลเวียนของนํ้าในชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือนควบคุมจาก 2 สวนคือ ปมน้ํา AP 2500 ที่กลาวแลว รวมกับแรงดัน
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น้ําจากการใหอากาศแบบแอรลิฟทผานทางทอ PVC ซึ่งใชปมลม LP-100 ใหลม 140 ลิตรตอนาที (ภาพท่ี 1 (ฏ))  ปมลม 1 ตัวใช
กับ 3 ถังเลี้ยงปลา ดันน้ําในทอพีวีซีขนาด ½ นิ้ว ใหขึ้นมาผิวน้ําและไหลรวมกับน้ําที่สูบจากถังพักน้ํา ทําใหน้ําในถังเลี้ยงปลา
หมุนเวียน ผลักดันใหขี้ปลา เศษอาหาร และ สารอินทรียตาง ๆ ไหลผานสะดือน้ําทางกนถัง ไปยังถังบําบัดน้ํา และหมุนเวียน
ตอเนื่องตลอดระยะการผลิต 

 

 
ภาพท่ี 1 องคประกอบของชุดอควาโปนิกส 

 
  

3.2 ระบบบําบัดน้ําในชุดอควาโปนิกส 
จัดทําชุดบําบัดน้ําโดยใชถังขนาด 50 ลิตร จํานวน 3 ใบ เช่ือมตอกัน  นํ้าจากถังเลี้ยงปลาจะไหลผานตัวกรองในถังที่ 

1 (ภาพท่ี 1 (ค) ใชอวนดําขนาดตา 2 เซนติเมตร เปนวัสดุกรองปริมาณ 20 กิโลกรัมตอถังตอชุด เปนตัวดักตะกอน และเปนที่
ยึดเกาะของจุลินทรีย (ปฐมพงษ กาศสกุล และคณะ, 2558) ถังบําบัดที่ 2 ใชเปลือกหอยนางรม 20 กิโลกรัม (ภาพที่ 1 (ง))   บรรจุในถุง
ไนลอนถุงละ 5 กิโลกรัมเปนวัสดุกรอง ถังที่ 3 (ภาพที่ 1 (จ))   รับน้ําเขาสูแปลงปลูกพืช น้ําจะไหลผานถังบําบัดทางดานลางสู
ดานบนเพ่ือยืดระยะเวลาและระยะทางใหนํ้าที่มีสารอินทรียจากการเลี้ยงปลาไดรับการบําบัดเปนธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอ
พืชอยางสมบูรณ   
 

3.3 การเตรียมจุลินทรียในชุดอควาโปนิกส  
ใชจุลินทรีย ปม.1 (ภาพที่ 1 (ซ)) ซึ่งกรมประมงผลิตขึ้นเพื่อใชบําบัดสารอินทรียในบอเลี้ยงกุงทะเล ขนาดบรรจุซอง

ละ 100 กรัม เปนจุลินทรียในกลุมบาซิลสั (Bacillus) 3 ชนิด คือ Bacillus subtilis, B. megaterium และ B. licheniformis 
ที่ผสมกันตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร นํามาเพาะขยายโดยใชหัวเช้ือครั้งละ 5 กรัม ผสมกับอาหารกุงวัยออน 50 กรัม และ
กากนํ้าตาล 50 มิลลิลิตร เติมน้ํา 10 ลิตร กวนผสมใหเขากันในถังทีม่ีฝาปด ใหอากาศเปนเวลา 36-48 ช่ัวโมง แลวนําไปใชเติม
ในถังเลี้ยงปลาถังละ 2 ลิตร ทุก ๆ 3 วัน 
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3.4 การเตรียมแปลงปลูกมะเขือเทศในระบบอควาโปนิกส  
แปลงปลูกมะเขือเทศเชอรี่ที่ใชในงานวิจัยนี้มีขนาด 1x2.4 เมตร (ภาพท่ี 1 (ฏ))  ประกอบดวยเหล็กอาบกัลวาไนซตอ

เปนโตะปลูก วางรางโฟมขนาด 1x1 เมตรจํานวน  2 แผน และ แผนกระเบ้ือง ขนาด 1* 0.4 เมตร และใชแผนพลาสติกหนา 
150 ไมครอน เคลือบปองกันแสงยูวี 7% ปูรองรับน้ําจากถังเลี้ยงปลาซ่ึงผานมาทางถังบําบัดน้ํา น้ําจะไหลผานแปลง นําธาตุ
อาหารไปใหเลี้ยงมะเขือเทศ แลวไหลลงสูถังพักนํ้าทางสะดือน้ํา จัดทําข้ึนโดยดัดแปลงใช ทอ เกลียวนอก และเกลียวในพีวีซี 
ขนาด 1 นิ้ว เปนสะดือนํ้า  (ภาพที่ 1 (ช))  สําหรับควบคุมระดับน้ําในแปลงปลูก เพื่อลดตนทุนการผลิตและควบคุมระดับน้ําใน
แปลงมะเขือเทศตามความตองการ และเพื่อค้ํายันและใหมะเขือเทศยึดเกาะจะใชทอพีวีซีขนาด ½ นิ้ว สอดกับชองเหล็กอาบ
กัลวาไนซดานขางแปลงปลูกแลวโคงงอเปนหลังคาคลุมแปลงไว (ภาพที่ 1 (ฏ-ฐ))  

    เตรียมตนออนมะเขือเทศโดยใชเมล็ดมะเขือเทศเชอรี่ที่วางจําหนายในทองตลาดทั่วไป เพาะในฟองนํ้าขนาด 1x1 
นิ้ว เปนเวลา 10  วัน นําไปอนุบาลในแปลงปลูกพืชแบบไรดิน ใชสารละลายปุยในระบบไฮโดรโปนิกสเปนเวลา 20 วัน แลว
ยายลงปลูกในชุดอควาโปนิกส 
 

3.5 การเล้ียงปลาและปลูกมะเขือเทศเชอร่ีดวยชุดอควาโปนิกส  
งานวิจัยนีใ้ชปลานิลแดงแปลงเพศอายุ 30 วัน จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา) โดย

นําปลานิลแดงแปลงเพศมาเลี้ยงเพื่อปรับสภาพในระบบอควาโปนิกสเปนเวลา 30 วัน เมื่อปลามีอายุ 60 วัน สุมคัดเลือกปลาท่ี
มีน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 26.49±3.52 กรัม จํานวน 120 ตัว ใสถังเลี้ยงปลาของชุดอควาโปนิกสที่มีน้ําปริมาตร 400 ลิตร จํานวน 
3 ชุด พรอมทั้งยายตนมะเขือเทศอายุ 1 เดือนมาปลูกในแปลงอควาโปนิกส จํานวน 12 ตนตอแปลง (ปยวัฒน เรืองราย และ
คณะ, 2558; สบาย ตันไทย และคณะ, 2561) การใหอาหารปลาใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลากินพืชโปรตีนรอยละ 18-20 
วันละ 3 มื้อ ใหกินจนอิ่ม เมื่อปลาโตข้ึนปรับเปลี่ยนขนาดเม็ดของอาหารตามขนาดของปลา และลดจํานวนมื้ออาหาร (พวน 
เพงเซง, 2556)  พรอมเสริมอาหารธรรมชาติ เชน แหนแดง แหนเปด และเศษผัก ควบคูกันไปตามความตองการของปลาเพ่ือ
ลดตนทุนการผลิต (สบาย ตันไทย และคณะ , 2561) นอกจากนั้นตองลดจํานวนปลา เพื่อลดความหนาแนนของปลาให
เหมาะสมโดยรักษาน้ําหนักรวมของปลาในถังเลี้ยงปลาใหมีน้ําหนักรวม 3-5 กิโลกรัม (ปยวัฒน เรืองราย และคณะ, 2558;    
พวน เพงเซง, 2556) 

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าคือ ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ และ pH  ทุกวัน ดวยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําหลายตัวแปรแบบ
พกพา ยี่หอ WTW รุน 3430 ตรวจวิเคราะหคาอัลคาลินิตี้ (Alkalinity) ดวยการไตรเตรท (Tritration)  วิเคราะหแอมโมเนีย 
ไนไตรท และไนเตรท ดวยวิธี Colorimetric method โดยวัดคาการดูดกลืนแสงดวยสเปคโทรโฟโตมิเตอร  (UV-VIS 
Spectrophotometer) บริษัท (ยี่หอ) SHIMADZU รุน UV-1601 ในหองปฏิบัติการทุกสัปดาห เพื่อติดตามคุณภาพน้ํา และ
บันทึกน้ําหนกัของปลาทุกเดือน รวมทั้งบันทึกน้ําหนักของผลมะเขือเทศเชอร่ีทุก 15 วันหลังจากเริ่มใหผลผลิต  

แผนผังสวนประกอบของชุดอควาโปนิกสที่ใชในการวิจัยนี้ แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 2 แผนผังสวนประกอบของชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือน 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 

ชุดอควาโปนิกสที่ใชในงานวิจัยน้ีดัดแปลงจากผลการศึกษาของ สบาย ตันไทย และคณะ (2561) เพื่อศึกษาการเลี้ยงปลา
นิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) ที่มีอายุ 30 วัน จนโตใหไดขนาดบริโภค รวมกับการปลูกมะเขือ
เทศเชอร่ี โดยวัดน้ําหนักของปลานิลแดงแปลงเพศ และผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ งานวิจัยพบวาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศดวย
ชุดอควาโปนิกสในระดับครัวเรือน โดยลดจํานวนปลาในถังเลี้ยงลงเร่ือย ๆ เมื่ออายุของปลามากขึ้น จากปลาจํานวน 120 ตัว มีอายุ 
60 วันมีน้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 26.49±3.52 กรัม จนเหลือปลาจํานวน 15 ตัว เมื่ออายุของปลาเปน 270 วัน แสดงดังตารางท่ี 1 ทั้งนี้
เพื่อควบคุมความหนาแนนของปลาในถังเลี้ยงปลา เนื่องจากความหนาแนนของปลาในถังเลี้ยงปลามีผลตออัตราการเติบโตของปลา 
(พวน เพงเซง, 2556; สบาย และคณะ, 2561) งานวิจัยนี้ถังเลี้ยงปลามีความจุ 500 ลิตร ใสน้ํา 400 ลิตร ควบคุมความหนาแนนของ
ปลาใหเหมาะสมโดยรักษานํ้าหนักรวมของปลาในถังเลี้ยงปลาอยูในชวง 3-5 กิโลกรัม 
 
ตารางที่ 1 จํานวนปลานิลแดงแปลงเพศในชวงอายุตาง ๆ 

อายุปลา (วัน) จํานวนปลาในถัง 500 ลิตร (ตัว) 
 ปรับสภาพปลา 

60 120 
90 120 
120 60 
150 30 
180 15 
210 15 
240 15 
270 15 

 
การศึกษาครั้งนี้เลือกใชปลานิลแดงแปลงเพศเพราะเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย อดทนสูง กินอาหารไดหลากหลาย คนนิยมบริโภค 

และไมขยายพันธุ จึงมีสัดสวนของของเสียจากการเลี้ยงปลาคอนขางสม่ําเสมอ น้ําหนักเฉลี่ย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของ
ปลานิลแดงแปลงเพศในแตละชวงอายุ แสดงดังภาพที่ 3 (ก) และ 3 (ข) ตามลําดับ การศึกษาพบวาน้ําหนักของปลาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากน้ําหนักเฉลี่ย 26.49±3.52 กรัม (นํ้าหนัก±คา SD) ที่อายุของปลาเทากับ 60 วันเปน 315.98±20.53 กรัม เมื่อปลา
มีอายุ 270 วัน อาหารที่ใชเลี้ยงปลาเปนอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลากินพืชโปรตีนรอยละ 18-20 เริ่มใหอาหารปลาวันละ 3 มื้อ แต
ละมื้อใหกินจนอิ่ม เมื่อปลาโตขึ้นปรับเปลี่ยนขนาดเม็ดของอาหารตามขนาดของปลา และลดจํานวนมื้ออาหาร พรอมเสริมอาหาร
ธรรมชาติ เชน แหนแดง แหนเปด และเศษผัก ควบคูกันไปตามความตองการของปลาเพ่ือลดตนทุนการผลิต (สบาย ตันไทย และ
คณะ, 2561) เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในแตละเดือน พบวามีคาเฉลี่ยคอนขางตํ่าอยูในชวง 1.05-1.24 น้ําหนัก
เฉลี่ยของปลาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อปลาโตขึ้น สามารถสังเกตเห็นไดจากเสนกราฟที่มี
ความชันลดลงต้ังแตชวงที่ปลามีอายุ 150 วัน ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความจุของบอจะจํากัดการเจริญเติบโของปลา อยางไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้พบวาปลามีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงรอยละ 98±2 ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะการเลี้ยงปลาในระบบน้ีมีการเติมจุลินทรียเพื่อ
ชวยยอยสลายสารอินทรียใหเปนธาตุอาหารของพืชท่ีสมบูรณ มะเขือเทศสามารถนําไปใชไดดี และการมีจุลินทรียชนิดดีจํานวนมาก
จะชวยชักนําใหจุลินทรียอื่น ๆ ในระบบเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีดวย จุลินทรียบางสวนปลาสามารถนําไปใชเปนอาหารได (ชาญ
วิทย สุวรรณ และ ชนกันต จิตมนัส, 2560) ในขณะที่จุลินทรียบางสวนจะเปนโปรไบโอติกชวยกระตุนใหปลามีภูมิคุมกันและ
ตานทานโรคที่เกิดจากแบคทีเรียกอโรคในสัตวน้ํา บอเลี้ยงปลาท่ีใชจุลินทรียคุณภาพดีมักมีอัตรารอดตายรอยละ 100 สัตวน้ํามีความ
แข็งแรง มีอัตราแลกเน้ือต่ํา (คณาธิป พรหมนวล และ สุภฎา คีรีรัฐนิคม, 2561) การพัฒนาชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือนโดยมีการ
เติมจุลินทรียคุณภาพดี สงผลใหการเลี้ยงปลาในระบบน้ีใชอาหารสําเร็จรูปนอยแมจะใหกินจนอิ่มในแตละมื้อ โดยเมื่อนํานํ้าหนัก
อาหารสําเร็จรูปที่ปลากินไปคํานวณอัตราแลกเน้ือพบวาอยูในระดับต่ํา แสดงวาปลาในชุดอควาโปนิกสนี้นาจะใชจุลินทรียที่เติมลงไป
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เปนอาหารไดดวย นอกจากนี้ยังพบวาในระบบบําบัดน้ําของชุดอควาโปนิกสนี้โดยเฉพาะในถังบําบัดที่ 1 ที่มีการตกตะกอนของ
สารอินทรียจากถังเลี้ยงปลา จะเกิดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ปลาใชเปนอาหารอีกหลายชนิด เชน ลูกน้ํา หนอนแดง ไรแดง และไสเดือน
น้ํา ซึ่งจะชวยลดการใชอาหารสําเร็จรูป สงผลใหการเลี้ยงปลาในระบบน้ีมีอัตราแลกเน้ือต่ําหากพิจารณาจากการใชอาหารสําเร็จรูป 
ชวยลดตนทุนคาอาหารปลาไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 (ก) น้ําหนักเฉลี่ย และ (ข)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนือ้ของปลานิลแดงแปลงเพศอายุ 60-270 วันท่ีเลี้ยงใน 

ชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือน 
 

สวนมะเขือเทศพันธุเชอร่ีเปนมะเขือเทศลูกผสมที่มีการพัฒนาใหมีขนาดเล็กน้ําหนักนอยกวา 10 กรัม มีราคาสูงกิโลกรัม
ละ 150-300 บาท รสหวานอมเปรี้ยว เมล็ดนอย เนื้อแนนหลังจากสุกแลวคางผลไวในแปลงไดนานถึง 20 วัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง, 2559) จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาสามารถคางผลไวในแปลงไดถึง 30 วัน และมีรสชาติเขมขึ้น จึงสามารถยืดเวลาเพ่ือรอ
ราคาจําหนายที่เหมาะสมไดหากนํามาผลิตในเชิงการคา (แตยังไมไดศึกษารายละเอียดในคร้ังนี้) คนทั่วนิยมบริโภคมะเขือเทศเชอร่ีสด
แทนผลไม หลังจากยายตนมะเขือเทศมาปลูกในแปลงปลูกพืชของระบบอควาโปนิกสได 30 วัน มะเขือเทศเริ่มออกดอก และจะเร่ิม
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดเมื่อครบ 60 วัน พบวามะเขือเทศท่ีปลูกดวยชุดอควาโปนิกสใหผลผลิตเฉลี่ย 19.58±1.85 กิโลกรัมตอพื้นที่
แปลงปลูก 2.4 ตารางเมตร มีผลผลิตมะเขือเทศท่ีเก็บทุก ๆ 15 วัน แสดงดังภาพท่ี 4 พบวา มะเขือเทศเชอร่ีมีผลผลิตสูงในชวง 
60-120 วัน หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งควรนํามาพิจารณาจัดการแปลงปลูกหากตองการดําเนินการในเชิงการคาเพื่อรักษาผลผลิตใน
ภาพรวมใหสม่ําเสมอ จากการศึกษาคร้ังน้ีใชพื้นที่สําหรับการวางชุดอควาโปนิกสทั้งชุดรวมถังเลี้ยงปลาและชุดบําบัดน้ํา
ประมาณ 5 ตารางเมตร เมื่อคํานวณกลับจะพบวาการผลิตมะเขือเทศในระบบนี้ใหผลผลติสูงถึง 6,262.4 กิโลกรัมตอไร สูงกวา
การปลูกมะเขือเทศบนดินทั่วไปที่ใหผลผลิต 4,000-5,000 กิโลกรัมตอไร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2547) หรือสูงกวา
ประมาณรอยละ 10-20   แสดงใหเห็นวาน้ําที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ  เมื่อผานการบําบัดในระบบของ
ชุดอควาโปนิกสที่มีจุลินทรียคุณภาพดีชวยยอยสลายแลว จะใหธาตุอาหารท่ีมะเขือเทศสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโต 
และมีผลผลิตไดดี ชวยลดการใหปุยเคมีแกมะเขือเทศในชวงอายุตั้งแต 30 วันเปนตนไป 
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ภาพท่ี 4 น้ําหนักของมะเขือเทศเชอร่ีที่เก็บเกี่ยวทุก ๆ 15 วัน จากแปลงปลูกจํานวน 3 แปลง 
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การปลูกพืชในขุดอควาโปนิกสตองควบคุมระดับนํ้าในแปลงปลูกใหเหมาะสมกับชนิดของพืชโดยใชสะดือน้ําควบคุมระดับ
น้ําใหลดลงตามการเจริญเติบโตของพืชแตละชนิด สําหรับการปลูกมะเขือเทศน้ันปกติจะปลูกในดินหรือวัสดุปลูกอื่น ๆ เมื่อนํามา
ปลูกในระบบนี้ตองลดนํ้าในแปลงตามการเจริญเติบโตโดยสังเกตจากความยาวรากเปนหลัก เมื่อรากของมะเขือเทศยาวมากข้ึนจะเริ่ม
ลดระดับน้ํา และเหลือระดับนํ้าเปนความช้ืนแฉะบริเวณรากมะเขือเทศสวนลาง เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตจะเหลือระดับน้ําประมาณรอยละ 
5-10 ของพื้นที่น้ําทั้งแปลง เมื่อเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่ใหรากพืชไดรับออกซิเจนจากอากาศเพิ่มขึ้น และมีสภาพใกลเคียงกับการปลูกมะเขือ
เทศท่ัวไป  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในถังเลี้ยงปลาที่รับน้ําจากแปลงปลูกมะเขือเทศ พบวา มีคาความเปนกรดดาง (pH) เฉลี่ย 
7.43±0.40 ปริมาณออกซิเจนเฉลี่ย 3.77±0.38 มิลลิกรัมตอลิตร อัลคาลินิตี้เฉลี่ย 128.33±16.07 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียเฉลี่ย 
0.094±0.02 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรทเฉลี่ย 0.056±0.01 มิลลิกรัมตอลิตร และไนเตรทเฉลี่ย 2.45±0.295 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมี
ความเหมาะสมตอการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ (สบาย ตันไทย และคณะ, 2561; สนธิพันธ ผาสุกดี และไพรัตน กอสุธารัตน, 2558;  
และ Boyd and Tucker, 1992)  เมื่อพิจารณาคาสารประกอบของไนโตรเจน คือ ไนไตรท และแอมโมเนียซึ่งมีความเปนพิษตอการ
เลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป หากพบวาคาแอมโมเนียมากกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตรจะเปนพิษตอสัตวน้ําได  แตในการศึกษาครั้งนี้มีคา
แอมโมเนียในชวง 0.078 - 0.116 มิลลิกรัมตอลิตร แสดงใหเห็นวามะเขือเทศนาจะดูดซับแอมโมเนียไปใชประโยชนไดดี เพราะโดย
ปกติทั่วไปในปุยเคมีสําหรับปลูกพืชจะมีองคประกอบของธาตุอาหารเหลานี้ การใชชุดอควาโปนิกสเพื่อเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืช
นอกจากชวยเพ่ิมผลผลิตพืชแลว ยังชวยรักษาคุณภาพน้ําในถังเลี้ยงใหเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาอีกดวย 

 
5. สรุปผลการวิจัย  
 

การใชชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือนเปนแนวทางหนึ่งในการผลิตอาหารปลอดภัยที่สามารถดําเนินการไดใน
พื้นที่ขนาดเล็ก เกิดผลผลิตทั้งปลาและพืช รวมท้ังชวยรักษาสิ่งแวดลอม สรางความยั่งยืนและความมั่นคงในการผลิต
อาหาร  โดยตองควบคุมจํานวนปลาและพืชใหเหมาะสม    การใชจุลินทรียคุณภาพดีในกระบวนการบําบัดน้ําของชุดอค
วาโปนิกสสงผลใหสารอินทรียถูกยอยสลายเปนสารอนินทรีย และสารอนินทรียโดยเฉพาะแอมโมเนียซึ่งมีพิษสูงตอปลาจะถูก
พืชดูดซับไปใชประโยชน ทําใหคุณภาพนํ้าในถังเลี้ยงปลามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลาโดยไมตองเปลี่ยนถายนํ้า ไม
ตองปลอยของเสียจากการเลี้ยงปลาสูสิ่งแวดลอม และเกิดผลผลิตจากพืชผักในลักษณะใกลเคียงกับผักอินทรียที่มีความปลอดภัยตอ
การบริโภคอีกดวย สิ่งสําคัญคือปลาที่เลี้ยงในระบบน้ีจะมีความแข็งแรง และมีอัตรารอดตายสูง ชุดอควาโปนิกสระดับครัวเรือนจึง
เปนแนวทางการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถดําเนินการไดในระดับครัวเรือนอยางสมบูรณ 
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บทคัดยอ 

น้ํายางพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris, วงศ Apocynaceae) มีรายงานเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ทางชีวภาพไมมากนัก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวัดองคประกอบทางเคมีและศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
สวนดังกลาว น้ํายางพญาสัตบรรณสดนํามาสกัดดวย 95 % เอทานอล แลวนําสารสกัดหยาบมาสกัดตอดวยวิธีลิควิดลิควิด
พารติชัน ระเหยสารละลายอินทรียออก จะไดสารสกัดหยาบจากเอทานอล (ASL-EtOH, 3.7% yield ของน้ํายางสด) สารสกัด
ช้ันไดคลอโรมีเทน (ASL-DCM), เอทิลอะซิเตท (ASL-EtOAc) และน้ํา (ASL-Water) คิดเปน 53.8, 5.6 และ 34.7 % yield 
ของสารสกัดหยาบ สารสกัดทั้งสี่ชนิดถูกนํามาวัดหาองคประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยใชวิธีมาตรฐาน
ทางพฤกษเคมี และทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay  

ผลการทดลองหาองคประกอบทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณช้ีใหเห็นวา ASL-EtOH และ ASL-DCM มีสารกลุม
ไตรเทอรพีนอยดและฟนอลิก ปริมาณมาก เทากับ 567.8±1.74 และ 572.2±0.52 mg UAE/g extract และ 9.8±1.07 และ 
20.9±0.19 mg GAE/ g extract ตามลําดับ ASL-EtOAc และ ASL-Water อุดมไปดวยสารกลุมอัลคาลอยดและฟลาโว -
นอยด ถึ ง  130.7±7.71 และ  92.6±3.17 μg BCE/g extract และ  37.5±0.20 และ  14.3±1.04 mg RTE/ g extract 
ตามลําดับ ฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของ DPPH ของ ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ ASL-Water (5 mg/ml) 
คือ 25.2±3.96, 63.6±4.74, 94.1±0.96 และ 42.3±0.73 % ตามลําดับ ซึ่งฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของ ASL-EtOAc สูงกวาสาร
สกัดช้ันอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.01). ดังน้ันผลจากการวิจัยนี้ ช้ีใหเห็น ศักยภาพของนํ้ายางของ
พญาสัตบรรณในการเปนแหลงวัตถุดิบท่ีดใีนการคนหาสารทุติยภูมิที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

คําสําคัญ: พญาสัตบรรณ ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ องคประกอบทางเคมี สารทุติยภูมิ 
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Abstract 

The latex of “Payasattaban” (Alstonia scholaris, Apocynaceae family) has less reports on its 
chemical composition and biological activity. Thus, the objectives of this research were to determine the 
chemical constituents and antioxidant activity of its extracts. The fresh latex was extracted with 95% 
ethanol followed by liquid-liquid partition. The organic solvent of each layer was removed to obtain 
ASL-EtOH (3.7% yield of the fresh latex), ASL-DCM, ASL-EtOAc and ASL-Water around 53.8, 5.6 and 34.7 % 
yield of ASL-EtOH. All four extracts were determined for their phytochemical composition by using 
qualitative and quantitative standard protocols. Their antioxidant activities were evaluated by using 
DPPH assay.  

The results in both qualitative and quantitative determination revealed that ASL-EtOH and ASL-
DCM were abundant with triterpenoids and phenolic compounds around 567.8±1.74 and 572.2±0.52 mg 
UAE/ g extract and 9.8±1.07 and 20.9±0.19 mg GAE/ g extract, respectively. Moreover, ASL-EtOAc and 
ASL-Water were rich with alkaloids and flavonoids at 130.7±7.71 and 92.6±3.17 μg BCE/g extract and 
37.5±0.20 and 14.3±1.04 mg RTE/ g extract, respectively. The % inhibition of DPPH activities of ASL-EtOH, 
ASL-DCM, ASL-EtOAc and ASL-Water (5 mg/ml) were 25.2±3.96, 63.6±4.74, 94.1±0.96 and 42.3±0.73. The 
antioxidant activity of ASL-EtOAc was significantly higher than those of other extracts (P value < 0.01). 
Therefore, these results indicated that the latex of A. scholaris is a good source for discovery of 
secondary metabolites with antioxidant activity. 

Keywords: Alstonia scholaris, antioxidant, chemical constituent, secondary metabolite 

1. บทนํา

พญาสัตบรรณ (Alstonia Scholaris) เปนพืชในวงศ Apocynaceae มีช่ือสามัญคือ White cheese wood, 
Shaitan wood, Pulai, Chatiyan wood, Blackboard tree หรือ Indian devil tree มีช่ือเรียกภาษาไทยหลากหลาย เชน 
พญาสัตบรรณ สัตบรรณ หัส-บัน จะบัน หรือตีนเปด เปนพืชที่มีถิ่นดั้งเดิมในประเทศจีน อินเดีย และประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สามารถพบไดทั่วทุกภาคในประเทศไทย (ประไพรรัตน สีพลไกล, 2555) ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะของใบ (A) 
ดอก (B) ผล (C) ลําตน (D) ของพญาสัตบรรณ และภาพท่ี 1E แสดงลักษณะของน้ํายางสีขาวที่ไหลออกมาเนื่องจากการถูก
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กรีดบริเวณลําตน  การแพทยพื้นบานในหลายประเทศ เชน ไทย จีน อินเดีย และปากีสถาน ไดนําสวนตางๆ ของ 
พญาสัตบรรณมาใชเพื่อรักษาโรคและอาการท่ีหลากหลาย สวนมากมีความเกี่ยวของกับกระบวนการการอักเสบ เชน มาลาเรีย  
ขออกัเสบ และโรคทางเหงือกและฟน (Dey, 2011และ Feng et al., 2013) การศึกษาหลายเรื่องช้ีใหเห็นวาสารสกัดจากสวน
ตางๆ ของตนพญาสัตบรรณมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาท่ีนาสนใจ เชน ลดการปวด ตานเช้ือแบคทีเรีย ตานอนุมูลอิสระ ตานการ
เจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง (Dey 2011, Feng et al., 2013, Ganjewala and Gupta, 2013, Khanum et al., 2014 และ 
Wong et al., 2011) สวนของนํ้ายางสีขาวและใบสามารถนํามาใชรักษาบาดแผลภายนอก แผลเปอยและโรคผิวหนัง ทั้ง
การแพทยแผนจีนและทางอายุรเวชแสดงใหเห็นถึงประวัติการใชสวนตางๆ ของพญาสัตบรรณท่ีมีทั้งประโยชนและโทษในทาง
การแพทยแผนโบราณมาอยางยาวนาน ใบและเปลือกตนของพญาสัตบรรณเปนแหลงของสารทุติยภูมิหลายชนิด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสารในกลุมอินโดลอัลคาลอยด เชน echitamine, strictaubomine, akuammiginone และ echitaminic acid 
(ประไพรรัตน สีพลไกล, 2555) นอกจากน้ียังพบสารกลุมไตรเทอรพีนอยด เชน ursolic acid, cycloeucalenol, betulin, 
betulinic acid และ oleanolic acid (Feng et al., 2013) สารกลุมฟลาโวนอยด เชน kaempferol, quercetin และ 
isorhamnetin (Hui et al., 2009) รายงานการสกัดสารทุติยภูมิกลุมตางๆ มักมาจากการสกัดสวนของใบและเปลือกลําตน
เปนสวนใหญ แตการศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของนํ้ายางของตนพญาสัตบรรณมีรายงานไมมากนัก 
คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบทางเคมีและทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการคนหาสารใหมท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของใบ (A) ดอก (B) ผล (C) ลําตน (D) และน้ํายางจากสวนของลําตนที่ถูกกรดี (E) ของพญาสัตบรรณ 
(Alstonia scholaris) ณ บรเิวณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณโุลก ประเทศไทย 

 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย  
 

เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากน้ํายาง
ของพญาสัตบรรณ 
 

3. สารเคมีที่ใชในงานวิจัย  
 

สารละลายอินทรียทุกชนิดที่ใชในการทดลอง (AR grade) ซื้อจากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย berberine 
chloride, gallic acid, rutin, trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid), 2,2-diphenyl-1- 
picrylhydrazyl (DPPH) และ dimethoxy sulfoxide (DMSO) ซื้อจากบริษัท Sigma-Aldrich, สหรัฐอเมริกา ursolic acid 
ซื้อมาจากบริษัท Tokyo chemical, ประเทศญ่ีปุน Folin-Ciocalteu reagent ซื้อจากบริษัท Merck ประเทศเยอรมนี 
Vanilla (AR grade) จากบริษัทในประเทศจีน Bromocresol green, Aluminum chloride hexahydrate และ Sodium 
hydroxide (AR grade) ซื้อจาก บริษัท Ajax Finechem ประเทศออสเตรเลีย  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

4.1 การเก็บน้ํายางพญาสัตบรรณ  
น้ํายางสดของพญาสัตบรรณ ถูกจัดเก็บจากตนพญาสัตบรรณ ในบริเวณรอบคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ.พิษณุโลก ระหวาง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม 2560 โดยการกรีดรอบลําตน แลวใชกระบอกฉีดยาดูดน้ํายางสี
ขาวที่ไหลออกมาจากบริเวณที่กรีด เก็บไวในขวดพลาสติกสะอาด น้ํายางสดจะถูกนําไปเก็บในชองแชแข็งทันท ี(0 ◦C) จนกวา
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จะรวมกันไดปริมาณมากเพียงพอสําหรับการสกัดในขั้นตอนถัดไป ตัวอยางแหงแสดงลักษณะของ ดอก ผล ใบ กิ่ง กาน ของ
พญาสัตบรรณที่เปนแหลงของน้ํายางสด รหัสจัดเก็บ 003825 ไดรับการระบุเอกลกัษณโดย ผศ. ดร. ปราณี นางงาม ถูกจัดเก็บ 
ณ หอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

4.2 การเตรียมสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ 
น้ํายางสดของพญาสัตบรรณ (4 L) ถูกนําออกมาจากชองแชแข็ง ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ 2-8 ◦C ขามคืนใหละลายจน

สามารถเทออกจากขวดได นํามาสกัดดวย เอทานอล  (95 %v/v, 4 L) โดยใชคลื่นเสียงความถี่สูงชวยในการสกัด 
(ultrasonicator, Elma, ประเทศเยอรมนี) ครั้งละ 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง ไดเปนของเหลวขุน นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 
2000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนั้นกรองแลวนําสวนสารละลายใสไประเหยแหงโดยใช Rotary evaporator 
(Buchi, ประเทศสวิตเซอรแลนด) ที่อุณหภูมิ 45 ◦C จนไดสารสกัดหยาบเอทานอล (ASL-EtOH) มีลักษณะเปนผงแหงสีขาว
แกมเหลือง 147.9 g (3.7 % yield ของนํ้ายางสด) หลังจากนั้น ASL-EtOH (70 g) ถูกนําไปสกัดโดยใชวิธีลิควิด-ลิควิด 
พารติชัน โดยนําไปกระจายตัวในน้ํา 200 ml แลวสกัดดวยไดคลอโรมีเทน 400 ml แลวตามดวยการสกัดโดยเอทิลอะซิเตท 
400 ml เมื่อระเหยเอาตัวทําละลายอินทรียออก จะไดสารสกัดในช้ันไดคลอโรมีเทน (ASL-DCM, 37.7 g, 53.8 % yield) และ
สารสกัดช้ันเอทิลอะซิเตท (ASL-EtOAc, 3.9 g, 5.6 % yield) สวนช้ันน้ําที่เหลือนําไปแชแข็งแลวทําใหแหงโดยวิธี freeze 
drying ไดสารสกัดช้ันน้ํา (ASL-Water, 24.3 g, 34.7 % yield) การสกัดทุกขั้นตอนทําซ้ํา 3 ครั้ง 

4.3 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ 
4.3.1 อัลคาลอยด (alkaloids) 
การทดสอบสารกลุมอัลคาลอยดโดยนําสารสกดั ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ ASL-Water มา

ละลายดวยเมทานอลใหมีความเขมขน 25 mg/ml จํานวน 1 ml เติม 2% sulfuric acid 20 ml แลวแบงสารละลายออกเปน 
2 สวนเทาๆ กัน สวนแรกนํามาทาํปฏิกิริยากับ Mayer’s reagent หากสารสกัดมีอลัคาลอยด จะใหผลบวกโดยเกดิตะกอนสี
ขาวนวลเกิดขึ้นและสวนท่ีสองนํามาทําปฏิกิรยิากับ Dragendolff’s reagent หากสารสกัดมีอลัคาลอยด จะใหผลบวกโดยเกดิ
ตะกอนสีสมหรือแดงอิฐ บันทึกผลตามปรมิาณของตะกอนท่ีสังเกตได (Kamonlakorn and Parhira, 2019) 

4.3.2 ฟลาโวนอยด (flavonoids) 
การทดสอบสารกลุมฟลาโวนอยดดวยวิธี Shinoda’s Test โดยนําสารสกัด ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-

EtOAc และ ASL-Water จํานวน 5 ml (ความเขมขน 25 mg/ml ในเมทานอล) ใสลงในหลอดทดลอง เติมแถบ Magnesium 
ribbon 2-3 ช้ิน หยดกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 2-3 หยด ทําการทดสอบเทียบกับผลึก rutin สังเกตสทีี่เกิดขึ้นภายใน 1-2 นาที 
หากพบฟลาโวนอยดสารละลายทีไ่ดมสีีสม ชมพ ู เลือดหมูถึงมวง หรือแดง (บางคร้ังอาจไดเปนสเีขยีวหรือน้ําเงิน) บันทึกผล
ตามความเขมของสีที่สังเกตได (Kamonlakorn and Parhira, 2019) 

4.3.3 ไตรเทอรพีนอยด-สเตอรอยด (triterpenoids-steroids) 
การทดสอบสารกลุมไตรเทอรพีนอยดและสเตอรอยด ดวยวิธี Liebermann-Burchard test โดยนําสารสกดั 

ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ ASL-Water จํานวน 1 ml (25 mg/ml ในเมทานอล) ใสหลอดทดลองขนาด 20 
ml เติมน้ํา 5 ml แลวสกัดดวยไดคลอโรมีเทน 5 ml ใชหลอดหยดดูดสารสกดัชั้นไดคลอโรมีเทนมาระเหยแหงในถวยกระเบื้อง
บน water bath ตั้งท้ิงไวใหเย็น แลวตรวจสอบโดยหยด acetic anhydride 1-2 หยด ลงบนสารสกัดผสมใหเขากัน แลวหยด
กรดซัลฟวริกเขมขน 1-2 หยด สงัเกตสีที่เกิดขึ้น หากพบสเตอรอยดจะใหสีฟา, น้ําเงินถึงสีเขียว และหากพบไตรเทอรพนีอยด
จะใหสีแดงชมพูถึงสีมวงแดง บันทึกผลตามความเขมของสีที่สังเกตได (Kamonlakorn and Parhira, 2019) 

4.4 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงปริมาณของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ 
4.4.1 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมอัลคาลอยด 
ปริมาณรวมของสารกลุมอัลคาลอยดวัดโดยวิธีการของ Salamah and Ningsih, 2017 โดยมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีเล็กนอย โดยนําสารสกัด ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ ASL-Water อยางละ 1 g เติม 2 N กรดไฮโดรคลอริก 
1 ml สกัดดวยคลอโรฟอรม 10 ml 3 ครั้ง ปรับความเปนกรดดางของช้ันน้ําใหเปนกลางดวย 0.1 N Sodium hydroxide 
แลวเติม Bromocresol green solution (BCG) ลงไป 5 ml ตามดวย Phosphate buffer (pH 4.7) 5 ml ผสมใหเขากัน
แลวสกัดดวยคลอโรฟอรม 4 ครั้ง ครั้งละ 1, 2, 3 และ 4 ml รวมช้ันคลอโรฟอรมเขาดวยกัน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย
เครื่องวัดรังสีสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Shimadzu, ประเทศญี่ปุน) ทีค่วามยาวคลื่น 420 nmแลวนํามาคํานวณหาคาปริมาณรวม
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ของสารกลุมอัลคาลอยด แลวรายงานคาเฉลี่ยจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง ในหนวย μg berberine chloride equivalent 
(BCE)/g extract  จากกราฟมาตรฐานของ berberine chloride (ชวงความเขมขน 2.5-15.0 μg/ml)  

4.4.2 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟลาโวนอยด  
การหาปริมาณรวมของสารทุติยภูมิกลุมฟลาโวนอยดของสารสกัดจากนํ้ายางพญาสัตบรรณ วัดโดยใชวิธีที่

ดัดแปลงเล็กนอยจากวิธีของ Baba and Malik, 2015 และ Chang et al., 2012 โดยปเปตสารสกัดที่ตองการทดสอบ (1 
mg/ml ใน เอทานอล (50 %v/v)) 1 ml เติม 2% Aluminum chloride solution 1 ml ทิ้งไวใหทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 25 นาที นําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 415 nm คํานวณหาปริมาณรวมฟลาโวนอยด จากการคํานวณคา
การดูดกลืนแสงของสารตัวอยางเทียบกับกราฟมาตรฐานของ สารฟลาโวนอยดมาตรฐาน rutin (ชวงความเขมขน 10-50 
μg/ml) รายงานคาเฉลี่ยของการทดลองซํ้า 3 ครั้งในหนวย mg rutin equivalent (RTE)/g extract  

4.4.3 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมไตรเทอรพีนอยด 
การวัดปริมาณรวมของสารกลุมไตรเทอรพีนอยดปนอยด ในสารสกัดท้ัง 4 ชนิด ดําเนินการตามวิธีของ Wei, et 

al., 2015 โดยปเปตสารตัวอยาง (ความเขมขน 1 mg/ml ใน acetic acid) 200 μl เติม 5% vanillin-acetic solution 0.5 
ml ตามดวย sulfuric acid 0.8 ml ตั้งทิ้งไวที่มืด ที่อุณหภูมิ 70°C รอทําปฏิกิริยาเปนเวลา 30 นาที เติม acetic acid 2 ml 
นําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 547 nm คํานวณหาปริมาณรวมของสารกลุมไตรเทอรพีนอยดจากกราฟมาตรฐานของ 
ursolic acid (ความเขมขน 1-20 μg/ml) รายงานคาเฉลี่ยของการทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง ในหนวย mg ursolic acid 
equivalent (UAE)/g extract  

4.4.4 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟนอลิก 
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงปริมาณของสารกลุมฟนอลิก โดยใชวิธี Folin-Ciocalteau assay เปน

วิธีการที่ปรับเปลี่ยนเล็กนอยจากวิธีการของ Baba and Malik, 2015 โดยเตรียมสารสกัด ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-
EtOAc และ ASL-Water ใหมีความเขมขน 0.2 mg/ml ในเมทานอล นําสารละลายอยางละ 1 ml มาทําปฏิกิริยากับ 10% 
Folin-Ciocalteau reagent 2 ml ทิ้งไวในที่มืด 5 นาที ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นเติม 2% Sodium bicarbonate 1.5 ml 
ผสมใหเขากันแลวทิ้งไวในที่มืด ณ อุณหภูมิหอง เปนเวลา 90 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 725 nm 
แลวคํานวณหาปริมาณรวมของสารกลุมฟนอลกิในหนวย mg gallic acid equivalent (GAE) /g extract จากกราฟมาตรฐาน
ของ gallic acid ชวงความเขมขน 1.7-13.3 μg /ml ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 

  

4.5 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณโดยวิธี 2,2-diphenyl-1- 
picrylhydrazyl (DPPH) assay  

การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดย วิธี DPPH assay นี้ ประยุกตจากวิธีของ Ramachandra et al., 2012 
ดังตอไปนี้ เจือจาง stock solution ของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ 
ASL-Water (100 mg/ml ใน DMSO) และ Trolox (6-hydroxy2,5,7,8-tetramethylchlorman-2-carboxylic acid) (10 
mg/ml) ดวยเมทานอลจนครบ 75 μl เพื่อใหไดความเขมขนสุดทายในปฏิกิริยาของสารสกัดแตละชนิดและTrolox เปน 5 
และ 0.1 mg/ml, ตามลําดับ ใช DMSO และเมทานอลในปริมาณท่ีเทากันเปน vehicle control เติมลงไปใน 96-well 
plate แลวปเปต สารละลาย 0.2 mM DPPH solution 150 μl ลงไปทําปฏิกิริยา หุม 96-well plate ดวยอลูมิเนียมฟอยล 
ตั้งทิ้งไวในที่มืด ณ อุณหภูมิหอง นาน 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 nm ดวยเครื่อง microplate 
reader (BioTek, ประเทศสหรัฐอเมริกา) คํานวณหาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระของสารตัวอยาง (% inhibition DPPH activity) 
ไดจากการเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของ DPPH solution ของ vehicle control ที่ปราศจากสารสกัด แสดงดัง สมการท่ี 1 
ทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง รายงานผลเปน คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
        % inhibition DPPH activity = [1- (Absorbance sample/Absorbance vehicle control)] x 100…….สมการที่ 1 

 
4.6 การวิเคราะหทางสถิติ  
คารอยละการยบัยั้งการทํางานของ DPPH radical (% inhibition DPPH activity) ของสารสกัดจากน้ํายางของ

พญาสัตบรรณ แสดงเปนคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดลองซํ้า 3 ครั้ง นํามาวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิต ิ
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(P value < 0.01) โดยใชโปรแกรม SPSS version 15.0 ดวยวิธี One-way ANOVA ตามดวย Post Hoc test วิธี 
Bonferroni  
 

5. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 

5.1 ลักษณะท่ัวไปและรอยละผลผลิตของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ  
จากการสกัดน้ํายางสดของพญาสัตบรรณ จํานวน 4 L ดวยเอทานอล (95 %v/v) โดยใชคลื่นเสียงความถี่สูงชวยใน

การสกัด พบวาภายหลังจากการระเหยแหงแลว ได ASL-EtOH มีลักษณะเปนผงแหงสีขาวแกมเหลือง 147.9 g คิดเปนรอยละ
ผลผลิต 3.7 ของน้ํายางสด เมื่อนํา ASL-EtOH 70 g ไปสกัดโดยใชวิธีลิควิดลิควิด พารติชัน โดยกระจายตัวในน้ําแลวสกัดดวย
ไดคลอโรมีเทน ตามดวยเอทิลอะซิเตท เมื่อระเหยเอาตัวทําละลายอินทรียออกแลวไดสารสกัด ASL-DCM จํานวน 37.7 g 
(53.8 % yield) มีลักษณะเปนยางเหนียวสีเขียวแกมเหลือง และสารสกัด ASL-EtOAc (3.9 g, 5.6 % yield) มีลักษณะเปน
ยางเหนียวสีเหลือง สวนสารสกัด ASL-Water ทีไ่ดจากการ freeze drying ช้ันน้ําที่เหลือจากการสกัด มีลักษณะเปนผงแหงสี
ขาว จํานวน 24.31 g (34.7% yield)  

 

5.2 องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ  
5.2.1 องคประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ  
ผลการทดสอบองคประกอบทางเคมีเชิงคุณภาพของสารสกัดจากยางของพญาสัตบรรณ พบวา ASL-EtOH ซึ่ง

เปนสารสกัดหยาบตรวจพบสารในกลุมอัลคาลอยด ฟลาโวนอยดและไตรเทอรพีนอยด ASL-DCM ตรวจพบเฉพาะสารกลุมไตร
เทอรพีนอยดเทานั้น สวน ASL-EtOAc ตรวจพบสารทุติยภูมิทั้งอัลคาลอยด ฟลาโวนอยดและไตรเทอรพีนอยด โดยมีปริมาณ
ตะกอนคอนขางมากและสีที่เกิดจากปฏิกิริยาคอนขางเขมช้ีใหเห็นวานาจะมีปริมาณของสารทุติยภูมิคอนขางมาก สําหรับสาร
สกัดในช้ันน้ํา ASL-Water ตรวจพบสารกลุมไตรเทอรพีนอยดในระดับมากแตสารกลุมอัลคาลอยดและฟลาโวนอยดตรวจพบไม
มากนัก สารสกัดที่ทดสอบทุกชนิดตรวจไมพบสเตียรอยด จากการทดสอบองคประกอบทางเคมีโดยวิธีทางพฤกษเคมีเบื้องตน 
ช้ีใหเห็นวาสารสกัดช้ัน ASL-EtOAc เปนสารสกัดที่อุดมดวยอัลคาลอยด ฟลาโวนอยดและไตรเทอรพีนอยด  

5.2.2 องคประกอบทางเคมีเชิงปริมาณของสารสกัดจากนํ้ายางของพญาสัตบรรณ  
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงปริมาณของสารสกัดจากน้ํายางพญาสัตบรรณ เปนการตรวจสอบ

ปริมาณรวมของสารทุติยภมูิ 4 กลุม ไดแก กลุมอัลคาลอยด ฟลาโวนอยด ไตรเทอรพีนอยดและฟนอลิก ในสารสกัดจากน้ํายาง
พญาสัตบรรณ 4 ชนิด ไดแก ASL-EtOH, ASL-DCM. ASL-EtOAc และ ASL-Water แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเชิงปรมิาณของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสตับรรณ  

สารสกัด 
ปริมาณรวมสาร
กลุมอลัคาลอยด 

(μg BCE/g extract) 

ปริมาณรวมสารกลุม 
ฟลาโวนอยด  

(mg RTE/g extract)  

ปริมาณรวมสารกลุม 
ไตรเทอรพีนอยด  

(mg UAE/g extract) 

ปริมาณรวม 
สารกลุมฟนอลิก  

(mg GAE/g extract) 
ASL-EtOH 32.8±5.50 1.2±0.09 567.8±1.74 9.8±1.07 
ASL-DCM 21.2±1.20 4.2±0.29 572.2±0.52 20.9±0.19 
ASL-EtOAc 92.6±3.17 37.5±0.20 53.0±1.37 4.1±0.09 
ASL-Water 130.7±7.71 14.3±1.04 86.1±3.57 1.8±0.04 
หมายเหตุ BCE = berberine chloride equivalent, RTE = rutin equivalent, UAE = ursolic acid equivalent และ 
GAE = gallic acid equivalent คาปริมาณรวมของสารทุติยภูมิที่แสดงในตาราง เปนคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได
จากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 
 

จะเห็นไดวา สารสกัดหยาบ ASL-EtOH เปนสารสกัดที่มีปริมาณรวมของสารในกลุมไตรเทอรพีนอยดสูงถึง 
567.8 mg UAE/g extract โดยมีสารกลุมฟนอลิก อัลคาลอยดและฟลาโวนอยดไมมากนัก สารสกัด ASL-DCM เปนสารสกัดที่
ไดจากการสกัดแยกสารสกัดหยาบเอทานอล ดวยตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว คือ ไดคลอโรมีเทน ผลการทดลองช้ีใหเห็นวาสารสกัด
นี้อุดมไปดวยสารกลุมไตรเทอรพีนอยดโดยมีปริมาณสูงถึง 572.2 mg UAE/ g extract สอดคลองกับคุณสมบัติทั่วไปของสาร
ในกลุมไตรเทอรพีนอยดที่มักละลายไดดีในตัวทําละลายท่ีไมมีขั้ว นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณรวมของสารกลุมฟนอลิก (20.9 
mg GAE/g extract) ที่พบในปริมาณสูงกวาสารสกัดในช้ันอ่ืน สวนสารกลุมอัลคาลอยดและฟลาโวนอยด มีปริมาณรวมไมมาก
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นัก สารสกัด ASL-EtOAc เปนสารสกัดที่มีขั้วปานกลาง พบสารในกลุมฟลาโวนอยดมากที่สุด (37.5 mg RTE/g extract) อีก
ทั้งยังพบสารกลุมอัลคาลอยดที่คอนขางสูงถึง 92.6 μg BCE/g extract ในขณะที่ปริมาณรวมของสารกลุมไตรเทอรพีนอยด
และฟนอลิกพบในปริมาณไมมากนัก สําหรับสารสกัด ASL-Water พบวามีปริมาณรวมของสารกลุมอัลคาลอยดสูงที่สุดถึง 
130.7 μg BCE/g extract แตสารกลุมฟลาโวนอยดและไตรเทอรพีนอยด พบในระดับปานกลาง แตพบสารกลุมฟนอลิกใน
ปริมาณนอย  

 

5.3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ  
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีทดสอบโดยการวัดรอยละการยับยั้งการทํางานของ DPPH radical ของสารสกัดจากน้ํายาง

พญาสัตบรรณทั้ง 4 ชนิด ไดแก ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-EtOAc และ ASL-Water ที่ความเขมขน 5 mg/ml โดยใช 
Trolox 0.1 mg/ml และ DMSO ในเมทานอล เปน positive control และ vehicle control ตามลําดับ ผลการทดลอง
แสดงดังภาพที่ 2 จะเห็นไดวาสารสกัด ASL-EtOAc มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของ DPPH (94.1 % inhibition) สูงกวา 
สารสกัดในช้ัน ASL-DCM, ASL-Water และ ASL-EtOH อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.01) เมื่อพิจารณารวมกับ
องคประกอบทางเคมีของสารสกัดแลว พบวาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัด มีความสอดคลองกับปริมาณของสารทุติยภูมิ
ในกลุมฟลาโวนอยดและฟนอลิกซึ่งพบมากที่สุดในสารสกัด ASL-EtOAc และ ASL-DCM ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษา
กอนหนาหลายการศึกษาท่ีช้ีใหเห็นวา สารทุติยภูมิกลุมฟลาโวนอยดและฟนอลิก มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระที่ดี (Ramachandra 
et al., 2012 และ Ganjewala and Gupta, 2013) 

 

 
ภาพท่ี 2 ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ ASL-EtOH, ASL-DCM, ASL-
EtOAc และ ASL-Water ที่ความเขมขน 5 mg/ml, Trolox (positive control) ที่ความเขมขน 0.1 mg/ml และ vehicle 
control (DMSO)  แสดงคาเฉลีย่±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ % inhibition DPPH activity ที่ไดจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง  

* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value < 0.01) 

 
6. สรุปผลการวิจัย  
 

จากการวัดองคประกอบทางเคมีของสารสกดัจากน้ํายางพญาสัตบรรณทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ พบวา สารสกัด
หยาบเอทานอล และสารสกัดช้ันไดคลอโรมีเทน พบสารกลุมไตรเทอรพีนอยดในปริมาณสูง สวนสารในกลุมอื่นๆ พบใน
ปริมาณไมมากนัก สารสกัดช้ันเอทิลอะซิเตท และชั้นน้ําพบอัลคาลอยดและฟลาโวนอยดในปริมาณคอนขางมาก สวนสารกลุม
อื่นพบในปริมาณไมมากนัก สารสกัดจากน้ํายางพญาสัตบรรณ (5 mg/ml) ทั้ง 4 ชนิด ที่ทําการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอสิระ
โดยวิธี DPPH assay แสดง % inhibition DPPH activity ในชวง 25.2 – 94.1 โดยพบวา สารสกัดช้ันเอทิลอะซเิตท ม ี      
% inhibition สูงถึง 94.1% ซึ่งสูงกวาสารสกัดชั้นอ่ืนๆ อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P value < 0.01) ผลการวิจัยชี้ใหเห็นความ
นาสนใจของสารสกัดจากน้ํายางของพญาสัตบรรณ ในการเปนแหลงวัตถุดิบที่มีองคประกอบทางเคมทีี่หลากหลาย มีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระที่ดี เหมาะแกการนําไปศึกษาวิจัยตอ จนถึงการสกัดใหไดสารบริสุทธ์ิ รวมถึงการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพดานอื่นๆ 
ตอไป 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยบางชนิดตอการตานเช้ือ Staphylococcus aureus           
และ Escherichia coli 

 

ชนากานต ลักษณะ1 และ อรสุรางค โสภิพันธ 1* 

 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว จ.สระแกว 27160 

*onsulang@buu.ac.th  
 

บทคัดยอ  
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฝรัง่ ผักติ้ว ผักแพว และเถาของบอระเพ็ดที่สกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด
คือ เมทานอล เอทานอล 100% และ เอทานอล 40% ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่
ระดับความเขมขน 2 4 6 8 และ 10 มิลลิกรัมตอดิสก ดวยวิธี agar disc diffusion พบวา ตัวทําละลายเมทานอลใหผลผลิต
ของสารสกัดจากพืชทุกชนิดสูงที่สุด รองลงมาคือ เอทานอล 100% และ เอทานอล 40% และเม่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเช้ือของสารสกัดที่สกัดไดจากพืช ผลการศึกษาพบวา สารสกัดจากใบฝร่ังที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด และทุก
ความเขมขนสามารถยับยั้งเช้ือทั้ง E. coli และ S. aureus ได ในขณะท่ีสารสกัดจากใบผักติ้วท่ีสกัดดวยตัวทําละลาย 40% เอ
ทานอล ความเขมขน  6  8 และ 10 มิลลิกรัมตอดิสก สามารถยับยั้งเช้ือทั้ง 2 ชนิดไดเชนเดียวกัน สวนสารสกัดทุกความ
เขมขนจากใบผักแพวท่ีสกัดดวยเมทานอลสามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ไดแตไมสามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus และสารสกัดจาก
บอระเพ็ดไมสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือท้ัง 2 ไดเลย  
  
คําสําคัญ: ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สมุนไพร ตัวทําละลาย 
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Efficacy of Certain Thai Herb Extracts Against Staphylococcus aureus           
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*onsulang@buu.ac.th 
 

Abstract 
 

The efficacy of crude extracts from  Psidium guajava L., Cratoxylum cochinchinense, Persicaria 

odorata and Tinospora cordifolia that were extracted with methanol, absolute ethanol and 40% 

ethanol at the concentrations of 2 4 6 8 and 10 mg/disc against Staphylococcus aureus and Escherichia  

coli by using agar disc diffusion method was studied. The result showed that methanol extraction from 

all plants yielded the highest production followed by absolute ethanol and 40% ethanol. The efficiency 

of kinds and  concentrations of the extracts against the bacteria revealed that the extracts from leaves 

of P. guajava L. extracted with all solvents tested showed strongest activity inhibiting of E. coli and S. 

aureus while the extracts from C. cochinchinense extracted with 40% ethanol at 6 8 and 10 mg/disc 

showed activity inhibiting of both bacteria. The extracts from Persicaria odorata that were extracted with 

methanol showed only activity inhibiting to E. coli while the extracts from Tinospora cordifolia could not 

inhibit growth of both bacteria.  
 

Keywords: Inhibition of bacteria,  herbs,  solvent 

 

1. บทนํา  
 

 ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืนเหมาะแกการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของอาหาร
และกอโรคทางเดินอาหารในมนุษยหรือสัตว ไดแก เช้ือ Escherichia coli  และ Staphylococcus aureus เปนตน เช้ือ 

E.coli เปนแบคทีเรียแกรมลบ โดยปกติพบเช้ือน้ีในทางเดินอาหารของมนุษยและสตัว และมักเปนสายพันธุไมกอโรค แตสําหรับ
สายพันธุกอโรคในกลุม enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) จะทําใหเกิดอาการทองรวงรุนแรงและถายเปนเลือด หากพบ
ในเด็กเล็กและผูสูงอายุจะเสี่ยงตอการเสียชีวิต เช้ือ E. coli สามารถเจริญไดทั้งในสภาวะที่มีและไมมีออกซิเจน ที่อุณหภูมิชวง 
7-46 องศาเซลเซียส สภาพพีเอชที่ 4.4-10.0 ทั้งยังมี capsule บางๆ หุมรอบตัวทําใหทนตอสภาพแวดลอมไดดี (จิราภรณ 
และเรือนแกว, 2555: 11) สําหรับเช้ือ S. aureus เปนแบคทีเรียแกรมบวกกอโรคท่ีสําคัญ สามารถเจริญไดดีในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจนมากกวาสภาวะไมมีออกซิเจน ที่อุณหภูมิชวง 6-46 องศาเซลเซียส สภาพพีเอชที่ 4.0-10.0 โดยเช้ือ S. aureus ยัง
สามารถสรางสารพิษ enterotoxin ชนิด A และ D ซึ่งมีคุณสมบัติทนความรอนสูงและเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ 
(Lindqvist, 2009: 4862) โดยเช้ือแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดที่กลาวมาแลวขางตน สามารถปนเปอนมากับผัก ผลไมสด และเนื้อสัตว
ดิบ โดยมีการแพรกระจายของเช้ือผานมือท่ีปนเปอน และสัตวพาหะ เชน หนู แมลงสาบ และแมลงวัน สงผลใหเกิดการเนาเสีย
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ของอาหารท้ังยังกอโรคทางเดินอาหารในมนุษย โดยท่ัวไปผูผลิตอาหารจะนิยมใชสารกันเสียสังเคราะหเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ
อาหาร เนื่องจากสารสังเคราะหนี้มีประสิทธิภาพสูงในการยับยัง้เชื้อจุลินทรียทีก่อใหเกิดการเนาเสยีของอาหาร แตอยางไรก็ตาม
สําหรับกลุมผูบริโภคที่เปนภูมิแพ หรือกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ ไดใหความตระหนักกับการบริโภคอาหารท่ีมีสารกันเสีย
สังเคราะหซึ่งจะสงผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก ดังนั้นจึงมีความพยายามนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใชทดแทนสารกันเสีย
สังเคราะห หรือพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาตินั้นเปนผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายเพ่ือกําจัดเช้ือจุลินทรียทั้ง 2 ชนิด  

ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เปนพืชในวงศ Myrtaceae สารสําคัญที่พบในใบฝรั่งไดแก catechol และ pyrogallol 

เปนสารกลุมแทนนินที่กอใหเกิดรสฝาด มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียในกระเพาะอาหารและลําไส  นอกจากนี้
ยังพบสารตานอนุมูลอิสระ quercetin โดยทั่วไปแลวสารสกัดจากใบฝร่ังใชในการบําบัดโรคทองเสียได (Naseer et al., 2018: 

1) ติ้ว (Cratoxylum cochinchinense) เปนพืชในวงศ Guttiferae เปนพืชสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว ทุกสวนของตนติ้วมี
สรรพคุณทางยาและใชบรรเทาอาการทองเสีย ในผลและใบติ้วพบสารสําคัญ ไดแก Vismiaquinone A , 7-geranyloxy-1,3-
dihydroxyxanthone , Cochinchinone G, Fuscaxanthone E , γ-tocotrienol, δ-tocotrienol และ ß-tocopherol มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและมะเร็ง (Chailap et al., 2017: 22) ผักแพว (Persicaria odorata) เปนพืชในวงศ Polygonaceae  
จัดเปนพืชสมุนไพรรสเผ็ดรอน มีสรรพคุณทางยาเดนเพื่อใชบรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ และกระเพาะอาหารอักเสบ เมื่อทํา
การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบพบวา มีสาร caryophyllene เปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ยังพบสาร dodecanal, 

beta-pinene และ ocimene เปนองคประกอบ โดยสารสกัดหยาบจากใบผักแพวดวยวิธีการสกัดดวยไอนํ้าสามารถยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย E. coli และ S. aureus โดยปรากฏ inhibition zone เทากับ 19 และ 26 มิลลิเมตรตามลําดับ ที่ความเขมขนของ
สารสกัด 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวายาปฏิชีวนะ (พราโมโน และคณะ, 2554: 333) สําหรับบอระเพ็ด 
(Tinospora cordifolia) เปนพืชในวงศ Menispermaceae จัดเปนไมเถาเลื้อยเน้ือออน มีรสขม มีสรรพคุณทางยา
หลากหลาย ไดแก แกไข ปวดศีรษะ แกฝมดลูก บํารุงเลือด เปนตน สารสําคัญในเถาบอระเพ็ดประกอบไปดวย clerodane 

furono diterpene glucoside (amritoside A, B, C, and D) (Sharma et.al., 2019: 1) ทั้งนี้สารสกัดเถาบอระเพ็ดดวย
เมธานอลมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง และเม่ือนํามาทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือ E. coli และ S. aureus ปรากฏ inhibition zone 

เทากับ 17.6 และ 13.3 มิลลิเมตรตามลําดับ ที่ความเขมขนของสารสกัด 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Kaur et al., 2016: 297) 

และเพื่อใหสามารถนําสารสกัดไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางดวยวิธีการที่ไมยุงยาก จึงไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ของสารสกัดจากใบฝรั่ง (สมุนไพรรสฝาด) ผักติ้ว (สมุนไพรรส
เปรี้ยว) ผักแพว (สมุนไพรรสเผ็ดรอน) และเถาบอระเพ็ด (สมุนไพรรสขม) ที่สกัดดวยวิธี maceration โดยใชตัวทําละลาย 3 

ชนิด ดังน้ี 40% เอทานอล 95% เอทานอล และเมทานอล และสารสกัดที่ความเขมขนตางๆ คือ 2 4 6 8 และ 10 มิลลิกรัมตอ
ดิสก 

 
2. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 2.1 การเตรียมตัวอยางพืช 

 นําใบของตนฝรั่งพันธุกิมจู (Psidium guajava L.) ผักติ้ว (Cratoxylum cochinchinense) ผักแพว (Persicaria 

odorata) และเถาของบอระเพ็ด (Tinospora cordifolia) มาลางทําความสะอาดและผึ่งใหแหง จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 วันดวยตูอบลมรอน แลวนําตัวอยางพืชไปบดใหละเอียดดวยเครื่องบดสมุนไพรไฟฟา ผงตัวอยางพืช
ที่ไดบรรจุในถุงพลาสติกและจัดเก็บในโถดูดความช้ืน 
 

 2.2 การสกัดตัวอยางพืชดวยตัวทําละลาย 
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 นําพืชที่ผานการอบและบดแลวมาหมักในตัวทําละลาย 3 ชนิด ดังนี้ 1) เอทานอล 100%v/v 2) เอทานอล 40%v/v 
และ 3) เมทานอล โดยช่ังตัวอยางพืช 20 กรัมลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นเติมตัวทําละลายปริมาตร 100 

มิลลิลิตร ปดปากขวดรูปชมพูใหสนิท นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาอัตราเร็ว 200 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหองนาน 3 วัน จากนั้น
นํามากรองดวยสําลีเพื่อแยกกากสมุนไพรออก  และนําสารละลายที่ไดกรองอีกครั้งผานกระดาษกรองเบอร 1 ระเหยตัวทํา
ละลายออกดวยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ไดสารสกัดหยาบของใบฝร่ัง ผักติ้ว ผักแพว และเถา
บอระเพ็ด จัดเก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 

 2.3 ศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดใบของตนฝร่ัง ผักต้ิว ผักแพว และเถาของบอระเพ็ด ดวยวิธี 
agar disc diffusion  

          เพาะเช้ือจุลินทรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ลงบนอาหารเหลว Luria-Bertani  (LB) 

เขยาดวยความเร็ว 200 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง จากนั้นจึงนําไปปรับความขุน
เทากับ 0.5 McFarland ซึ่งมีปริมาณเช้ือ 108 CFU/mL   นําไมพันสําลีปราศจากเชื้อชุบแบคทีเรียในหลอดเช้ือท่ีปรับคาความ
ขุนแลวมา swab ใหท่ัวบนผิวหนาอาหารแข็ง LB นําสารสกัดใบของตนฝรั่ง ผักติ้ว ผักแพว และเถาของบอระเพ็ด ที่สกัดดวย
ตัวทําละลาย เอธานอล 100% เอธานอล 40%v/v และ เมธานอล มาละลายดวย Dimethyl sulfoxide (DMSO)  แลวหยด
ลงบนแผน paper disc ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 มิลลิเมตร ใหมีความเขมขนของเนื้อสาร 2 4 6 8 และ 10 มิลลิกรัมตอ
ดิสก ผึ่งใหแหง จากนั้นวางลงบนผิวหนาอาหาร และใชแผน paper discที่หยด DMSO เปน negative control และยา
ปฏิชีวนะ cefotaxime และ ampicillin ที่ความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอดิสก เปน positive control นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง และนํามาวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับยั้ง (inhibition zone) โดยวัด
หนวยเปนมลิลิเมตร ดวยเคร่ือง Vernier caliper 

 

3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 การศึกษาการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียที่กอใหเกิดการเนาเสียของอาหารและกอโรคทางเดินอาหารในมนุษยหรือสัตว 2 

ชนิดคือ S. aureus ที่เปนแบคทีเรียแกรมบวก และ E. coli เปนแบคทีเรียแกรมลบดวยสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดคือ ใบฝร่ัง 
ใบผักต้ิว ใบผักแพว และเถาบอระเพ็ด ที่สกัดดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ คือ เอทธานอล 100% เอทานอล  40% และเมทา
นอล  ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของตัวทําละลายชนิดตางๆ ที่มตีอผลผลิตของสารสกัด คิดเปนเปอรเซ็นตของน้ําหนักสาร
สกัดที่สกัดไดตอนํ้าหนักแหงของตัวอยางพืชบดที่นํามาสกัด (20 กรัม) พบวา  การสกัดโดยใชเมทานอลใหผลผลิตของสารสกัด
จากพืชทุกชนิดมีคามากท่ีสุด รองลงมาคือเอทานอล 100% และ เอทานอล 40% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบ
ความมีขั้วพบวา เอทานอล 40% เปนตัวทําละลายที่มีน้ําเปนองคประกอบหลัก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความเปนขั้วของตัวทํา
ละลายจากมากไปนอยคือ เอธานอล 40% > เมทานอล > เอทานอล 100% 

 

 

 

 

 

 

 

64



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตารางที ่1 ผลผลิตของสารสกัดจากใบฝร่ัง ใบติ้ว ใบผักแพว และบอระเพ็ด ที่สกัดดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ  

ชนิดสมุนไพร 
ผลผลิต (%) 

ตัวทําละลาย 

เอทานอล 100% เอทานอล 40%  เมทานอล 
ใบฝร่ัง 6.89+0.81b 5.32+0.79c 11.28+0.03a 

ใบติ้ว 15.22+0.40 b 9.12+0.90 c 17.82+0.89 a 

ใบผักแพว 2.73+0.26 b 2.18+0.94 c 5.13+0.87 a 

บอระเพ็ด 1.99+0.13 b 1.06+0.07 c 5.21+0.76 a 

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่กํากับดวยอักษรตางชนิดกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ p<0.05 โดยวิธี DMRT 
 

จากงานวิจัยของ Widyawati et al. (2014: 20) ไดเตรียมสารสกัดหยาบจากใบขลู (Pluchea indicia Less) โดย
ใชตัวทําละลายชนิดตางๆ ไดแก น้ํา เอทานอล เมทานอล พบวา ปริมาณผลผลิตของสารสกัดจากใบขลูดวยตัวทําละลาย
สามารถเรียงลําดับจากสูงไปต่ําไดดังน้ี น้ํา > เมทานอล > เอทานอล ตามลําดับ โดยน้ํามีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสาร
จําพวก alkaloid และ glycoside เอทานอลและเมทานอลมีประสิทธิภาพในการสกัดสารจําพวก sterol flavonoid phenol 

และ alkaloid นอกจากนี้แลวเมทานอลยังมีประสิทธิภาพในการสกัดสารจําพวก saponin tannin และ glycoside เมื่อ
วิเคราะหการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวาสารสกัดใบขลูดวยเมธานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากมี
ปริมาณ flavonoid และ phenol ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดที่ใชตัว
ทําละลายชนิดอื่น Do et al. (2014: 296) ไดศึกษาประสิทธิภาพของตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ เอทานอล เมทานอล และอะซี
โตน (50%, 75%, and 100%)  ในผักแขยง (limnophila aromatic) พบวา สารสกัดผักแขยงที่สกัดดวยเอทานอลสามารถ
ผลิตสารตานอนุมูลอิสระไดสูงที่สุด ในขณะท่ีอะซีโตน 50% ใหผลผลิตของสารสกัดสูงที่สุด และ สรินยา และคณะ (2559) ได
ศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียของดอกสารภีโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิดคือ น้ําและเอทานอล พบวาปริมาสารสกัดที่สกัดดวยเอ
ทานอลมีปริมาณมากกวาสารสกัดที่สกัดดวยน้ํา ดังนั้นการศึกษาชนิดของตัวทําละลายที่มีผลตอปริมาณของสารท่ีสกัดไดจาก
พชืชนิดตาง ๆ จะทําใหทราบวาตัวทําละลายชนิดใดมีศักยภาพในการสกัดเพื่อใหไดเปอรเซ็นตของสารสกัดที่สูง  
 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรยี E. coli และ S. aureus ของสารสกัดจาก ใบฝร่ัง ใบผักติ้ว ใบผักแพว 
และเถาบอระเพ็ด ดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ เอทานอล 100% เอทานอล 40% และเมทานอล  แลวนํามาละลายดวย 
DMSO ดวยวิธี agar disc diffusion method โดยใชสารสกัดที่เตรียมไดที่ความเขมขน 2 4 6 8 และ 10 มิลลิกรัมตอดิสก 
พบวา มีสารสกัดจากพืช 3 ชนิดที่สามารถยังยั้งเช้ือได คือ ใบฝรั่ง ใบผักติ้ว และใบผักแพว โดยใบฝรั่งที่สกัดไดดวยตัวทํา
ละลายทุกชนิดและทุกความเขมขนสามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ได แตสําหรับเช้ือ S. aureus  นั้นถูกยับยั้งเฉพาะที่สกัดดวยเอ
ทานอล 40% สวนสารสกัดจากผักติ้วที่สกัดดวยเอทานอล 40% ที่ความเขมขน 2 4 และ 6 เทาน้ันที่สามารถยับยั้งเช้ือ  E. 

coli และ S. aureus ได และสารสกัดจากใบผักแพวทุกความเขมขนที่สกัดดวยเมทานอลสามารถยับยั้งเช้ือไดเฉพาะเช้ือ E. 

coli  เทานั้น สวนบอระเพ็ดไมสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือทั้ง 2 ชนิดนี้ไดเลย สวนยาปฏิชีวนะ cefotaxime สามารถ
ยับย้ังเช้ือ E. coli และ ampicillin สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus ได  และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวทําละลาย 
พบวา ในกรณีของใบฝรั่งตัวทําละลายที่เปนเอทานอล 40% มีประสิทธิภาพในการสกัดเพื่อใหไดสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด ซึ่งแสดงวาเอทานอล 40% มีสมบัติความมีขั้วใกลเคียงกับสารสําคัญตางๆ ในใบฝรั่งที่มีฤทธ์ิในการยับยั้ง
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แบคทีเรีย ในขณะท่ีใบติ้วมีเพยีงสารสกัดจาก เอทานอล 40% ที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดได ในขณะท่ีสารสกัดจากใบผัก
แพวท่ีที่สกัดดวยเมทานอลท่ีสามารถยับยั้งไดเฉพาะเช้ือ E. coli ซึ่งเม่ือพิจารณาสมบัติความมีขั้วของ  เอทานอล 40% จะ
ใกลเคียงกับเมทานอล แสดงวาสารสําคัญตางๆในใบต้ิว และผักแพวมีคุณสมบัติความมีขั้วใกลเคียงกับตัวทําละลายท้ัง 2 ชนิด
ดังกลาว แตอาจไมใชสารสําคัญชนิดเดียวกัน จึงทําใหมีผลตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดตางชนิดกัน (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลของชนิดพืชสมุนไพร ชนิดตัวทําละลาย และความเขมขนของสารสกัดที่มีตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรีย 2 ชนิด 

พืช
สมุนไพร 

ตัวทําละลาย 

           การยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียหรือขนาดของ clear zone (ซม.) 
E. coli                      S. aureus 

ความเขมขนของสารสกัด (มก./ดิสก) ความเขมขนของสารสกัด (มก./ดิสก) 
2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 

ใบฝร่ัง เอทานอล 100% 1.2c 1.4b 1.7a 1.7 a 1.8 a - - - - - 
 เอทานอล 40% 1.2 c 1.6 c 1.8 b 1.9 b 2.1 a 1.2 d 1.6 c 1.8 b 1.9 b 2.1 a 

 เมทานอล 1.3d 1.6 c 1.6 c 1.8 b 2 a - - - - - 
ใบผักติ้ว เอทานอล 100% - - - - - - - - - - 
 เอทานอล 40% - - 0.8 c 0.9 b 1 a - - 0.8 c 0.9 b 1 a 

 เมทานอล - - - - - - - - - - 
ใบผักแพว เอทานอล 100% - - - - - - - - - - 
 เอทานอล 40% - - - - - - - - - - 
 เมทานอล 0.8 e 1.2 d 1.3 c 1.4 b 1.5 a - - - - - 
บอระเพ็ด เอทานอล 100% - - - - - - - - - - 

 เอทานอล 40% - - - - - - - - - - 

 เมทานอล - - - - - - - - - - 

 Ampicillin           2.5    

 Cefotaxime   2.9        

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่กํากับดวยอักษรตางชนิดกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ p<0.05 โดยวิธี DMRT 

 

 ชนิดของตัวทําละลายที่มีผลตอประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียนั้นพบไดในพืชหลายชนิด เชน สารสกัดจาก
ดอกสารภีที่สกัดดวยเอทานอลสามารถยับยั้งเช้ือ Bacillus subtilis ไดดีกวาสารสกัดที่สกัดดวยน้ํา ในขณะท่ีสารสกัดที่สกัด
ดวยน้ํามีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ S. aureus และ S. epidermidis สูงกวาสารสกัดที่ใชเอทานอลสกัด สรินยา และคณะ (2559)  และ 
Elisha et al. (2017: 133 ) ไดสกัดสารสําคัญจากสมุนไพร 9 ชนิดคือ Hypericum roeperianum, Cremaspora triflora, 

Heteromorpha arborescens, Pittosporum viridiflorum Sims, Bolusanthus speciosus, Calpurnia aurea, 

Maesa lanceolata Forssk, Elaeodendron croceum  และ Morus mesozygia ดวยอะซีโตนเพ่ือนํามายับยั้งเช้ือ  E. 

coli และ S. aureus พบวา สารสกัดจาก C. triflora และ M. lanceolata มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือทั้ง 2 สูงที่สุด 
นอกจากน้ี Jarriyawattanachaikul et al. (2016: 20) ไดคัดเลือกสารสกัดจากสมุนไพรไทยจํานวน 26 ชนิด ท่ีสามารถยับยั้ง
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เช้ือ E. coli  S. aureus และ Campylobacter jejuni ที่เปนเช้ือกอโรคทางเดินอาหารในสัตว จากผลการศึกษาพบวา สาร
สกัดจากติ้วขนสามารถยับยั้งเชื้อท้ัง 3 ชนิดไดดีที่สุด ดังนั้นถาตองการทราบวาสารสกัดจากสมุนไพรชนิดใดที่สามารถยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียได จําเปนตองศึกษาชนิดและความเขมขนของตัวทําละลายกอน เนื่องจากสารสําคัญในสมุนไพรแตละชนิดมี
คุณสมบัติที่แตกตางกัน และตัวทําละลายก็มีคุณสมบัติความมีขั้วแตกตางดวยเชนเดียวกัน  
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาเมทนอลสามารถสกัดสารจากใบฝรั่ง ใบผักติ้ว ใบผักแพว และบอระเพ็ด ใหได
ผลผลิตของสารสกัดสูงที่สุด รองลงมาคือเอทานอล 100% และ  เอทานอล 40% ใหผลผลิตต่ําที่สุด  และเม่ือนําสารสกัดที่
สกัดไดจากตัวทําละลายแตละชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ E. coli และ S. aureus พบวา สารสกัดจากใบฝรั่งที่
สกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิดสามารถยับยั้งเชื้อทั้ง E. coli และ S. aureus ได ในขณะท่ีสารสกัดจากใบผักติ้วที่สกัดดวยเอ
ทานอล 40% สามารถยับยั้งเช้ือทั้ง 2 ชนิดไดเชนเดียวกันแตตองใชความเขมขนสูงกวาใบฝร่ัง สวนสารสกัดจากใบผักแพวที่
สกัดดวยเมทานอลสามารถยับยั้งเช้ือ E. coli ไดเพียงชนิดเดียว และบอระเพ็ดไมสามารถยับยั้งเช้ือทั้ง 2 ไดเลย ดังนั้นการใช
ประโยชนของสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียบางชนิดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จะตองคํานึงถึงชนิดของ
สมุนไพร ชนิดตัวทําละลาย และความเขมขนของสารสกัดดวย  
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บทคัดยอ  

 

 ขาวเปนพืชที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จัดเปนอาหารหลักและสามารถนำมาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑไดมากมาย ปลายขาวหักเปนสวนที่ไดจากการสีขาว ประกอบดวยเศษขาวที่หักและจมูกขาว ที่ มีประโยชนมากมาย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับ
ผูบริโภค โดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 2 รสชาติ ไดแก รสธรรมชาติ และรสสตรอเบอรรี่ 
ขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ อัดเม็ดโดยใชเครื่องตอกเม็ดอัตโนมัติชนิดโรตารี ผลิตภัณฑที่ ไดมีความหนาอยูในชวง 4.71-4.81 
มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางอยูในชวง 15.05-15.06 มิลลิเมตร และผลิตภัณฑมีน้ำหนักตอเม็ด 1.00-1.02 กรัม ผลิตภัณฑนม
อัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสธรรมชาติ พบวา มีปริมาณโปรตีนรอยละ 10.77 ไขมันรอยละ 0.03 คารโบไฮเดรต
รอยละ 85.30 เถารอยละ 0.77 และความชื้นรอยละ 3.13 ขณะที่ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรส    
สตรอเบอรรี่ พบวา มีปริมาณโปรตีนรอยละ 11.30 ไขมันรอยละ 0.89 คารโบไฮเดรตรอยละ 80.03 เถารอยละ 5.44 และ
ความชื้นรอยละ 2.34  ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียทั้ง 2 รสชาติ พบวา มีธาตุเหล็ก แคลเซียม โซเดียม 
วิตามินบี2 และเอ การประเมินทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฎ สี เน้ือสัมผัส กลิ่น รสชาติ ความแข็ง การละลายในปาก 
และความชอบโดยรวม โดยใชวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสม
ปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสสตรอเบอรรี่ดวยคะแนนสูงที่สุด  
 
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑนมอัดเม็ด ปลายขาว ขาวหอมมะลิอินทรีย 
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Abstract 

Rice is the most important crop in Thailand from past to present. It is a staple food and can be 
processed into various products. Broken rice is a by-product from the rice milling process. It consists of 
grain fragments and rice germ which have many health benefits. The purposes of this research was to 
study the formulation of production of milk tablet products mixed with organic Jasmine broken rice to 
increase the nutritional value for consumers. The milk tablets we developed contains 2 flavors including 
natural and strawberry flavored tablets. In production of tablet product, ingredients were mixed under 
formulation and were compressed to produce the tablets using a rotary tablet press machine. The 
tablets had thickness 4.71-4.81 mm, diameter 15.05-15.06 mm and weight 1.00-1.02 g/tablet. The natural 
flavored milk tablet product mixed with organic Jasmine broken rice was comprised of protein 10.77%, 
fat 0.03%, carbohydrate 85.30%, ash 0.77 and moisture 3.13%. Meanwhile, strawberry flavored tablets 
contained protein 11.30%, fat 0.89%, carbohydrate 80.03%, ash 5.44% and moisture 2.34%. Two flavors 
of milk tablet products contained iron, calcium, sodium, vitamin B2 and A. Sensory evaluation of 
products in appearance, color, texture, odor, flavor, hardness, dissolution in the mouth and overall liking 
were conducted using 9-point hedonic scale. The results from sensory evaluation showed that the 
formulation of strawberry flavored milk tablet product mixed with organic Jasmine broken rice was 
accepted by the panelists with the highest score. 

Keywords: milk tablet product, broken rice, organic Jasmine rice 

1. บทนำ

ขาวเปนพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศและประชาชนไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสวนใหญคนไทยปลูกขาวเปน
อาชีพหลักและมีรายไดจากการจำหนายขาวในรูปแบบขาวเปลือกเพ่ือนำมาเปนคาใชจายตางๆ ในครัวเรือน แตการปลูกขาว
น้ันตองอาศัยสภาพดิน ฟา อากาศ ปใดฟาฝนดีก็ไดผลผลิตมาก แตถาฟาฝนไมเอ้ืออำนวยก็ทำใหไดผลผลิตนอย เกิดเปนหน้ีสิน
ไปจนถึงฤดูกาลในปตอไป สาเหตุหลักเพราะชาวนาไทยไมเขาใจในระบบกลไกในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตรของตนเอง 
รวมถึงขาดองคความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร การแปรรูปน้ันสามารถทำใหเกิดมูลคาเพิ่มมากมาย โดยเฉพาะ
ขาวท่ีสามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยเกษตรกรอาจทำไดเองดวยเงินทุนที่ไมมากนัก ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากขาว เชน เสนหม่ีโคราช ขาวตัง ขาวสารประเภทตางๆ เชน ขาวกลองมะลิ ขาวหอมนิล ผลิตภัณฑประเภทอาหารเสริม 
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เชน น้ำมันรำขาว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง เปนตน  การนำนวัตกรรม (Innovation) มาใชในการแปรรูป
อาหารจึงเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรู ความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม เปนแนวทางหน่ึงที่จะเขา
มาชวยแกปญหาเก่ียวกับขาวได จากปญหาของเกษตรกรผูปลูกขาว เปนปญหาที่ซับซอนเกิดข้ึนกับชาวนาทุกพื้นที่ ไมเวน
แมแตเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางงานวิจัยโครงการชุด "นวัตกรรมและภูมิปญญาอีสานเพื่อสรางคุณคาและ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา" โดยเลือกกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวหอม
มะลินครคง ที่ตั้งอยูในอำเภอคง เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย เพื่อใชเปนพื้นที่ในการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ขาว 

จากการศึกษาผลพลอยไดจากการสีขาว โดยอัตราการสีขาวเปลือกคุณภาพดีจากโรงสีขาวขนาดใหญ มีสวนเหลือ
จากการสีขาวซ่ึงเปนสวนที่มีมูลคาต่ำอันประกอบดวยปลายขาว รำขาว และแกลบประมาณ 50% (สำนักงานวิจัยและพัฒนา
ขาวกรมการขาว, ม.ป.ป.) ซ่ึงปลายขาวและรำควรที่จะมีการนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาตอไป จากกระบวนการสี
ขาวของกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวหอมมะลินครคง นอกจากจะไดเมล็ดขาวเปนผลผลิตหลักแลว ยังมีผลพลอยไดที่เกิดข้ึนใน
ระหวางกระบวนการเชนกัน สวนของปลายขาวมักมีสวนของจมูกขาวปนอยูดวย ซ่ึงจมูกขาวประกอบดวยโปรตีน ไขมัน แร
ธาตุ และสารอาหารท่ีจำเปนตอรางกาย เชน วิตามินบี วิตามินอี เบตา-แคโรทีน แกมมา-ออริซานอล และแกมมา-อะมิโนบิวทิ-
ริกแอซิดหรือ กาบา มากกวาสวนอ่ืนของเมล็ด (Mori  et. al., 1999) ผาณิต รุจิรพิสิฐ และคณะ (2555) ศึกษาองคประกอบ
ทางเคมีของขาว 9 สายพันธุ พบวา ขาวหอมมะลิ 105 มีปริมาณอะไมโลสเทากับรอยละ 20-25 ปริมาณโปรตีนประมาณรอย
ละ 7-8 และ มีปริมาณสังกะสี ไนอะซิน และวิตามินอี คอนขางสูงซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย  ผลิตภัณฑอัดเม็ดเปนผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคนิยมรับประทาน ทานงาย พกพาสะดวก และมีน้ำหนักเบา อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมพบวามีงานวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวในรูปของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย โดยการนำปลายขาวหอมมะลิอินทรียมาเปนองคประกอบใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ และทำการประเมินคุณคาทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑที่ได 
ซ่ึงผลิตภัณฑที่ไดสามารถทานงาย ทานไดทุกเพศทุกวัย และยังมีประโยชนตอรางกาย รวมถึงเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเกษตรกร
ผูที่ปลูก กลุมวิสาหกิจ “ขาวหอมมะลินครคง”  ในอนาคตตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
 2.2 เพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลาย

ขาวหอมมะลิอินทรีย 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 1. การเตรียมผงปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
 วัตถุดิบที่ใชในการวิจัย คือ ผงปลายขาวหอมมะลิอินทรีย ผงปลายขาวหอมมะลิอินทรียเปนสวนที่มีสวนของจมูกขาว
ปน ผานการคั่วสุกและบดละเอียด โดยวัตถุดิบไดมาจากกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวหอมมะลินครคง จังหวัดนครราชสีมา  
 2. วัสดุและอุปกรณท่ีใช 

น้ำตาลไอซ่ิง (ตราลิน) มอลโตเด็กตริน  (Maltodextrin) เกรดอาหาร ใชเปนสารเพิ่มปริมาณของแข็ง และ 
แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium stearate) เกรดอาหาร ใชเปนสารหลอลื่น ชวยในการตอกเม็ด (บริษัทเคมีภัณฑ คอร -
ปอเรชั่น จำกัด) แคปโอซิล (Cab-o-sil) เกรดอาหาร ใชเพื่อเปนสารปองกันการจับตัวเปนกอน (บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด) นม
ผง (ตราสเปเช่ียล เบเกอร) และผงสตรอเบอรรี่ (ตราควีนเบเกอรี่)  
 3. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
 งานวิจัยน้ีทำการพัฒนาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 2 รสชาติ ไดแก รส
ธรรมชาติ และรสสตรอเบอรรี่ โดยองคประกอบในการผลิตรสธรรมชาติ ไดแก นมผงรอยละ 38 ผงปลายขาวหอมมะลิอินทรีย
รอยละ 10 น้ำตาลไอซ่ิงรอยละ 30 สารเพิ่มปริมาณของแข็งรอยละ 20 แคปโอซิลรอยละ 1 และแมกนีเซียมสเตียเรทรอยละ 1 
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สวนองคประกอบในการผลิตรสสตรอเบอรรี่ ไดแก นมผงรอยละ 38 ผงปลายขาวหอมมะลิอินทรียรอยละ 10 น้ำตาลไอซ่ิง 
รอยละ 30 ผงสตรอเบอรรี่รอยละ 20 แคปโอซิลรอยละ 1 และแมกนีเซียมสเตียเรทรอยละ 1 โดยในการผลิตแตละรอบ 
(batch) จะเตรียมสวนผสมสูตรละ 5 กิโลกรัม สวนผสมในแตละสูตรทำการผสมใหเขากันดีดวยเครื่องผสม (Dry blender) 
ดวยความเร็ว 50 rpm เปนเวลา 25 นาที จากน้ันนำเขาเครื่องตอกเม็ดอัตโนมัติ (Tableting machine) ชนิดโรตารี 16 สาก 
จะไดผลิตภัณฑอัดเม็ดเพื่อนำไปทดสอบคุณคาทางโภชนาการและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
 4. การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
 ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียทั้งสองรสชาติ จะถูกนำมาวัดคาสีในระบบ CIE  (L*, a*, b*) 

ดวยเครื่องวัดสี Chroma meter (ยี่หอ Minolta, รุน CR400, ประเทศญี่ปุน) วัดความหนาและเสนผาศูนยกลางของเม็ดดวย
เครื่องเวอรเนียรดิจิตอล (ยี่หอ Starnic, รุน 0-150 mm, ประเทศจีน) ชั่งน้ำหนักตอเม็ดดวยเครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยม 4 
ตำแหนง (ยี่หอ Sartorius, รุน BP210S, ประเทศเยอรมัน )  วิเคราะหหาปริมาณความช้ืน  โปรตีน ไขมัน เถา และ
คารโบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2000) และคำนวณคาพลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ วิเคราะหปริมาณวิตามินอี เอ บี1 และบี2 
วิเคราะหปริมาณแคลเซียม เหล็ก และโซเดียม (AOAC, 2000) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีใหคะแนน
ความชอบ 1 ถึง 9 คะแนน (9-point hedonic scale) ทำการประเมินคุณลักษณะดานลักษณะปรากฎ สี เน้ือสัมผัส กลิ่น 
รสชาติ ความแข็ง การละลายในปาก และความชอบโดยรวม  โดยผูทดสอบที่ไมผานการผึกฝนจํานวน 30 คน จากขอมูล
การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียนำขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Independent sample t-test ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยใชโปรแกรม SPSS 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑน้ันสามารถบงชี้ถึงอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑหรือบงบอกถึงความปลอดภัยในการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพท่ีดีได ผลการวิเคราะหพบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติมีความช้ืนสูงมากกวาผลิตภัณฑอัดเม็ด
รสสตรอเบอรรี่ ซ่ึงมีปริมาณรอยละ 3.13 และ 2.34 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) คาสี L* a* และ b* ของผลิตภัณฑอัดเม็ด โดยคา 
L* หมายถึง คาความสวาง (0 สีดำ, 100 สีขาว) a* หมายถึง + คาสีแดง, - คาสีเขียว และ b* หมายถึง + คาสีเหลือง, - สีน้ำ
เงิน โดยพบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติมีคาสีสวาง (L*) และคา b* สูงกวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่ ในขณะที่
ผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่มีคา a* สูงกวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติมากถึง 7 เทา (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตามผลจาก
คาสีที่วัดไดสอดคลองกับลักษณะปรากฎที่เห็นดวยตาเปลา ที่พบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติจะมีสีขาวออกเหลืองนวล 
สวนผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่จะมีสีเม็ดชมพูแดงเน่ืองจากมีสวนผสมของผงสตรอเบอรรี่ (ภาพที่ 1) 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสธรรมชาติ (a) และรสสตรอเบอรรี่ (b) 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณความช้ืนและคาสีของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
ผลิตภัณฑอัดเม็ด ปริมาณความช้ืน 

(รอยละ)  
คาสี 

L* a* b* 
รสธรรมชาติ 3.13 ± 0.08b 91.40 ± 0.44b 3.27 ± 0.01a 7.72 ± 0.25b 
รสสตรอเบอรรี่ 2.34 ± 0.09a 76.52 ± 0.08a 23.23 ± 0.05b 3.90 ± 0.03a 
หมายเหตุ: a, b คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   
   (p<0.05) 
 
 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียทั้งสองรสชาติ มีลักษณะเม็ดกลม เม็ด
สมบูรณ แข็งและไมแตก รวมถึงขอบของเม็ดมีความคมและเงา (ภาพที่ 1) ทั้งน้ีการใชน้ำตาลไอซ่ิงทำใหสวนผสมตางๆ 
สามารถยึดเกาะกันไดดีขึ้น สงผลใหผลิตภัณฑอัดเม็ดที่ไดมีลักษณะเม็ดที่สมบูรณดี (วิชมณี และ กุลยา, 2555) ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอัดเม็ดมีปริมาณของปลายขาวเปนองคประกอบรอยละ 10 หากมีการเติมปริมาณปลายขาวในปริมาณที่มากขึ้น
ผลิตภัณฑอัดเม็ดจะรวนและแตกงาย เน่ืองจากอนุภาคของสวนผสมไมสามารถเกาะกันไดและไมสามารถตอกเม็ดได  จาก
การศึกษาผลิตภัณฑอัดเม็ดท่ีพัฒนาขึ้น พบวา ทั้งสองรสชาติมีเสนผาศูนยกลาง ความหนา และน้ำหนักตอเม็ดไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในชวง 15.05-15.06 มิลลิเมตร ความหนาอยูในชวง 
4.71-4.81 มิลลิเมตร และผลิตภัณฑมีน้ำหนักตอเม็ด 1.00-1.02 กรัม โดยผลิตภัณฑทั้งสองรสชาติมีคาเสนผาศูนยกลาง ความ
หนา และน้ำหนักตอเม็ดมีคาใกลเคียงกัน เน่ืองจากในกระบวนการตอกเม็ดจะใชเบาตอกที่มีขนาดเทากันทุกสูตร นอกจากน้ัน
แลวบงบอกไดวาผลิตภัณฑทั้งสองในรูปแบบผงมีการลักษณะการไหลที่คลายกัน ทำใหปริมาณผงที่เคล่ือนที่ตกลงสูเบาตอกมี
ปริมาณท่ีเทากันและสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี 2 เสนผาศูนยกลาง ความหนา และน้ำหนักตอเม็ดของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
ผลิตภัณฑอัดเม็ด เสนผาศูนยกลาง 

(มิลลิเมตร)ns  
ความหนา น้ำหนักตอเม็ด 

(มิลลิเมตร)ns (กรัมตอเม็ด)ns 
รสธรรมชาติ 15.05 ± 0.03 4.81 ± 0.07 1.02 ± 0.03 
รสสตรอเบอรรี่ 15.06 ± 0.03 4.71 ± 0.10 1.00 ± 0.03 
หมายเหตุ: ns หมายถึง คาเฉล่ียของขอมูลท่ีอยูคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)   

 
จากตารางท่ี 3 พบวาผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสสตรอเบอรรี่มีปริมาณโปรตีนและไขมัน

สูงเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑรสธรรมชาติ ปริมาณไขมันในผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียมีคานอย เพราะ
สวนของปลายขาวถูกขัดสีใหขาวกอนจะนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑจึงทำใหสวนของจมูกขาวหลุดหายไปบางสวน ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานวิจัยที่พบวาโดยท่ัวไปสวนปลายขาวที่มีจมูกขาวจะมีปริมาณไขมันประมาณ 10 กรัม ตอขาว 100 กรัม 
แตหากขัดสีขาวใหขาวจะทำใหเหลือไขมันอยูเพียง 0.300-0.500 กรัม เน่ืองจากไขมันในขาวจะอยูในสวนดานนอกของเมล็ด
มากกวาในใจกลางเมล็ด (อรอนงค  นัยวิกุล, 2547) ผลการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตในผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลาย
ขาวหอมมะลิอินทรีย พบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติมีปริมาณคารโบไฮเดรตสูงกวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่ 
ปริมาณเถาสามารถบงชี้คุณภาพของอาหารได             อาหารที่มีปริมาณเถามากไปอาจเน่ืองมาจากอาหารน้ันถูกปลอมปน เชน 
อาหารท่ีมีสวนผสมอ่ืนๆ ที่เติมเขามาเพ่ือปรุงรสชาติตางๆ นอกจากน้ีเถายังเปนสวนประกอบของแรธาตุตางๆ โดยแรธาตุรวม
ของอาหารอาจจะถูกประเมินเปนปริมาณเถา ซ่ึงเปนสารตกคางที่เหลืออยูหลังจากสารอินทรียไดถูกเผาไป (อรอนงค นัยวิกุล, 
2547)  จากตารางที่ 3 พบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่มีปริมาณเถาสูงสุด แสดงใหเห็นวาสวนผสมสตรอเบอรรี่ที่เติมลง
ไปน้ันนอกจากเปนการเพ่ิมรสสัมผัสใหกับผลิตภัณฑแลว ยังมีสวนชวยในการเพิ่มปริมาณแรธาตุตางๆ ใหกับผลิตภัณฑอีกดวย 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และเถาในผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
ผลิตภัณฑอัดเม็ด ปริมาณโปรตีน  

(รอยละ) 
ปริมาณไขมัน  

(รอยละ) 
ปริมาณคารโบไฮเดรต  

(รอยละ) 
ปริมาณเถา  
(รอยละ) 

รสธรรมชาติ 10.77 ± 0.05a 0.03 ± 0.00a 85.30 ± 0.06b 0.77 ± 0.03a 
รสสตรอเบอรรี่ 11.30 ± 0.13b 0.89 ± 0.01b 80.03 ± 0.52a 5.44 ± 0.47b 
หมายเหตุ: a, b คาเฉลี่ยของขอมูลที่อยูคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
  (p<0.05) 

 
ผลิตภัณฑอัดเม็ดทั้ง 2 รสชาติ มีปริมาณพลังงานอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ปริมาณแคลเซียมพบวามีคาสูงใน

ผลิตภัณฑอัดเม็ดรสธรรมชาติ ในขณะที่ปริมาณโซเดียมพบมากที่สุดในผลิตภัณฑรสสตรอเบอรรี่ (p<0.05) สวนปริมาณ
เหล็กในผลิตภัณฑทั้งสองชนิดมีปริมาณคอนขางต่ำและมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ การวิเคราะหปริมาณ
วิตามินในผลิตภัณฑอัดเม็ดพบวาปริมาณวิตามินอี บี1 และบี2 ของผลิตภัณฑทั้งสองมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ สวนปริมาณวิตามินเอในผลิตภัณฑถูกพบในผลิตภัณฑรสธรรมชาติเทาน้ัน (ตารางที่ 4) 
 
ตารางท่ี 4 ปริมาณพลังงาน แรธาตุ และวิตามินในผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
ผลิตภัณฑอัดเม็ด ปริมาณพลังงาน 

(กิโลแคลอรี่ตอ 100 กรัม) 
ปริมาณแรธาตุ 

(มิลลิกรัมกรัมตอ 100 กรัม) 
ปริมาณวิตามิน 

(มิลลิกรัมกรัมตอ 100 กรัม) 
เหล็กns แคลเซียม โซเดียม อีns บี1ns บี2ns เอ 

รสธรรมชาติ 384.56b 0.37 21.01b 17.00a 0 0 0.04 40.00b 
รสสตรอเบอรรี่ 373.30a 0.43 15.80a 47.23b 0 0 0.03 0a 
หมายเหตุ: ns หมายถึง คาเฉล่ียของขอมูลท่ีอยูคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)   
   a, b คาเฉล่ียของขอมูลที่อยูคอลัมนเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
  (p<0.05) 
  
ตารางท่ี 5 คะแนนความชอบของผูบริโภคตอผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรีย 
คุณลักษณะ คะแนนความชอบ 

รสธรรมชาติ รสสตรอเบอรรี่ 
ลักษณะปรากฎns 6.84 ± 1.14 7.28 ± 1.10 
สีns 7.00 ± 0.91 7.44 ± 0.87 
เน้ือสัมผัสns 6.04 ± 1.40 6.88 ± 1.39 
กลิ่น 6.44 ± 1.33a 7.52 ± 1.00b 
รสชาติns 6.20 ± 1.12 7.48 ± 1.08 
ความแข็งns 6.12 ± 1.27 6.72 ± 1.21 
การละลายในปากns 6.00 ± 1.44 6.44 ± 1.33 
ความชอบโดยรวมns 6.60 ± 1.12 7.40 ± 1.19 
หมายเหตุ: ns หมายถึง คาเฉล่ียของขอมูลในแถวเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)   
 a, b คาเฉล่ียของขอมูลที่อยูแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรตางกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
  (p<0.05) 
 
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสธรรมชาติและรส
สตรอเบอรรี่ แสดงดังตารางท่ี 5 โดยพบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่มีคะแนนความชอบของผูบริโภคมากกวารส
ธรรมชาติ ในทุกคุณลักษณะที่ศึกษาไดแก ลักษณะปรากฎ สี เน้ือสัมผัส กลิ่น รสชาติ ความแข็ง การละลายในปาก และ
ความชอบโดยรวม แตอยางไรก็ตามคาคะแนนความชอบดังกลาวมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเวนคุณลักษณะดาน
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กลิ่นที่พบวาผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่มีคะแนนมากกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) บงบอกไดวาผูทดสอบชอบ
ผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่อยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑอัดเม็ดรส   
สตรอเบอรรี่มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.40 ซ่ึงจัดอยูในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก สวนคะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ
อัดเม็ดรสธรรมชาติมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.60 ซ่ึงจัดอยูในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ผูทดสอบชิมใหเหตุผลของการชอบ
ผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่มากกวารสธรรมชาติ คือผลิตภัณฑอัดเม็ดรสสตรอเบอรรี่ มีกลิ่นหอม และผลิตภัณฑมีสีสวย สี
ชมพูที่นารับประทานกวารสธรรมชาติ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสสตรอเบอรรี่มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถา สูงกวารส
ธรรมชาติ แตพบวามีปริมาณพลังงานนอยกวาเล็กนอย มีคาเทากับ 373.30 และ 384.56 กิโลแคลอรี่ตอ 100 กรัม ตามลำดับ 
ผลิตภัณฑอัดเม็ดทั้งสองรสชาติ พบวา มีแรธาตุ และวิตามินท่ีเปนประโยชนตอรางกาย การประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสพบวาผูทดสอบใหการยอมรับผลิตภัณฑนมอัดเม็ดผสมปลายขาวหอมมะลิอินทรียรสสตรอเบอรรี่อยูในระดับชอบปาน
กลางถึงชอบมาก สวนรสธรรมชาติพบวาผูทดสอบใหการยอมรับอยูในระดับชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง ผลิตภัณฑแปรรูป
จากปลายขาวหอมมะลิอินทรียอาจเปนทางเลือกหน่ึงใหกับผูบริโภค ในการทำใหรางกายไดรับพลังงานสูง และสามารถอ่ิมทอง
ไดนาน เน่ืองจากมีคารโบไฮเดรตเปนแหลงสะสมของพลังงาน รวมทั้งเปนผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอรางกาย 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบคุณทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
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การวิเคราะหปริมาณสารทุติยภูมิของสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้าและฤทธิ์ตานการเส่ือมสลาย
ของอัลบูมิน 

กฤติญา กมลคร1,2 อัครพงษ เครือจันทร1 ดํารงศักดิ์ เปกทอง3 และ สุภาวดี พาหิระ1* 

1ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร และ 3ภาควชิาเภสัชกรรมปฏิบตัิ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

*supawadeep@nu.ac.th 

บทคัดยอ 

ตีนเปดน้ํา (Cerbera odollam) เปนพืชในวงศ Apocynaceae ทีรู่กันดีวามีความเปนพิษสูง ใบและเปลือกตนของ
ตีนเปดน้ําถูกนํามาศึกษาถึงองคประกอบทางเคมีที่มฤีทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ แตการศึกษาถงึปริมาณของสารทุติยภูมิ
และฤทธ์ิทางชีวภาพของผลตีนเปดน้ํามีอยูนอย งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเพื่อสกัดผลตีนเปดน้ํา วิเคราะหปริมาณสารทุติยภมู ิ
และทดสอบฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดนั้น ผลสดของตีนเปดน้ํา (20 kg) ถูกอบท่ีอุณหภูมิ 50 ºC นําไป
บดไดผงแหงของผลตีนเปดน้ํา (9 kg) ถูกสกัดดวยเอทานอล (95 %v/v) ไดสารสกัดหยาบช้ันเอทานอล (CO-EtOH, 630.0 g, 
7.0 % yield ของผงพืชแหง) นํา CO-EtOH (90.4 g) ไปสกัดตอโดยวิธีลิควิดลิควิดพารติชัน โดยใชเฮกเซนเอทิลอะซเิตทและ
น้ํา กําจัดตัวทําละลายออกไดสารสกัดช้ันเฮกเซน (CO-Hexane, 10.3 g, 11.4 % yield) ช้ันเอทิลอะซิเตท (CO-EtOAc, 7.0 
g, 7.7 % yield) และช้ันน้ํา (CO-Water, 60.3 g, 66.7 % yield)  

สารสกัดจากผลตีนเปดน้ําทั้ง 4 ชนิดถูกนําไปวิเคราะหหาปรมิาณรวมของสารทุติยภูมิ 4 กลุม โดยวิธมีาตรฐานของ
แตละชนิด ผลการทดสอบช้ีใหเหน็วา CO-EtOH, CO-Hexane, CO-EtOAc และ CO-Water พบปริมาณรวมของสารกลุม
คารดิแอคไกลโคไซดมาก คือ 169.2±2.43, 65.5±0.90, 267.5±8.51 และ 73.9±1.96 mg DXE/ g extract ตามลําดบั 
นอกจากน้ียังพบวาปริมาณรวมของสารกลุมไตรเทอรพนีอยดคอนขางมาก คือ 173.5±1.66, 88.7±0.63, 142.9±0.52 และ 
137.8±0.86 mg UAE/ g extract ตามลําดับ สวนปริมาณรวมของสารกลุมฟลาโวนอยด พบมากพอสมควร คือ 52.5±1.72, 
47.5±0.49, 54.9±0.62 และ 24.9±1.04 mg RTE/ g extract ตามลําดับ ในขณะท่ีปริมาณรวมของสารกลุมฟนอลิกพบใน
ปริมาณนอย คือ 11.7±0.44, 16.5±0.10, 27.6±0.36 และ 2.1±0.07 mg GAE/ g extract ตามลาํดับ ผลการทดสอบฤทธ์ิ
ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมนิของสารสกดัทั้ง 4 ชนิด พบวา CO-EtOH, CO-Hexane, CO-EtOAc และ CO-Water มีคา
ความเขมขนท่ีสามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของอัลบูมินได 50 % (IC50) เทากับ 91.9±0.06, 89.5±0.02, 83.8±0.01 และ 
85.8±0.03 μg/ml ตามลําดับ โดยสารสกัดทั้ง 4 ชนิดมีฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินสูงกวายาแอสไพริน (208.8±0.26 
μg/ml) อยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ (P value < 0.01) สรุปไดวาสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําอุดมดวยสารทุติยภมูิหลายชนิดและ
มีฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินสูง ควรนําไปศึกษาตอเพ่ือคนหาสารบริสุทธ์ิที่มีฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน 

คําสําคัญ: ตีนเปดน้ํา, ผล, สารทุติยภูมิ, ฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน 
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Abstract 
“Pong pong” (Cerbera odollam), a well-known toxic plant, belongs to the family of 

Apocynaceae. Its leaves and barks have been reported for their chemical constituents and various 
pharmacological activities, while the information of its fruits was very less. Therefore, this research aimed 
to extract the fruits of C. odollam, determine secondary metabolites content and examine anti-albumin 
denaturation activity. Fresh fruits (20 kg) of C. odollam were dried at 50 ºC then ground to gain dry 
powder (9 kg). The powder was extracted with 95 %v/v ethanol to obtain total ethanolic extract (CO-
EtOH, 630.0 g, 7.0%yield). The CO-EtOH (90.4 g) was further subjected to liquid-liquid partition by using 
hexane, ethyl acetate and water to furnish CO-Hexane (10.3 g, 11.4%yield), CO-EtOAc (7.0 g, 7.7%yield) 
and CO-Water (60.3 g, 66.7%yield), respectively.  

Four extracts were quantitatively determined for the total content of 4 secondary metabolites. 
It was found that total cardiac glycosides of CO-EtOH, CO-Hexane, CO-EtOAc and CO-Water were high at 
169.2±2.43, 65.5±0.90, 267.5±8.51 and 73.9±1.96 mg DXE/g extract, in the same trend with triterpenoids 
around 173.5±1.66, 88.7±0.63, 142.9±0.52 and 137.8±0.86 mg UAE/g extract, respectively. Their total 
flavonoids were quite high at 52.5±1.72, 47.5±0.49, 54.9±0.62 and 24.9±1.04 mg RTE/g extract, while their 
total phenolic contents were less around 11.7±0.44, 16.5±0.10, 27.6±0.36 and 2.1±0.07 mg GAE/g extract, 
respectively. The anti-albumin denaturation activities of CO-EtOH, CO-Hexane, CO-EtOAc and CO-Water 
were expressed as the concentrations which can inhibit albumin denaturation by 50% (IC50) at 91.9±0.06, 
89.5±0.02, 83.8±0.01 and 85.8±0.03 μg/ml, respectively. The results indicated that their anti-albumin 
denaturation activities were significantly higher than that of aspirin (208.8±0.26 μg/ml, P value < 0.01). In 
conclusion, the fruits of C. odollam contained plenty of secondary metabolites along with exhibited 
potent inhibitory effect against albumin denaturation. It is a potential material for further studies on 
purification of anti-albumin denaturation agents. 

Keywords: Cerbera Odollam, fruit,  secondary metabolite, anti-albumin denaturation 
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1. บทนํา  
 

Cerbera Odollam หรือ ตีนเปดน้ํา เปนพืชในวงศ Apocynaceae มีช่ือเรียกทั่วไปในภาษาอังกฤษคือ Pong 
pong มีช่ือเรียกภาษาไทยหลากหลาย เชน ตีนเปดทะเล ตุม สั่งลา หรือมะตะกอ เปนพืชทองถ่ินของหลายประเทศ เชน 
ประเทศศรีลังกา ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มาเลเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งในประเทศไทย 
(Chopra et al., 1956) ตีนเปดน้ําเปนไมตน สูงประมาณ 15 เมตร ลําตนทรงรมและมักแตกก่ิงต่ํา (ภาพท่ี 1A) ดอกสีขาวมี 5 
กลีบ (ภาพท่ี 1B) ผลคอนขางกลม มีสีเขียวและมีผิวเรยีบ (ภาพที่ 1C) (Samitinand, 2001) ตีนเปดน้ําเปนที่รูจักดีวาเปนพืชที่
มีพิษสูง มีรายงานการนํามาใชเพื่อฆาตัวตายในประเทศอินเดีย เนื่องจากพบสารในกลุมคารดิแอคไกลโคไซดจํานวนมาก เชน 
cerberin, cerberoside และ odollin (Shena et al., 2007) ซึ่งเปนสารท่ีมีผลทําใหเกิดการเสียชีวิตเนื่องจากรบกวนการ
ทํางานของหัวใจ ซึ่งเปนสาเหตุของการตายหลังจากรับประทานเนื้อดานในของเมล็ดของตีนเปดน้ํา (Gaillard et al., 2004 
และ Laphookhieo et al., 2004) นอกจากนี้ยังพบสารพิษชนิดอื่น ที่เปนสวนประกอบหลักของตนตีนเปดน้ํา เชน non-
siccative oil (Gaillard et al., 2004) การศึกษาในปจจุบันช้ีใหเห็นวา สารสกัดจากตนตีนเปดน้ํา มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
หลากหลาย เชน สารสกัดจากเนื้อไมของตนตีนเปดน้ํามี ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราไดหลากหลายชนิด ไดแก 
Schizophyllum commune, Tinea versicolor และ Pycnoporus sanguineus เปนตน (Hashim et al., 2009) ทั้งยังมี
รายงานวาสารสกัดเอทานอลจากเปลือกของตนตีนเปดน้ํา มีฤทธ์ิ anti-acinetobacter และ anti-cancer activity (Chusri 
et al., 2014) ในขณะท่ีสารสกัดเมทานอลจากเปลือกของตนตีนเปดน้ํามีฤทธ์ิเปน  antinociceptive (Ahmed et al., 2006) 
สารสกัดจากใบตีนเปดน้ํา มีฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลางของหนู (Hiên et al., 1991) และยังนํามาใชรักษาอาการจากการ
โดนงูกัดอีกดวย (Dharmadasa et al., 2016) ในทางการแพทยอายุรเวท มีการใชสวน เปลือก ผล ใบ และยาง ของตีนเปดน้ํา
ในการรักษาโรคผิวหนังแบบตาง ๆ อีกดวย จะเห็นไดวาการศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชนี้ มัก
เปนการศึกษาจากสวนของ ใบ เปลือกตน หรือเนื้อไม จึงยังขาดองคความรู ในสวนขององคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของผลตีนเปดน้ํา งานวิจัยนี้จึงตองการวิเคราะหปริมาณรวมของสารทุติภูมิและทดสอบฤทธิ์ตานการเสื่อมสลาย
ของอัลบูมินซึ่งเปนการทดสอบเบื้องตนเพื่อคนหาสารที่มีฤทธ์ิตานการอักเสบ ของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํา เพื่อใชเปนขอมูล
ในการคนหาสารทุติยภูมิจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินตอไป 

 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของตน (A) ดอก (B) ผล (C) ของตีนเปดน้ํา (Cerbera odollam) และตัวอยางพืชแหง (D) หมายเลข
NUCO2016001 จัดเก็บ ณ หอพรรณไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย  
 

เพื่อวิเคราะหปริมาณสารทุติยภูมิและฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินในสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํา 
 

3. สารเคมีและเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  
 

สารมาตรฐาน digoxin, gallic acid, rutin, aspirin, bovine serum albumin (BSA) ที่ใชในการศึกษานี้ เปนเกรด
สําหรับการวิเคราะห ซื้อจากบริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา สวน ursolic acid ซื้อจากบริษัท Tokyo 
chemical ประเทศญี่ปุน สําหรับสารละลายอินทรียทุกชนิดในการทดลองนี้ เปนเกรดสําหรับการวิเคราะห ซื้อจากบริษัท RCI 
Labscan ประเทศไทย   Folin-Ciocalteu reagent ซื้ อจากบ ริษัท  Merck ประเทศเยอรมนี  Aluminum chloride 
hexahydrate และ Sodium hydroxide เกรดสําหรับงานวิเคราะห ซื้อจากบริษัท Ajax Finechem ประเทศออสเตรเลีย   
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เครื่องมือที่ใชในการทดลองของการศึกษานี้ ไดแก ultrasonicator (บริษัท Elma ประเทศเยอรมนี) analytical 
balance (บริษัท Mettler Toledo ประเทศสวิตเซอรแลนด) rotary evaporator (บริษัท Buchi ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
vacuum freeze dryer (บริษัท Kinetic engineering ประเทศไทย) UV/Vis spectrophotometer (บริษัท Shimadzu 
ประเทศญี่ปุน) และ quartz cuvette ขนาด 10 mm (G-10HG, LC PremiumTM)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเตรียมตัวอยางพืชและการระบุเอกลักษณของพืชที่ใชในการทดลอง 
ผลสดของตีนเปดน้ําโตเต็มที่ มีขนาดประมาณ 10-15 cm เก็บในชวงเดือน มิถุนายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 นํามา

แยกเอาเฉพาะสวนเนื้อของผล (20 kg) ไมรวมถึงเปลือกแข็งและสวนของเมล็ด นําเนื้อของผลมาหั่นเปนช้ินบางเล็ก ๆ ขนาด 1- 
2 cm อบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 °C นํามาบดใหละเอียดดวยเคร่ืองปนสมุนไพร จนไดผงแหงของผลตีนเปดน้ํา (9 kg) เก็บใน
กลองพลาสติกปดสนิท เก็บในที่แหง อุณหภูมิหอง จนกวาจะนําไปสกัดในขั้นตอนตอไป สําหรับตัวอยางแหงของตีนเปดน้ํา
จัดทําโดยเก็บ กิ่ง กาน ใบ ผล และดอกของตีนเปดน้ํา จากบริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
(ละติจูด 16.737745, ลองติจูด 100.198738) นําไปอบแหง แลวระบุเอกลักษณโดย ดร.ปราณี นางงาม นักพฤกษศาสตร 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขตัวอยางพืชแหง NUCO2016001 แสดงดังภาพที ่1D เก็บ
ตัวอยางพืชแหงเพื่อการอางอิง ณ หอพรรณไม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  

4.2 การเตรียมสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้า 
ผงแหงของผลตีนเปดน้ํา (9 kg) ถูกนํามาสกัดดวย 95 %v/v เอทานอล โดยวางบน ultrasonicator ใชคลื่นเสียงความถ่ีสูง
ชวยในการสกัด ณ อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 h กรองแยกกากออก ทําซ้ํา 3 ครั้ง นําเฉพาะสวนท่ีเปนสารละลายไประเหยแหง
ดวยเครื่องระเหยแบบหมุนภายใตสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 45 °C ไดสารสกัดหยาบของตีนเปดน้ํา (CO-EtOH) หลังจากน้ันนํา 
CO-EtOH (90.4 g) กระจายในนํ้า 200 ml แลวสกัดดวยเฮกเซน (400 ml) เมื่อแยกเฮกเซนออกทําซ้ํา 3 ครั้ง จึงสกัดตอดวย 
เอทิลอะซีเตท (400 ml) อีก 3 คร้ัง นําสารสกัดช้ันเฮกเซนและช้ันเอทิลอะซีเตทไประเหยแหงดวยเคร่ืองระเหยแบบหมุน
ภายใตสุญญากาศ สวนสารสกัดช้ันน้ํานําไปทําใหแหงดวยการแชเยือกแข็ง ไดสารสกัดช้ัน CO-Hexane, CO-EtOAc และ CO-
Water ตามลําดับ นําสารสกัดไปช่ังและคํานวณรอยละผลผลิต 

4.3 การวิเคราะหปริมาณรวมของสารทุติยภูมิในสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํา 
การวิเคราะหปริมาณรวมของสารทุติยภูมิแตละกลุมของตีนเปดน้ํา ทําการทดสอบในสารสกัด CO-EtOH, CO-

Hexane, CO-EtOAc และ CO-Water โดยใชวิธีการ colorimetric method ที่วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายมีสี ที่
เกิดจากปฏิกิริยาของนํ้ายาที่ใชทดสอบสารทุติยภูมิแตละชนิดกับสารสกัดที่ทดสอบ โดยวัดที่ความยาวคลื่นตาง ๆ กันดวย
เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง โดยรายงานผลการทดสอบเปน คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

4.3.1 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมคารดิแอคไกลโคไซด  
การวิเคราะหปริมาณรวมของสารกลุมคารดิแอคไกลโคไซด โดยการใช Baljet's reagent ดัดแปลงจากวิธีของ 

Tofighi et al. (2016) โดยใชสารตัวอยาง 1 ml (1 mg/ml ในสารละลายเอทานอล:น้ํา อัตราสวน 1:1) ผสมกับ Baljet's 
reagent 1 ml ที่เตรียมขึ้นเพ่ือใชทันที ( เตรียมจากการผสม สารละลาย 1 % picric acid 95 ml กับ 10 % Sodium 
hydroxide solution 5 ml) ตั้งทิ้งไวใหทําปฏิกิริยาในท่ีมืด ณ อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 h เติมน้ํากลั่น 2 ml เขยาผสมใหเขา
กันแลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 482 nm นํามาคํานวณคาปริมาณรวมจากสมการเสนตรงท่ีไดจากสาร
มาตรฐาน digoxin (ชวงความเขมขน 5-50 μg/ml, Y=0.0154x+0.05, R2=0.9989) รายงานผลเปนปริมาณสารกลุมคารดิแอ
คไกลโคไซดในหนวย mg digoxin equivalent (DXE)/g extract 

4.3.2 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟลาโวนอยด 
การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟลาโวนอยด โดยใชวิธี Aluminum chloride colorimetry ดัดแปลงวิธีจาก 

Baba and Malik (2015) และวิธีของ Layzon et al. (2015) โดยใช rutin เปนสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ที่ชวงความ
เขมขน 10-100 μg/ml (Y=0.025+0.0053, R2=0.9989) โดยนําสารตัวอยางละลายในเมทานอลใหไดความเขมขน 1 mg/ml 
(1 ml) ทําปฏิกิริยากับสารละลาย 2 % Aluminum chloride solution (1 ml) เขยาใหเขากันแลวตั้งทิ้ งไวในที่มืด ณ 
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อุณหภูมิหองเปนเวลา 20 min จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 415 nm รายงานผลเปนปริมาณรวมสาร
กลุมฟลาโวนอยดในหนวย mg rutin equivalent (RTE) /g extract  

4.3.3 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟนอลิก 
การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมฟนอลิก โดยการทําปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteau reagent โดย

ปรับเปลี่ยนวิธีจากการทดสอบของ Tofighi et al. (2016) และของ Chang et al. (2012) เล็กนอย โดยคาการดูดกลืนแสง
ของสารตัวอยางจะนํามาคํานวณหาปริมาณสารกลุมฟนอลิก จากการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid ที่ชวงความ
เขมขน 1.7-13.3 μg/ml (Y=0.1439x-0.0664, R2=0.9973) ละลายสารตัวอยางในเมทานอลใหมีความเขมขน 1 mg/ml    
ปเปตมา 1 ml นํามาทําปฏิกิริยากับ 10% Folin-Ciocalteu reagent 1 ml เขยาผสมแลวทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 5 min ณ 
อุณหภูมิหอง แลวเติมสารละลายอิ่มตัวของ Sodium bicarbonate 1 ml (Sodium bicarbonate ในน้ํา 60 g/l) เขยาผสม
แลวทิ้งไวในที่มืดเพ่ือรอทําปฏิกิริยาเปนเวลา 90 min ณ อุณหภูมิหอง แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 725 
nm รายงานผลเปนปริมาณสารกลุมฟนอลิกในหนวย mg gallic acid equivalent (GAE) /g extract  

4.3.4 การวิเคราะหปริมาณรวมสารกลุมไตรเทอพีนอยด  
ปริมาณรวมของสารกลุมไตรเทอรพีนอยด ทดสอบโดยดัดแปลงวิธีของ Wei et al. (2015) โดยปเปตสาร

ตัวอยางมา 200 μl (1 mg/ml ใน acetic acid) แลวเติมสารละลาย 5 % vanillin-acetic 0.5 ml เขยาผสมใหเขากัน แลว
เติมกรดซัลฟุริกเขมขน 0.8 ml นําไปทําปฏิกิริยาโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิ 70 °C เปนเวลา 30 นาที หลังจากท้ิงไวให
เย็นตามอุณหภูมิหอง ตามดวยการเติม acetic acid 2 ml แลวนําไปวัดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 573 nm โดยใชสาร
มาตรฐานในการเปรียบเทียบคือ ursolic acid ที่ชวงความเขมขนตาง 2-40 μg/ml (Y=0.0502x-0.0135, R2=0.9987) 
รายงานผลเปนปริมาณสารกลุมไทรเทอรปนอยดหนวย mg ursolic acid equivalent (UAE)/ g extract  

 

4.4 การทดสอบฤทธ์ิตานการเส่ือมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้า 
การทดสอบฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน ทําการทดสอบโดยใชวิธีการวัดความขุน (turbidimetry) ของ

สารละลายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสลายของอัลบูมินภายหลังการไดรับความรอน โดยวัดจากคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง 
UV-VIS spectrophotometer วธิีการท่ีใชในการทดลอง ปรับเพยีงเล็กนอยจากวิธีของ Hayakawa et al. (1992) โดยนําสาร
ตัวอยาง หรือ aspirin ซึ่งใชเปน positive control มาละลายในเมทานอล (200 μl) ใหมีความเขมขนตางๆ กัน ในชวง 25 – 
600 μg/ml เติมสารละลายผสมของ 2 % BSA ใน 5 % tris hydrochloride buffer solution (1.8 ml) ผสมใหเขากัน แลว
นําไปใหความรอนท่ีอุณหภมูิ 72 °C  เปนเวลา 5 min ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 660 nm  (Abs) แลวนําคา
ไปคํานวณ % inhibition albumin denaturation โดยการเปรียบเทียบกับคาการดดูกลืนแสงของ vehicle control       
(เมทานอล 200 μl) จากสมการที ่ 1 นํามาหาคาความเขมขนท่ีสารตัวอยางสามารถยับยั้งการเสื่อมสภาพของอัลบูมินได 50% 
(IC50) ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง แลวรายงานคา IC50 เปน คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
% inhibition= [(Abs vehicle control- Abs sample)/Abs vehicle control] × 100 ………..สมการท่ี 1 
 
4.5 การวิเคราะหทางสถิติ 
ความแตกตางทางสถิติของคา IC50 แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํา

และยา aspirin ทดสอบโดยใชวิธี One-way ANOVA ตามดวย Post Hoc test แบบวิธี Bonferroni โดยจะถือวามีความ
แตกตางกันหากคา P-value < 0.01 โดยใชโปรแกรม SPSS version 15.0 

 

5. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 

5.1 ลักษณะท่ัวไปและรอยละผลผลิตของสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้า  
จากการสกัดผงแหงของผลตีนเปดน้ํา 9 kg ดวยเอทานอล (95 %v/v) ทําใหไดสารสกัดหยาบเอทานอล CO-EtOH 

ที่มีลักษณะเปนสารขนเหนียวสีน้ําตาลเขม น้ําหนัก 630.0 g (คิดเปนรอยละของผลผลิต 7.0 ของผลตีนเปดน้ําแหง) แลวเมื่อ
นํา CO-EtOH จํานวน 90.4 g ไปสกัดตอดวยวิธีลิควิดลิควิดพารติชัน ดวยตัวทําละลายท่ีมีขั้วตางกัน ทําใหไดสารสกัดช้ันเฮ
กเซน CO-Hexane ซึ่งมีข้ัวนอยท่ีสุดมีลักษณะเปนสารขนเหนียวสนี้ําตาลดํา จํานวน 10.3 g คิดเปน รอยละผลผลิต 11.4 ของ 
CO-EtOH สวนสารสกัดช้ันเอทิลอะซิเตท CO-EtOAc มีขั้วปานกลาง มีลักษณะเปนสารขนเหนียวสีน้ําตาลออน จํานวน 7.0 g 
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คิดเปน รอยละผลผลิต 7.7 ของ CO-EtOH สวนสารสกัดช้ันน้ํา CO-Water ซึ่งมีขั้วมากที่สุด มีลักษณะเปนสารขนเหนียวสี
น้ําตาลเขม จํานวน 60.3 g รอยละผลผลิต 66.7 ของ CO-EtOH 

 

5.2 ปริมาณรวมของสารทุติภูมิในสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้า  
ผลการวิเคราะหปริมาณรวมสารทุติยภูมิ 4 กลุมของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํา 4 ชนิด ไดแก CO-EtOH, CO-

Hexane, CO-EtOAc และ CO-Water ประกอบดวยปริมาณรวมของสารกลุมคารดิแอคไกลโคไซด ฟลาโวนอยด ฟนอลิก และ
ไตรเทอรพีนอยด พบวาสารสกัดแตละชนิดมีสัดสวนของสารทุติยภูมิในแตละกลุมแตกตางกัน ปริมาณรวมของสารทุติยภูมิแต
ละชนิดในหนวย มิลลิกรัมสมมูลของสารมาตรฐาน/กรัมของสารสกัดตัวอยาง (mg standard equivalent/g extract) 
แสดงผลดัง ตารางที ่1 และ ภาพที่ 2 จะเห็นไดวา สารสกัดทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง CO-EtOAc และ CO-EtOH มีปริมาณ
รวมของสารกลุมคารดิแอคไกลโคไซดในปริมาณมากถึง 267.5±8.51 และ169.2 mg DXE/g extract และปริมาณรวมของ
สารกลุมไตรเทอรพีนอยดสูงถึง 142.9±0.52 และ 173.5 ± 1.66 mg UAE/g extract ตามลําดับ นอกจากนี้สารสกัดทุกชนิด
ยังมีปริมาณรวมของสารกลุมฟลาโวนอยดใกลเคียงกันในปริมาณคอนขางมากโดยพบในชวง 24.9 ถึง 54.9 mg RTE/g 
extract แตกลับพบสารกลุมฟนอลิกในปริมาณนอยในชวง 2.1 ถึง 27.6 mg GAE/g extract เทานั้น จากผลการทดลอง
ช้ีใหเห็นศักยภาพของผลตีนเปดน้ํา ในการนํามาสกัดสารทุติยภูมิหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งสารกลุมคารดิแอคไกลโคไซด 
สอดคลองกับการศึกษากอนหนาที่พบสารกลุมนี้ในใบและเปลือกตนของตีนเปดน้ํา (Gaillard et al., 2004, Laphookhieo 
et al., 2004 และ Shena et al., 2007) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณรวมของสารทุติยภูมิในสารสกัดจากผลตีนเปดน้าํ 

สารตัวอยาง คารดิแอคไกลโคไซด 
(mg DXE/g extract) 

ฟลาโวนอยด 
(mg RTE/g extract)  

ฟนอลิก  
(mg GAE/g extract) 

ไตรเทอรพีนอยด  
(mg UAE/g extract) 

CO-EtOH 169.2 ± 2.43 52.5 ± 1.72 11.7 ± 0.44 173.5 ± 1.66 
CO-Hexane 65.5 ± 0.90 47.5 ± 0.49 16.5 ± 0.10 88.7 ± 0.63 
CO-EtOAc 267.5 ± 8.51 54.9 ± 0.62 27.6 ± 0.36 142.9 ± 0.52 
CO-Water 73.9 ± 1.96 24.9 ± 1.04 2.1 ± 0.07 137.8 ± 0.86 

หมายเหตุ คาปริมาณรวมของสารทุติยภูมิที่แสดงในตาราง แสดงผลเปนคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ไดจากการทดลอง
ซ้ํา 3 คร้ัง โดย DXE = ปริมาณสมมูลกับ digoxin, RTE = ปริมาณสมมูลกับ rutin, GAE = ปริมาณสมมูลกับ 
gallic acid  และ UAE = ปริมาณสมมูลกับ ursolic acid  

 

 

ภาพท่ี 2 ปริมาณรวมของสารทุตยิภูมิในสารสกดัจากผลตีนเปดน้ํา โดย DXE = ปริมาณสมมลูกับ digoxin,  
RTE = ปริมาณสมมลูกับ rutin, GAE = ปริมาณสมมูลกับ gallic acid และ UAE = ปริมาณสมมลูกับ ursolic acid  

แสดงคาเฉลี่ยของปริมาณรวมของสารทุตยิภูมิแตละชนิด ที่ไดจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง 
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5.3 ฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดนํ้า  
ฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําทั้ง 4 ชนิด แสดงดังตารางที่ 2 และ ภาพท่ี 3 โดย

พบวาสารสกัดที่มีฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินดีที่สุดคือ CO-EtOAc (IC50 คือ 83.8±0.01 μg/ml) โดยสารสกัดที่มี
ฤทธิ์รองลงมาคือ CO-Water, CO-Hexane และ CO-EtOH ซึ่งมีคา IC50 คือ 85.8±0.03, 89.5±0.02 และ 91.9±0.06 
μg/ml ตามลําดับ จะเห็นไดวาฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําทั้ง 4 ชนิด สูงกวาฤทธ์ิของ 
aspirin (IC50 คือ 208.8±0.26 μg/ml)  ซึ่งเปนยาตานการอักเสบท่ีมีจําหนายในปจจุบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P value 
< 0.01) ผลการทดลองชี้ใหเห็นความเปนไปไดของการนําสารสกัดจากผลตีนเปดน้ํามาศึกษาวิจัยตอ เพื่อสกัดใหไดสารบริสุทธิ์
ในกลุมคารดิแอคไกลโคไซด ไตรเทอรพีนอยด หรือฟลาโวนอยด ที่อาจมีฤทธิ์สูงในการตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน ซึ่งอาจ
มีความเปนไปไดที่จะมีฤทธิ์ตานการอักเสบเชนกัน (Hayakawa et al., 1992) 

 

ตารางที่ 2 ฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําและ aspirin  
สารตัวอยาง ฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายชองอัลบมูิน (IC50, μg/ml) 
CO-EtOH 91.9* ± 0.06 

CO-Hexane 89.5* ± 0.02 
CO-EtOAc 83.8* ± 0.01 
CO-Water 85.8* ± 0.03 
Aspirin 208.8 ± 0.26 

Vehicle control 0.0 ± 0.02 
หมายเหตุ คา IC50 หมายถึง คาความเขมขนของสารที่ยับยั้งการเสื่อมสลายของอัลบูมินไดรอยละ 50 แสดงผลเปน คาเฉลี่ย±
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีไดจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง *แตกตางจาก aspirin อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.01)  

 

 
ภาพที่ 3 ฤทธิ์ตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของสารสกัดจากผลตีนเปดน้ําและ aspirin แสดงคาเฉลี่ยของ IC50 
(μg/ml) ที่ไดจากการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง, *แตกตางจาก aspirin อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) 

 

6. สรุปผลการวิจัย  
 

สารสกัดจากผลตีนเปดน้ําทั้งสารสกัดหยาบเอทานอล, สารสกัดชั้นเฮกเซน, สารสกัดช้ันเอทิลอะซิเตทและสารสกัด
ช้ันน้ํา พบวามีสารในกลุมคารดิแอคไกลโคไซด ไตรเทอรพีนอยด และฟลาโวนอยดพบในปริมาณมากในชวง 65.5 ถึง 169.2 
mg DXE/g extract, 88.7 ถึง 173.5 mg UAE/g extract และ 24.9 ถึง 54.9 mg RTE/g ตามลําดับ  พบสารฟนอลิก
คอนขางนอย ในชวง 2.1 ถึง 27.6 mg GAE/g extract โดยสารสกัดทั้ง 4 ชนิด มีฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินคอนขาง
ดี มีคา IC50 ในชวง 83.8 ถึง 91.9 μg/ml ซึ่งสูงกวาฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมินของยา aspirin อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value < 0.01) ผลการวิจัยนี้ช้ีใหเห็นความเปนไปไดในการคนหาสารทุติยภูมิที่มีฤทธ์ิตานการเสื่อมสลายของอัลบูมิน
ในระดับสูง จากผลตีนเปดน้ํา  
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บทคัดยอ  
 

ถั่วคาวาลเคด เปนถั่วอาหารสัตวเคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่งที่กรมปศุสัตวไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกสำหรับทำแหงเพื่อใช
เปนอาหารสัตวในชวงฤดูแลง งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตของถั่วคาวาลเคด 
โดยใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด แบงเปนสามกลุมการทดลอง กลุมละสามซ้ำ คือ กลุมที่ 1 ปลูกถั่วคาวาลเคดโดยใชดิน
ผสมและไมมีการใสปุย กลุมที่ 2 ปลูกถั่วคาวาลเคดโดยใชดินผสมรวมกับปุยหมักมูลไสเดือน และกลุมที่ 3 ปลูกถ่ัวคาวาลเคด
โดยใชดินผสมรวมกับปุยเคมี โดยเก็บขอมูลการเจริญเติบโตดานความสูง ความกวางใบ จำนวนใบ และผลผลิตท้ังตนของถ่ัว
เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา การเจริญเติบโตดานความสูง และความกวางของใบของถั่วทั้งสามกลุมไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ในขณะท่ีการใชดินผสมปลูกเพียงอยางเดียวสงผลใหถั่วคาวาลเคดมีจำนวนใบตอตนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การใชปุยหมักมูลไสเดือน และการใชปุยเคมี ตามลำดับ (P<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 12 สัปดาห พบวา 
การใชปุยหมักมูลไสเดือนผสมกับดิน สงผลใหถั่วคาวาลเคดใหผลผลิตทั้งตนดีที่สุด รองลงมาคือการใชปุยเคมีและการปลูกโดย
ใชดินผสมเพียงอยางเดียว คือ 21.15, 12.78 และ 10.35 กรัมตอตารางเมตร ตามลำดับ (P<0.05) 

 
คำสำคัญ: ปุยหมักมูลไสเดือน ปุยเคมี ดินผสม ถั่วคาวาลเคด การเจริญเติบโต 
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Effects of Various Fertilizers on Growth and Yield of  

Centrosema pascuorum cv. Cavalcade 

 

Kannika Umpuch1* and Pimporn Rungsang1 

 
1 Agriculture Program, Faculty of Agricultural Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University   

under The Royal Patronage  

*kannika.um@vru.ac.th 
 

Abstract 
 

 Cavalade is one of an important forage legume that the Department of Livestock Development 

encourages farmers to grow for hay making used as animal feed during the dry season. The objective of 

this research was to study the effect of different fertilizers on growth and yield of Cavalcade. The 

experiment was divided into three treatments each three replications that were commercial soil, 

commercial soil mixed with vermicompost, and commercial soil with chemical fertilizer, respectively. 

Plant height, leaf width, leaf number and dry matter yield were collected for 12 weeks.  The results 

showed that plant height and leaf width of all three groups were not statistically different (P> 0.05), 

while using commercial soil resulted in the highest number of leaves per plant, followed by the use of 

vermicompost and chemical fertilizer, respectively (P<0.05). At the end of the experiment at 12 weeks, 

there was found that the use of vermicompost mixed with soil gave the best dry matter yield, followed 

by the use of chemical fertilizers and commercial soil at  21.15, 12.78 and 10.35 grams per square meter, 

respectively (P<0.05). 

 

Keywords: vermicompost, chemical fertilizer, commercial soil, cavalcade, growth  

 

1. บทนำ  
 

ถั่วอาหารสัตวเปนพืชตระกูลถั่ววงศใหญรองลงมาจากพืชวงศหญา จัดเปนพืชที่มีความสำคัญในการใชเปนอาหาร
สัตวเคี้ยวเอื้อง เชน โค กระบือ  แพะ และแกะ เปนตน เน่ืองจากมีคุณคาทางอาหารสูง นอกจากการใชเปนอาหารสัตวแลว 
พืชตระกูลถั่วยังมีความสำคัญในดานการบำรุงดิน เนื่องจากพืชตระกูลถ่ัวสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศเพ่ือใชในการ
เจริญเติบโตไดเชนเดียวกับการใชปุยไนโตรเจนโดยการทำงานรวมกับแบคทีเรียท่ีเรียกวาไรโซเบียม ทำใหเกิดปมบริเวณรากซึ่ง
จะเปนที่อาศัยของไรโซเบียม สงผลใหพืชตระกูลถั่วมีการสะสมไนโตรเจนในปริมาณมาก และบำรุงดินบริเวณนั้นใหมีธาตุ
ไนโตรเจนในปริมาณมาก ถั่วอาหารสัตวที่นิยมปลูกเพื่อใชเลี้ยงสัตวในประเทศไทยมีหลายชนิด เชน กระถิน ถั่วลิสงเถา ถั่วฮา
มาตา และถั่วคาวาลเคด เปนตน 

85



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

สำหรับถั่วคาวาลเคดนั้น มีช่ือวิทยาศาสตรวา Centrosema pascuorum cv. Cavalcade เปนพืชฤดูเดียวเถา
เลื้อย ใบดก มีสัดสวนของใบมากกวาลำตน และเม่ือแหงใบจะไมรวงหลนงาย เหมาะสำหรับใชทำถ่ัวแหงอัดฟอน ใหผลผลิต
น้ำหนักแหงประมาณ 1 ตันตอไร มีโปรตีน 14-18 เปอรเซ็นตใกลเคียงกับถั่วเขตรอนทั่วไป ถ่ัวคาวาลเคดจัดเปนถ่ัวลูกผสมทีม่ี
ถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต อเมริกากลาง และหมูเกาะคาริบเบียน นำเขาประเทศไทยครั้งแรกโดยกรมปศุสัตวในป พ.ศ. 2523 
แตปลูกไมแพรหลาย และนำเขาอีกคร้ังจากประเทศออสเตรเลียในป พ.ศ. 2540 (กรมปศุสัตว, 2542) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของถั่วคาวาลเคด ลำตนเปนแบบเถาเลื้อย หรือเกี่ยวพันกับพืชอื่น สามารถยาวไดถึง 2 
เมตร ลำตนท่ีทอดนอนไปกับพื้นดินจะมีรากออกจากขอ และมีใบดก ใบเปนแบบใบประกอบสามใบยอย แตละใบยอยมีความ
ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร และกวาง 0.5-1.0 เซนติเมตร ดอกมีสีมวงและสีขาว (ภาพที่ 1) ฝกคอนขางยาว มีความยาว
ประมาณ 3.5-7.0 เซนติเมตร ในหน่ึงฝกจะมีเมล็ด 15 เมล็ด ถาฝกแกจะแตกเปนสองซีกเมล็ดจะรวงลงดิน โดยเมล็ดมีลักษณะ
เปนรูปวงรีและนูน ใน 1 กิโลกรัมจะมีเมล็ดประมาณ 48,000 เมล็ด ถัว่คาวาลเคดเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด แมแตใน
ดินทรายจนกระทั่งถึงดินเหนียวท่ีมีคาความเปนกรดดางในชวง 5.0-8.5 หรือในบริเวณที่ไดรับน้ำฝนนอยกวา 1,000 มิลลิเมตร
ตอป (สายัณห ทัดศรี, 2547 และ Hare et al., 1999) ถั่วคาวาลเคดสามารถใชเปนอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีไดเนื่องจากมี
คุณคาทางอาหารสูง โดยเมื่อตัดถั่วท่ีอายุ 45 วัน มีโปรตีนประมาณ 18 เปอรเซ็นต วัตถุแหง 91 เปอรเซ็นต (กองอาหารสัตว, 
2540) ผลผลิตน้ำหนักแหงประมาณ 1,120-1,160 กิโลกรัมตอไร ในการดูแลรักษานั้นจะมีการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หลัง
การตัดในอัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไรเพ่ือวัตถุประสงคในการเพ่ิมผลผลิตของถั่ว และในขัน้ตอนของการเก็บผลผลิตถั่วจะมีขอดี
คือใบไมรวงหลนงายเมื่อเทียบกับถั่วฮามาตา  ท้ังนี้ชวงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมท่ีจะทำใหถั่วคาวาลเคดมีคุณภาพดีเมื่อนำมา
ทำถ่ัวแหงไวใชในฤดูแลงและชวงขาดแคลนพืชสด คือ ชวงที่ถั่วเริ่มออกดอก ซึ่งมีสวนของใบและลำตนปริมาณมาก และควร
เก็บในชวงที่สภาพอากาศไมมีฝนหรือฝนท้ิงชวงเพ่ือสามารถลดความชื้นไดงาย (กองอาหารสัตว, 2563ก)  

การใชประโยชนจากถั่วคาวาลเคดน้ัน ในปจจุบันนิยมปลูกเพื่อผลิตเปนถั่วคาวาลเคดแหง (Hay) การตัดถั่วคาวาล
เคดแหงอัดฟอนใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพควรตัดเมื่อถั่วมีอายุระหวาง 90 – 120 วัน มีโปรตีนประมาณ 14 – 15 

เปอรเซ็นต (กองอาหารสัตว, 2563ก) การตากถ่ัวอาจใชวิธีการตากแดดในแปลงหรือบนลานประมาณ 2 – 3 วัน และการตาก
โดยวิธีผึ่งลมในโรงเก็บหญาแหงแบบโปรงประมาณ 5 – 7 วันแตวิธีนี้ตนถ่ัวมีโอกาสข้ึนราไดงายหากปริมาณถ่ัวที่ตากมาก หรือ
กองหนาเกินไปจึงตองมีการกลับกองอยูเสมอ การอัดฟอนโดยใชเครื่องจักรควรใหมีน้ำหนักเฉลี่ยฟอนละ 15 กิโลกรัม หากอัด
ดวยลังไมควรใหมีน้ำหนักเฉลี่ยฟอนละ 10 กิโลกรัม (กองอาหารสัตว, 2563ก) 

ปุย หมายถึง วัสดุที่ใหสารอาหารกับพืช หรือ ชวยปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช โดยทั่วไปจะแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ ปุยอินทรีย ปุยเคมี และปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยท่ีไดจากวัสดุอินทรีย ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธี
ทำใหช้ืน สับ หมัก บด รอน หรือดวยวิธีการอ่ืนและวัสดุอินทรียตองผานการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพกอน  พืชจึงนำไปใช
ประโยชนได ปุยเคมี หมายถึง ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสารสังเคราะห และปุยชีวภาพหมายถึง ปุยท่ีไดจากการนำ
จุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงดินทางชีวภาพ 
ทางกายภาพ หรือ ทางเคมี (ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค, 2542) สำหรับปุยหมักจากไสเดือนดินน้ัน จัดเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งที่
เกิดจากเศษซากพืชหรืออินทรียวัตถุตางๆ รวมท้ังดิน และจุลินทรียที่ไสเดือนดินกินเขาไปแลวผานกระบวนการยอยสลาย
อินทรียวัตถุเหลานั้นภายในลำไสของไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลที่มีลักษณะเปนเม็ดดำ มีธาตุอาหารพืชที่อยูในรูปที่พืช
สามารถนำไปใชไดในปริมาณที่สูง (สามารถ ใจเตี้ย, 2555) อานัฐ ตันโช (2549) รายงานวา องคประกอบหลักของปุยหมักมูล
ไสเดือนดินประกอบไปดวยไนโตรเจน 0.34 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 4.39 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม 9.31 เปอรเซ็นต และมี
คาความเปนกรดดางประมาณ 7.65 ดวยคุณสมบัติที่ดีดังกลาว ปุยหมักมูลไสเดือนดินจึงเหมาะที่จะนำมาใชเพ่ือการเพาะปลูก
หรือใชปรับปรุงดิน (ทัศนีย ศรีโสภา, 2540) ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงไดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชปุยชนิดตางๆ ตอ
การเจริญเติบโตของถั่วคาวาลเคด โดยเลือกที่จะใชปุยหมักมูลไสเดือนดิน เปรียบเทียบกับการใชดินผสม และการใชปุยเคมีใน
สัดสวนท่ีกรมปศุสัตวไดแนะนำไว 
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2. วิธีดำเนินการวิจัย  
2.1 การเตรียมวัสดุปลูก 

2.1.1 ดินผสม ยี่หอขุยไผ ซื้อจากตลาดไท วัดคาความอุดมสมบูรณเบ้ืองตนดวยชุดทดสอบดินของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวามีความเปนกรดดางปานกลาง (pH = 7.0) ไนโตรเจน (N) และ
ฟอสฟอรัส (P) ต่ำมาก และโพแทสเซียม (K) ปานกลาง 

2.1.2 ปุยหมักมูลไสเดือนดิน ไดมาจากการเลี้ยงไสเดือนดินที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ผสมกับดินผสมจากขอ 2.1.1 ในสัดสวน 50:50 จากนั้นวัดคาความอุดม
สมบูรณเบื้องตนดวยชุดทดสอบดิน พบวา มีความเปนกรดดางปานกลาง (pH = 7.0) ไนโตรเจน (N) ต่ำมาก ฟอสฟอรัส (P) 
สูงมาก และโพแทสเซียม (K) ปานกลาง 

2.1.3 ปุยเคมีใชสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว หรือคิดเปน 2 กรัมตอ
ถุงพลาสติกดำที่ใชทดลอง 

 2.2 แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด โดยนำดินและปุยทั้งสองชนิดจากขอ 2.1 กรอกใสถุงพลาสติกดำขนาด        

9 x 18 นิ้วท่ีเตรียมไว แลวจึงหยอดเมล็ดถั่วคาวาลเคดลงใสถุงพลาสติกดำจำนวน 27 ถุง ถุงละ 5 เมล็ด แบงกลุมการทดลอง
ออกเปน 3 กลุม กลุมละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 3 ถุง รวมเปน 9 ถุงดังนี ้

กลุมที่ 1 ปลูกถั่วในดินผสมย่ีหอขุยไผ 
กลุมที่ 2 ปลูกถั่วในดินผสมปุยหมักมูลไสเดือน ในสัดสวนดินตอปุยหมักมูลไสเดือน 50:50  

กลุมที่ 3 ปลูกถั่วในดินผสมปุยเคมี โดยใสปุยเคมีเมื่อถั่วมีอายุ 7 วัน อัตรา 2.0 กรัมตอถุง 
2.3 การดูแลรักษา 

นำถั่วที่ปลูกทั้ง 27 ถุงจัดเรียงในโรงเรือนเปด โดยในแตละกลุมทดลองจัดวางในพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร (9 
ถุงตอพื้นท่ี 1 ตารางเมตร) รดน้ำเชาเย็น เน่ืองจากชวงเวลาที่ปลูกเปนชวงฤดูรอนอุณภูมิคอนขางสูง และมีการกำจัดวัชพืชท่ี
ขึ้นในถุงเปนประจำ 

2.4 การบันทึกผล 

2.4.1 การเจริญเติบโต 

บันทึกผลการเจริญเตบิโตของตนถั่วคาวาลเคดทุกสัปดาห โดยนับจำนวนใบ และวัดความกวางของใบโดย
ใชเวอรเนีย ความสูงของลำตนวัดโดยใชไมบรรทัด (เซนติเมตร) วัดจากโคนตนดานลางจนถึงปลาย ใชเวลาบันทึกผลรวม
ทั้งหมด 12 สัปดาห สัปดาหสุดทายอายุ 84 วัน 

2.4.2 ผลผลิต (กรัมตอตารางเมตร) 
สัปดาหที่ 12 เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดลำตนสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร จากน้ันช่ังน้ำหนักสด และ

บรรจุลงในถุงกระดาษที่ระบุกลุมทดลอง นำไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 24 ช่ัวโมง เพื่อคำนวณ
ผลผลิตน้ำหนักแหงตอไป 

2.5 การวิเคราะหทางสถิติ 

ขอมูลดิบทั้งหมดนำมาวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95 เปอรเซ็นต หรือ P<0.05 
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3. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย 

 3.1 การเจริญเติบโต 

3.1.1 ความสูง (เซนติเมตร) จากการศึกษาพบวา การใชวัสดุปลูกท่ีตางกันไมมีผลตอการเจริญเติบโตดานความ
สูงของถั่วคาวาลเคดตลอดการศึกษา 12 สัปดาห (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ความสูงเฉลี่ยของตนถั่วคาวาลเคดที่ปลูกในวัสดุปลูกแตกตางกัน (เซนติเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
สัปดาหท่ี วัสดุปลูก P-value ระดับ

นัยสำคัญ ดินผสม ดินผสมปุยหมักมูลไสเดือน ดินผสมปุยเคมี 
1 11.67  1.53 12.67  1.53 11.89  0.77 0.808 ns 

2 12.78  1.71 14.00  3.18 13.11  0.69 0.775 ns 

3 14.11  1.71 15.33  3.46 14.67  1.33 0.823 ns 
4 15.33  2.08 16.56  3.09 15.78  1.50 0.814 ns 
5 16.67  1.76  18.67  2.08 17.11  1.83 0.449 ns 
6 18.11  1.71  19.89  1.83 18.33  1.86 0.467 ns 
7 19.33  1.67  21.44  1.17 19.89  1.57 0.273 ns 
8 20.44  1.50  23.11  1.64 21.56  2.14 0.262 ns 
9 22.44  1.83  24.89  1.26 23.44  2.21 0.323 ns 
10 24.22  0.96  26.56  1.84 24.89  1.84 0.308 ns 
11 26.56  1.53  28.67  2.08 26.89  1.57 0.297 ns 
12 29.00  1.20 30.67  2.40 28.89  1.26 0.418 ns 
หมายเหตุ  ns คาเฉลี่ยในแนวนอนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

3.1.2 ความกวางของใบ (เซนติเมตร) จากผลการศึกษา พบวา ความกวางของใบถ่ัวคาวาลเคดเฉลี่ยตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เฉพาะสัปดาหแรกของการเจริญเติบโต และเมื่อเขาสูสัปดาหที่สอง พบวา วัสดุปลูกไมมีผล
ตอความกวางของใบถั่วคาวาลเคด ดังแสดงในตารางที่ 2  ความกวางของใบพืชมีความสำคัญเนื่องจากเปนพื้นที่ในการ
สังเคราะหแสงของพืชเพื่อการเจริญเติบโต และเปนแหลงสำคัญของโปรตีนในพืชอาหารสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ถัว่คาวาลเคด 
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ตารางที่ 2 ความกวางใบเฉลี่ยของตนถั่วคาวาลเคดที่ปลูกโดยใชวัสดุปลูกแตกตางกัน (เซนติเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
สัปดาหท่ี วัสดุปลูก P-value ระดับ

นัยสำคัญ ดินผสม ดินผสมปุยหมักมูลไสเดือน ดินผสมปุยเคมี 
1 0.45  0.38 b 0.83  0.16 a 0.45  0.10 b 0.010 * 
2 0.83  0.16 0.83  0.16 0.79  0.10 0.917 ns 

3 0.93  0.57 0.93  0.57 0.96  0.10 0.834 ns 
4 0.97  0.01 0.99  0.03 1.00  0.08 0.893 ns 
5 0.97  0.01 0.99  0.03 1.00  0.08 0.893 ns 
6 0.97  0.01 0.99  0.03 1.00  0.08 0.893 ns 
7 0.97  0.01 0.99  0.03 1.00  0.08 0.893 ns 
8 1.00  0.00 0.99  0.03 1.04  0.01 0.072 ns 
9 1.00  0.00 0.99  0.03 1.04  0.01 0.072 ns 
10 1.11  0.06 1.08  0.05 1.10  0.03 0.880 ns 
11 1.14  0.06 1.16  0.03 1.13  0.03 0.706 ns 
12 1.17  0.01 1.17  0.01 1.16  0.00 0.630 ns 
หมายเหตุ  อักษร abc ที่กำกับคาเฉลี่ยในแนวนอนที่แตกตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ns คาเฉลี่ยในแนวนอนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
* คาเฉลี่ยในแนวนอนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

3.1.3 จำนวนใบ (ใบตอตน) จากผลการศึกษา พบวา การใชวัสดุปลูกตางกัน สงผลใหถั่วคาวาลเคดมีการสราง
ใบในจำนวนที่แตกตางกันคอนขางชัดเจนตั้งแตสัปดาหแรกของการงอกจนกระทั่งสิ้นสุดการเก็บขอมูลคือ  12 สัปดาห 
(P<0.05) จากตารางที่ 3 เห็นไดวา แมวาการใชดินผสมกับปุยหมักมลูไสเดือนในสัดสวน 50:50 สงผลใหถ่ัวสรางใบมากท่ีสุดใน
สิบสัปดาหแรก (P<0.05) แตเมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 12 ถั่วคาวาลเคดกลุมที่ปลูกในดินผสมกลับมีการสรางใบมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก ปุยหมักมูลไสเดือน และปุยเคมี ตามลำดับ (P<0.05) จำนวนใบตอตนนั้นมีความสำคัญในดานของการ
เปนแหลงของโปรตีน โดยใบถั่วคาวาลเคดมีโปรตีนสูงถึง 23 เปอรเซ็นต (มนัสนันท นพรัตนไมตรี และคณะ, 2562) และ
วัตถุประสงคหลักของการผลิตถั่วคาวาลเคดคือ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ และผลิตเปนถ่ัวแหง (Hay) ซึ่งการผลิตถั่วแหงหรือหญา
แหงที่ดีนั้น กรมปศุสัตวไดแนะนำวา ควรเปนพืชที่มีจำนวนใบมาก และหลุดรวงไดนอย และเมื่อทำแหงแลวจะมีโปรตีนท้ังตน
เฉลี่ย 14.48 เปอรเซ็นต (กองอาหารสัตว, 2563ข) ดังนั้น การใชปุยหมักมูลไสเดือนผสมในดินเพื่อผลิตถั่วคาวาลเคดแหง ก็
สามารถเพิ่มผลผลิตใบไดเปนอยางดี แตทั้งน้ี ในการทดลองในระบบไรนาหรือสภาพจริง อาจจะตองมีการคำนวณปริมาณปุยที่
ใช เชนการศึกษาของ วนิดา ชัยชนะ (2560) ซึ่งใชปุยหมักมูลไสเดือนปลูกผักบุ งจีนปริมาณ 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร 
คลุกเคลากับสภาพแปลงจรงิ ผลการศึกษาแมวาลักษณะการเจริญเตบิโตของผักบุงจีนเทียบกับการใชวิธีเดิมของเกษตรกรจะไม
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตตัวเลขก็มีแนวโนมที่ดีกวากรรมวิธีของเกษตรกร  
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ตารางที่ 3 จำนวนใบเฉลี่ยของตนถั่วคาวาลเคดที่ปลูกโดยใชวัสดุปลูกแตกตางกัน (ใบ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
สัปดาหท่ี วัสดุปลูก P-value ระดับ

นัยสำคัญ ดินผสม ดินผสมปุยหมักมูลไสเดือน ดินผสมปุยเคมี 
1 10.44  1.67 b 13.89  1.54 a 9.33  1.20 c 0.022 * 
2 12.44  1.50 b 15.67  0.00 a 10.78  0.83 c 0.003 ** 
3 14.00  0.88 b 17.22  0.38 a 12.11  0.69 c 0.000 ** 
4 15.22  1.01 b 18.67  0.00 a 13.44  0.83 c 0.000 ** 
5 16.55  1.26 b 19.67  0.00 a 14.44  0.50 c 0.001 ** 
6 17.89  1.26 b 21.22  0.38 a 15.89  0.19 c 0.000 ** 
7 19.67  1.20 b 22.22  0.19 a 18.22  0.83 c 0.003 ** 
8 22.22  0.38 b 23.22  0.19 a 20.44  0.69 c 0.001 ** 
9 24.11  0.50 b 24.89  0.38 a 23.00  0.66 c 0.014 * 
10 26.67  0.57 b 27.11  0.76 a 24.66  0.66 c 0.010 ** 
11 29.89  1.67 a 26.78  0.19 b 26.67  0.88 b 0.019 * 
12 33.00  1.45 a 32.11  0.77 b 28.44  0.50 c 0.003 ** 
หมายเหตุ อักษร abc ที่กำกับคาเฉลี่ยในแนวนอนที่แตกตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 * คาเฉลี่ยในแนวนอนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 ** คาเฉลี่ยในแนวนอนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 

3.2 ผลผลิต 

การใชปุยหมักมูลไสเดือนผสมกับดิน สงผลใหถั่วคาวาลเคดใหผลผลิตทั้งตนดีที่สุด (P<0.05) รองลงมาคือการ
ใชปุยเคมีและการปลูกโดยใชดินเพียงอยางเดียว คือ 21.15, 12.78 และ 10.35 กรัมตอตารางเมตร ตามลำดับ และเนื่องจาก
เปนการศึกษาในสภาพถุงเพาะชำท่ีมีการจำกัดปริมาณวัสดุปลูก สงผลใหตัวเลขผลผลิตของการศึกษาครั้งนี้นอยกวาผลผลิต
ของกรมปศุสัตวที่เปนการเก็บขอมูลในสภาพแปลงทดลอง แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานผลของปุยหมักมูลไสเดือนใน
การปลูกพืช พบวา ยังคงเปนปุยที่สามารถชวยเพิ่มผลผลิตพืชไดหลายชนิด เชน ผักบุงจีน (วนิดา ชัยชนะ, 2560) แครอท 
(Muscolo et al., 1999) และมะเขือเทศเชอรี่ (เกศกนก วงศชยานันท และ คมกฤษณ แสงเงิน, 2563) เปนตน ทั้งนี้ 
เนื่องจากปุยหมักมูลไสเดือนมีฮิวมิค และสารประกอบอ่ืนๆ ไดแก ฮอรโมนพืชที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียในดินในปริมาณ
ที่พืชสามารถนำไปใชประโยชนได โดยไมขึ้นกับธาตุอาหารทีม่ีอยูในดิน (Muscolo et al., 1999; Norman et al., 2005) 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

 4.1 การใชปุยและดินผสมทั้งสามกลุมไมสงผลตอความสูงและความกวางของใบถ่ัวคาวาลเคด 

4.2 การใชดินผสมปลูกเพียงอยางเดียวสงผลใหถั่วคาวาลเคดมีจำนวนใบตอตนมากที่สุด รองลงมาคือ การใชดินผสม
ปุยหมักมูลไสเดือน และการใชดินผสมปุยเคมี ตามลำดับ  

4.3 การใชดินผสมปุยหมักมูลไสเดือนปลูกถั่วคาวาลเคดทำใหถั่วมีผลผลิตทั้งตนมากที่สุด รองลงมาคือ ดินผสม
ปุยเคมี และการใชดินผสมอยางเดียว ตามลำดับ 
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5. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังนี้แมวาจะดำเนินการในโรงเรือน แตมีประโยชนในดานการผลิตพืชอาหารสัตวใหมีความยั่งยืน แตยังมี
ประเด็นที่สามารถดำเนินการเพ่ิมได เชน การเพิ่มจำนวนซ้ำใหมากข้ึน การเปรียบเทียบตนทุนการผลิตโดยเฉพาะดานการใช
ปุยและการใชน้ำสำหรับการปลูกพืช ตลอดจนการทดลองในระบบไรนาจริงและคิดตนทุนการผลิตจริง 
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อิทธิพลของหญาหวานตอการเจริญเติบโตของมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเช้ือ 
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บทคัดยอ 

มวงเทพรัตน (Exacum affine Balf.f. ex Regel) เปนไมมงคลที่ไดรับความนิยมปลูกโดยทั่วไปจึงเปนที่ตองการ
อยางตอเนื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีบทบาทสำคัญในการขยายพันธุพืชจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยงประกอบดวยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง วิตามิน และน้ำตาล ซึ่งในปจจุบันหญาหวาน (Stevia rebaudiana 
Bertoni) ถูกนำมาใชทดแทนน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มอยางกวางขวาง และอาจจะนำใชทดแทนสารเคมีบางชนิด 
และน้ำตาลในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได หลังจากเพาะเลี้ยงช้ินสวนยอดมวงเทพรัตนบนอาหาร MS สูตรตาง ๆ 
เปนระยะเวลา 4 สัปดาห พบวา มวงเทพรัตนที่เลี้ยงบนอาหารทุกสูตรสามารถรอดชีวิตได 100 เปอรเซ็นต สำหรับหญาหวาน
ผลทำใหเกิดการยืดยาว (7.35+0.11) มากกวาการเพิ่มปริมาณยอด น้ำหนักสด และน้ำหนักแหง เมื่อเติม BA รวมกับน้ำตาลที่
ไมเติมวิตามินสามารถชักนำใหเกิดยอดไดมากท่ีสุด  (4.6+0.22) แตการเติม BA และหญาหวานแมวาไมมีวิตามิน (3.9+0.23) 
มีจำนวนยอดไมตางจากสูตร MS ปกติที่เติม BA (3.8+0.13) สวนการใช NAA ไมวาจะรวมกับหญาหวานหรือน้ำตาล 
ก็ไมสามารถชักนำใหมวงเทพรัตนเกิดรากได 

คำสำคัญ: หญาหวาน, มวงเทพรัตน, สภาพปลอดเชื้อ 
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The Influence of Stevia (Stevia Rebaudiana) on Growth of Exacum affine 
Balf.f. ex Regel in Plant Tissue Culture 

Wanwisa Ramangthong1 and Mattanaporn Maikami1* 

Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage 

*mattanaporn@vru.ac.th 

Abstract 

Persian violet (Exacum affine Balf.f. ex Regel) is an auspicious plant that has been popularly grown 
planting, therefore there is continuously needed. Tissue culture plays an important role in plant propagation 
in a relatively short time period. The culture media preparing consists of various macronutrient micronutrient 
and vitamins. Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is widely substitutive sugar applied in food and beverage, 
moreover, this plant leaves are possibly used to alternative some chemical and sugar in plant tissue culture 
medium. After culturing Persian violet on various MS mediums for 4 weeks, the results showed the percentage 
survival of the plantlets in all mediums was 100%. For the effect of stevia of the plant elongation, it (7.35+0.11) 
was higher than shoot number, fresh weight and dry weight. When culturing the plant supplemented BA and 
sugar without added vitamin, it demonstrated the highest shoot number (2.9+0.23) but only BA and stevia 
(3.8+0.42) showed the same shoot number as the normal MS medium supplemented BA. Additionally, 
the supplemented MS medium with NAA either stevia or sugar was not able to induce root in Persian violet. 

Keywords: Stevia (Stevia Rebaudiana), Exacum affine Balf.f. ex Regel, Plant tissue culture 

93



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 
 

1. บทนำ  
 

มวงเทพรัตน (Exacum affine Balf.f. ex Regel) (GENTIANACEAE) เปนพืชลมลุกอายุสั้นที่มีดอกสีมวงและเกสร 
สีเหลือง เดิมมีช่ือวา ดาวลอมเดือน ภายหลังในป พ.ศ. 2552 ไดรับพระราชทานช่ือใหม วา “มวงเทพรัตน” เน่ืองจากสีมวง
ของดอกเปนสีประจําพระองค ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(เศรษฐมันตร , 2553) และเน่ืองจากดอกมวงเทพรัตนมีสี สวยงาม ทําใหนิยมปลูกเปนไมดอกไมประดับโดยท่ัวไป 
ซึ่งการเพาะปลูกมีหลายวิธี การเพาะเมล็ด การปกชํากิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Jiropasphanuwong et al., 2015) 

อาหารสังเคราะหที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีหลายสูตร แตละสูตรจะมีองคประกอบของอาหาร แตกตางกัน
ตามวัตถุประสงคในการเพาะเล้ียงพืชแตละชนิด สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด 
คือ Murashige and Skoog (MS) (Murashige and Skoog, 1962) อาหารสูตร MS ประกอบดวยสารเคมีทั้งธาตุอาหารหลัก 
ธาตุอาหารรอง วิตามิน และน้ำตาล ปจจุบันการใชหญาหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ทดแทนการใชน้ำตาล 
ในอาหารและเครื่องด่ืม ดังนั้นหญาหวานอาจจะเปนหนึ่งในตัวเลือกที่อาจะใชทดแทนสารเคมีบางชนิด และน้ำตาลในอาหาร
สูตร MS ไดเนื่องจากหญาหวาน  มีคารโบไฮเดรต (รอยละ 53.57) โปรตีน (รอยละ 13.74) และไฟเบอร (รอยละ  12.99) 
ยังมีสารใหความหวานท่ีเรียกวา สตีวิโอไซด (stevioside) (วทันยา และคณะ, 2555) ปจจุบันยังไมพบการรายงานผลของการ
ใชหญาหวานในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รวมท้ังผลของหญาหวานตอเจริญเติบโตของพืชดวย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงศึกษาผลของ
หญาหวานท่ีมีตอเจริญเติบโตของมวงเทพรัตนในสภาพท่ีปลอดเช้ือ 
 

2. วัสดุ-อุปกรณและวิธีการทดลอง 
นำมวงเทพรัตน (Exacum affine Balf.f. ex Regel) ที่ปลอดเช้ือมาเลี้ยงบนอาหาร MS (Murashige and Skoog, 

1962) ที่ เติม BA ความเขมขน 1 มก ./ล . (Jiropasphanuwong et al. 2015) เพื่อ ชักนำให เกิดยอด เปนระยะเวลา 
4 สัปดาห จากนั้นยายลงอาหาร MS เปนระยะเวลาอีก 4 สัปดาห และเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีอุณหภูมิ 25-28 องศา
เซลเซียส ความเขมของแสง 40 mmol m-1 s-1 เพื่อเพ่ิมจำนวนช้ินสวนพืชใหเพียงพอตอการทดลอง 

2.1 ผลของหญาหวานตอการเจริญเติบโตของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  
นำมวงเทพรัตนที่ไดจากการเพิ่มจำนวนยอดมาตัดปลายยอดใหยาวประมาณ 2 ซม. มาทดสอบการเจริญเติบโต 

ในอาหารแข็งสูตร MS ที่มีการเติม และไมเติมวิตามิน (Stock 5 (+V5 และ -V5 ตามลำดับ)) รวมกับการเติมหญาหวาน (ST) 
เขมขน 28.57 ก/ล (วทันยา และคณะ, 2555) หรือน้ำตาล (SU) 30 ก./ล. ดังนี ้

(1.) MS-V5+ST (2.) MS-V5+SU 
(3.) MS+V5+ST (4.) MS+V5+SU 
โดยเพาะเลี้ยงมวงเทพรัตนในอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  จากนั้นบันทึกเปอรเซ็นตการรอดชีวิต 

(จำนวนตนที่รอดชีวิต/(จำนวนตนทั้งหมด -จำนวนตนที่รอดชีวิต)*100) ความยาวยอด (มม.) จำนวนยอด จำนวนราก 
จากน้ันนำตนที่อยู ในสภาพปลอดเช้ือมาลางวุนใหสะอาด และซับใหแหงแลวช่ังน้ำหนักสด  (มก .) (ลำตนและใบ ) 
จากนั้นจึงนำไปช่ังน้ำหนักแหง (มก.) โดยอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซียลเซียส เปนเวลา 3 วัน (กรรณิการ และมัทนภรณ, 2562) 

2.2 ผลของ BA และหญาหวานตอการชักนำการเกิดยอดของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
นำมวงเทพรัตนที่ไดจากการเพิ่มจำนวนยอดมาตัดปลายยอดใหยาวประมาณ 2 ซม. มาทดสอบการเจริญเติบโต  

ในอาหารแข็งสูตร MS ที่มีการเติม และไมเติมวิตามิน (Stock 5 (+V5 และ -V5 ตามลำดับ)) รวมกับการเติมหญาหวาน (ST) 
หรือน้ำตาล (SU) เชนเดียวกับ 2.1 นอกจากน้ียังมีการเติม 6-Benzylaminopurine (BA) ความเขมขน 1 มก./ล ดังนี ้

(1.) MS-V5+ST+BA (2.) MS-V5+SU+BA 
(3.) MS+V5+ST+BA (4.) MS+V5+SU+BA 
โดยเพาะเลี้ยงมวงเทพรัตนในอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  จากนั้นบันทึกผลการทดลอง 

เชนเดียวกับ 2.1 
2.3 ผลของ NAA รวมกับหญาหวานตอการชักนำใหเกิดรากของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

นำมวงเทพรัตนท่ีไดจากการเพ่ิมจำนวนยอดมาตัดปลายยอดใหยาวประมาณ 2 ซม. มาทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารแข็ง
สูตร MS ที่มี การเติม  และไม เติมวิตามิน  (Stock 5 (+V5 และ -V5 ตามลำดับ )) รวมกับการเติมหญ าหวาน  (ST)  
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หรือน้ำตาล (SU) เชนเดียวกับ  2.1 นอกจากนี้ยังมีการเติม Naphthylacetic acid (NAA) ความเขมขน  1 มก ./ล .
(Kachonpadungkitti and Jala, 2014) ดังนี ้

(1.) MS-V5+ST+NAA (2.) MS-V5+SU+NAA 
(3.) MS+V5+ST+NAA (4.) MS+V5+SU+NAA 
โดยเพาะเลี้ยงมวงเทพรัตนในอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 4 สัปดาห จากนั้นบันทึกผลการทดลองเชนเดียว 

กับ 2.1 
2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design; CRD) สูตรอาหารละ 5 ซ้ำ ซ้ำละ 2 ตน 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 

3. ผลการทดลอง 
 3.1 ผลของหญาหวานตอการเจริญเติบโตของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือช้ินสวนยอดมวงเทพรัตนบนอาหาร MS สูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 4 สัปดาหพบวา 

ในอาหารทุกสูตรมวงเทพรัตนสามารถรอดชีวิตได 100 เปอรเซ็นต  แตไมสามารถชักนำใหเกิดรากได จากภาพท่ี 1A  
แสดงใหเห็นวาอาหารสูตร MS ที่เติมหญาหวาน ทั้งเติมและไมเติมวิตามิน (MS-V5+ST และ MS+V5+ST) สามารถชักนำ 
ใหมวงเทพรัตนมีความยาวลำตนมากกวาการเติมน้ำตาล (MS-V5+SU และ MS+V5+SU) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
สวนการชักนำใหเกิดยอด (ภาพที่ 1B และ 2) อาหาร MS ปกติ (MS+V5+SU) สามารถชักนำใหเกิดยอดไดมากกวาการไมเติม
วิตามินแตเติมหญาหวาน (MS-V5+ST) สำหรับผลของหญาหวานตอน้ำหนักสด (ภาพที่ 1C) แตกตางอยางไมมีนัยสำคัญ 
เมื่อไมเติมวิตามิน แตนอยกวาอยางมีนัยสำคัญเมื่อมีวิตามิน 

 

 
 ภาพท่ี  1 อาหารสูตรตาง ๆ  ตอการเจริญ เติบโต  (A) ความยาวลำตน  (B) จำนวนยอด  (C) น้ำหนักสด 
และ (D) น้ำหนักแหงของมวงเทพรัตน ในเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนระยะเวลา 4 สัปดาห  คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย  ±  
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ตัวอักษรขนาดเล็กท่ีแตกตางกัน หมายถึงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (P ≤ 0.05) 
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 ภาพที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมวงเทพรัตนเลี้ยงบนอาหารสูตรตางๆ (A) MS-V5+ST (B) MS-V5+SU 
(C) MS+V5+ST และ (D) MS+V5+SU เปนเวลา 4 สัปดาห 
 

3.2 ผลของ BA และหญาหวานตอการชักนำการเกิดยอดของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
หลังจากเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อช้ินสวนยอดมวงเทพรัตนบนอาหาร MS รวมกับการไดรับ BA เพื่อศึกษาการชักนำ 

การเกิดยอดเปนระยะเวลา 4 สัปดาหพบวา อาหาร MS ปกติที่ เติม BA ความเขมขน 1 มก/ล (MS+V5+SU+BA) 
สามารถกระตุนใหยอดมวงเทพรัตนมีความยาวมากกวา (5.48+0.06) อาหารสูตรอื่น (ภาพที่ 3A) และการเติม BA 
รวมกับน้ำตาลที่ไมเติมวิตามินสามารถชักนำใหเกิดยอดไดมากที่สุด (4.6+0.22) (ภาพที่ 3B และ4) แตการเติมหญาหวาน 
แมวาไมมีวิตามิน (MS-V5+ST+BA) (3.9+0.23) มีจำนวนยอดไมตางจากสูตร MS ปกติที่ เติม BA (MS+V5+SU+BA) 
(3.8+0.13) สวนน้ำหนักสดและน้ำหนักแหงมีแนวโนมเหมือนกันโดยอาหารสูตร MS ที่ไมเติมวิตามิน แตเติมน้ำตาล 
รวมกับ BA (MS-V5+SU+BA) สงผลทำใหน้ำหนักสูงท่ีสุด ู

 

 ภาพที่ 3 การเติม BA รวมกับอาหารสูตรตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต (A) ความยาวลำตน (B) จำนวนยอด 
(C) น้ำหนักสด และ (D) น้ำหนักแหงของมวงเทพรัตนในเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนระยะเวลา 4 สัปดาห คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ± 
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ตัวอักษรขนาดเล็กท่ีแตกตางกัน หมายถึงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (P ≤ 0.05) 
 

                                          
 

 ภาพท่ี 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมวงเทพรัตนเลีย้งบนอาหารสูตรตางๆ (A) MS-V5+ST+BA (B) MS-V5+SU+BA 
(C) MS+V5+ST+BA และ (D) MS+V5+SU+BA เปนเวลา 4 สัปดาห 

A B C D 

A B C D 
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3.3 ผลของ NAA รวมกับหญาหวานตอการชักนำใหเกิดรากของมวงเทพรัตนในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
 เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินสวนยอดมวงเทพรัตนบนอาหารสูตร MS รวมกับการไดรับ NAA เพื่อศึกษาการชักนำ 
การเกิดรากเปนระยะเวลา 4 สัปดาหพบวา การเติม NAA ไมสามารถชักนำใหมวงเทพรัตนเกิดรากไดเลย อยางไรก็ตาม 
การเติม NAA รวมกับหญาหวานแมวาไมมีวิตามิน (MS-V5+ST+NAA) สามารถชักนำใหลำตนยืดยาว (7.73+0.10) 
ไดมากกวาการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรอื่น ๆ (ภาพที่ 5A) การชักนำยอดพบวาทุกสูตรอาหารมีประสิทธิภาพการชักนำยอด 
ที่ไมตางกัน(ภาพที่ 5B และ6) สวนน้ำหนักสดและน้ำหนักแหงมีแนวโนมเหมือนกันโดยเมื่อเลี้ยงมวงเทพรัตนในอาหารสูตร MS 
รวมกับ NAA แตไมเติมวิตามิน ไมวาจะเติมหญาหวานหรือน้ำตาลมีน้ำหนักไมตางกัน แตมากกวาการเติมวิตามิน  
อยางมีนัยสำคัญ (ภาพท่ี 5C-D)  

 
 ภาพท่ี 5 การเติม NAA รวมกับอาหารสูตรตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต (A) ความยาวลำตน (B) จำนวนยอด (C) 
น้ำหนักสด และ (D) น้ำหนักแหงของมวงเทพรัตนในเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปนระยะเวลา 4 สัปดาห คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ±  
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ตัวอักษรขนาดเล็กท่ีแตกตางกัน หมายถึงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (P ≤ 0.05)  

 
   
 
 
 

 ภาพที่  6 ลั กษณ ะสัณ ฐาน วิท ยาของม ว ง เทพ รัตน เลี้ ย งบ นอาห ารสู ต รต า งๆ  (A) MS-V5+ST+NAA  
(B) MS-V5+SU+ NAA (C) MS+V5+ST+ NAA และ (D) MS+V5+SU+ NAA เปนเวลา 4 สัปดาห 
 
 

 
 
 
 

B A C D 
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4. วิจารณผลการทดลอง 
ช้ินสวนมวงเทพรัตนที่เลี้ยงบนอาหาร MS สูตรตาง ๆ ที่มีการเติม และไมเติมวิตามิน รวมกับการเติมหญาหวาน 

หรือน้ำตาล เปนระยะเวลา 4 สัปดาห หญาหวานอาจจะมีผลทำใหเซลลเกิดการยืดยาว แตไมมีผลตอการเจริญเติบโต 
โดยสังเกตจากลำตนมวงเทพรัตนยืดยาวมากกวาการไดรับน้ำตาลเมื่อไดรับหรือไมไดรับวิตามินก็ตาม (ภาพท่ี 1) เนื่องจากสาร
สตีวิโอไซด (stevioside) ที่ เปนสารสำคัญในหญาหวานมีผลในการควบคุมการเจริญเติบโตคลายกับจิบเบอเรลลิน 
(gibberellins) (Nevmerzhitskaya et al., 2013) ซึ่งจิบเบอเรลลินมีสวนทำใหความสามารถในการยืดขยายขนาดของเซลล
เพิ่ มมากขึ้น  (พูนพิภพ , 2549 ) อยางไรก็ตามการยืดยาวของเซลลของมวงเทพรัตน ไม ไดสัมพันธกับเจริญ เติบโต 
โดยสังเกตจากการลำตนในอาหารสูตร MS+V5+SU มีความยาวนอยที่สุด แตกลับมีน้ำหนักสดมากวาการเลี้ยงในอาหาร 
สูตรอ่ืนมวงเทพรัตนที่ เพาะเลี้ยงดวยหญาหวานมีน้ำหนักนอยอาจจะเกิดจากสารใหความหวานที่ไดจากหญาหวาน  
ไมใหพลังงาน และไมทำใหเกดิเมแทบอลิซึม แมวาจะมีความหวานมากกวาน้ำตาล 10-15 เทา (Sangnate et al., 2011) 

เมื่อเปรียบเทียบผลของหญาหวานแมวาไมเติมวิตามินตอการชักนำใหเกิดยอดระหวางการไมเติม BA (2.4+0.26) 
และเติม BA (3.9+0.23) (ภาพที่ 1B 3B 2 และ4) จะเห็นไดวาหญาหวานอาจจะสงเสริมผลของการชักนำใหเกิดยอดของ BA 
โดยไมตองเติมวิตามิน นอกจากนั้นยังมีจำนวนยอดไมตางจากเติมวิตามิน น้ำตาลและ BA (3.8+0.13) จำนวนยอดที่เพิ่มขึ้น
เกิดจาก BA ซึ่งเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุมไซโทไคนินที่มีคุณสมบัติชวยใหเกิ ดการแบงเซลลเพิ่มขนาดเซลล 
รวมถึงกระตุนการทำงานของโปรตีนและเอนไซม (Ritti et al., 2017) สวนคุณสมบัติของไซโทไคนินในการกระตุน 
การแตกตาขาง สงเสริมการสรางยอดและเกิดตนใหมของเน้ือเยื่อที่จะพัฒนามีความเกี่ยวของกับสัดสวนออกซิน 
ตอไซโทไคนินดวย โดยถาจะพัฒนาไปเปนยอดสัดสวนออกซินตอไซโทไคนินต่ำ (พูนพิภพ, 2549) เชนเดียวกับเพาะเลี้ยง 
มวงเทพรัตนที่เติม NAA แลวเกิดยอดลดลง (ภาพที่ 5B และ6) ก็อาจเกิดสาเหตุสัดสวนออกซินตอไซโทไคนินเชนกัน 
อยางไรก็ตามการชักนำมวงเทพรัตนใหเกิดยอดในสภาพปลอดเช้ือโดยใชหญาหวานทดแทนวิตามินในอาหารสูตร MS รวมกับ
การเติม BA จำนวนยอดท่ีไดไมแตกตางกับการเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ปกติตามรายงานของ อุบล (2556) แตนอยกวา 
Sarai et al. (2017) ที่เลี้ยงมวงเทพรัตนในอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2 มก/ล เปนเวลา 6 สัปดาห 

สำหรับการชักนำใหเกิดราก NAA อาจจะเปนสารสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุมออกซินที่ไมเหมาะสม 
ในการชักนำใหรากของมวงเทพรัตน ซึ่งแตกตางกับการทดลองของ Sarai et al. (2017) ที่เพาะเลี้ยงมวงเทพรัตนบนอาหาร 
ที่เติม NAA ความเขมขน 1 มก/ล แตสามารถชักนำใหเกิดรากได ความแตกตางดังกลาวอาจจะเกิดจากความตางของช้ินสวน  
ที่นำมาใชเพาะเลี้ยง 

 

5. บทสรุป  
หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือช้ินสวนยอดมวงเทพรัตนบนอาหาร MS สูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 4 สัปดาหพบวา  

ในอาหารทุกสูตรมวงเทพรัตนสามารถรอดชีวิตได 100 เปอรเซ็นต แตไมสามารถชักนำใหเกิดราก สำหรับหญาหวานผลทำให
เซลลเกิดการยืดยาว มากกวาการเพ่ิมปริมาณยอด น้ำหนักสด และน้ำหนักแหง เมื่อเติม BA รวมกับหญาหวานจำนวนยอด
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการเติม BA รวมกับการเติมน้ำตาล อยางไรก็ตามการชักนำยอดในอาหารที่เติม BA และหญาหวาน 
สวนการใช NAA ไมวาจะรวมกับหญาหวาน หรือไมสามารถชักนำใหเกิดรากได  
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บทคัดยอ  
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคัดแยกและศักยภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากกระบวนการผลิตยาง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย โดยทําการคัดแยกแบคทีเรียจากดิน น้ําเขาและตะกอนของระบบบําบัดน้ําเสีย
อุตสาหกรรมยางพารา ผลการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรียจํานวน 3 สายพันธุที่คัดแยกไดทีม่ีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจาก
อุตสาหกรรมยางพาราไดดี ไดแก Streptomyces atrovirens, Arthrobacter sp. และ Streptomyces sp.  โดยเช้ือท้ังสาม
สายพันธุสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมยางพาราได  
 

คําสําคัญ: กระบวนการผลิตยางพารา การบําบัดน้ําเสีย แบคทีเรีย 
 

Isolation and Evaluation Efficiency of Bacteria in Rubber Processing 

Wastewater Treatment  
 

Tapana Cheunbarn1, Siraporn Cheunbarn1*and Srikanjana Klayrung2 

 
1 Department of Environmental Technology, Faculty of Science, Maejo University 

2 Department of Biological Technology, Faculty of Science, Maejo University 

*Corresponding author; E-mail: siraporn@mju.ac.th 
 

Abstract 
 

 This research is focused the study of isolation and potential of bacterial separation from the 

rubber processing to improve the wastewater efficiency. The bacterial isolates from soil, rubber industry 

wastewater treatment influent and sludge. From the study, the effectiveness of 3 strains for wastewater 

treatment were Streptomyces atrovirens, Arthrobacter sp. and Streptomyces sp. All three strains can be 

applied for increasing the efficiency of the wastewater treatment system from the rubber processing. 
 

Keywords: Rubber processing, Wastewater treatment, Bacteria 
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1. บทนํา  
 

ยางพาราถเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศ โดยในป 2562 ประเทศไทยมีการสงออกยางพารา ท้ังในรูป
ของยางแผนรมควัน ยางแทงมาตรฐาน น้ํายางขน และอ่ืนๆ เปนมูลคา 128,493.0 ลานบาท และมีการสงออกผลิตภัณฑยาง 
เปนสินคา อันดับ 4 ของการสงออก (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย , 2563)   
อยางไรก็ตามในกระบวนการผลิตยางนั้นมีขั้นตอนท่ีกอใหเกิดน้ําเสียไมวาจากกระบวนการลางทําความสะอาด การเติมสาร
เพื่อใหน้ํายางจับตัว การปนเหวี่ยง และการรีดแผนยาง เปนตน ซึ่งกระบวนการตางๆ เหลาน้ีจะกอใหเกิดน้ําเสียจากการผลิต
และมีกลิ่นเหม็น น้ําเสียจากอุตสาหกรรมยางพารา จะมีคุณสมบัติคือมีคาซีโอดี  บีโอดี ของแข็งทั้งหมด สารแขวนลอย และ
ความเปนกรดสูง ซึ่งปริมาณและความสกปรกของน้ําเสียจะแตกตางกันไปในแตละประเทศข้ึนอยูกับประเภทของเน้ือยางดิบ
และเทคนิคกระบวนการแปรรูปของยางพารา ในการจัดการน้ําเสียจากอุตสาหกรรมยางพาราใหผานมาตรฐานน้ําทิ้งนั้นยัง
เปนไปไดยาก เน่ืองจากคุณสมบัติของยางไมละลายน้ําและมีความยืดหยุนสูง ซึ่งเกิดจากโครงสรางโมเลกุลของยางมีลักษณะ
เปนเกลียวทําใหยากตอการกําจัด 
 การกําจัดหรือการฟนฟูทางชีวภาพ ถือเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมและนาสนใจโดยเฉพาะการใชศักยภาพการ
ยอยสลายของจุลินทรียเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม (Watanabe, 2001) โดยจุลินทรียในระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพมีหนาที่
สําคัญในการยอยสลายสารอินทรียโดยใชเปนอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนประชากร เปนผลทําใหสารอินทรียใน
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมีปริมาณลดลงและคุณภาพน้ําดีขึ้น  กอนระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ สําหรับแบคทีเรียยอยสลาย
ยางไดนั้นจะมีความสามารถในการใชยางเปนแหลงคารบอนในการเจริญเติบโตนั้นมีอยูดวยกันหลายชนิด จากรายงานของ 
Imai et al. (2011) พบวาแบคทีเรียสายพันธุ Gordonia sp., Nocardia sp., Streptomyces sp. และ Xanthomonas 
sp. มีความสามารถในการยอยสลาย Poly (cis-1, 4-isoprene) ที่เปนสูตรทางเคมีของยางได และในรายงานของ Linos et 
al. (2000) พบแบคทีเรีย 2 สายพันธุ Gordonia polyisoprenivorans และ G. Westfalica ที่สามารถยอยสลายยางได
เชนกัน  สําหรับการบําบัดน้ําเสียจากขบวนการผลิตยางพารานั้น มีรายงานวา แบคทีเรียสายพันธุ Arthrobacter sp. ที่คัด
แยกไดจากน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา สามารถลดคา BOD ได 70.4% และ COD ได 76.8% ในระยะเวลา 15 วัน
ของการศึกษา Smitha (2012)  ในขณะที่ Pillai and Girish (2014) ทําการศึกษาการบําบัดน้ําเสียโรงงานยางพาราโดยใช
การทํางานของรวมกันของแบคทีเรียจํานวน 4 ชนิดที่คัดแยกไดจากน้ําท้ิงจากการโรงงานผลิตยางพารา ไดแก  Arthrobacter 
sp. Bacillus sp. Lactobacillus sp. และ Pseudomonas sp. พบวา สามารถลดคา COD ลงได 79.92% สารแขวนลอย
ทั้งหมด 72.63% และของแข็งทั้งหมด 76.1% จากรายดังกลาวแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกสายพันธุและการใชจุลินทรียในการ
บําบัดน้ําเสียอยางเหมาะสม จะชวยใหระบบบําบัดมีประสิทธิภาพและกําจัดสารปนเปอนในนํ้าเสียได 
 ดังน้ันการยอยสลายยางดวยจุลินทรียเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา 
โดยเฉพาะแบคทีเรีย ท่ีสามารถใชกําจัดหรือการฟนฟูทางชีวภาพไดดี เนื่องจากมีการเจริญที่รวดเร็วและงายตอการเพาะเลี้ยง 
(Glazer, 1997) การศึกษาครั้งจึงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือจุลินทรียที่คัดแยกไดจากสภาพแวดลอม
และน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมยางพาราในการบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางในการ
บําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมยางพาราที่มีประสิทธิภาพที่มีตนทุนในการเดินระบบที่ต่ํา 
 
2. วิธีการวิจัย  
   2.1 การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย 

ทําการคัดแยกจุลินทรียจากตัวอยาง น้ําเสียจากเครื่องรีดยาง น้ําเสียจากยางกอนถวย น้ําเสียจากบอแชยางเครพ ดิน
บริเวณทางน้ําท้ิงโรงงานแปรรูปยาง ดินขางบอพักน้ําเสียยางพารา และตะกอนจากบอบําบัดน้ําเสียยางพารา โดยช่ังตัวอยาง 1 
กรัม (ถาเปนของเหลว 1 มิลลิลิตร) เติมลงในหลอดทดลองท่ีมีน้ําเกลือรอยละ 0.85 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ทําการเจือจางเปน
ลําดับสวน (serial dilution) และนํามาแยกเช้ือโดยการเกลี่ยบนอาหารแข็ง nutrient agar  และ oatmeal agar บมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง คัดเลือกโคโลนีของแบคทีเรียมาทดสอบความสามารถในการยอยสลาย
ยางพาราบนอาหาร mineral salt media (MSM) ที่มีการเติมน้ํายางสด 0.2% ผสม Tween 80 ความเขมขน 0.002% ใน
อัตราสวน 1:1 บมที่ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้นเทอาหาร MSM ทีผ่สมน้ํายางสด 0.2% ทับลงบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือที่มีการเจริญของเช้ือจุลินทรียและนําไปบมที่ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน สังเกตวงใส (clear zone) รอบ
โคโลนี (Braaz et al., 2004) ศึกษาลักษณะของโคโลนี ใตกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 1,000 เทา นําเช้ือแบคทีเรียที่คัดแยก
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ไดมาทําเปนหัวเช้ือ โดยทําการเลี้ยงในอาหาร NB เขยาที่ 120 รอบ/นาที บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง สําหรับใชในการทดลองตอนตอไป 

 

 2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดในการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา  
 นําหัวเช้ือแบคทีเรียท่ีตองการทดสอบ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร และน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพาราปริมาตร 
285 มิลลิลิตร เติมลงในขวดรูปชมพู ขนาด 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ใหได 7 เขยาที่ 100 รอบ/นาที อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 14 วัน จากนั้นทําการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ไดแก ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอย และ ซีโอดี (APHA 

1998) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมยางพาราของแบคทีเรียแตละไอโซเลท การคํานวณ
ประสิทธิภาพของการบําบัด (% removal) ตามสมการที่ 1  

   

 ประสิทธิภาพของการบําบัด (% removal) = คาเริ่มตนการทดลอง – คาสิ้นสุดการทดลอง X 100        สมการที ่1 

       คาเริ่มตนการทดลอง 
  

 

 

 2.3 การศึกษาการยอยสลายถุงมอืยางพารา 
 นําหัวเช้ือแบคทีเรียที่ตองการทดสอบ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และอาหาร MSM 95 มิลลิลิตร เติมลงในขวดรูปชมพู 
ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีช้ินสวนถุงมือยางพาราท่ีถูกตัดขนาด 1X1 ตารางเซ็นติเมตร ที่ผานการอบฆาเช้ือที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส  เปนเวลา 15 นาที  นําไปเขยาที่ 180 รอบ/นาที ที่ 35 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 14 วัน  เพื่อให
แบคทีเรียเจริญบนถุงมือยางพารา หลังจากน้ันนําตัวอยางช้ินสวนถุงมือยางพารามาสองใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (SEM) ที่กําลังขยาย 2,000 เทา เพื่อดูการยอยสลายที่พ้ืนผิวของถุงมือยางท่ีเกิดจากแบคทีเรีย  
  

 2.4 การจําแนกชนิดแบคทีเรีย โดยการหาลําดับเบส16S rRNA 

 ทําการสกัดดีเอ็นเอดวยชุดสกัดสําเร็จรปู (Genomic DNA Kit)  ทําการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR  โดยใช  
ตั ว เริ่ม ต นสร างสาย พันธุกรรม  (primer) คือ  27F คือ  27F (5 'AGAGTTTGATCMTGG CTCAG-3 ') และ1522R (5 ' 

AAGGAGGTGATCCRCCGCA -3') จากนั้นตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอภายใตสนามไฟฟาภายใตตัวกลางชนิดวุน (Agarose gel 

lectrophoresis)   นําช้ินสวน 16S rDNA ที่ไดมาทําใหบริสุทธิ์ ดวยชุด GEL/PCR DNA Fragments Extraction Kit หา
ลําดับเบสโดยบริษัท First BASE Laboratories ประเทศมาเลเซีย นําลําดับเบสที่ไดไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูล โดยใช
โปรแกรม BLAST ของ The National Center for Biotechnology Information (NCBI) เพื่อระบุสายพันธุของแบคทีเรีย  
 

3. ผลการวิจัยและและการวิจารย 
 3.1 ผลการคัดแยกเชื้อจลุินทรีย 

จากการศึกษาคัดแยกเชื้อจากตัวอยาง บนอาหาร NA และ Oatmeal agar  พบวาสามารถทําการคัดแยกจุลินทรีย
ได 100 ไอโซเลท โดยแบงประเภทตามชนิดของตัวอยางในการคัดแยกประกอบดวยดังนี้ 1) ตัวอยางน้ําเสียคัดแยกได 41    
ไอโซเลท ใชรหัสช้ือ WT1 – WT41 2) ตัวอยางดินคัดแยกได 37 ไอโซเลท ใชรหัสเชื้อ S2-1 – S2-37 และ 3) ตัวอยางตะกอน
บอบําบัดนํ้าเสียยางพาราคัดแยกได 22 ไอโซเลท ใชรหัสเช้ือ SWT1 – SWT22 และเม่ือนําเชื้อทั้ง 100 ไอโซเลท มาทดสอบ
การยอยสลายยางนํ้าพาราดวยวิธี Latex overlay technique  พบวามีแบคทีเรียจํานวน 20 ไอโซเลต สามารถเจริญบน
อาหาร MSM latex overlay และมีจํานวน 3 ไอโซเลท ท่ีมีการเกิดวงใส (clear zone) รอบโคโลนี โดยแบคทีเรียที่เกิดวงใส
ไดแก รหัส S2-11, S2-12, และ S2-13 ลักษณะของโคโลนีแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะของโคโลนี ก.การเกิดวงใส (clear zone) รอบโคโลนี ข.ไมเกิดวงใส 
ในการเจริญของรหัสเช้ือสามารถแบงแบคทีเรียออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรก มีการสรางวงใสรอบโคโลนีของ

แบคทีเรียบนอาหาร MSM latex overlay  ไดแก รหัสเช้ือ S2-11, S2-12 และ S2-13 โดยทั้ง 3 ไอโซเลทเปนเช้ือกลุมที่ถูก
คัดแยกจากดินภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางพารา  ซึง่การเกิดวงใสแสดงถึงการปลอยเอนไซมมายอยสลายยางภายนอก
เซลล ในการสรางเอนไซมของแบคทีเรียที่ยอยสลายยางมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือเอนไซม Latex clearing protein (Lcp) ซึ่ง
มักเกิดกับเช้ือแกรมบวก โดยเฉพาะเชื้อแอคทีโนมัยซีท (Rose et al., 2005; Yikmis and Steinbuchel, 2012) แบคทีเรีย
ยอยสลายยางเหลานี้มียีน Lcp อยูใน Genomic จะสามารถผลิตเอมไซม Lcp ออกมายอยสลายยางโดยการตัดพันธะของ 
poly (cis-1,4-isoprene) ดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน สําหรับเอนไซมที่สามารถยอยสลายยางอีกชนิดหนึ่งน้ันมักพบในแบคทีเรีย
แกรมลบคือ Rubber Oxygenase A (RoxA) ไดแกเช้ือ Xanthomonas sp. และสําหรับกลุมที่ 2 นั้นแบคทีเรียที่สามารถ
ยอยสลายยางพาราไดแตไมพบวงใสนั้น มีทั้งสิ้น 17 ไอโซเลท โดยเปนแบคทีเรียที่สามารถเขาทําลายพื้นผิวของยางโดยตรง
ดวยการยึดเกาะ ซึ่งประกอบไปดวยแบคทีเรียในกลุม Corynebacterium sp., Nocardia sp., และ Mycobacterium sp. 
(Yimkis and Steinbuchel, 2012) 
 

3.2 การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดในการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา 
 นําเชื้อแบคทีเรียทั้ง 20 ไอโซเลทท่ีสามารถเจริญบนอาหาร MSM 0.2% latex มาทําการทดสอบการบําบัดน้ําเสีย
จากโรงงานผลิตยางพารา เปนเวลา 14 วัน พบวาแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียไดดีโดยสามารถบําบัด ซีโอดี
โดยรวมเกินรอยละ 70 มีทั้งสิ้น 6 ไอโซเลท ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตยางพาราของจุลินทรีย 
 

รายการ ของแข็งทั้งหมด สารแขวนลอย ซีโอด ี
 

 ปริมาณ (mg/L) การกําจัด (%) ปริมาณ (mg/L) การกําจัด (%) ปริมาณ (mg/L) การกําจัด (%) 
น้ําเขา 8,528±129.3 - 4,330±354.5 - 12,247±421.3 - 

ชุดควบคุม 7,286.7±114.1 14.5 3,233.3±230.0 25.3 3,600±560.0 70.6 

SWT14 7,005±244.4 17.8 2,500±0 42.3 2,353.9±46.5 80.7 

SWT17 7,178.3±127.9 15.8 2,933.3±288.7 32.3 2,827.2±148.8 76.9 

WT15 7,065±600.0 17.1 2,333.3±230.9 46.1 2,926.2±85.9 76.1 

S2-11 7,493.3±416.7 12.1 3,233.3±57.7 25.3 3,273.6±297.6 73.3 

S2-12 7,028.3±197.6 17.6 2,466.7±404.1 43.0 2,827.2±245.4 76.9 

S2-13 6,750±134.8 20.8 1,800±360.6 58.4 2,380.8±195.2 80.6 

ก. ข. 
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ของแข็งทั้งหมด (TS): น้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารามีคาเฉลี่ยของแข็งทั้งหมดกอนการทดลอง 
8,528±129.3 มิลลิกรัม/ลิตร และหลังจากใสเช้ือจุลินทรียเปนเวลา 14 วัน  พบวาจุลินทรียทั้ง 6  ไอโซเลท ยกเวน S2-11 ที่มี
ปริมาณของแข็งลดลงมากกวาชุดควบคุม โดย 3 อันดับแรกที่มีปริมาณของแข็งลดลงมากท่ีสุดไดแก S2-13, SWT14 และ 
S2-12  โดยมีปริมาณของแข็งทั้งหมด 6,750±134.8, 7,005±244.4 และ 7,028.3±197.6 มิลลิกรัม/ลิตร ในขณะที่ ชุด
ควบคุมมีปริมาณของแข็งทั้งหมด 7,286.7±114.1 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนประสิทธิภาพในการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดรอย
ละ 20.8, 17.8, 17.6 และ 14.5 ตามลําดับ 

สารแขวนลอย (SS): น้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารามีคาเฉลี่ยสารแขวนลอยกอนการทดลอง 4,330±354.5 
มิลลิกรัม/ลิตร และหลังจากใสเชื้อจุลินทรีย  พบวาจุลินทรียทุกไอโซเลท ยกเวน S2-11 ที่มีปริมาณของสารแขวนลอยเทากับ
ชุดควบคุม สําหรับ 3 อันดับแรกที่มีปริมาณของสารแขวนลอยลดลงมากท่ีสดุไดแก S2-13,  WT15 และ S2-12  โดยมีปริมาณ
สารแขวนลอย 1,800±360.6, 2,333.3±230.9 และ 2,466.7±404.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ในขณะที่ชุดควบคุมมีปริมาณ
ของสารแขวนลอย 3,233.3±230.0 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารแขวนลอยรอยละ 20.8, 17.8, 

17.6 และ 14.5 ตามลําดับ 

ซีโอดี: น้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารามีคาเฉลี่ยซีโอดีกอนการทดลอง 12,247±421.3 มิลลิกรัม/ลิตร และ
หลังจากใสเช้ือจุลินทรีย  พบวาจุลินทรียทั้ง 6 ไอโซเลทมีปริมาณซีโอดีลดลง อันดับแรกที่มีปริมาณซีโอดีลดลงมากท่ีสุดไดแก 
SWT14 โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีปริมาณซีโอดี 2,353.9±46.5 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนประสิทธิภาพในการลดคาซีโอดีรอย
ละ 80.7 รองลงมาไดแก S2-13 มีปริมาณซีโอดี 2, 2,380.8±195.2 5 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนประสิทธิภาพรอยละ 80.7

ในขณะที ่S2-12 และ SWT17 ที่มีคาเทากัน โดยมีปริมาณซีโอด ี 2827.2±245.4 และ 2827.2±148.8 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปน
ประสิทธิภาพรอยละ 76.9  ในขณะท่ีชุดควบคุมมีปริมาณของซีโอดี 3,600±560.0 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเปนประสิทธิภาพในการ
ลดคาซีโอดีรอยละ 70.6 

จากผลการบําบัดน้ําทิ้งพบวาจุลินทรียที่มปีระสิทธิภาพในการบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตยางพารา ไดดีที่สุด 3 

อันดับแรก ไดแก S2-13, SWT14 และ S2-12 จากผลการทดลองถึงแมวาเปนการทดลองแบบกะ (batch) ซึ่งเมื่อมีเชื้อเจริญ
ขึ้นมักจะพบวาปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งแขวนลอยจะเพิ่มขึ้นเพราะการเจริญของเช้ือ แตสําหรับการทดลองนี้หลัง
ครบเวลา 14 วัน คาของแข็งทั้งหมดมีคาลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียเพื่อใชยางเปนแหลงคารบอนในการ
เจริญของแบคทีเรีย จึงทําใหคาของแข็งทั้งหมดมีคาลดลง  ซึ่งผลการทดลองมีสอดคลองในทางเดียวกันสารแขวนลอย  โดย
ขบวนการบําบัดดวยจุลินทรียนั้นถือไดวาเปนลดปริมาณของแข็งทั้งหมดและสารแขวนลอยทั้งหมดในนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรมได
ดี สําหรับประสิทธิภาพในการลดซีโอดีนั้น พบวาทุกชุดการทดลอง มีประสิทธิภาพมากกวา 70% โดยจุลินทรียทั้ง 3 ไอโซเลท 
มีประสิทธิภาพในการบําบัดคา ซีโอดี ใดมากกวาชุดควบคุม ซึ่งมีผลตอการลดลงของปริมาณออกซิเจนในน้ําทิ้งไดนอยกวาชุด
ควบคุม ซึ่งนับวาเปนผลดีตอการปลอยน้ําทิ้งลงในแหลงน้ําตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ตามน้ําทิ้งตองผานเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3.3 ผลการศึกษาการยอยสลายถุงมือยางพารา 
เมื่อนําจุลินทรียทั้ง 3 ไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานผลิตยางพารา มาศึกษาการยอยสลาย

ถุงมือยางเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการเติมแบคทีเรีย หลังจาก 14 วัน นําไปสองใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (Scanning electron microscopy; SEM) กําลังขยาย 2000 เทา ผลจากการสังเกตการยอยสลายที่พื้นผิวของ
แบคทีเรียของช้ินสวนถุงมือยางพาราในการศึกษาและเปรียบเทียบชุดการทดลองและชุดควบคุมและแสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  ลักษณะของถุงมือยาง หลังจากการใสเชื้อ 14 ภายใตกลอง SEM กําลังขยาย 2,000 เทา 
  

 จากภาพที่ 2 พบวาการเจริญของแบคทีเรีย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีพื้นผิวของถุงมือยางพารา โดยสังเกตเห็น
ความแตกตางบนพื้นผิวของถุงมือยางพาราที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากถุงมือยางพาราในชุดควบคุมที่พื้นผิวของถุงมือมีลักษณะ
เปนผิวเรียบมีรอยแยกตอชิดกัน เมื่อทําการเปรียบเทียบกับรูปของชุดทดลองที่มีการเติมเช้ือแบคทีเรียที่คัดแยกได จะเห็น
ความแตกตางของพ้ืนผิวช้ินสวนถุงมือยางพาราแบงเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ 1) เมื่อเติมเชื้อ SWT14 พบวาพื้นผิวของถุงมือ
ยางมีลักษณะเปนฟลมบางๆ ปกคลุมอยูพบเชื้อจุลินทรียบนผิว ถุงมือยางมีลักษณะขรุขระเกิดรอยแยกบนพ้ืนผิวและพื้นผิวมี
ความไมสม่ําเสมอซึ่งแตกตางจากชุดควบคุมที่พื้นผิวของถุงมือยางพาราจะมีความสมํ่าเสมอ ซึ่งลักษณะเกิดการทําลายบน
พื้นผิวของถุงมือยาง และ 2) เมื่อเติมเช้ือ S2-12 และ S2-13 พบการเจริญของเช้ือท่ีมีลักษณะเปนเสนใยเกาะอยูบนพ้ืนผิวของ
ถุงมือยางพารา มีการยุบตัวลงแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนโครงสราง ซ่ึงอาดเปนผลจากการปลอยเอนไซมออกมาในการยอย
สลายถุงมือยาง (Chai et al., 2014) จากผลการทดลองทั้ง 2 กลุมทําใหเมื่อสองใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 
จะเห็นพื้นผิวของถุงมือยางพารามีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนผิวขรุขระเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชุดการทดลองควบคุม มีกิจกรรมยอย
สลายเกิดขึ้นบนถุงมือยางพารา  

 

 3.4 ผลการจําแนกชนิดแบคทีเรีย โดยการหาลําดับเบส16S rRNA 
 จากการนําแบทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลทมาสกัด ดีเอ็นเอ และเทียบเคียงลําดับเบสของยีนต 16S rRNA กับฐานขอมูล
ลําดับเบสใน GenBank พบวา แบคทีเรียไอโซเลท S2-13  มีลําดับเบสคลาย Streptomyces atrovirens รอยละ 100  สวน  
S2-12  มีลําดับเบสคลาย Streptomyces sp. รอยละ 99 และ SWT14  มีลําดับเบสคลาย Arthrobacter sp.   รอยละ 98  
ซื่งสายพันธ Streptomyces sp. นั้นเปนแบคทีเรียที่อยูในกลุมแอคทีโนมัยซีส )  (Rose et al.,2005) ที่สามารถยอยสลาย
ยางพาราไดดี โดยการสรางเอนไซม Latex clearing protein (Lcp)  เจริญโดยสามารถสรางเสนใยอยูบนผิวหนาของอาหาร 
ในขณะที่ Arthrobacter sp. เปนแบคทีเรียที่สามารถสามารถยอยสลายยางพาราไดดี โดยอาศัยการยึดเกาะกับผิวยางมี
ลักษณะเปนไบโอฟลมและทําการยอยสลายโดยตรง (Smitha et al., 2012) 

 

ชุดควบคุม 

S2-12 SWT14 

S2-13 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา พบ
แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชในการบําบัดนํ้าเสียจากยางพาราและยอยสลายถุงมือยางพาราได จํานวน 3 สาย
พันธุ ไดแก Streptomyces atrovirens,  Arthrobacter sp. และ Streptomyces sp.  โดยเชื้อทั้ง 3 สายพันธุนี้สามารถนํา
พัฒนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมยางพารา  
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การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากตัวอยางดินที่มีเศษฟางขาว 
 

พลอยไพลิน สุพรม1 และ พรรณวิภา แพงศรี1* 

 

1หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
Phanwipa@vru.ac.th 

 

บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินในทุงนาจากตําบลสวนดอกไม 
อําเภอเสาไห จังหวัด สระบุรี และศึกษาประสิทธิภาพในการยอยในการยอยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็งของเชื้อที่แยกได 
ผลการวิจัยสามารถคัดแยกแบคทีเรียจากดิน 3 แหลงไดจํานวน 38 ไอโซเลต จากนั้นวัดความสามารถในการยอยสลาย
เซลลูโลสพบวาจากการวัดความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสจากการเกิดวงใส (Hydrolytic capacity: (HC) value บน
อาหารแข็ง Carboxy methyl cellulose (CMC) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสได
จํานวน 21 ไอโซเลต โดยตัวอยางจากแหลงท่ี 1 คัดเลือกได 10 ไอโซเลต  ตัวอยางจากแหลงที่ 2 คัดเลือกได 5 ไอโซเลต และ
ตัวอยางจากแหลงท่ี 3 คัดแยกได 6 ไอโซเลต  และจากการศึกษาลักษณะของเช้ือบนจานเลี้ยงเช้ือพบวาโคโลนีที่เกิดขึ้นบน
จานเพาะเลี้ยงสวนใหญมีลักษณะกลม  

 
คําสําคัญ: แบคทีเรีย  เอนไซมเซลลูเลส ฟางขาว 
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Abstract 

 
  The objective of this research is to isolate the bacteria that can produce cellulase from the soil 
in the rice fields from Suan Dok Mai Subdistrict, Sao Hai District, Saraburi Province, and to study the 
efficiency of cellulose degradation on solid medium. The results showed that 38 bacteria were isolated 
from soil at 3 sources. After that, only 21 isolates exhibited high cellulase producing activity with 
hydrolytic capacity (HC value) testing on carboxymethyl cellulose (CMC) agar plate. Samples from source 
1 were selected 10 samples were selected from source 2, 5 were selected. And samples from source 3 
were separated into 6 isolates and from the study of the characteristics of the culture on the petri dish, 
the colonies that occurred on the culture plate were round. 

 
Keywords: Bacteria, Cellulase Enzyme Rice Straw 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลติทางการเกษตรจากการเพาะปลูก เชน ออย ขาว เปนตน อยางไรก็
ตามจากการขยายตัวของการผลิตทางภาคการเกษตรภายในประเทศที่สงผลใหมีวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะปลูก เชน ขี้เลื่อย 
ตนออย กากออย ฟางขาว มันสําปะหลัง เปลือกผลไมและเปลือกไม เปนตน ซึ่งของเหลือท้ิงทางการเกษตรดังกลาวสวนมากมี
เซลลูโลสเปนองคประกอบ สามารถนํามาใชประโยชนจากการยอยสลายเซลลูโลสดวยเอนไซมที่ผลิตจากจุลินทรียเพื่อใหได
น้ําตาลที่สามารถนําไปใชเปนสารตั้งตนในการผลิตแอลกอฮอล กรดอินทรียและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ (สุทธิดา
และผกามาส. 2558)  ในธรรมชาติองคประกอบของพืชเหลานี้สามารถถูกยอยสลายไดโดยอาศัยการทํางานของจุลินทรีย 
(แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยซีท) ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Cellulase) เรียกจุลินทรียเหลานี้วา 
จุลินทรียผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Cellulase producing microorganism) เอนไซมเซลลูเลสเปนกลุมเอนไซมเชิงซอนที่
ประกอบดวยเอนไซม 3 ชนิด คือ เอนโดกลูคาเนส (Endoglucanase) หรือเอนโด-บีตา-1,4-กลูคาเนส ทําหนาที่ยอยโมเลกุล
ของเซลลูเลสในสวนที่ไมเปนระเบียบ (Amorphous) หรือยอยอนุพันธของเซลลูโลส เอกโซกลูคาเนส (Exoglucanase) 
ทํางานรวมกับเอนโดกลูคาเนสในการยอยโมเลกุลของเซลลูโลส โดยการยอยสลายเซลลูโลสจากปลายดานท่ีไมมีนํ้าตาลรีดิวซ 
(Non-reducing) ของเซลลูโลส  และเซลโลไบโอส (Cellbiose) จะยอยเซลลูบิโอสใหเปนนํ้าตาลกลูโคส ซึ่งเอนไซมดังกลาวนี้
จะทํางานไดดีที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และความเปนกรด-ดาง 4 ถึง 8 (pH 4-8) (Lu and Mosier, 2007) 

ในธรรมชาติพบวาแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายเซลลูโลสไดและ แบคทีเรียเปนที่สนใจในการผลิตเซลลูเลส 
เนื่องจากมีการเติบโตท่ีรวดเร็ว เชน  Cellulomonas sp. Pseudomonas sp. Bacillus sp. และ  Micrococcus sp.  
(Lo et al., 2009) ดังน้ันในการศึกษาน้ีทําการคัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางดินในธรรมชาติที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส
และศึกษาประสิทธิภาพในการยอยในการยอยสลายเซลลูโลสบนอาหารแข็งของเชื้อที่แยกได  

 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเก็บตัวอยาง 
ทําการเก็บตัวอยางดินทองนาใน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอยางดินในบริเวณนาขาวหลังการเก็บเกี่ยว 

ใหลึกลงจากระดับผิวดินปกติ 15 เซนติเมตร 3 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางมีระยะหางกันท่ี 100 200 และ 300 เซนติเมตร 
2.2 การคดัแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูโลส 

คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอยางดิน โดย ช่ังตัวอยางดิน 10 กรัม ใสในขวดชมพูที่มีน้ํากลั่น 90 มิลลิลิตร ที่ผานการฆา
เชื้อแลว ทําการเจือจางลําดับสวนดวยวิธี  Serial dilution  โดยปเปตเช้ือ 1 มิลลิลิตร เจือจางในหลอดทดลองที่มีน้ํากลั่นที่
ผานการฆาเชื้อแลว 9 มิลลิลิตร  จากนั้นนํามาเพาะเลี้ยงเชื้อดวยวิธีการ Spread plate โดยปเปตสารละลายแตละความเจือ
จางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารแข็ง Nutrient Agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
คัดเลือกเช้ือที่ตองการ นํามาเพาะเลี้ยงดวยวิธีการ Streak plate นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 เซลเซียสเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นทําการเก็บเชื้อลงบนอาหารวุนเอียง Nutrient Agar slant เก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 เซลเซียส เพื่อศึกษาในขั้นตอนตอไป 

2.3 การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดยการทดสอบประสิทธิภาพในการยอยสลาย
เซลลูโลสบนอาหารแข็ง Carboxymethyl Cellulose Agar  

นําเช้ือบริสุทธิ์ที่แยกไดทํา Point inoculation บนอาหารเลี้ยงเช้ือคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส  Carboxymethyl 

Cellulose Agar (CMC Medium) (Khatiwada et al.,2016) จากนั้นนําไปบมที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
ทดสอบความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสดวย ดวยวิธี Gram’s iodine (Kasana et al.,2008) โดยเทไอโอดีน ใหทวม
อาหารเลี้ยงเช้ือ เปนเวลา 15 นาที จากนั้นวัดขนาดวงใสท่ีเกิดขึ้นรอบโคโลนี และคํานวณคา hydrolysis capacity  

(HC value) (George et al., 2001) 

การคํานวณ hydrolysis capacity (HC value) =      ขนาดเสนเสนผาศูนยกลางของวงใส (มิลลิเมตร) 
                                                                ขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนี (มิลลิเมตร) 
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2.4 ศึกษาลักษณะรูปรางโคโลนีของเชื้อที่แยกได 
  ทําการเพาะเลี้ยงเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวบันทึกลักษณะ

การเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ขนาดและรูปรางของโคโลนี และการสรางสารสี  
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูโลส 
จากการศึกษาการแยกเช้ือจุลินทรียจากตัวอยางดิน ตําบล สวนดอกไม อําเภอเสาไห จังหวัด สระบุรี จํานวน 3 

ตัวอยางมาแยกเช้ือบนอาหารแข็งนิวเตรียนท (Nutrient agar, NA) พบวาสามารถคัดแยกจุลินทรียไดทั้งหมด 38 ไอโซเลต คือ
ตั ว อ ย า ง ท่ี  1 ส า ม า ร ถ คั ด แ ย ก ไ ด  14 ไ อ โ ซ เ ล ต  คื อ  I1-1,I1-2,I1-3,I1-4,I1-5,I1-6 ,I1-7, I1-8,I1-9, I1-10,  

I1-11, I1-12, I1-13,I1-14 ตัวอยางที่ 2 สามารถคัดแยกได 11 ไอโซเลต คือ  I2-1,I2-2, I2-3, I2-4, I2-5, I2-6, I2-7, I2-8, I2-

9, I2-10, I2-11 ตั วอย างที่  3 สามารถคัดแยกได  13 ไอโซเลต  คือ  I3-1,I3-2,I3-3,I3-4,I3-5,I3-6,I3-7,I3-8,I3-9,I3-10, 

I3-11,I3-12,I3-13 ดังตารางที่ 1 จากการทดลองพบวามีผลการศึกษาสอดคลองกับการคัดแยกเช้ือที่ที่สามารถยอยสลาย
เซลลูโลสไดจากดิน  ฟลเตอรเคก และนํ้ากากสา พบวาสามารถแยกแบคทีเรียไดจํานวน 26 ไอโซเลต (ทิพยนภา  
และคณะ,2556) นอกจากน้ันมีการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินบริเวณรอบรากพืชและเศษวัสดุ
ทางการเกษตร (ใบออย ชานออย ฟางขาว และทะลายปาลม) สามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดจํานวน  
100 ไอโซเลต โดยชานออยเปนเศษวัสดุที่มีจํานวนแบคทีเรียมากท่ีสุดอาจเปนผลมาจากเศษวัสดุประเภทชานออยท่ีนํามาใชใน
การคัดแยกนี้เปนเศษวัสดุที่ผานการหมักมาแลว ชนิดาภา และคณะ (2561) 

 

ตารางที่ 1 เชื้อแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางดิน 
ตัวอยาง จํานวนไอโซเลต ไอโซเลต 

1 14 I1-1,I1-2,I1-3,I1-4,I1-5,I1-6 ,I1-7, I1-8,I1-9, I1-10,  
I1-11, I1-12, I1-13,I1-14 

2 11 I2-1,I2-2, I2-3, I2-4, I2-5, I2-6, I2-7, I2-8, I2-9, I2-10, I2-11 

3 13 I3-1,I3-2,I3-3,I3-4,I3-5,I3-6,I3-7,I3-8,I3-9,I3-10, 
I3-11,I3-12,I3-13 

 
3.2 ผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพการยอย Carboxy Methyl cellulose (CMC)  
จากการทดสอบประสิทธิภาพการยอย Carboxy methyl cellulose (CMC) ของเช้ือจุลินทรียที่แยกได พบวา

เกิดวงใสและวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของวงใสตอเสนผาศูนยกลางโคโลนีคือคา hydrolysis capacity (HC value) ดังตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 1 พบวาเช้ือที่มีคา HC value สูงมากกวา 10  ไดแก  I1-4, I3-10, I2-4 และ I1-5 มีคา HC สูงสุดเทากับ 
13.72,12.17, 11.88 และ 10.43 ตามลําดับ  ซึ่งมีผลสอดคลองกับ ชนิดาภา และคณะ (2561) ซึ่งวัดความสามารถในการยอย
สลายเซลลูโลส  จากการเกิดโซนใส (Hydrolytic capacity: HC value มากกวา 3 บนอาหารแข็ง Carboxy methyl 
cellulose (CMC) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสได จํานวน 25 ไอโซเลต และ 
กุสุมาวดี (2557) คัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากดินใตกองผักตบชวาที่เนาเปอยทับถมกัน สามารถคัดแยก
แบคทีเรียที่สรางวงใสไดจํานวน 37 ไอโซเลต นอกจากน้ันมีการศึกษาความสามารในการถยอยสลาย Carboxy methyl 
cellulose (CMC) บนจานอาหารเลี้ยงเช้ือของเช้ือที่แยกไดจากดิน  ฟลเตอรเคก และนํ้ากากสา พบวาเช้ือที่แยกไดมี
ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสสูงสุดมี 4 ไอโซเลต ไดแก แบคทีเรียไอโซเลต BDS 31 มีคา HC value เทากับ 2.25 
และ แบคทีเรีย ไอโซเลต BFC 8 มีคา hydrolysis capacity (HC value) เทากับ 2 ตามลําดับ (ทิพยนภา และคณะ,2556)  
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ตารางที่ 2  การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือท่ีแยกไดในการยอยสลาย Carboxy Methyl Cellulose (CMC agar) 
 

ไอโซเลต ขนาดเสนผานศนูยกลาง
โคโลนี (มิลลิเมตร) 

ขนาดเสนผาศูนยกลางวงใส 
(มิลลิเมตร) 

คา Hydrolysis Capacity 
(HC) 

I1-1 1.10 6.23 5.66 
I1-2 0.90 4.80 5.33 
I1-3 0.80 7.20 9.00 
I1-4 0.50 6.86 13.72 
I1-5 0.60 6.26 10.43 
I1-6 0.90 6.00 6.67 
I1-10 1.50 5.80 3.86 
I1-11 1.00 3.20 3.20 
I1-12 1.12 5.10 4.25 
I1-13 1.20 3.60 3.00 
I2-2 0.90 6.10 6.78 
I2-3 1.10 7.20 6.55 
I2-4 0.90 10.70 11.88 
I2-6 0.90 3.20 2.88 
I2-13 1.10 8.70 7.91 
I3-1 1.23 6.20 5.04 
I3-6 1.23 6.20 5.04 
I3-8 0.90 5.20 5.78 
I3-9 0.80 5.20 6.50 
I3-10 0.60 5.30 12.17 
I3-11 1.00 5.20 5.20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

               
                

 
 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางการทดสอบประสิทธิภาพการยอย Carboxy methyl cellulose (CMC) ของเชื้อจุลินทรียที่แยกได  
ดวยวิธี Gram’s iodine test 
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 3.3 ลักษณะโคโลนีที่เกิดขึ้นบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ Carboxy Methyl Cellulose agar  
  จากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนของเช้ือที่แยกไดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อของเช้ือท้ังหมด 21 ที่มี
ความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสบนอาหาร Carboxy Methyl Cellulose agar พบวาเช้ือสวนใหญโคโลนีมีลักษณะ
กลม ดังตารางที่ 3 และเช้ือท่ีมี คา HC value สูงมากกวา 10  ไดแก  I1-4, I3-10, I2-4 และ I1-5  มีลกษณะโคโลนี ดังนี้ เชื้อ
ไอโซโลต I1-4 โคโลนีมีลักษณะกลม นูน มีสีสม และผิวหนามันวาว I3-10 โคโลนีมีลักษณะรูปรางกลมแบนราบตามผิวหนา
อาหาร และมีสีสมออน I2-4  โคโลนีมีลักษณะกลม สีขาว แบนราบตามผิวหนาอาหาร และ I1-5 โคโลนีมีรูปรางกลม  
มีสีเหลืองออน และผิวหนามันวาว ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2  
 
ตารางที่ 3 ลักษณะโคโลนีของเชื้อที่แยกไดบนจานอาหารเพาะเช้ือ 

ไอโซเลต ลักษณะของโคโลนีบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ 
I1-1 โคโลนีมีลักษณะกลมสีเหลืองออน และผิวหนามันวาว 
I1-2 โคโลนีมีลักษณะกลม แบน และมสีีขาวขุน 
I1-3 โคโลนีมีลักษณะกลม นูน มีสเีหลอืง และผิวหนามันวาว 
I1-4 โคโลนีมีลักษณะกลม นูน มีสสีม และผิวหนามันวาว 
I1-5 โคโลนีมีรูปรางกลม มสีีเหลืองออน และผิวหนามันวาว 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะโคโลนีของเชื้อที่แยกไดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
  จากการแยกเช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถยอยสลายเซลลูโลสจากตัวอยางดินบนจานบนอาหารแข็ง Nutrient Agar (NA) 
ไดเช้ือแบคทีเรียไดจํานวน 38 ไอโซเลต จากการวัดความสามารถในการยอยสลายเซลลูโลสของแบคทีเรียที่คัดแยกไดบน
อาหารแข็ง Carboxymethyl Cellulose Agar (CMC agar) สามารถคัดเลือกแบคทีเรียได ไดทั้ งหมด  21 ไอโซเลต  
แตละไอโซเลตมีลักษณะโคโลนีที่ขึ้นบนจานเพาะเช้ือแตกตางกันเช้ือที่แยกไดมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสได  
จึงเปนแนวทางหนึ่งในการนํามาใชประโยชนในการผลิตเอนไซมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได เชน ฟาง
ขาว ข้ีเลื่อย และแกลบ เปนตน จึงสามารถลดปริมาณวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรอีกทางหน่ึงดวย   
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บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก โดย

วิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุปลูกดานกายภาพและเคมี ทั้งหมด 4 อัตราสวน (ชานออย:ขี้เลื่อย:เปลือกไขไก) ไดแก 1) 75:75:0 
2) 75:75:15 3) 75:75:30 และ 4) 75:75:45 โดยน้ําหนัก กําหนดใหปริมาณวัสดุประสานกาวแปงเปยกคงที่  ผลการศึกษา
พบวา ทุกอัตราสวนสามารถขึ้นรูปเปนวัสดุปลูกได และอัตราสวนท่ี 3 เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเปนวัสดุปลูก กลาวคือ วัสดุ
ปลูกมีลักษณะทางกายภาพ คือ พื้นผิวคอนขางเรียบ และมีการยึดเกาะของวัสดุไดดี มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 38.92 
และคาการสลายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.77 สําหรับคุณสมบัติทางเคมี พบวา มีคาความเปนกรดดาง (pH) 6.02 และจากคาการนํา
ไฟฟา (EC) 3.58 dS/m แสดงใหเห็นถึงความเค็มของวัสดุปลูกที่อาจสงผลกระทบกับพืชที่ออนไหวตอความเค็มได นอกจากนี้
การเพ่ิมปริมาณเปลือกไขไกสงผลใหคาการดูดซึมนํ้าและคานําไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึนดวย 
 
คําสําคัญ: ชานออย ขี้เลื่อย เปลือกไขไก วัสดุปลูก  

 
Possibility of Growing Material from Bagasse Sawdust and Eggshell 

 
Wongjun Nunkong1* and Nattaporn Saeui1 

1Envionmental Science and Technology Program, Faculty of Science and Technology,  
Dhonburi Rajabhat University 

*wongjun.n@dru.ac.th 
 
 

Abstract 
 

This research aimed to find out the possibility of the growing material development: bagasse, sawdust 
and eggshell. For studying both physical and chemical properties, the proportions were divided into four 
methods by weight (bagasse : sawdust : eggshell) 1) 75:75:0, 2) 75:75:15, 3) 75:75:30 and 4) 75:75:45, and 
the controlled quantity of starch paste was used as a binder. The results found that all proportions were 
able to form growing media. The 3th proportion was the most appropriate for the growing material 
development. Its physical properties were a moderately smooth texture with a good adhesion, the 
average water absorption at 38.92% and the average slake at 2.77%. For chemical properties, the results 
found that the pH (potential of Hydrogen) at 6.02 and the electrical conductivity (EC) at 3.58 dS/m, 
which showed the salinity of the growing material that possibly affect sensitive plants. Furthermore, 
adding more eggshell, the water absorption and electrical conductivity (EC) also increased. 
 
Keywords: bagasse, sawdust, eggshell, growing material 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยมีการปลูก ออย ได ในหลายภู มิภาค  ทั้ งภ าคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคเหนื อ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกําลังการผลิตมากเปนอันดับตนๆ ของโลก (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2561) เพ่ือผลิตเปนน้ําตาล
ทรายและผลิตภัณฑอื่นๆ จากออย เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลิตแลวจะเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้ง คือ ชานออย บางสวนนําไปใช
ประโยชนตางๆ เชน ภาชนะ ผลิตเปนวัสดุคอมโพสทิ ทําปุย และเชื้อเพลิง เปนตน บางสวนมักจะถูกนําไปทิ้ง หรือเผา ซึ่งสราง
มลพิษทางอากาศ กอความเสียหายใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชานออยที่เกิดจากการหีบออยมีปริมาณมากถึง
รอยละ 29 โดยมีคุณสมบัติติดไฟงาย มีความช้ืนประมาณรอยละ 48-53 มีธาตุหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน (กองอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง, ม.ป.ป.) สําหรับข้ีเลื่อย เปนเศษวัสดุที่เหลือท้ิงจาก
การผลิตไมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และอุปกรณจากไมตางๆ เมื่อปรับแตงรูปทรงไดขนาดตามตองการแลวขี้เลื่อยที่เกิดขึ้น
จะถูกเทกองทิ้งไว ฟุงกระจายได บางสวนนําไปใชประโยนเพื่อทําปุยหมัก หรือใชเปนสวนประกอบเพื่อทําเช้ือเพลิง จะมี
ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ คือ มีความช้ืนรอยละ 60-65 มีคาความเปนกรดดาง (pH) ประมาณ 5.78 (อาทิตยา 
กาญจนะ, 2557) และขี้เลื่อยยังเปนวัสดุหนึ่งที่ดีในการนํามาใชเปนวัสดุลูกพืชได (Banitalebi G. et al., 2019) 

ในสวนของไขไกเปนอาหารที่มีการบริโภคกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีคุณคาทางโภชนาการ หาซื้อไดงาย และ
ราคาไมสูงจึงเปนสิ่งที่พบไดเกือบทุกครัวเรือน สามารถนําไปเปนวัตถุดิบเพื่ออาหารคาวและหวานได การบริโภคไขไกของ
ประเทศไทยในแตละปสูงมากกวาปละ 10,000 ลานฟอง ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2562 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 
แตในสวนของเปลือกไขนั้นไมสามารถนํามาบริโภคได  ดังนั้นเปลือกไขจึงมีปริมาณมากและมักถูกท้ิงรวมไปกับขยะทั่วไปทําให
เกิดการหมักสงกลิ่นรบกวนจากแกสแอมโมเนีย (NH3) และแกสไฮโดครเจนซัลไฟด (H2S) และสรางความยุงยากในการกําจัด
และลดโอกาสในการแยกขยะท่ียังใชประโยชนตอได ซึ่งเปลือกไขมีองคประกอบสําคัญ คือ แคลเซียมคารบอเนตอยูเปน
องคประกอบหลักมากถึงรอยละ 98.2 ของนํ้าหนักเปลือไข แมกนีเซียมคารบอเนตรอยละ 0.9 และแคลเซียมฟอสเฟตรอยละ 
0.9 (วิชัย ดํารงคโภคภัณฑ, 2555) อยางไรก็ตามไมสามารถปฏิเสธไดวาการอุปโภคบริโภคไดทําใหเกิดเศษวัสดุเหลือท้ิง แตละ
ชนิดนั้นใชเวลาในการยอยสลายมากนอยแตกตางกัน บางชนิดใชเวลานาน บางชนิดใชเวลานอย และบางชนิดไมสามารถยอย
สลายได ซึ่งชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไกลวนเปนเศษวัสดุที่ยังตองหาแนวทางอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของเศษวัสดุใหไดมาก
ที่สุด และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชดวยวัสดุปลูกนั้น สามารถชวยลด
ปริมาณเศษวัสดุไดมาก เนื่องจากในการทําวัสดุปลูกสามารถนําเศษวัสดุมารวมกันหรือวัสดุชนิดเดียวกันใชเปนวัสดุปลูกได ทั้ง
การอัดเม็ด การเผา การทําเปนกอน หรือการนํามาผสมแทนดิน หากตองการนําไปประยุกตใชประโยชนในการปลูกพืชทั่วไปที่
ไมใชไมพุมและไมยืนตนบนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามบานเรือนเพื่อเปนสวนหลังคาแลว ความสูงของวัสดุปลูกนั้นจะมีความ
หนาของวัสดุต่ํากวา 6 นิ้ว (extensive green roof) (green roof technology, 2020) ดังนั้นการปลูกพืชแตละชนิดจะมี
ความเหมาะสมกับวสัดุที่แตกตางกัน และปจจัยอื่นๆ แตอยางไรก็ตามพืชสามารถชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหประโยชนกับพ้ืนท่ีได 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไข เพื่อพัฒนาวัสดุ
ปลูก ซึ่งจะสามารถลดการเกิดขยะจากวัสดุเหลือทิ้ง ดังกลาว ลดการเกิดมลพิษสูสิ่งแวดลอม และสามารถนําทรัพยากร
ภายในประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังสามารถเพิ่มทางเลือกในการใชวัสดุปลูกทดแทนการใชดินดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดและหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 
 2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของวัสดุปลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก 
 
3. ขอบเขตงานวิจัย 
 

 ในการวิจัยนี้แบงขอบเขตของการใชวัสดุและการทดสอบ ดังนี้  
3.1 ขอบเขตดานวัสดุที่ใชในการศึกษา  
วัสดุที่ใชทําการศึกษา ไดแก ชานออยท่ีไดจากการคั้นน้ําออยแลว ขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรูปไม และเปลือกไขไกจาก

รานอาหารในชุมชน โดยกําหนดใหปริมาณชานออย ขี้เลื่อย และวัสดุประสานคงท่ี  
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3.2 ขอบเขตดานการศึกษาคุณสมบัติ 
คุณสมบัติของวัสดุปลูกท่ีทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก 1) คุณสมบัติทางกายภาพ ทําการวิเคราะหคาการดูดซึมน้ํา 

และคาการสลายตัวในนํ้า 2) คุณสมบัติทางเคมี ทําการวิเคราหคาความเปนกรดดาง และคาการนําไฟฟา  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเตรียมวัสดุ 
4.1.1 การเตรียมชานออย  
นําชานออยที่ไดตากใหแหงเพ่ือไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

จากนั้นบดดวยเครื่องบดละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถ่ี 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกเศษวัสดุเจือปนออกจากชานออย 
4.1.2 การเตรียมขี้เลื่อย  
นําขี้เลื่อยไปตากแหงเพ่ือไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้น

บดใหละเอียดดวยเครื่องบดละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถ่ี 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากข้ีเลื่อย 
4.1.3 การเตรียมเปลือกไขไก  
นําเปลือกไขไกมาลางเปลือกใหสะอาด ตากใหแหง เพื่อไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นบดใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถี่ 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกเศษวัสดุเจือปน
ออกจากเปลือกไขไก 

4.1.4 การเตรียมวัสดุประสาน  
ใชแปงมันสําปะหลัง 200 กรัม ตอปริมาณน้ํา 500 มิลลิลิตร ใหความรอนบนเตาไฟฟา จะไดกาวแปงเปยกที่มี

ลักษณะเหนียวสีขาวขุน 
 

 4.2 การขึ้นรูปวัสดุปลูก 
4.2.1 เตรียมวัสดุตามท่ีกําหนด 
ในการข้ึนรูปวัสดุปลูกนั้นไดมีการทดลองขึ้นรูปตัวอยางอัตราสวนของปริมาณวัสดุตอปริมาณกาวแปงเปยก ใน

อัตราสวน 1:2 ซึ่งวัสดุปลูกท่ีขึ้นรูปไดมีความแข็งมากจนยากตอการขุดเจาะ จึงทําการลดปริมาณวัสดุประสานกาวแปงเปยกลง 
และเพื่อใหไดขนาดตามท่ีกําหนด ดังนั้นอัตราสวนระหวางปริมาณวัสดุตอปริมาณกาวแปงเปยก จะมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 โดยนําชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก ที่เตรียมไวตามอัตราสวนที่กําหนด ผสมคลุกเคลาใหเขากันกับวัสดุ
ประสานกาวแปงเปยก จากนั้นจะไดวัสดุพรอมสําหรับการขึ้นรูปในข้ันตอนตอไป  
 
ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัสดุปลูก 

อัตราสวนที ่
 

ชานออย 
(กรัม) 

ขี้เลื่อย 
(กรัม) 

เปลือกไข 
(กรัม) 

วัสดุประสานกาวแปงเปยก 
(กรัม) 

1 75 75 0 250 
2 75 75 15 250 
3 75 75 30 250 
4 75 75 45 250 

 
4.2.2 การขึ้นรูปวัสดุปลูกดวยแมแบบ  
นําสวนผสมแตละอัตราสวนท่ีผสมเขากันดีระหวางวัสดุและตัวประสานกาวแปงเปยก มาขึ้นรูปโดยใชแมแบบที่

ทําจากเหล็กขนาด กวาง × ยาว × สูง ที่ 8 เซนติเมตร เทากัน จากนั้นนําวัสดุที่ผสมแลวนั้นอัดใหวัสดุปลูกใหคงรูป และนํา
วัสดุปลูกท่ีอัดเปนกอนเรียบรอยแลว นําเขาอบตูอบลมรอน อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  
 

4.3 การศึกษาคุณสมบัติ 

117



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

ทําการสังเกตลักษณะภายนอกของวัสดุปลูกที่ขึ้นรูปได และทําการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูก ไดแก 1) คุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทําการวิเคราะหคาการดูดซึมน้ํา และคาการสลายตัวในน้ํา 2) คุณสมบัติทางเคมี ทําการวิเคราะหคาความเปน
กรดดาง และคาการนําไฟฟา จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลดวยคาเฉลี่ยและรอยละ 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูก 
จากผลการศึกษาวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา สามารถข้ึนรูปเปนวัสดุปลูกได ทั้ง 4 

อัตราสวน ไดแก 1) 75:75:0 2) 75:75:15 3) 75:75:30 และ 4) 75:75:45 โดยนํ้าหนัก มีลักษณะภายนอกคอนขางเรียบ การ
หลุดรวงของวัสดุเล็กนอยมาก และปรากฏลักษณะเสนใยของวัสดุชานออยและขี้เลื่อยชัดเจน ผลการขึ้นรูปของวัสดุปลูก ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 สําหรับคาการอุมน้ําของอัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 33.73 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ 34.06 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 38.92 และอัตราสวนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 52.88  

ผลการการวิเคราะหการสลายตัวในน้ําของวัสดุปลูก พบวา อัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 10.60 อัตรสวน
ที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 7.97 อัตราสวนที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 2.77 และอัตราสวนที่ 4  มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
28.28 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูก ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 ผลการขึ้นรูปวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 

 

อัตราสวนที ่
วัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 

กอนที่ 1 กอนที่ 2 กอนที ่3  

1 
(75:75:0) 

 
 
 

  

2 
(75:75:15) 

   

3 
(75:75:30) 

   

4 
(75:75:45) 
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5.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูก 
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) ในอัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.02 และ
อัตราสวนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.15 

ผลการวิเคราะหคาการนําไฟฟาของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา วัสดุปลูกอัตราสวนท่ี 1 มี
คาการนําไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.58 และอัตราสวนที่ 
4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 รายละเอียดของผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุปลูก ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีวัสดุปลูก 
 

อัตราสวนที ่
(ชานออย:ขี้เลื่อย:เปลือกไข) 

คาเฉลี่ย 
การดูดซึมน้ํา 

(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
การสลายตัวในน้ํา  

(รอยละ) 
คาเฉลี่ย pH 

คาเฉลี่ย 
การนําไฟฟา 

(dS/m) 
1 

(75:75:0) 
33.73 10.60 3.99 3.86 

2 
(75:75:15) 34.06 7.97 4.66 3.11 

3 
(75:75:30) 38.92 2.77 6.02 3.58 

4 
(75:75:45) 52.88 28.28 6.15 4.61 

 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดปุลูกท้ัง 4 อัตราสวน จากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 
ที่สามารถข้ึนรูปไดเปนวัสดุปลูกไดนั้น พบวา ลักษณะทางกายภาพของวัสดุสามารถยึดเกาะกันไดดีเปนกอนวัสดุปลูก มีการ
หลุดรวงของวัสดุเล็กนอยมาก และยังปรากฏลักษณะเสนใยของวัสดุจากชานออยและข้ีเลื่อย เนื่องจากในการขึ้นรูปวัสดุปลูก
นั้นใชวัสดุประสาน คือ กาวแปงเปยก ซึ่งเปนกาวท่ีไดจากธรรมชาติที่มีความเหนียว สามารถชวยยึดเกาะวัสดุไดดี และมีความ
แข็งแรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติชัย โสพันนา และคณะ (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องการประดิษฐและสมบัติของ
กระถางชีวภาพ พบวา กระถางเพาะชําชีวภาพจากขุยมะพราว ฟางขาว ผักตบชวา และกาวแปงเปยก ที่ปริมาณกาวแปงเปยก
ที่เพิ่มขึ้นสามารถชวยเพิ่มความแข็งแรงและการจับตัวของช้ินสวนวัสดุไดดีขึ้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ปลูก พบวา คาการดูดซึมน้ําของวัสดุปลูกสวนใหญมีการดูดซึมน้ําบรรจุน้ําไวในวัสดุปลูกได โดยอัตราสวนที่มีการเพิ่มขึ้นของ
เปลือกไขไกจะสามารถดูดซึมน้ําไดมากข้ึน กลาวคือ อัตราสวนท่ี 1 (75:75:0) เปนอัตราสวนท่ีไมมีสวนประกอบของเปลือกไข
สามารถดูดซึมอุมน้ําไวไดนอยที่สุด และอัตราสวนท่ี 4 (75:75:45) ซึ่งมีปริมาณเปลือกไขไกมากที่สุดสามารถดูดซึมน้ํามากที่สุด
ดวย อยางไรก็ตามทุกอัตราสวนของวัสดุปลูกมีคาการดูดซึมน้ําและอุมน้ําไวไดอยูในชวงที่ เหมาะสม คือ รอยละ 30-60 
(อภิรักษ  หลักชัยกุล, 2540) และเน่ืองจากวัสดุปลูกมีสวนประกอบของขี้เลื่อยสามารถชวยทําใหวัสดุปลูกอุมน้ําไดดี จึง
สอดคลองกับงานวิจัยของสินีนาถ ชัยศักดานุกูล และศศินิภา เชาวนนทปญญา (2554) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุด
อุปกรณการใหน้ําสําหรับสวนแนวตัง้ พบวา วัสดุอัดแทงจากข้ีเลื่อยมีการอุมน้ําไดดีที่สุด มีน้ําหนักเบา เหมาะสําหรับนําไปปลูก
พืชแนวต้ัง สามารถใชงานรวมกับสายยางซึมน้ําไดดี และนําไปปลูกพืชไดจริง ในสวนของคาการสลายตัวของวัสดุปลูกที่มีคา
มากกวารอยละ 5 จะมีผลทําใหวัสดุไมสามารถคงสภาพ สลายตัว หรือยุบตัวมากจนเกินไป (ดลยา หนูแกว, 2554) มีเพียง
อัตราสวนท่ี 3 (75:75:45) เทานั้นท่ีมีคาการสลายตัวของวัสดุปลูกนอยท่ีสุด 

สําหรับคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกนั้น คา pH ของวัสดุปลูกมีคา 3.99-6.15 อยูในชวงตั้งแตเปนกรดรุนแรง ถึง 
เปนกรดเล็กนอย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) โดยอัตราสวนท่ี 1 (75:75:0) ไมมีการเติมเปลือกไขไก มีคา pH ต่ําที่สุดแสดงความ
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เปนกรดรุนแรง และเมื่อมีการเติมเปลือกไขไกเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ 3 (75:75:30) และ 4 (75:75:45) วัสดุปลูกจะมีคา pH 
สูงขึ้นชัดเจน แสดงความเปนกรดนอยลง และมีคาใกลความเปนกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ดํารงโภคภัณฑ (2555) 
ที่ทําการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการนําเปลือกไขมาใชประโยชน พบวา เปลือกไขไกบดมีแคลเซียมสงูสามารถชวยปรับสภาพดินที่
มีความเปนกรดใหเปนกลางมากขึ้นได ซึ่งมีคา pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืชอยูในชวง 5.5-6.5 อาจจะสูงหรือต่ํากวาจุดที่
เหมาะสมไดเล็กนอย เนื่องจากจะมีผลตอความเปนประโยชนของธาตุอาหารและการควบคุมกิจกรรมของจุลินทรียในวัสดุปลูก
พืช (อภิรักษ  หลักชัยกุล, 2540)  สวนคาการนําไฟฟาซ่ึงแสดงถึงคาความเค็มของวัสดุปลูกนั้น เมื่อเพิ่มปริมาณของเปลือกไข
ไก พบวา คาการนําไฟฟาสูงที่สุดในอัตราสวนที่ 4 (75:75:45) มีคาเฉลี่ยรอยละ 4.61 dS/m ซึ่งคาการนําไฟฟาที่มากกวา 4 
dS/m เริ่มอาจจะมีผลกระทบกับพืชที่ออนไหวตอความเค็ม จึงมีเพียงอัตราสวนท่ี 2 (75:75:15) และ 3 (75:75:30) เทานั้นท่ีมี
คาการนําไฟฟาที่ไมเปนอันตรายตอพืช (สุดา  เรืองณรงค, 2554) นอกจากน้ีการใชชานออยเพื่อพัฒนาเปนวัสดุปลูกไดยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี อบเทียน และคณะ (2560) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุ
ปลูกจากกากชานออยและตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวา กากชานออยจากอุตสาหกรรมน้ําตาล กากตะกอนระบบบําบัดน้ํา
เสียจากอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท และกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา สามารถพัฒนา
เปนวัสดุปลูกเพ่ือการปลูกพืชไดในอัตราสวน 50:10:40 เน่ืองจากมี ความพรุนต่ํา ความหนาแนนสูง มีสัดสวนของชองวาง
ขนาดเล็กและใหญใกลเคียงกัน มีคาความเปนกรดดางปานกลาง และปริมาณมีอินทรียวัตถรุะดับปานกลาง 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาความเปนไปไดของวัสดุจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก ในการข้ึนรูปเปนวัสดุปลูก พบวา ทั้ง 
4  อัตราสวนสามารถข้ึนรูปเปนวัสดุปลูกได เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมี สรุปไดวาอัตราสวนที่ 
3 ประกอบดวย ชานออย 75 กรัม ขี้เลื่อย 75 กรัม และเปลือกไขไก 30 กรัม โดยมีลักษณะการยึดเกาะกันไดดีเปนกอนวัสดุ
ปลูก มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 38.92 คาการสลายตัวในน้ําเฉลี่ยรอยละ 2.77 คา pH เฉลี่ยที่ 6.02 และคาการนําไฟฟา
เฉลี่ย 3.58 dS/m จึงเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเปนวัสดุปลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้จะมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้นหากมีการศึกษาประเด็นดานธาตุอาหารของวัสดุปลูก รวมถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพ และเคมีดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม และหากมีการทดลองปลูกพืชจริงจะทําใหงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
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10. เอกสารอางอิง 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน. (2553). คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบดินทางเคมี. คนเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก  

http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pdf. 
กองอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง. การใชประโยชนจากออย. (ม.ป.ป.) คนเมื่อ 20 พฤษภาคม 

2563. จาก http://www.ocsb.go.th/upload/bioindustry/fileupload/9659-4776.pdf. 
กิตติชัย โสพันนา, วิชชุดา ภาโสม, กนกวรรณ วรดง และอนันตสิทธ ไชยวังราช. (2558). การประดิษฐและสมบัติของกระถาง 

ชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2 (2), 1-7. 
ดลยา หนูแกว.  (2554).  การศึกษาวัสดุปลูกสําหรับสวนหลังคา. วิทยานิพนธมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ทัศนุพันธุ กศุลสถิตย. (2542). ความเปนไปไดในการใชเม็ดดินเผาเปนวัสดุปลูก. ปญหาพิเศษปริญญาเอก. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

120



งานประชมุวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

มหาวิทยาลยัของแกน. (2561). องคความรูสําหรับการพัฒนาดานออย. คนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563. จาก
http://www.ocsb.go.th/upload/learning/fileupload/5336-7406.pdf 

วิชัย ดํารงคโภคภัณฑ. (2555). เทคโนโลยีการนําเปลือกไขมาใชประโยชน. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 11 (2), 75-83.  
สินีนาถ ชัยศักดานุกูล และศศินภิา เชาวนนทปญญา.  (2554).  การพัฒนาชุดอุปกรณการใหน้ําสําหรับสวนแนวต้ัง.  

โครงงานวิศวกรรมชลประทานปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
สุดา เรืองณรงค.  (2554). การศึกษาตัวอยางน้ําและดินทางเคมี โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   

กรมทรัพยากรธรณี. 
สุปราณี อบเทียน, สิรินารี เงินเจรญิ และประทีป อูปแกว. (2560). การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุปลูกจากกากชาน 

ออยและกากตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงคกร ในพระบรม 
ราชูปถัมป, 12 (1), หนา 79-91. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2563). สถิติการเกษตรของประเทศไทย 2562. น.120 คนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563. จาก 
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2563/yearbook62edit.pdf. 

อภิรักษ หลักชัยกุล.  (2540).  การศึกษาวัสดุอินทรียเปนวัสดุปลูกพืชในระบบการปลูกพืชแบบไมใชดิน. วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อาทิตยา กาญจนะ.  (2557).  การศึกษาความเปนไปไดในการใชกากใบชาจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมเพ่ือทดแทนการใช 
ชิ้นไมสบัในการผลิตแผนปารติเกิล. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Banitalebi G., Mosaddeghi R. M., and Shariatmadari H. (2019). Feasibility of agricultural residues and  
their biochars for plant growing media: Physical and hydraulic properties. Retrieved May 25,  
2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19301059. 

Barrett G.E., Alexander P.D., Robinson J.S., and Bragg N.C. (2016). Achieving environmentally sustainable  
growing media for soilless plant cultivation systems-A review. Retrieved May 25, 2020, from  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030442381630471X. 

Green roof technology. (2020). Extensive green roof. Retrieved June 7, 2020, from  
http://www.greenrooftechnology.com/extensive-green-roof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัตทิางกายภาพของยางธรรมชาติ
ที่ใชน้ํามันปาลมเปนน้ํามันชวยแปรรูป 

 

มัณฑนา สงไข สุนิสา หัวนา และ วัชรินทร สายนํ้าใส* 

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
*ผูรับผิดชอบบทความ E-mail: watcharin.sa@skru.ac.th 

 

บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติที่ใช
น้ํามันปาลมในปริมาณ 1-5 phr เปนน้ํามันชวยแปรรูปทดแทนนํ้ามันอะโรมาติก โดยวิเคราะหคาความหนืด  การผอนคลาย
ความเคน ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติดานการดึง จากผลการวิจัยพบวา ยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมมีคาความหนืด
มูนนี่ ผลตางแรงบิด ความทนทานตอแรงดึง และระยะยืดจนขาดต่ํากวายางที่ใชน้ํามันอะโรมาติกเล็กนอย แตจะมีอัตราการ
ผอนคลายความเคน เวลาวัลคาไนซ ดัชนีความเร็วในการวัลคาไนซ และความเคนทีสู่งกวายางท่ีใชน้ํามันอะโรมาติกอยูเล็กนอย 
สวนยางท่ีใชน้ํามันมะพราวมีคาความหนืดสูงกวายางที่ใชน้ํามันชนิดอื่นๆ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานํ้ามันปาลมจัดเปน
น้ํามันท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับนําไปใชเปนน้ํามันชวยแปรรูปทดแทนนํ้ามันอะโรมาติก 
 

คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ น้ํามันปาลม ความสามารถในการแปรรูป ลักษณะการวัลคาไนซ สมบัติทางกายภาพ 

 

Processability, Vulcanization Characteristics and Physical Properties of Natural 

Rubber Using Palm Oil as Processing Oil 
 

Mantana Songkhai, Sunisa Huana, and Watcharin Sainumsai* 

Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, SKRU 

*Corresponding Author; E-mail: watcharin.sa@skru.ac.th 
 

Abstract 
 

This research studied processability, vulcanization characteristics and physical properties of 

natural rubber with palm oil in the range of 1-5 phr as processing oil for aromatic oil replacement. The 

Mooney viscosity, stress relaxation, vulcanization characteristics and tension properties were determined.  

It was found that the Mooney viscosity, torque difference, tensile strength, and elongation at break of 

the rubber compounds incorporated with palm oil were slightly lower than those of the rubber 

compound incorporated with aromatic oil. While, Stress relaxation rate, cure time, and vulcanization 

rate index were slightly higher than those. Palm oil have great potential to be used as processing oils to 

replace aromatic oil. 
 

Keywords: natural rubber, palm oil, processability, vulcanization characteristics, physical properties 
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1. บทนํา  
 

การนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑยางประเภทตาง ๆ นั้น จําเปนตองใชสารเคมีหลายชนิดมาผสมในระหวาง
กระบวนการแปรรูป ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ใชจะขึ้นอยูกับสมบัติและการใชงานของผลิตภัณฑยางแตละชนิด สารเคมีที่
ใชในการทําผลิตภัณฑยาง ไดแก สารเรงและสารกระตุนปฏิกิริยาการวัลคาไนซ สารเช่ือมโยงโมเลกุลยาง สารตัวเติม สารชวย
กระบวนการแปรรูป และสารปองกันการเสื่อมสภาพ เปนตน การผสมสารเคมีลงไปในยางดิบ (raw rubber) เปนขั้นตอนแรก
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาง ซึ่งยางท่ีผสมสารเคมีแลวเรียกวายางคอมพาวด (compound rubber) (บุญธรรม, 2539) 
ซึ่งสารตัวเติมนิยมใชในผลิตภัณฑยางประเภทตาง ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนทานใหกับผลิตภัณฑยาง สารตัวเติม
ชนิดเสริมแรง เชน เขมาดํา (carbon black) หรือ ซิลิกา (silica) (Laube et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) โดยสาร
ตัวเติมเหลานี้จะยึดติดกับโมเลกุลยางดวยอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งซิลิกาจัดเปนสารเสริมแรงที่ไมใชสีดํา สวน
สารตัวเติมอื่น ๆ นอกจากเขมาดําและซิลิกา ไดแก ดินขาวหรือเคลย (clay) แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) 

ทัลคัม (talcum) ซึ่งสารเหลานี้ไมมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางข้ึนกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 

1988) แตจะชวยลดตนทุนในการผลิต และชวยใหกระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย 

การเตรียมยางคอมพาวดที่ใสสารตัวเติมในปริมาณมากจําเปนตองมีการใชน้ํามันชวยแปรรูปเพื่อควบคุมความหนืด
ของยางใหสามารถแปรรูปไดงายและทําใหสารตัวเติมกระจายตัวในยางไดดี (Rodgers & Waddell, 2014) ซึ่งโดยท่ัวไปแลว 
น้ํามันท่ีใชกันมากคือนํ้ามันอะโรมาติกเพราะมีความเขากันกับยางไดดี แตจากผลการศึกษาดานความเปนพิษ พบวาน้ํามันชนิดนี้
มีองคประกอบของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) ซึ่งถูกจัดเปน
สารในกลุมกอมะเร็ง (carcinogenic substances) ผลของความเปนพิษดังกลาวทําใหมีการประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป 
(European Union regulation) ที่ IP/04/2008 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อหามการนําเขาผลิตภัณฑยางรถยนต
ที่มีปริมาณ PAHs เกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก จากการสกัดดวยสารไดเมทิลซัลฟอกไซดหรือ DMSO ตามวิธี IP346 ซึ่งเริ่มมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 เปนตนมา จากขอบังคับนี้ทําใหผูผลิตผลิตภัณฑยางที่ตองการสงผลิตภัณฑไป
จําหนายในสหภาพยุโรป จําเปนตองใชน้ํามันชวยแปรรูปชนิดอื่นทดแทนนํ้ามันอะโรมาติก ทําใหมีความจําเปนตองหาน้ํามัน
ชนิดอื่นมาใชทดแทน การศึกษาและทดลองใชน้ํามันชนิดที่มีปริมาณ PAHs ต่ํากวาขอกําหนดเพ่ือทดแทนการใชน้ํามันอะโร
มาติกมีทั้งน้ํามันที่ไดจากแร (mineral oils) เชนน้ํามัน treated distillate aromatic extract (TDAE) และนํ้ามัน mild 

extraction solvate (MES)  และนํ้ามันที่ไดจากพืช (vegetable oils) ทั้งแบบท่ีไมดัดแปรและดัดแปรโครงสรางโมเลกุล ซึ่ง
การใชน้ํามันจากพืชซ่ึงสามารถปลูกทดแทนใหมไดมีขอไดเปรียบท้ังในแงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาความเปนไปไดในการใชน้ํามันปาลม (palm oil, PO) ซึ่งเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรมาทดแทน
น้ํามันอะโรมาติก (aromatic oil, AO) ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม เปนน้ํามันชวยแปรรูปยางธรรมชาติที่
ผสมเขมาดําเกรด N660 เปนสารตัวเติม โดยแปรปริมาณนํ้ามันปาลมเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 phr (parts (by weight) per 

hundred parts of rubber) ซึ่งใชน้ํามนัอะโรมาติก 1 phr เปนตัวควบคุม ศึกษาเปรียบเทียบความหนืดมูนนี่ การผอนคลาย
ความเคน และลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติดานการดึงเปนหลัก 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมยางคอมพาวด 
ยางธรรมชาติที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนยางแทงมาตรฐานเกรด 20 (STR 20) ผลิตโดยบริษัท ถาวรอุตสาหกรรม

ยางพารา (1982) จํากัด จังหวัดสงขลา ผสมยางคอมพาวดตามสูตรการทดลองในตารางที ่1 โดยนํายางแทงมาตรฐานเกรด 20 
มาบดผสมยางกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ISO 2393 (2014) ดวยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี 
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friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญเอ็นจิเนียริ่ง หลังจากน้ันนํายางคอมพาวดมาทดสอบความสามารถในการ
แปรรูป ไดแก ความหนืดมูนนี่ การผอนคลายความเคน ลักษณะการวัลคาไนซ และสมบัติทางกายภาพตอไป 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณยางและสารเคมีที่ใชของยางคอมพาวด 

สวนประกอบ 
ปริมาณ (phr) 

AO1 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 

ยางธรรมชาต ิ 100 100 100 100 100 100 

กรดสเตียริค 2 2 2 2 2 2 

ซิงคออกไซด 5 5 5 5 5 5 

เอ็มบีท ี 1 1 1 1 1 1 

เขมาดําเกรด N660 35 35 35 35 35 35 

น้ํามันอะโรมาติก 1 - - - - - 

น้ํามันปาลม - 1 2 3 4 5 

กํามะถัน 2 2 2 2 2 2 

 

2.2 การทดสอบความหนืดมูนนี่และการผอนคลายความเคน  
นํายางคอมพาวดมาทดสอบความหนืดมูนนี่และการผอนคลายความเคนดวยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ รุน MV-

3000-VS (GOTECH Testing Machines Inc.) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยใชโรเตอรขนาดใหญ ตามวิธีการทดสอบ
มาตรฐาน ASTM D 1646 (1999) ซึ่งในการทดสอบมี 3 ขั้นตอน ในข้ันตอนแรกเปนการอุนยางตัวอยางเปนเวลา 1 นาที ใน
ขั้นตอนท่ีสอง โรเตอรหมุนดวยความเร็ว 2 รอบตอนาทีและบันทึกคาแรงบิดเปนคาความหนืดมูนนี่ของยางตัวอยางที่เวลา 4 
นาที และในข้ันตอนท่ีสาม เปนการวัดการผอนคลายความเคนของยางหลังจากโรเตอรหยุดหมุน โดยบันทึกคาแรงบิดเปนเวลา 
1 นาที จากน้ันนําขอมูลแรงบิด (Mooney viscosity value) มาวิเคราะหหาอัตราการผอนคลายความเคน (stress 

relaxation rate) จากความสัมพันธของแรงบิด (Mooney units) กับเวลา (วินาที) ซึ่งสามารถคํานวณคาคงท่ีและอัตราการ
ผอนคลายความเคนไดจากสมการยกกําลังแบบถดถอยดังสมการ (1) ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย 

M  = k(t)a           (1) 
โดยท่ี  M หมายถึง คาแรงบิดในหนวย Mooney units 

k หมายถึง คาคงที่ เปนแรงบิดในหนวย Mooney units ที่เวลา 1 วินาทีหลังจากโรเตอรหยุดหมุน 

t หมายถึง เวลา (วินาที) 

a หมายถึง อัตราการผอนคลายความเคน (s-1) 
 

2.3 การทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ 
นํายางคอมพาวดมาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซดวยเคร่ือง Moving die rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน 

ISO 6502-3 (2018) ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส บันทึกคาแรงบิดต่ําสุด แรงบิดสูงสุด ระยะเวลาท่ีสามารถแปรรูปได และ
เวลาการวัลคาไนซของยางคอมพาวด จากน้ันคํานวณดัชนีความเร็วการวัลคาไนซ (vulcanization rate index) ดังสมการ (2) 
ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย  

Vulcanization rate index (min-1) =  
ScorchTimeCureTime

100
   (2) 

โดยที่  Cure time (tc95) เปนระยะเวลาการวัลคาไนซของยางคอมพาวด ในหนวยนาที 
Scorch time (ts1) เปนระยะเวลาที่สามารถแปรรูปไดของยางคอมพาวด ในหนวยนาที 
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2.4 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ  
นํายางคอมพาวดมาอัดเบายางคอมพาวดเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3182 (1994) จากน้ันนํามา

ทดสอบสมบัติดานการดึง (tension properties) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 412 (1998a) โดยใชเครื่อง Universal testing 
machine ยี่หอ NRI universal testing machine รุน NRI-TS500-20B ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ยางธรรมชาติที่ผสมน้ํามันปาลม (PO) ปริมาณ 1 phr มีคาความหนืดมูนนี่ต่ํากวายางธรรมชาติที่ใชน้ํามันอะโรมาติก 
(AO) ในปริมาณเดียวกัน (เสนประ) อยูเล็กนอย ดังแสดงในรูปที่ 1 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากนํ้ามันปาลมมีน้ําหนักโมเลกุลที่ต่ํากวา
น้ํามันอะโรมาติก (พรพรรณ, 2528) เม่ือเพ่ิมปริมาณน้ํามันปาลมเปน 2–5 phr ยางคอมพาวดมีคาความหนืดมูนนี่ต่ําลงตาม
ปริมาณนํ้ามันปาลมท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งคาความหนืดของยางคอมพาวดที่ต่ํากวานี้ บงช้ีวายางที่ผสมน้ํามันปาลมสามารถแปรรูปไดงาย
กวา น่ันคือยางคอมพาวดสามารถไหลเขาในแบบพิมพในกระบวนการข้ึนรูปไดงาย สงผลใหการรีดยางคอมพาวดเปนแผนได
งาย หรือดันยางออกมาเปนโปรไฟลตาง ๆ ไดงาย (บุญธรรม, 2539; Ngai et al., 2014) ซึ่งเปนขอไดเปรียบในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑยาง เนื่องจากจะลดการใชพลังงานในแตละขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปลงได  
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รูปท่ี 1 ความหนืดมูนน่ีของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมเปนนํ้ามันชวยแปรรูป 

 

ความสัมพันธระหวางแรงบิดหลังโรเตอรหยุดหมุนกับเวลาของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันชนิดตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 2(ก) 
ซึ่งสามารถวิเคราะหอัตราการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดโดยใชสมการยกกําลังแบบถดถอย อัตราการผอนคลาย
ความเคนพิจารณาไดจากความชันของเสนกราฟความสัมพันธระหวางแรงบิดกับเวลา ซึ่งอัตราการผอนคลายความเคนของยาง
ที่มีคานอยจะบงช้ีวายางตัวอยางนั้นมีพฤติกรรมของแข็งที่ยืดหยุน (elastic) สูง (Treloar, 2005; Gent, 2014) ในทางกลับกัน
ยางที่มีอัตราการผอนคลายความเคนสูงจะแสดงพฤติกรรมของของเหลวหนืด (viscous) สูง รูปที่ 2(ข) แสดงอัตราการผอน
คลายความเคนของยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมในปริมาณ 1-5 phr เปนน้ํามันชวยแปรรูป พบวา การใชน้ํามันปาลม
ปริมาณ 1 phr มีอัตราการผอนคลายความเคนต่ํากวาการใชน้ํามันอะโรมาติกในปริมาณเดียวกัน (เสนประ) อยูเล็กนอย แสดง
ใหเห็นวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมมีพฤติกรรมเปนแบบของแข็งยืดหยุนสูงกวาการใชน้ํามันอะโรมาติก เมื่อเพิ่มปริมาณ
น้ํามันปาลมพบวา อัตราการผอนคลายความเคนมีคาสูงข้ึนตามปริมาณของนํ้ามันปาลมท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งการใชปริมาณน้ํามันปาลม
ตั้งแต 2 phr ขึ้นไปมีคาอัตราการผอนคลายความเคนสูงกวาการใชน้ํามันอะโรมาติก นั่นคือยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลม
ตั้งแต 2 phr ขึ้นไปจะมีพฤติกรรมของของเหลวหนืดสูงกวาการใชน้ํามันอะโรมาติกปริมาณ 1 phr เปนน้ํามันชวยแปรรูป ซึ่ง
ยางคอมพาวดที่มีพฤติกรรมของของเหลวหนืดสูงจะแปรรูปไดงายขึ้น (บุญธรรม, 2539) สอดคลองกับคาความหนืดมูนนี่ที่
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กลาวไปแลวกอนหนานี้ ทําใหการบดผสมสารเคมีเขาไปในยางทําไดงายขึ้น นอกจากน้ีอัตราการผอนคลายความเคนยงัสามารถ
บงช้ีถึงระยะเวลาการเก็บยางเพ่ือใหยางคอมพาวดคืนตัวสูสภาวะสมดุลไดดวย กลาวคือยางคอมพาวดที่มีอัตราการผอนคลาย
ความเคนต่ําจะตองใชเวลาในการเก็บยางคอมพาวดดังกลาวเปนระยะเวลานาน สวนยางคอมพาวดที่มีอัตราการผอนคลาย
ความเคนสูงจะคืนตัวสูสภาวะสมดุลไดเร็ว (Gent, 2014; Roland, 2014) ยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมต้ังแต 2 phr ขึ้นไปมี
อัตราการผอนคลายความเคนสูงกวา ยางคอมพาวดดังกลาวสามารถคืนตัวกลับสูสภาพปกติหลังจากไดรับแรงกระทําในแตละ
ขั้นตอนการผลิตไดเร็วขึ้น ทําใหระยะเวลาการเก็บหรือการพักยางคอมพาวดในแตละขั้นตอนการผลิตนอยลง และลดปริมาณ
ของสต็อกยางลงไดดวย 
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รูปที ่2 (ก) ความสัมพันธระหวางแรงบิดกับเวลาและ (ข) อัตราการผอนคลายความเคนแรงบิดกับเวลาของยางธรรมชาติที่ใช
น้ํามันปาลมเปนนํ้ามันชวยแปรรูป 

 

ตารางที ่2 ลักษณะการวัลคาไนซของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมและนํ้ามันอะโรมาติกเปนน้ํามันชวยแปรรูป 

 
ลักษณะการวัลคาไนซของยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมและนํ้ามันอะโรมาติก แสดงดังตารางที่ 2 พบวา ยางคอม

พาวดที่ใชน้ํามันอะโรมาติกมีคาแรงบิดต่ําสุด แรงบิดสูงสุดและผลตางแรงบิดสูงกวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมเล็กนอย 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาองคประกอบของน้ํามันแตละชนิดที่ใชเปนสารชวยในการแปรรูป และอาจสงผลตอปริมาณการเช่ือมโยง
ระหวางโมเลกุลยาง (crosslink) ซึ่งผลตางระหวางคาแรงบิดสูงสุดกับแรงบิดต่ําสุดของยางคอมพาวดใชบงช้ีถึงปริมาณการ
เชื่อมระหวางโมเลกุลยางได (Rodgers & Waddell, 2014) ซึ่งคาแรงบิดตาง ๆ ดังกลาวขางตน เปนการวัดแรงตานการแกวง
ของโรเตอรในเครื่อง Moving die rheometer นั่นเอง สวนเวลาที่สามารถแปรรูปได (scorch time) เปนเวลาที่ยาง       
คอมพาวดยังสามารถไหล หรือผิดรูปไปตามแรงกระทําได เน่ืองจากยังไมมีการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยาง (Coran, 2014) 

จากผลการทดลองพบวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมและนํ้ามันอะโรมาติกทั้งหมด มีเวลาที่สามารถแปรรูปไดใกลเคียงกัน 
สวนเวลาวัลคาไนซ (vulcanization time) ซึ่งเปนเวลาที่ยางคอมพาวดเกิดปฏิกิริยาการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยาง เปนยางวัลคา
ไนซที่มีสภาพยืดหยุนอยางยาง (rubber-like elasticity) อยางสมบูรณ พบวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันอะโรมาติกปริมาณ 1 phr มี
เวลาวัลคาไนซนอยกวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลม ดังแสดงในรูป 3(ก) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากองคประกอบของนํ้ามัน        

สมบัติ AO1 PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 
แรงบิดตํ่าสุด (dN.m) 0.57±0.07 0.47±0.03 0.36±0.00 0.37±0.01 0.43±0.01 0.54±0.01 

แรงบิดสูงสุด (dN.m) 43.22±0.52 41.89±0.27 41.57±0.37 41.77±0.24 40.54±1.30 39.36±1.08 

ผลตางแรงบิด (dN.m) 42.66±0.45 41.42±0.25 41.21±0.34 41.40±0.21 40.10±1.17 38.82±0.98 

เวลาที่สามารถแปรรูปได (นาที) 0.63±0.06 0.55±0.01 0.59±0.05 0.63±0.01 0.62±0.01 0.62±0.01 

เวลาวัลคาไนซ (นาที) 9.13±0.14 9.99±0.77 11.05±1.02 10.85±1.05 10.52±1.01 10.06±0.39 

(ก) (ข) 
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อะโรมาติก ซึ่งเปนนํ้ามันที่มีองคประกอบสวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีวงแหวนเบนซีนอยางนอย 1 หมู สูตร
โครงสรางทั่วไปประมาณ 35-50 เปอรเซ็นต นอกจากน้ันจะเปนพาราฟนิก (paraffinic) และแนฟทินิก (naphthenic) ที่จะ
ชวยเสริมใหปฏิกิริยาการวัลคาไนซเกิดไดสมบูรณเร็วข้ึน (พรพรรณ, 2528) สวนนํ้ามันปาลมเปนเอสเตอรของไขมันอิสระ และ
กลีเซอรอล ไดแก ปาลมมิติก สเตียริก ไมริสติก โอลิอิก ลิโนลิอิก ลอริก เปนตน และอาจมีสารประกอบอ่ืน ๆ เชน ฟอสฟาไทด 
โทโคเฟอรอล สเตอรอล แอลกอฮอล เปนตน (บัวชุม, 2548) สวนประกอบเหลานี้อาจหนวงใหปฏิกิริยาการวัลคาไนซเกิดชาลง 
จึงทําใหเวลาวัลคาไนซของยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมเปนน้ํามันชวยแปรรูปใชเวลานานกวาเล็กนอย ซึ่งจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนในรูปที่ 3(ข) วายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมมีดัชนีความเร็วการวัลคาไนซ ต่ํากวายางคอมพาวดที่ใชน้ํามันอะโรมาติก 
(เสนประ) ท่ีทุกปริมาณของน้ํามันปาลม ตามเหตุผลท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งเวลาวัลคาไนซที่นานกวา และดัชนีความเร็วการวัล
คาไนซที่ต่ํากวาของยางคอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมเปนน้ํามันชวยแปรรูป อาจเปนสิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาเพราะอาจทําใหกําลัง
การผลิตตอวันนอยกวายางคอมพาวดที่มีเวลาการวัลคาไนซสั้น และมีดัชนีความเร็วการวัลคาไนซสูง 
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(ก) เวลาวัลคาไนซ    (ข) ดัชนีความเร็วการวลัคาไนซ 

รูปท่ี 3 ลักษณะการวัลคาไนซของยางคอมพาวดทีใ่ชน้ํามันปาลมและน้ํามันอะโรมาติกเปนน้ํามันชวยแปรรูป 

 

ความสัมพันธระหวางความเคน (stress) และระยะยืด (elongation) ของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมและ
น้ํามันอะโรมาติกเปนน้ํามันชวยแปรรูปจากการทดสอบการดึงดวยเคร่ือง Universal Testing Machine ดวยอัตราเร็วในการ
ดึง 500 มิลลิเมตรตอนาที (Brown, 2006) แสดงดังรูปที่ 4 พบวายางธรรมชาติที่ใชน้ํามันอะโรมาติกเปนน้ํามันชวยแปรรูป
สามารถยืดไดสูงกวา และใชแรงดึงนอยกวาเพื่อใหยางผิดรูป 
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธของความเคนกับระยะยืดของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมและนํ้ามันอะโรมาตกิเปนน้ํามันชวยแปรรูป 
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สวนยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมในปริมาณ 1-5 phr เปนน้ํามันชวยแปรรูป มีความสัมพันธระหวางความเคนและ
ระยะยืดท่ีใกลเคียงกัน มีเสนกราฟที่สูงชันกวายางธรรมชาติที่ใชน้ํามันอะโรมาติก นั่นบงช้ีวาหากพิจารณาท่ีระยะยืดเดียวกัน  
การดึงยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมใหผิดรูปจะตองใชแรงกระทําสูงกวา ดังแสดงในรูปที่ 5(ก) และ 5(ข) ซึ่งเปนคาความเคน 
หรือแรงตอหนวยพื้นที่ที่กระทําเพื่อใหยางยืดออก 100 และ 200 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Brown, 2006) จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวายางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมมีคาสูงกวายางธรรมชาติที่ใชน้ํามันอะโรมาติก หรืออาจกลาวไดวายางธรรมชาติที่ใช
น้ํามันปาลมสามารถรับแรงไดสูงกวา 
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(ก) ความเคนที่ระยะยืด 100 เปอรเซ็นต       (ข) ความเคนที่ระยะยืด 200 เปอรเซ็นต 
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(ค) ความทนทานตอแรงดึง          (ง) ระยะยืดจนขาด  

รูปท่ี 5 สมบัตดิานการดึงของยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลมและน้ํามันอะโรมาติกเปนน้าํมันชวยแปรรปู 

 

ความทนทานตอแรงดึง และระยะยืดจนขาดของสวนยางธรรมชาติที่ใชน้ํามันปาลม และนํ้ามันอะโรมาติกเปนน้ํามัน
ชวยแปรรูป ดังแสดงในรูปที่ 5(ค) และ 5(ง) ตามลําดับ พบวายางที่ใชน้ํามันอะโรมาติกมีความทนทานตอแรงดึง และระยะยืด
จนขาดสูงกวายางที่ใชน้ํามันปาลมในปริมาณ 1-5 phr ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปริมาณการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลยาง 
(Coran, 2014) ดังกลาวแลวขางตน ซึ่งในงานวิจัยในอนาคตจะไดวิเคราะหหาปริมาณการเช่ือมโยงตอไป 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

น้ํามันปาลมมีความเปนไปไดที่จะนํามาใชเปนน้ํามันชวยแปรรูปในยางธรรมชาติ ทดแทนน้ํามันอะโรมาติก ซึ่งยาง
คอมพาวดที่ใชน้ํามันปาลมสามารถแปรรูปไดงายกวา แตเกิดปฏิกิริยาไดชากวาเล็กนอย  เมื่อวัลคาไนซยางคอมพาวดที่ใช
น้ํามันอะโรมาติกแลว พบวายางท่ีผสมนํ้ามันปาลมสามารถรับแรงกระทําไดสูงกวา แตมีความทนทานตอแรงดึง และระยะยืด
จนขาดต่ํากวายางท่ีผสมน้ํามันอะโรมาติก ในการวิจัยนี้ศึกษาเขมาดําเพียงเกรดเดียว (N660) ในปริมาณ 35 phr การวิจัยครั้ง
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ตอไป จะศึกษาโดยใชเขมาดําเกรดตาง ๆ และสารตัวเติมชนิดอื่น ๆ โดยแปรปริมาณสารตัวเติม รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบ
สมบัติทางกายภาพทั้งเชิงกล และพลวัติของยางวัลคาไนซดวย 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่อนุเคราะหวัสดุและสารเคม ีรวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ (กราฟก) บรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกเพื่อการสราง มูลคาเพิ่ม ผลการ
สํารวจบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นพบวา บรรจุภัณฑอาหารคาวสวนใหญเปนถุงพลาสติกชนิดโพลีแอททิลีน (ถุงรอน) ในขณะท่ี
บรรจุภัณฑอาหารหวานและอาหารวางมีความหลากหลายทั้งบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ (ใบตอง) ถุงพลาสติก กลอง
พลาสติกแบบมีฝาปด กลองพลาสติกแข็งขึ้นรูป และบรรจุภัณฑจากโฟม ผลการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่น
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก แกงหยวกสําเร็จรูปบรรจุถุงรีทอรตเพาซ น้ําตาลสดพรอมดื่มพาสเจอไรส  กลวยตากบรรจุถุงฟอยด 
และชุดเมี่ยงคํา แสดงใหเห็นวาการออกแบบบรรจุภัณฑมีสวนใหผูบริโภคพึงพอใจในผลิตภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นและมีผลตอการ
ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น เพราะทําใหมั่นใจวาจะไดบริโภคผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย ทันสมัย และตรงตามความตองการ 

คําสําคัญ: อาหารพื้นถ่ิน บรรจุภัณฑอาหาร มูลคาเพิ่ม 

Creating value added of Phitsanulok indigenous foods by designing packaging 

Phondaran Chunlakan1*, Kanokwan Promjeen1, and Voraluck Suriwong2 
1Agro-Industrial Product Development Program, Faculty of Food and Agricultural 

Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 
2Agricultural and Food Engineering Program, Faculty of Food and Agricultural Technology 

Pibulsongkram Rajabhat University 

* porndarun1975@gmail.com

Abstract 

The objective of this research is to design (graphic) Phitsanulok indigenous foods packaging for 
creating added value. The results of indigenous foods packaging survey found that most of the savory 
food packaging is polyethylene plastic bags (hot bags), while the packaging of sugary foods and snacks is 
diverse, including packaging from natural materials (banana leaves), plastic bags, plastic boxes with lid 
rigid, plastic box and foam packaging. Graphic design results on indigenous foods packaging, consisting of 
4 products, including banana curry in retort pouch bags, ready to drink fresh sugar, dry banana packed in 
foil and Miang Kham set shown that the package design contributes to the satisfaction of consumers in 
indigenous food products and has a greater impact on consumer acceptance. Because it makes sure to 
consume products that are safe, modern and meet the needs. 

Keywords: indigenous foods, food packaging, value added 
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1. บทนํา  
 

 พิษณุโลกเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรในฐานะเมืองหลวงราชธานีฝายเหนือของ
ไทย ปจจุบันพิษณุโลกในฐานะศูนยกลางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรม การคมนาคม และการทองเที่ยวภาคเหนือตอนลาง
กลายเปนศูนยรวมของผูคนและวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะอาหารและวัฒนธรรมการบริโภคซึ่งสัมพันธกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลท่ีแตกตางกันในแตละทองถิ่นท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ อาหารพ้ืนถ่ิน คือ อาหารประจําภูมิภาค ท่ีแตกตาง
กันตามลักษณะพืชพันธุและสภาพภูมิประเทศ ในอดีตอาหารและการบริโภคเกิดจากการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูปดวย
วิธีการที่งายเพื่อบริโภคในครัวเรือน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม อาหารและวัฒนธรรมการบริโภคจึง
เปลี่ยนแปลงไป การผลิตอาหารเปลี่ยนจากผลิตเพื่อบริโภคเองเปนผลิตเพื่อจําหนาย มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ กรรมวิธีการ
ผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑเพื่อใหอาหารสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น นอกจากอาหาร บรรจุภัณฑอาหารเปนอีกสิ่งที่
แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากการผลิตเพียงบริโภคเปนการผลิตเพื่อการคา วัสดุบรรจุภัณฑจึงเปลี่ยนแปลง
ไปตามชวงเวลา แตเพราะบรรจุภัณฑอาหารมีหนาที่มากกวาเพื่อรองรับอาหารแตสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑอาหารได 
ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีใชในการเพ่ิมมูลคาใหกับอาหาร 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอาหารพ้ืนถิ่นดวยการออกแบบบรรจุภัณฑอาหาร 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับชนิดและบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นเมืองพิษณุโลก 
 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับชนิดและบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกในยุคปจจุบัน โดยการลงพื้นที่สํารวจชนิดและ

บรรจุภัณฑอาหารในตลาดสด รานคา รานขายของฝาก รานขายของที่ระลึก และหางสรรพสินคา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อ
จัดกลุมและแบงประเภทของบรรจุภัณฑอาหาร 

 

 3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นเมืองพิษณุโลกเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม 
 คัดเลือกอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกจากงานวิจัยของพรดรัลและคณะ (2559) จํานวน 4 ชนิด คือ แกงหยวก กลวย
ตาก นํ้าตาลสด และเมี่ยงคํา โดยเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑและออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเพื่อศึกษาความชอบและการ
ยอมรับของผูบริโภค รายละเอียดดังน้ี ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับอาหารพ้ืนถ่ินจํานวน 4 ผลิตภัณฑ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกรายบุคคล ชวงอายุ 15-45 ป คือ วัยรุนและวัยทํางาน จํานวน 30 คน นําผลท่ีไดไปออกแบบกราฟก (โลโกและฉลาก) 
จํานวน 3 แบบตอผลิตภัณฑ พิมพแบบกราฟกลงบนกระดาษสต๊ิกเกอร ติดบนบรรจุ แลวนําไปทดสอบความชอบดวยวิธีการ
เรียงลําดับ (Ringing scale) กับบุคคลท่ัวไป (วัยรุนและวัยทํางาน) ในจังหวัดพิษณูโลกจํานวน 30 คน เพื่อคัดเลือกแบบ
กราฟฟกท่ีมีลําดับความชอบสูงสุด นําผลท่ีไดไปปรับแกแลวนําไปทดสอบความชอบดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ (9-points 
hedonic scale) และการยอมรับกับคนทั่วไป (วัยรุนและวัยทํางาน ) ในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 100 คน ในคุณลักษณะ 5 
ดาน คือ การใชสี ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ ขอมูลบนฉลาก การจัดวางองคประกอบ และความชอบรวม เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับการผลิตเชิงพาณิชย 
 

 3.3 คํานวณตนทุน  
 คํานวณจากคาวัตถุดิบและคาใชจายอื่น โดยประมาณคาวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 52 ของตนทุนทั้งหมด สวนคาใชจาย

อื่น คิดเปนรอยละ 48 ของตนทุนท้ังหมด และการตอยอดเชิงพาณิชย 
 
4. ผลการวิจัย 
 

 4.1 ชนิดอาหารและลักษณะของบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นเมืองพิษณุโลก 
 พิษณุโลกถูกเปนจังหวัดขนาดใหญตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบน ลักษณะภูมิประเทศทาง
ตอนเหนือและตอนกลางเปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง พื้นที่ตอนกลางมาทางใตเปนที่ราบ และตอนใตเปนที่ราบลุม มี
แมน้ํานานและแมน้ํายมไหลผาน มีผลใหมีความอุดมสมบูรณของผลผลิตทางการเกษตร ผัก/สมุนไพรปา และปศุสัตว รวมถึง
พันธุปลาน้ําจืด จึงมีการนําผลผลิตเหลานี้มาเปนวัตถุดิบในการประกอบเปนอาหาร อาหารพื้นถิ่นของเมืองพิษณุโลกมีลักษณะ
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คลายกับอาหารภาคกลางและภาคอีสาน ซึ่งเปนผลจากการอพยพยายถิ่นของประชากรจากภูมิภาคอ่ืนเขามา นักวิจัยไดลง
พื้นที่สํารวจระหวางเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2561 โดยกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย คือ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต) ตลาด
เทศบาล 4 (โคกมะตูม) ตลาดเทศบาล 5 (บานคลอง) ตลาดเทศบาล 6 (ตลาดพิษณุโลกรวมใจ) ตลาดรถไฟ (ตลาดกลางคืน)  
ถนนคนเดิน และรานขายของฝากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ) รวม 7 พื้นที่ พบวา ชนิดอาหารและบรรจุภัณฑ
อาหารมีลักษณะคลายกัน สามารถจําแนกชนิดของอาหารพ้ืนถ่ินออกเปน 2 กลุม คือ กลุมอาหารคาว ไดแก แกงคั่วขนุน ฉูฉี่
ปลาดุก แกงบอน แกงข้ีเหล็ก แกงหยวกกลวย แกงใบยอ แกงเลียง แกงหนอไมและหอหมก เปนตน และกลุมอาหารหวาน 
ขนม/อาหารวาง และเครื่องด่ืม ไดแก ขนมสอดไส ขนมเทียน ขนมกลวย ขนมแตงไทย ขนมตะโก ขนมถวยฟู ขนมเปยกปูน 
ขนมวง ขนมตาล ขนมฟกทอง ขาวตมมัด และนํ้าตาลสด เปนตน ผลการสํารวจชนิดของบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นเมือง
พิษณุโลกพบวา บรรจุภัณฑอาหารคาว สวนใหญเปนถุงพลาสติกชนิด Polypropylene, PP ที่เรียกกันทั่วไปวา ถุงรอน, ถวย
พลาสติก และถวย/ถาดโฟม ในขณะท่ีบรรจุภัณฑอาหารหวาน ขนม/อาหารวาง คอนขางมีความหลากหลาย เชน บรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ ไดแก ใบตอง บรรจุภัณฑจากพลาสติก ไดแก ถุงพลาสติกชนิด Polypropylene แบบบาง, ถุงหนาขึ้นรูป 
กลองพลาสติกแบบมีฝาปด กลองพลาสติกแข็งขึ้นรูปพรอมฝาปดและบรรจุภัณฑจากโฟม (กลองโฟมและถาดโฟม) ที่ตองปด
ดวยแผนฟลมยืด ตัวอยางบรรจุภัณฑอาหาร แสดงดังภาพท่ี 1 
 

   
   

   
   

          
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางอาหารและบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นพิษณโุลกจากการสํารวจ 
 
 4.2 ออกแบบบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่นพิษณุโลกเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 คัดเลือกผลิตภัณฑอาหารพื้นถิ่นจํานวน 4 ผลิตภัณฑ คือ แกงหยวก นํ้าตาลสด กลวยตาก และเม่ียงคํา (พรดรัลและ
คณะ, 2559)  โดยเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑ และออกแบบ (กราฟก) บนบรรจุภัณฑ เพื่อทดสอบความชอบและการยอมรับ
ของผูบริโภค ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี  
 

      4.2.1 ผลิตภัณฑแกงหยวกสําเร็จรูปบรรจุถุงรีทอรตเพาซ 
      แกงหยวก Banana Curry (Kang-Yuak) เปนแกงโบราณของจังหวัดพิษณุโลก เปนอาหารคาวประเภทแกงเผ็ด 
จากผลการสํารวจตลาดและการสัมภาษณแมคาพบวา มีแกงหยวกบรรจุถุงรอนวางขายอยูบาง ลูกคาเปนกลุมเดิม อายุ 25 ป 
ขึ้นไป แตไมคอยไดรับความนิยม เนื่องจากการเสื่อมเสียของอาหารประเภทน้ีเกิดขึ้นไดงายจากการปนเปอนซ้ํา วรลักษณและ
คณะ (2560) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑแกงหยวกบรรจุรีทอรตเพาซดวยกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน  ผลการศึกษา
พบวา ผลิตภัณฑแกงหยวกบรรจุรีทอรตเพาซ (14×19 เซนติเมตร) น้ําหนัก 140 กรัม เมื่อผานการฆาเชื้อดวยความรอนท่ี 121 
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องศาเซลเซียส นาน 8 นาที นั้น ไมพบเช้ือแซลโมแนลลา (Sallmonella spp.) คลอสทริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium 
botulinum) มีปริมาณเช้ือบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) สเตปไฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
และปริมาณจุลินทรียทั้งหมดนอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนและ
การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑสามารถเก็บรักษาไดนาน 4 เดือน ที่
อุณหภูมิหอง  
 ผลการพัฒนาและออกแบบกราฟก (โลโกและฉลาก) บนบรรจุภัณฑแกงหยวกสําเร็จรูปบรรจุรีทอรตเพาซ ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล พบวา ผูบริโภคตองการใหแบบกราฟฟกแสดงความเปนตัวตนของคนพิษณุโลกเปนหลัก สามารถ
สื่อสารกับผูบริโภคอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน แสดงขอมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค เชน ช่ือ
ผลิตภัณฑ สวนประกอบ วัน/เดือน/ป ท่ีผลิต น้ําหนัก วิธีการบริโภค และเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เปนตน ใชตัวอักษร
แบบก่ึงทางการ อานงาย สีพื้นและสีอักษรตองทําใหมองเห็นตัวอักษรไดชัดเจน แบบกราฟกท่ีได แสดงดังภาพท่ี 2 
 

   
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

 
ภาพท่ี 2 แบบกราฟกของแกงหยวกสําเร็จรูปบรรจรุีทอรตเพาซจากการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล 

 
 ผลการทดสอบความชอบแบบเรียงลําดับพบวา ผูบริโภคเลือกแบบท่ี 2 สูงที่สุดคิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา คือ 
แบบที่ 1 และแบบท่ี 3 ตามลําดับ (รอยละ 23.33 และรอยละ 10.00) และมีขอเสนอแนะใหปรับแกเพื่อใหตัวหนังสือท่ีแสดง
ขอมูลชัดเจนมากขึ้น 

 

      4.2.2 ผลิตภัณฑน้ําตาลสดพรอมดื่มพาสเจอไรส 
      น้ําตาลสด หมายถึง น้ําหวานท่ีไดจากชอดอกของตนตาลหรือตนมะพราว นําไปกรองและผานการฆาเช้ือ แบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ นํ้าตาลสดจากชอดอกของตนตาล (งวงตาลหรือดอกตาล) และนํ้าตาลสดจากชอดอกของตนมะพราว 
(จั่นมะพราว) (สุขเกษม, 2557) ปกติน้ําตาลสดหากเก็บอยางถูกวิธีในภาชนะท่ีผานการฆาเชื้อสามารถเก็บไวโดยไมเนาเสียในช่ัว
ระยะเวลาหน่ึง แตถาเก็บไมถูกวิธีจะเนาเสียอยางรวดเร็วจากการปนเปอนของจุลินทรียจากสภาพแวดลอมในข้ันตอนการเก็บ
เกี่ยวซึ่งใชระยะเวลานาน 8-10 ช่ัวโมง ในการรองรับนํ้าตาลจากตน ซึ่งทําใหน้ําตาลมีรสเปรี้ยว เปนเมือก มีฟองและมีปริมาณ
น้ําตาลลดลง วิธีท่ีงายที่สุดในการปองกันการเสื่อมคุณภาพ คือ การทําความสะอาดภาชนะท่ีจะนําไปรองน้ําตาลโตนดสดกอน
โดยการรมควันหรือลวกน้ํารอน (มนสุวีร, 2552) แตน้ําตาลสดที่ไดมีอายุการเก็บรักษาสั้น จากผลการศึกษาของพรดรัล และ
คณะ (2559) พบวา การพาสเจอไรสเซช่ันน้ําตาลสด (ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที มี
ผลใหน้ําตาลสดมีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้น แตมีผลใหความเปนกรด -ดาง ลดลง ปริมาณเช้ือจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา 
Coliform และ Escherichia coli ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับในน้ําตาลสดท่ีไมผานการพาสเจอไรสเซช่ัน น้ําตาลสดท่ีผานการ
พาสเจอไรสเซชั่นสามารถเก็บรกัษาไดนาน 14 วัน โดยที่ปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา Coliform และ Escherichia 
coli เปนไปตามมาตรฐาน (ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ, 2556) ดังนั้นการใชกระบวนการแปรรูปดวยความรอนจึงสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานขึ้น  

 ผลการออกแบบกราฟกของผลิตภัณฑน้ําตาลสดพรอมด่ืมพาสเจอไรสดวยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล พบวา 
ผูบริโภคตองการใหออกแบบกราฟกของบรรจุภัณฑที่บงบอกตัวผลิตภัณฑ ใชสีที่สื่อถึงวัตถุดิบ ตองแสดงขอมูลสําคัญสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค เชน ช่ือผลิตภัณฑ สวนประกอบ วัน/เดือน/ป ท่ีผลิต น้ําหนัก/ปริมาตร วิธีบริโภคและ
เครื่องหมายรับรอง เปนตน ใชตัวอักษรแบบกึ่งทางการ อานงาย ใชสีพื้นและสีอักษรท่ีทําใหมองเห็นชัดเจน โทนสีเย็นและ
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สบายตา ผลการทดสอบความชอบแบบเรียงลําดับพบวา ผูบริโภคเลือกแบบที่ 1 สูงสุด คิดเปนรอยละ 86.00 รองลงมา คือ 
แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 ตามลําดับ (รอยละ 10.00 และรอยละ 4.00) โดยไมมีขอเสนอแนะ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

   
แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แบบกราฟกของน้ําตาลสดพรอมดื่มพาสเจอไรส จากการสมัภาษณเชิงลึกรายบคุคล 

 

       4.2.3 ผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุถุงฟอยด 
       กลวยตากเปนกลวยแปรรูปที่รูจักกันดีและนิยมรับประทานกันทั่วไป นอกจากนั้นยังมีการผลิตและสงออกไปยัง
ตางประเทศดวย กลวยตากทําจากผลกลวยที่สุกงอม นิยมใชกลวยนํ้าวาขาว ซึ่งมีรสหวาน เมื่ออบแลวทําใหไดกลวยท่ีมีสีสวย 
การแปรรูปใหเปนกลวยตากเปนแนวทางในการแกปญหาการเนาเสียของกลวยน้ําวา ทําใหเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนานและชวย
เพิ่มมูลคา (อภิชญา, 2554) กลวยตากเปนอาหารก่ึงแหง (intermediate moisture foods) มีคา aw (water activity) 0.65-
0.85 และมีความช้ืนรอยละ 15-30 การเสื่อมเสียสวนใหญเกิดจากยีสตและรา เนื่องจากการแปรรูปดวยความรอนไมสามารถ
กําจัดปริมาณน้ําอิสระใหลดลงไดอยางเหมาะสม นอกจากนั้นเมื่อเก็บกลวยตากไวระยะหน่ึงจะเกิดการเสื่อมคุณภาพ เชน 
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล ทําใหกลวยอบมีสีคล้ําขึ้น ไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค แนวทางในการแกปญหาคือ การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ การทําความสะอาดเครื่องมือ การเลือกใชบรรจุภัณฑอาหารท่ีเหมาะสม และการขนสง เพื่อลดปริมาณน้ํา
อิสระใหต่ํากวา 0.85 (สุรีย, 2534)  
  ผลจากการพัฒนาและออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยตากบรรจุถุงฟอยดดวยการสัมภาษณเชิงลึก
รายบุคคลพบวา ผูบริโภคตองการใหแบบกราฟกบงบอกความเปนตัวตนของเมืองพิษณุโลก สามารถสื่อสารกับผูบรโิภคได และ
แสดงขอมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑพรอมบริโภค ใชตัวอักษรแบบก่ึงทางการ อานงาย ใชสีพื้นและสีอักษรที่มองเห็นชัดเจน 
เมื่อนําแบบกราฟฟกไปทดสอบความชอบแบบเรียงลําดับพบวา ผูบริโภคเลือกแบบท่ี 3 สูงสุด คิดเป ็นรอยละ 80.00 รองลงมา
คือ แบบท่ี 2 และแบบท่ี 1 (รอยละ 16.00 และ 8.00 ตามลําดับ) ไมมีขอเสนอแนะ แสดงดังภาพท่ี 4 
 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 
 

ภาพท่ี 4 แบบกราฟกของกลวยตากบรรจุถุงฟอยดจากการสมัภาษณเชิงลึกรายบุคคล 
 

      4.2.4 ผลิตภัณฑชุดเม่ียงคํา 
     เมี่ยงคําเปนอาหารวางที่มีคุณคาทางสมุนไพรสูง มีลักษณะเปนชุด ประกอบดวย ใบชะพลู นํ้าเมี่ยงคํา มะพราว

คั่ว กุงแหง ถั่วลิสงคั่ว มะนาว พริก ขิง หอมแดง ใบเม่ียงท่ีใชหอโดยท่ัวไปจะใชใบชะพลูหรือใบทองหลางท่ีอุดมไปดวย
แคลเซียมและมีกากใยสูง (เชาวลี, 2556) วิธีรับประทานใหจัดใบชะพลูหรือใบทองหลางใสจานวางเคร่ืองปรุงอยางละนอยลง
บนใบชะพลูหรือใบทองหลางท่ีจัดเรียงไวตักน้ําเมี่ยงหยอดหอเปนคํารับประทาน แตเดิมเม่ียงคําเปนอาหารวางของคนภาค
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กลางที่นิยมรับประทานในชวงฤดูฝน ปจจุบันนิยมบริโภคอยางแพรหลายทุกภูมิภาค สามารถรับประทานเปนอาหารวางได
ตลอดทั้งป เมื่องคําที่จําหนายในปจจุบันนิยมจัดรวมเปนชุดเพื่อความสะดวกในการบริโภค สวนใหญบรรจุในถุงพลาสติกแบบ
จีบหรือถาดโฟมโดยมีน้ําเม่ียงบรรจุในถวยพลาสติก นักวิจัยจึงไดทําการเปลี่ยนชนิดของบรรจุภัณฑเปนแบบถาดหรือกลอง
พลาสติกแบบมีชองแยกและบรรจุภัณฑแบบแกวสําหรับใสน้ําเมี่ยงและออกแบบกราฟฟก  

ผลการพัฒนาและออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชุดเมี่ยงคําดวยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล
พบวา ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑมีลักษณะเปนชุดหรือเซ็ตเพื่อความสะดวก โดยกราฟกตองชัดเจน สามารถสื่อสารกับ
ผูบริโภคไดโดยตรง ตองการใหแสดงขอมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑพรอมบริโภค เชน ช่ือผลิตภัณฑ สวนประกอบ วัน/เดือน/ป 
ที่ผลิต นํ้าหนัก วิธีการใชและเคร่ืองหมายรับรอง (หากมี) สีสันสดใส ใชตัวอักษรแบบกึ่งทางการ อานงาย ภาพและสีตัวอักษร
สดใส สามารถมองเห็นตัวอักษรชัดเจนและการจัดวางภาพและขอความมีความสมดุล ผลการสัมภาษณทําใหไดรูปแบบกราฟก 
3 แบบ และเมื่อนําไปทดสอบความชอบแบบเรียงลําดับพบวา ผูบริโภคเลือกแบบท่ี 2 สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 รองลงมา
คือแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 (รอยละ 12.00 และ 8.00 ตามลําดับ) โดยไมมีขอเสนอแนะ แสดงดังภาพท่ี 5 

 

 

  
                       แบบท่ี 1 แบบท่ี 2             แบบท่ี 3         

 
ภาพท่ี 5 แบบกราฟกของชุดเมี่ยงคําจากการสัมภาษณเชิงลึกรายบคุคล 

 
  ผลการประเมินความชอบโดยวิธีการใหคะแนน (9-point hedonic scale) ตอแบบกราฟฟกบนบรรจุภัณฑอาหาร
พื้นถิ่นของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกคุณลักษณะสําหรับ 4 ผลิตภัณฑ คือ การใชสี ขนาดและ
รูปแบบตัวหนังสือ ขอมูลบนฉลาก การจัดวางองคประกอบและความชอบโดยรวม ในระดับคะแนนระหวาง 6.89-8.24 คือ 
ชอบเล็กนอยถึงชอบมาก โดยมีความชอบรวมเฉลี่ยรหวาง 7.12-8.22 คือ ชอบปานกลางถึงชอบมาก แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผูบริโภคตอรูปแบบกราฟกบนบรรจภุัณฑผลติภณัฑอาหารพ้ืนถ่ิน 4 ผลิตภณัฑ 
  

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ 
 แกงหยวกพรอมบริโภค

ในถุงรีทอรตเพาซ 
น้ําตาลสดพรอมดื่ม

พาสเจอไรส 
กลวยตาก 

บรรจุถุงฟอยด 
ชุดเมี่ยงคํา 

การใชสี 7.58±0.76 7.46±1.02 6.89±1.42 6.89±1.42 
ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ 7.68±0.79 7.88±0.72 6.94±0.84 6.94±0.84 
ขอมูลบนฉลาก 7.88±0.75 7.22±0.65 7.32±0.85 7.32±0.85 
การจัดวางองคประกอบ 7.62±0.85 8.24±0.85 7.44±1.05 7.44±1.05 
ความชอบโดยรวม 7.96±0.64 8.22±0.84 7.12±0.67 7.42±0.67 

 
 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอแบบกราฟฟกบนบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นพบวา รอยละของการยอมรับ
ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําตาลสดพรอมดื่มพาสเจอไรสมีคาสูงสุด คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑแกงหยวก
พรอมบริโภคในถุงรีทอรตเพาซ ชุดเมี่ยงคํา กลวยตากบรรจุถุงฟอยด คิดเปนรอยละ 90.00 86.50 และ 82.50 ตามลําดับ 
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 4.3 การคํานวณตนทุน  
 ผลการคํานวณตนทุนคิดจากบรรจุภัณฑและฉลากพบวา ตนทุนราคามีคาระหวาง 6.0-50.0 บาท โดยบรรจุภัณฑชุด
เมี่ยงคํามีราคาสูงที่สุดคือ 50.0 บาท เนื่องจากบรรจุภัณฑกลองพลาสติกใส และขวดแกวมีราคาคอนขางสูง คือ มีราคา 35.0-
50.0 บาท/ชุด ในขณะท่ีบรรจุภัณฑสําหรับแกงหยวกและนํ้าตาลสดพาสเจอไรสพรอมบริโภคมีราคารองลงมาคือ 10.0-20.0 
บาท/หนวย และบรรจุภัณฑกลวยตากมีราคาต่ําที่สุดคือ ราคา 6.0 บาท/ หนวย  แบบกราฟฟกที่ออกแบบบนบรรจุภัณฑ
อาหารพื้นถ่ินท้ัง 4 ผลิตภัณฑ แสดงดังภาพท่ี 6 
 

        

     

 
 

ภาพท่ี 6 แบบกราฟฟกท่ีไดจากการออกแบบบนบรรจุภณัฑอาหารพื้นถ่ิน 
 

 แนวทางการตอยอดเชิงพาณิชยสําหรับอาหารพ้ืนถิ่นพิษณุโลก นอกจากการออกแบบกราฟกแลวยังสามารถพัฒนา
รูปแบบ ขนาด และวัสดุบรรจุภัณฑไดอีกแนวทางหน่ึง คณะนักวิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติม โดยเพิ่มขนาดของบรรจุภัณฑขวดแกว
และเปลี่ยนจากขวดแกวเปนถุงพลาสติก PP ชนิดหนาสําหรับผลิตภัณฑน้ําตาลสดพาสเจอไรดพรอมบริโภค เปลี่ยนลักษณะ
ของบรรจุภัณฑสําหรับชุดเมี่ยงคําและนํ้าเมี่ยงเพ่ือใหมีความหลากหลายและเปนทางเลือกของผูบริโภค แสดงดังภาพท่ี 7 

 

    

    

 
ภาพท่ี 7 ตัวอยางของบรรจุภัณฑเพื่อการตอยอดเชิงพานิชย 

 
5. สรุปผลการวิจัย  
 ผลจากการสํารวจบรรจุภัณฑอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกพบวา บรรจุภัณฑกลุมอาหารคาวสวนใหญเปนถุงพลาสติกชนิด
บาง (ถุงรอน) สําหรับกลุมอาหารหวาน/อาหารวาง มีความหลากหลายโดยมีทั้งวัสดุจากธรรมชาติ (ใบตอง) ถุงพลาสติก กลอง
พลาสติกแบบมีฝาปด กลองพลาสติกแข็งขึ้นรูปและบรรจุภัณฑจากโฟม ผลการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑอาหารพ้ืนถิ่น
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก แกงหยวกสําเร็จรูปบรรจุถุงรีทอรตเพาซ น้ําตาลสดพรอมดื่มพาสเจอไรส กลวยตากบรรจุถุงฟอยด 
และชุดเมี่ยงคํา พบวา ผูบริโภคสวนใหญตองการใหแบบกราฟกบงบอกความเปนตัวตนของทองถ่ินพิษณุโลก ขอมูลที่ปรากฏ
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ตองชัดเจน สื่อสารกับผูบริโภคได แสดงขอมูลสําคัญสําหรับผลิตภัณฑพรอมบริโภค ใชลักษณะของตัวอักษรแบบกึ่งทางการ 
อานงาย ใชสีพื้นและสีอักษรมองเห็นตัวอักษรไดชัดเจน นอกจากนั้นผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาการออกแบบบรรจุภัณฑมี
สวนใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและมีผลตอการยอมรับของผูบริโภค 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารเปนแนวทางหน่ึงในการเพิ่มมูลคาใหกับอาหารพ้ืนถิ่น โดยผลการศึกษา
พบวา กราฟก (ฉลากและโลโก) มีผลตอการยอมรับของผูบริโภค เพราะแบบกราฟกมีสวนในการสรางความนาเช่ือถือและ 
แสดงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ แตอยางไรก็ตามกราฟกไมใชปจจัยเดียวในการตัดสินใจซื้อ ของผูบริโภคแตความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑคือปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการเลือกชนิดของบรรจุภัณฑและใชกระบวนการแปรรูปที่
เหมาะสมกับชนิดของอาหารยังจะคงเปนปจจัยหลักท่ีผูผลิตอาหารตองใหความสําคัญเปนอยางแรก 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 ควรมีการนําตัวอยางแบบกราฟกไปใชจริงในเชิงพานิชย หรือผูประกอบการอาจนําไปใชเปนตัวอยางหรือปรับแก
เพื่อใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑของตนได 
 
8. กิตติกรรมประกาศ  
 คณะนักวิจัยขอกราบขอบพระคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 

 
9. เอกสารอางอิง 
เชาวลี ชุมขํา. (2556). หนังสือพิมพเดลินิวส; คอลัมน ชองทางทํากิน: ‘เมี่ยงบัวหลวง’ 1 คํา สารพัดประโยชน. มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี. คนเมือ่ 20 เมษายน 2559 จาก https://www.rmutt.ac.th/content/29643. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 356. (2556). ราชกิจจานุเบกษา: เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิท. คนเมื่อ 2 
 มีนาคม 2559. จาก http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P356.pdf. 
พรดรลั จุลกลัป วรลักษณ สรุิวงษ และกนกวรรณ พรมจีน. (2559). รายงานการวิจัยเร่ือง วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ
 อาหารพ้ืนถิ่นเมืองพิษณุโลก. พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
มนสุวีร ไพชํานาญ. 2552. ผลของการปฏิบัติระหวางการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวน้ําตาลโตนดสดตอคุณภาพ
 ผลิตภัณฑน้ําตาลโตนดเขมขน. สงขลา. วิทยานิพนธหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร. 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร. 
วรลักษณ สุริวงษ ธวัลรตัน สัมฤทธิ์ พรดรัล จลุกัลป กนกวรรณ พรมจีน และสุรินทราพร ช่ังไชย. (2560). การพัฒนา
 ผลิตภัณฑแกงหยวกบรรจุรีทอรตเพาซดวยกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน. รายงานสืบเนื่องการประชุม
 วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2560. วันท่ี 23-24 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโุลก. 
สุรีย นานาสมบัติ. (2534). การเสียของกลวยตากและการเก็บรักษาในสภาพควบคุมความช้ืนสัมพัทธ. กรุงเทพฯ. 
 วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 
สุขเกษม วงศสุบรรณ. หองสมดุกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม. (2557). คอลัมนพิเศษ: ตาลโตนด เสนทางจากหัวไรปลายนาสู
 เศรษฐกิจสรางสรรค. คนเมื่อ 20 มีนาคม 2559. จาก
 http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2557/23138.pdf. 
อภิชญา ทองทับ. (2554). รายงานวิจัยเร่ือง การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑกลวยอบพลังงานแสงอาทิตย. 
 เชียงใหม. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  

 
 
 
 

138



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว 
 

นฤปนาถ พลเมือง วาสนา หมัดลาเตะ และ วัชรินทร สายนํ้าใส* 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

*ผูรับผิดชอบบทความ E-mail: watcharin.sa@skru.ac.th 

 

บทคัดยอ  
 

งานวิจยันี้ศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวเปนสารตัวเติมปริมาณ 
40 สวนตอยางหน่ึงรอยสวนโดยน้ําหนักใน 3 สภาวะ คือ การบมเรงในนํ้ารอน อากาศรอน และ QUV โดยแปรเวลาบมเรงเปน 
0, 1, 3, 7, 14, 21 และ 30 วัน จากผลการทดลองพบวา สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีคาลดลง
ตามเวลาการบมเรง โดยการบมเรงภายใตสภาวะ QUV ทําใหสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีคา
ลดลงเร็วท่ีสุด และลดลงมากที่สุด ยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับผลิตวัสดุปลูกหรือ
เพาะชํากลาไม และสามารถเกิดการเสื่อมสลายไดภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน ความรอน ความช้ืน หรือแสงแดด ดังนั้นยาง
ธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีความเปนไปไดที่จะนําไปใชเปนวัสดุสําหรับผลิตวัสดุปลูก หรือเพาะชํากลาไมเพื่อทดแทนวัสดุ
ปลูกหรือเพาะชําพลาสติกได 
 

คําสําคัญ: การเสื่อมสภาพ ยางธรรมชาติ แปงขาวเหนียว สมบัติทางกายภาพ สภาวะในการบมเรง 
 

Deterioration of Glutinous Rice Flour-Filled Natural Rubber 
 

Naruepanat Polmeung, Wassna Madlateh, and Watcharin Sainumsai* 

Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, SKRU 

*Corresponding Author; E-mail: watcharin.sa@skru.ac.th 
 

Abstract 
 

Physical and ageing properties of glutinous rice flour-filled natural rubber (NR) were studied. The 

glutinous rice flour content used in this research was 40 phr (parts (by weight) per hundred parts of 

rubber). Three ageing conditions: hot water, hot air and QUV were investigated. Ageing time was varied 0, 

1, 3, 7, 14, 21 and 30 days. It was found that all of physical properties of glutinous rice flour-filled NR 

were decreased with increasing ageing time. Under QUV ageing condition, physical properties of glutinous 

rice flour-filled NR exhibited the fastest and highest decreasing. Glutinous rice flour-filled NR exhibited the 

suitable physical properties for the production of plant nursery bags that degraded under oxygen, heat, 

moisture or sunlight conditions. Glutinous rice flour-filled natural rubber compound has potential to be 

used as raw material for manufacturing the plant nursery bags to replace the plastic bags. 
 

Keywords: deterioration, natural rubber, glutinous rice flour, physical properties, ageing conditions 
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1. บทนํา  
 

ยางพาราเปนยางธรรมชาติที่ไดจากตนยางพารา ที่มีช่ือวิทยาศาสตร Hevea brasiliensis จัดเปนพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของประเทศไทย ในป 2559 มีผลผลิตประมาณ 4.3 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2562) ยางธรรมชาติที่ผาน
การวัลคาไนซแลวสามารถยืดไดถึงประมาณ 1000 เปอรเซ็นตหรือมากกวานั้น (Gent & Mars, 2014; Roberts, 1988) ทําให
สามารถนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง ยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถ
ตกผลึกไดเมื่อดึง (Toki et al., 2005; Sainumsai et al., 2017) นอกจากน้ันยางธรรมชาติยังมีความตานทานตอแรงดึงและ
ความตานทานตอการฉีกขาดสูง ซึ่งในการแปรรูปผลิตภัณฑยางตาง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เชน เขมา
ดํา (carbon black) หรือซิลิกา (silica) (Donnet & Custodero, 2014; Waddell & Evans, 2001) เพ่ือเพิ่มความแข็งแรง 
และความทนทานใหกับยางธรรมชาติ เปนตน สารตัวเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากเขมาดํา และ ซิลิกา ไดแก ดินขาวหรือเคลย 
(clay) แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) ทัลคัม (talcum) ซึ่งสารเหลาน้ีไมมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงจนถึงมี
ประสิทธิภาพในการเสริมแรงไดปานกลาง แตจะชวยลดตนทุนในการผลิต และชวยใหกระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย  

แปงธรรมชาติพบในพืชหลายชนิด เชน ขาวเจา มันสําปะหลัง ขาวโพด และถั่วเหลือง เปนตน (กลาณรงค ศรีรอต 
และเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ, 2546) ซึ่งจะอยูในรูปเม็ดแปงขนาด 1-100 ไมโครเมตร (ดุษฎี อุตภาพ, 2562) แปงเปนสาร
คารโบไฮเดรต ประเภทพอลิแซก็คาไรด ซึ่งเปนพอลิเมอรของกลูโคส ซึ่งจะแบงเปน อะไมโลส (amylose) ประกอบดวยกลูโคส 
500-6000 โมเลกุล ซึ่งตอกันเปนโซยาวแบบไมมีกิ่ง และ อะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึ่งเปนพอลิเมอรที่มีกิ่งสาขาสูง 
สัดสวนของอะไมโลสและอะไมโลเพกตินจะอยูเปนขึ้นกับชนิดของแปงแตละชนิด (Taggart, 2004) นอกจากน้ันแปงยังเปนเปน
วัสดุทีส่ามารถยอยสลายไดอยางสมบูรณ 

ถุงเพาะชํากลาตนไม (plant nursery bag) ที่ใชกันอยูในปจจุบัน ผลิตมาจากพอลิเอทธิลีน (polyethylene) ซึ่ง
เปนวัสดุจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีความเหนียว ทนกรดและดาง ปองกันการซึมผานของความช้ืนไดดี แตออกซิเจนและ
อากาศสามารถซึมผานได ถุงเพาะชําที่ผลิตมาจากพลาสติกมักกอใหเกิดขยะและยอยสลายไดยาก ซึ่งงานวิจัยกอนหนาน้ี ได
ศึกษาสมบัติเบื้องตนของยางธรรมชาติผสมแปงจากพืช 4 ชนิด คือ แปงขาวเจา (rice flour) แปงขาวเหนียว (glutinous rice 

flour) แปงขาวโพด (corn starch) และแปงมันสําปะหลัง (cassava starch) โดยใชแปงในปริมาณ 40 สวนตอยางหน่ึงรอย
สวนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) per hundred parts of rubber, phr) ฟาตีฮะห และคณะ (2562) พบวาแปงขาว
เหนียว และแปงขาวเจามีความแข็งแรง ความทนทานตอแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด และความตานทานการฉีกขาด
สูง นอกจากน้ันยังสามารถเสื่อมสภาพและยอยสลายได เหมาะสมท่ีในการนํามาใชประโยชนเปนวัสดุปลูกหรือเพาะชําได  

จากสาเหตุดังกลาวจึงไดมีแนวความคิดในการนําเอายางพารา และแปงขาวเหนียวที่เปนผลิตผลทางการเกษตรท่ี
สําคัญของประเทศ ไปประยุกตใชในการผลิตวัสดุปลูกหรือเพาะชําท่ีสามารถยอยสลายได เพื่อเปนการทดแทน และลดการใช
วัสดุปลูกหรือเพาะชําที่ทํามาจากพลาสติก โดยในการศึกษาคร้ังนี้นําแปงขาวเหนียวมาใชเปนสารตัวเติมสําหรับยางธรรมชาติ 
และศึกษาการเสื่อมสภาพในสภาวะบมเรงตาง ๆ เปนระยะเวลา 30 วัน  
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว (glutinous rice flour) 

เปนสารตัวเติม  
2. ศึกษาการเสื่อมสภาพ (deterioration) ของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว หลังการบมในสภาวะเรง 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 วัสดุที่ใชในงานวิจัย 

ยางธรรมชาติที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนยางแทงมาตรฐานเกรด 20 (STR 20) ผลิตโดยบริษัท ถาวรอุตสาหกรรม
ยางพารา (1982) จํากัด จังหวัดสงขลา สวนแปงขาวเหนียว ชนิดโมน้ําดีพิเศษ ผลิตโดยหางหุนสวนจํากัด ฮกเส็งไรซฟลาว 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแปงขาวเหนียวในปริมาณ 40 สวนตอยางหน่ึงรอยสวนโดยน้ําหนัก (parts (by weight) 

per hundred parts of rubber, phr) และสารเคมีอื่น ๆ เปนเกรดที่ใชในอุตสาหกรรมยาง 
 

3.2 การเตรียมยางคอมพาวด 
เตรียมยางคอมพาวดโดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3182 (1994) ตามสูตรการทดลอง

ในตารางท่ี 1 ดวยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย
เจริญเอ็นจิเนียริ่ง  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณยางและสารเคมีที่ใชของยางคอมพาวด 

ยางและสารเคมี ปริมาณ (phr) 

ยางธรรมชาต ิ 100 

กรดสเตียริก 2 

ซิงคออกไซด 5 

สารตัวเรง เอ็มบีที* 1 

แปงขาวเหนียว 40 

กํามะถัน 2.5 
*MBT: 2-Mercaptobenzothiazol 

 

3.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ 
นํายางคอมพาวดที่เตรียมไดมาทดสอบลักษณะการวัลคาไนซดวยเคร่ือง Moving Die Rheometer (MDR) ตามวิธี

มาตรฐาน ASTM D 2084 (1995) ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เพื่อหาเวลาท่ีใชในการอัดเบาของยางคอมพาวด หลังจาก
นั้นนํายางคอมพาวดไปอัดเบาเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3182 (1994)  

 

3.4 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
นํายางตัวอยางที่ไดจากการอัดเบามาทดสอบสมบัติดานการดึง (tension properties) ตามมาตรฐาน ASTM D 412 

(1998a) และทดสอบความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) ตามมาตรฐาน ASTM D 624 (1998) โดยใชเครื่อง 
Universal Testing Machine ยี่หอ NRI Universal Testing Machine รุน NRI-TS500-20B ดวยอัตราเร็วในการดึง 500 
มิลลิเมตรตอนาที ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย 

 

3.5 การทดสอบการเส่ือมสภาพ 
นํายางตัวอยางมาทําการบมเรงการเสื่อมสภาพใน 3 สภาวะ ดังนี้ (ก) บมเรงในนํ้ารอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

(ข) บมเรงในตูอบอากาศรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ (ค) บมเรงในตู QUV อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (เครื่อง 
Weathering Tester (QUV) Test z รุน Manual 1.0 ผลิตโดย COLOR GLOBAL Co., Ltd.) เปนระยะเวลา 0, 1, 3, 7, 14, 

21 และ 30 วัน ตามลําดับ หลังจากน้ันนํายางตัวอยางมาทดสอบสมบัติดานการดึง ตามมาตรฐาน ASTM D 412 (1998a) 
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และทดสอบความตานทานตอการฉีกขาด ตามมาตรฐาน ASTM D 624 (1998) แลวนําผลท่ีไดมาคํานวณสมบัติสัมพัทธ 
(relative properties) ตามสมการที่ (1) ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย 

Relative properties = 
unagedP

agedP
        (1) 

โดยที่  Paged คือ สมบัติหลังการบมเรง 

Punaged คือ สมบัติกอนบมเรง 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวเปนสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr มีลักษณะการวัลคาไนซ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
พบวาคาแรงบิดสูงสุดมีคาประมาณ 26 lbf.in ซึ่งเปนคาที่เหมาะสําหรับการแปรูป ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผงแปงขาวเหนียวที่
ผสมเขาในยางธรรมชาติจะออนตัวลงเมื่อไดรับความรอน (กลาณรงค ศรีรอต และเก้ือกูล ปยะจอมขวัญ, 2546) ซึ่งในข้ันตอน
นี้ใชอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลาวัลคาไนซและอัตราการวัลคาไนซของยางธรรมชาติที่ผสมแปงขาวเหนียวอยูในเกณฑ
ปกติ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากแปงขาวเหนียวที่ผสมลงไปในยางธรรมชาติ ซึ่งมีองคประกอบทางเคมีเปนโฮโมพอลิแซ็กคาไรด 
(homopolysaccharide) ซึ่งเปนพอลิแซ็กคาไรดที่เกิดจากโมเลกุลของกลูโคสเพียงชนิดมาตอกัน (ดุษฎี อุตภาพ , 2562) ไม
สงผลตอปฏิกิริยาการวัลคาไนซของยาง 

 

ตารางที่ 2  ลักษณะการวัลคาไนซของของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว 
Properties ผลการทดสอบ 

min. Torque (lbf.in) 4.7 ± 0.04 

max. Torque (lbf.in) 26.1 ± 0.23 

diff. Torque (lbf.in) 21.4 ± 0.21 

Scorch time (min) 1.73 ± 0.01 

Cure time (min) 9.15 ± 0.09 

Cure rate index (min-1) 13.48 ± 0.12 

 

สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติวัลคาไนซผสมแปงขาวเหนียวที่ยังไมบมเรง แสดงดังตารางท่ี 3 ซึ่งพบวาคา   
มอดุลัสที่ระยะยืด 100 เปอรเซ็นต ของยางธรรมชาติที่ผสมแปงขาวเหนียวที่ยังไมไดบมเรงมีคา 1.31 N/mm2 บงช้ีวายางที่
ผสมแปงขาวเหนียวจะตองใชแรงกระทําสูงเพ่ือใหยืดออก 100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากขนาดอนุภาคของเม็ดแปง 
ซึ่งแปงขาวเหนียวมีขนาดของเม็ดแปงเล็กมากประมาณ 2 - 9 ไมโครเมตร (Tester et al., 2004) เมื่อใชเปนสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ แปงขาวเหนียวซึ่งมีขนาดอนุภาคเม็ดแปงเล็กจะมีพื้นที่ผิวสูง โอกาสท่ีจะกระจายตัวและเกิดอันตรกิริยากับโมเลกุล
ยางก็มีมากกวาดวย ทําใหตองใชแรงดึงสงูในการดึงใหยางยืดตัวออก สวนความทนทานตอแรงดึงของยางธรรมชาติที่ผสมแปง
ขาวเหนียว มีคาต่ํากวายางธรรมชาติที่ไมผสมสารตัวเติมซึ่งจะมีคาประมาณ 30.0 N/mm2 (Sainumsai et al., 2017) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะยางธรรมชาติเปนยางที่มีโครงสรางโมเลกุลเปนระเบียบสูงมาก สามารถจัดเรียงตัวและเกิดผลึกไดขณะยืดตัว
ออก เมื่อนํามาผสมกับแปงขาวเหนียวเปนสารตัวเติม แปงขาวเหนียวอาจเขาไปขัดขวางการจัดเรียงตัว ทําใหยางธรรมชาติที่
ผสมแปงขาวเหนียวมีความเปนระเบียบนอยลง สงผลใหความทนทานตอแรงดึงลดลงดวย ความสามารถในการยืดจนขาดและ
ความตานทานตอการฉีกขาดก็เชนเดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหคาท้ังสองของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมี
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คาตํ่ากวายางธรรมชาติที่ไมมีสารตัวเติม แตสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวยังเหมาะสมท่ีจะนําไป
ประยุกตใชในการผลิตเปนวัสดุเพาะหรือปลูกพืช ซึ่งจะไดศึกษาถึงสมบัติดานการเสื่อมสภาพตอไป 

 

ตารางที่ 3  สมบัติทางกายภาพของของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว 
Physical properties ผลการทดสอบ 

100% Modulus (N/mm2) 1.31 ± 0.09 

Tensile strength (N/mm2) 13.28 ± 0.28 

Elongation at break (%) 734.48 ± 14.6 

Tear resistance (N/mm) 31.73 ± 3.21 

 

การศึกษาการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว ทําโดยนํายางตัวอยางมาบมเรงในสภาวะตาง ๆ 3 
สภาวะ เพื่อศึกษาผลของความรอน ออกซิเจน ความช้ืน และแสงยูวีตอการเสื่อมสภาพของยางตัวอยาง กําหนดสภาวะในการ
บมเรงดังนี้ สภาวะท่ี 1 บมเรงในนํ้ารอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สวนสภาวะที่ 2 บมเรงในตูอบอากาศรอนอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส และสภาวะที่ 3 บมเรงในตูบรรยากาศเทียม QUV อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส (ซึ่งเปรียบเสมือนแสงแดดใน
ชวงเวลาเท่ียงวัน อาศัยแสง UV-A (340 nm) จากหลอดกําเนิดแสงยูวี) แปรระยะเวลาในการบมเรงในชวง 0 - 30 วัน จากนั้น
นํายางตัวอยางมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ คือคามอดุลัสที่ระยะยืด 100 เปอรเซ็นต ความทนทานแรงดึง ความสามารถใน
การยืดจนขาด และความตานทานตอการฉีกขาดเชนเดียวกับยางตัวอยางที่ไมไดบมเรง สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติ
ผสมแปงขาวเหนียวที่ผานการบมเรงแลวแสดงดังตารางที่ 4 ผลการทดลองพบวาสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติ        
วัลคาไนซผสมแปงขาวเหนียวมคีาลดลงตามเวลาการบมเรงในทุกสภาวะ ซึ่งเปนท่ีนาสังเกตวาสมบัติทางกายภาพของยางลดลง
คอนขางมากในชวง 7 วันแรก หลังจากน้ันเมื่อบมเรงยางตัวอยางนานขึ้น สมบัติทางกายภาพของยางตัวอยางจะลดลงเร่ือย ๆ 
เชน ความทนทานตอแรงดึงของยางตัวอยางมีคาลดลงจาก 13.28 N/mm2 เมื่อบมเรงเปนเวลา 30 วัน มีคาลดลงเหลือ 2.90, 

1.82 และ 1.13 N/mm2 เมื่อบมเรงในนํ้ารอน อากาศรอน และ QUV ตามลําดับ บงช้ีวาความรอน ออกซิเจน ความช้ืน และ
แสงยูวมีีผลตอการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว ซึ่งจะเปรียบเทียบการลดลงของสมบัติทางกายภาพใหเห็น
ชัดเจน เพื่อพิจารณาถึงผลของความรอน ออกซิเจน ความช้ืน และแสงยูวีตอการเสื่อมสภาพของยางตัวอยางตอไปโดยใช
สมบัติทางกายภาพสัมพัทธ 

จากสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวที่บมเรงเปนเวลา 0 - 30 วันทั้ง 3 สภาวะ นํามา
คํานวณสมบัติทางกายภาพสัมพัทธตามสมการ (1) แสดงดังรูปที่ 2(ก), 2(ข), 2(ค) และ 2(ง) จะเห็นไดอยางชัดเจนวายาง
ธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวในปริมาณ 40 phr มีสมบัติทางกายภาพลดลง นั่นคือสามารถเสื่อมสภาพได ภายใตสภาวะนํ้า
รอน อากาศรอน และ QUV ยางตัวอยางมีความทานทานตอแรงดึงลดลงประมาณ 90 เปอรเซ็นต แสดงวา ความรอน 
ความช้ืน ออกซิเจน และแสงยูวี มีผลทําใหยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวเสื่อมสภาพได (Brown, Forrest & Soulanget, 

2000) ความรอนเปนตัวเรงใหเกิดการเสื่อมสภาพ ออกซิเจนที่มีในอากาศเขาทําปฏิกิริยากับพันธะคูที่วองไวบนโมเลกุลของ
ยางธรรมชาติ ทําใหเกิดการตัดโซโมเลกุลของยาง สงผลใหสมบัติทางกายภาพของยางลดลง แตลดลงนอยกวาสภาวะ QUV 

เนื่องจากแสงยูวีสามารถทะลุผานเขาไปในโครงสรางยางไดลึกกวาออกซิเจน สวนการบมในสภาวะน้ํารอนซ่ึงมีความช้ืนที่อาจ
ทําใหเม็ดแปงขาวเหนียวเกิดการพองตัว เนื่องจากแปงขาวเหนียวมีองคประกอบของของแอลฟา-อะไมโลส และอะไมโลเพกตนิ 
ซึ่งสามารถดูดซับน้ําและคลายตัว พองตัวได (Oates, 1997; Jane et al., 1999) สงผลใหสมบัติทางกายภาพของยาง
ธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวลดลง  
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ตารางที่ 4  สมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนยีวท่ีบมเรงเปนเวลา 0 - 30 วันในสภาวะตาง ๆ 

Properties Ageing time 

(days) 
Ageing condition 

Hot water Hot air QUV 

100% Modulus (N/mm2) 

0 1.31±0.09 1.31±0.09 1.31±0.09 

1 1.25±0.01 1.41±0.14 1.53±0.03 

3 1.30±0.02 1.49±0.08 1.52±0.03 

7 1.12±0.03 1.33±0.01 1.24±0.04 

14 0.81±0.01 1.06±0.04 0.88±0.02 

21 0.58±0.02 0.58±0.03 0.37±0.04 

30 0.34±0.01   

Tensile strength (N/mm2) 

0 13.28±0.28 13.28±0.28 13.28±0.28 

1 12.91±0.70 12.89±0.46 10.69±0.38 

3 11.69±0.38 10.69±0.51 4.74±0.44 

7 10.50±0.21 5.81±0.67 3.56±0.51 

14 9.24±0.49 4.27±0.62 3.17±0.62 

21 4.99±0.97 3.68±0.13 2.38±0.32 

30 2.90±0.62 1.82±0.86 1.13±0.13 

Elongation at break (%) 

0 734.48±14.6 734.48±14.6 734.48±14.6 

1 666.60±9.04 654.75±18.9 601.18±13.6 

3 611.22±8.92 536.04±27.5 454.46±29.4 

7 501.67±5.34 501.34±42.6 333.35±20.8 

14 413.62±14.1 340.90±10.4 236.82±21.5 

21 256.13±9.27 245.43±23.2 97.92±5.27 

30 111.23±6.13 96.04±1.43 72.31±3.40 

Tear resistance (N/mm) 

0 31.73±3.21 31.73±3.21 31.73±3.21 

1 27.91±0.93 26.43±2.31 26.8±2.90 

3 25.94±0.89 23.60±1.63 22.84±1.59 

7 21.33±3.18 20.35±5.86 17.88±3.33 

14 18.81±1.87 17.09±2.64 14.72±3.72 

21 17.17±0.67 13.49±2.83 8.07±3.47 

30 14.74±2.50 11.79±5.96 7.59±1.07 
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(ก) คามอดุลัสทีร่ะยะยืด 100 เปอรเซ็นตสัมพัทธ    (ข) ความทนทานตอแรงดึงสัมพัทธ 
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(ค) ความสามารถในการยดืจนขาดสัมพัทธ   (ง) ความตานทานตอการฉีกขาดสมัพัทธ 

รูปที ่2  เปรียบเทียบสมบตัิสัมพัทธของยางธรรมชาติที่มีแปงขาวเหนียวเปนสารตัวเติมหลังการบมเรง 
 

ยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม และสามารถเกิดการเสื่อมสภาพไดภายใตสภาวะ
ที่มีความรอน ความช้ืน อากาศ หรือแสงแดด จึงมีความเปนไปไดที่จะประยุกตไปใชผลิตเปนวัสดุปลูกหรือเพาะชําท่ียอยสลาย
ได ซึ่งสามารถนําตนกลาที่เพาะชําไวไปปลูกพรอมวัสดุปลูกหรือเพาะชําไดเลย โดยไมจําเปนจะตองฉีกวัสดุปลูกหรือวัสดุเพาะ
ชําออก อันจะทําใหระบบรากของพืชไมบอบชํ้า เน่ืองจากสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียว
ลดลงตามระยะเวลาที่นานข้ึน จึงทําใหรากของพืชที่เพาะชําไวสามารถแทงทะลุวัสดุปลูกหรือเพาะชําออกมาได 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

ยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสําหรับผลิตวัสดุปลูกหรือเพาะชํากลาไม และ
สามารถเกิดการเสื่อมสลายไดภายใตสภาวะที่มีออกซิเจน ความรอน ความช้ืน หรือแสงแดด ซึ่งยางธรรมชาติผสมแปงขาว
เหนียวสามารถนําไปใชเปนวัสดุสําหรับผลิตวัสดุปลูกหรือเพาะชํากลาไมเพื่อทดแทนวัสดุปลูกหรือเพาะชําพลาสติกได  
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ และการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสมแปงขาวเหนียวท่ีศึกษานี้ เปนการศึกษา
เบื้องตน ในการศึกษาข้ันตอไปจะไดศึกษาการเสื่อมสภาพในสภาวะการใชงานจริง และศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปร
รูปเปนช้ินงานที่ตองการตอไป นอกจากนั้นขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับ ช้ินงานอ่ืน ๆ 
สําหรับการเกษตรเพิ่มไดดวย เชน ฟลมคลุมดิน ฟลมคลุมโรงเรือน ถาดเพาะเมล็ด และกระถางปลูกตนไม เปนตน 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ทําเพื่อศึกษาสมบัติการเปลงแสงของแกว LiBaGdSi  เจือดวย Eu3+ และเตรียมแกวจากสูตร (50-x)SiO2 : 
25Li2O : 20BaO : 5Gd2O3 : xEu2O3 เมื่อ x เปนความเขมขนของ Eu2O3 (0.0  0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 รอยละโดย
โมล) ถูกเตรียมขึ้นดวยเทคนิคการหลอมแลวทําใหเย็นตัวอยางรวดเร็ว ผลการศึกษาพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว
ในชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร พบพีคของการดูดกลืนแสงจํานวน 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงจากระดับช้ันพลังงาน 7F0 และ 7F1 ไปยังระดับช้ันพลังงาน  5L6 (394 nm)  5D2 (464 nm)  5D2 (531 nm)  5D0 
(583 nm)  7F6 (2090 nm) และ 7F6 (2208 nm) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางจะถูกดูดกลืนในชวง
อัลตราไวโอเลต วิซิเบิล จนถึงชวงอินฟาเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร จึงสงใหตัวอยางแกวเปนสีแดง
ออน สเปกตรัมการกระตุนดวยแสงของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตถูกวิเคราะหเพื่อศึกษาการเปลงแสงของแกว
ตัวอยาง โดยกําหนดความยาวคลื่นสําหรับการเปลงแสงท่ี 613 นาโนเมตร ซึ่งจะพบพีคการกระตุนดวยแสงจํานวน 7 พีค จาก
ระดับช้ันพลังงาน พลังงาน 7F0 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5D4 (363 nm)  5L7 (382 nm)  5L6 (394 nm)  5D3 (414 nm)  5D2 
(414 nm)  5D1 (526 nm) และจากระดับช้ันพลังงาน 7F1 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5D2 (533 nm) ตามลําดับ และพบวาความ
สูงของพีคการกระตุนสูงสุดเกิดขึ้นท่ีความยาวคลื่น 394 nm ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะพื้น 7F0 ไป
ยังระดับพลังงาน 5L6 ดังน้ันจึงเลือกใชคาความยาวคลื่นดังกลาวเปนความยาวคลื่นในการกระตุนใหแกวเปลงแสงท่ีความยาว
คลื่นประมาณ 550 ถึง 750 นาโนเมตร ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนระดับพลังงานของยูโรเพียมไอออนจากสถานะกระตุน 5D0 

ไปยังสถานะพื้น 7F2 โดยแกวตัวอยางจะสามารถเปลงแสงที่มีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ไดสูงสุด และยังพบวาแกว
ตัวอยางเจือดวยยูโรเพียมไอออนที่มีปริมาณความเขมขน 1.0 รอยละโดยโมล จะเปลงแสงไดสูงกวาตัวอยางอื่น ๆ 
 
คําสําคัญ: แกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกต/ ไอออนยูโรเพียม/ สมบัติทางกายภาพ/ สมบัติทางแสง/ สมบัติทางการ
เปลงแสง 
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Effect of Eu3+ on luminescence property in LiBaGdSi glass 
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Abstract 
 

The aims of this research, study the optical and luminescence properties of LiBaGdSi glasses 
doped with Eu3+ ions. The glass sample were prepared (50-x)SiO2 : 25Li2O : 20BaO : 5Gd2O3 : xEu2O3 
where x was concentration of (0.0 , 0.1, 0.5 , 1.0, 1.5 and 2.0 mol%) using conventional melt-quenching 
technique. The results found that absorption spectra in the wavelength from 200 to 2,500 nm revealed 
six absorption peaks are assigned to the transition from the bottom of 7F0 and 7F1 to 5L6 (394 nm)  5D2 
(464 nm)  5D2 (531 nm)  5D0 (583 nm)  7F6 (2090 nm) and 7F6 (2208 nm). The absorbance spectrum of glass 
samples were absorbed in the ultraviolet, visible light range up to the infrared range. with a wavelength 
of 200 to 2,500 nm, then the glass sample is light red. The excitation spectra of LiBaGdSi glasses were 
performed to know the emission wavelength, which were obtained by monitoring the emission with 613 
nm. The excitation spectra consisted of seven are assigned to the transition from the bottom of 7F0 to 
5D4 (363 nm)  5L7 (382 nm)  5L6 (394 nm)  5D3 (414 nm)  5D2 (414 nm)  5D1 (526 nm) and transition from 7F1 
to 5D2 (533 nm). The highest intensity of excitation peaks about 394 nm, which corresponds to changing 
the energy level from floor state 7F0 to 5L6. Hence it was chosen as excitation wavelength to study the 
emission spectra. The emission spectra contained two emission bands at 550 and 750 nm, which 
correspond to the 5D0 → 2F7 transitions. The emission spectra at 613 nm is the most intense band in this 
glass system. In addition, the result found that the quenching concentration was found at 1.0 mol% of 
Eu2O3 concentration. 
 
Keywords: LiBaGdSi glasses/ Eu ion/ Physical properties/ Optical properties/ Luminescence properties 
 
1. บทนํา  
 

ในปจจุบันวัสดุที่มีสมบัติการเปลงแสง (luminescence) ไดรับความสนใจเปนอยางมากในการวิจัยและพัฒนาเปน
สวนประกอบในอุปกรณที่เกี่ยวของกับแสง ซึ่งอุปกรณดังกลาวจัดเปนอุปกรณที่มีการใชงานในท้ังดานการดําเนินชีวิต ดาน
การแพทย และดานอุตสาหกรรม เชน อุปกรณสองสวาง (ไดโอดเปลงแสง) จอโทรทัศนและคอมพิวเตอรเสนใยแสง เครื่อง
ขยายเสียงออปติคอลเลเซอร และเครื่องมือตรวจวัดรังสี เปนตน โดยทั่วไปวัสดุที่มีสมบัติการเปลงแสงมักถูกนําเขามาจาก
ตางประเทศ อีกทั้งยังเปนวัสดุที่มีโครงสรางเปนแบบผลกึหรอืเปนสารฟอสฟอร สงผลใหมีตนทุนในการผลิตที่แพง จากงานวิจัย
ที่ผานเกี่ยวกับวัสดุเปลงแสงท่ีมีโครงสรางแบบอสัญฐานนั้นยังมีจํานวนนอย (นวลทิพย วันทนะ, 2558) (ปยะชาติ มีจิตรไพศาล 
และคณะ, 2558) (ภาณุวัฒน ซิมะลาวงค และคณะ, 2557) (ภัทรวจี ยะสะกะ และคณะ, 2559) (เยาวลักษณ ยามสุข และ
คณะ, 2561) ทั้งนี้วัสดุแกวจัดเปนวัสดุที่มีโครงสรางแบบอสัญฐานที่มีสมบัติการเปลงแสงได ซึ่งแกวนั้นมีตนทุนในการผลิตที่ต่ํา
กวาผลึกคอนขางมาก อีกทั้งยังสามารถผลิตไดดวยวิธีการที่ไมซับซอน แตแกวโดยทั่วไปจะไมมีสมบัติการเปลงแสง จึง
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จําเปนตองเติมธาตุแลนทาไนดเขาไปเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของแกว สําหรับ Eu3+ ถือไดวาเปนธาตุแลนทาไนดที่มีการ
เปลงแสงในชวงแสงที่ตามองเห็นไดอยางชัดเจน และมีรูปแบบการเปลงแสงที่มีความเสถียร แมวาจะถูกเจือลงไปในโครงสราง
แกวที่มีองคประกอบแตกตางกันก็ตาม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเตรียมแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย 
Eu3+ เพื่อศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสง และสมบัติการเปลงแสง เพื่อเปนพื้นฐานองคความรูช้ันสูงทางดานวัสดุในการนําไป
ประยุกตใชเปนวัสดุทางแสง (optical material) ดานตาง ๆ ตอไป  
 

2. วิธีการทดลอง 
 

งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาการเตรียมแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย Eu2O3 ตาม
อัตราสวน (50-x)SiO2 : 25Li2O : 20BaO : 5Gd2O3 : xEu2O3 เมื่อ x คือความเขมขนของ Eu2O3 มีคา 0.0  0.1  0.5  1.0  
1.5 และ 2.0 รอยละโดยโมล ในการเตรียมตัวอยางแกวจะเลือกใช เทคนิคการทําใหแกวเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (melt 
quenching technique) เนื่องจากเปนวีธีที่งาย ไมยุงยาก และไดรับความนิยมมากในอุตสาหกรรม วิธีการเตรียมตัวอยางแกว
จะเริ่มจากการเตรียมสารเคมีตามอัตราสวนขางตนใสในเบาอะลูมินา จากนั้นนําเบาสารเคมีใสเขาไปในเตาไฟฟาอุณหภูมิสูง
โดยจะทําการหลอมที่อุณหภูมิ 1,200 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เมื่อครบตามเวลาที่กําหนดจะนําเบาหลอมออกจากเตาแลวเทนํ้า
แกวลงบนแบบพิมพแกรไฟตเพ่ือทําใหแกวเหลวไดเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากนั้นนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 500 ºC                        
นาน 3 ช่ัวโมง เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น จากนั้นปดเตาใหอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิหองแลวจึงนําแกวออกจากเตา เมื่อ
ไดแกวแลวนําไปขัดใหมีขนาด 1.0 cm × 1.5 cm × 0.3 cm เมื่อขัดแกวไดตามขนาดท่ีกําหนดหลังจากน้ันจึงนํามาศึกษา
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติทางการเปลงแสง ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล ดัชนีหักเห การดูดกลืน
แสง และการเปลงแสง 
 

3. ผลการวิจัย 
(50-x)SiO2 : 25Li2O : 20BaO : 5Gd2O3 : xEu2O3

0.0 mol%   0.1 mol%    0.5 mol%    1.0 mol%    1.5 mol%   2.0 mol%
 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลเิกตที่เจือดวย Eu2O3 ที่ไดจากการหลอม 
 

จากการหลอมแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย Eu2O3 ที่ปริมาณความเขมขน 0.0  0.1  0.5  1.0  
1.5 และ 2.0 mol% พบวาแกวที่ไดมีลักษณะโปรงใส ผิวเรียบ ดังภาพที่ 1 จากผลการวิเคราะหความหนาแนนของแกวพบวา
คาความหนาแนนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคาอยูระหวาง 3.4106 ± 0.0032 
ถึง 3.7939 ± 0.0006 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ทั้งนี้เน่ืองจากออกไซดของ Eu2O3 ซึ่งมีมวลโมเลกุลมากกวาเขาไปแทนที่
ออกไซดของ SiO2 สวนคาปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลงตามปริมาณความเขมขนของ  Eu2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคาอยู
ระหวาง 24.2865 ถึง 25.3045 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังแสดงในภาพท่ี 2 นั่นสามารถสันนิษฐานไดวา Eu2O3 ไดเขาไป
จับพันธะกับออกซิเจนที่ไมมีพันธะกับอะตอมของธาตุอื่นๆ ที่อยูระหวางโครงสรางของแกว ทําใหระยะหางระหวางอะตอมมี
ขนาดลดลงจึงทําใหโครงสรางของแกวเกิดการหดตัวลง ในงานวิจัยดานวัสดุแกวนั้นจะเรียกสารเคมีที่เติมลงในโครงสรางแกว
แลวทําใหปริมาตรเชิงโมลของแกวเปลี่ยนแปลงไปวา Network modifier คาดัชนีหักเหมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณ      
ความเขมขนของ Eu2O3 ที่ เพิ่มมากขึ้น  ซึ่ งมีคาอยูระหวาง 1.6410 ± 0.0002 ถึง 1.6515 ± 0.0001 โดยมีลักษณะ
เชนเดียวกับความสัมพันธของคาความหนาแนน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบด้ังเดิมที่วาคาดรรชนีหักเหจะขึ้นอยูกับ
คาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั้วไดของอะตอมในวัสดุ และเม่ือนําคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางคาดัชนี    
หักเหกับความเขมขนของแกวที่เติม Eu2O3 ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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y = 0.0798x + 3.3212
R² = 0.992
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ภาพท่ี 2 คาความหนาแนน และปริมาตรเชิงโมลของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตกับปริมาณความเขมขนของ 
Eu2O3 
 

y = 0.0073x + 1.6087
R² = 0.9748
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ภาพท่ี 3 คาดัชนีหักเหของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนยีมซลิิเกตกบัปริมาณความเขมขนของ EU2O3 
 

การวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200-2,500 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูวี-วิส เนียรไออาร 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV–Vis–NIR Spectrophotometer) ของแกว สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงไดอยาง
ชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 394  464  531  583  2,090  และ 2,208 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจากระดับช้ันพลังงาน 7F0 และ 7F1 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5L6  5D2  5D2  5D0  7F6 และ 7F6 ตามลําดับ     
ดังแสดงในภาพท่ี 4 

สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกัน
ตั้งแต 0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 รอยละโดยโมล สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการกระตุนไดอยางชัดเจนทั้งหมด 7 พีค โดย
ใชความยาวคลื่นจากการคายพลังงานที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร พบพีคการกระตุนของแสงท่ีความยาวคลื่น 363  382  
394  414  464  526 และ 533 นาโนเมตร ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับช้ันพลังงาน 7F0 ไปยัง
ระดับชั้นพลังงาน 5D4  5L7  5L6  5D3  5D2  5D1 และจากระดับชั้นพลังงาน 7F1 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5D2 ตามลําดับ ดังแสดง
ในภาพท่ี 6 และยังพบพีคของ Gd3+ ที่ความยาวคลื่น 275  305  และ 320 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับชั้นพลังงานท่ีตําแหนง 8S7/2  6I11/2  8S7/2  6P3/2 และ 7F0  5H4 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนยีมซิลเิกตกับปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 
 

 
 

ภาพท่ี 5 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนยีมซิลเิกตกับปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 
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ภาพท่ี 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการกระตุนแสง และการคายพลังงานของ Eu3+ 

 

สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขนแตกตางกันตั้งแต 
0.1  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 รอยละโดยโมล เมื่อกระตุนดวยความยาวคลื่นท่ี 394 นาโนเมตร อิเล็กตรอนจะถูกกระตุนใหขึ้น
ไปอยูที่ระดับพลังงานช้ัน 5L6 จากนั้นจะปลอยพลังงานในรูปของ non-radiative ทําใหเกิดการคายพลังงานออกมาในชวง
ความยาวคลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ทั้งหมด 4 พีค ที่ความยาวคลื่น 590  613  651 และ 701 นาโนเมตร พีคการคาย
พลังงานที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับช้ันพลังงานจาก 5D0  7F2 มีพีคสูงที่สุด ทั้งนี้พีคการ
คายพลังงานดังกลาวมีความสูงเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ที่มากขึ้น จนกระท่ังถึงความเขมขนที่ 1.0   
รอยละโดยโมล จะมีความเขมสูงที่สุดและจากนั้นความเขมของพีคจะลดลง ดังแสดงในภาพที่ 7 โดยพีคการคายพลังงานเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงระดับช้ันพลังงานจาก 5D0 ไปยัง 7F1  7F2  7F3  และ 7F4 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 6 ซึ่งจากการวัด   
คาสีจะมีคา x = 0.64521 และคา y = 0.35373 ซึ่งอยูในชวงสีแดงออน ดังแสดงในภาพที ่8 
 

 
 

ภาพท่ี 7 สเปกตรัมการคายพลังงานของแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลเินียมซิลเิกตกับปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 
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ภาพท่ี 8 คาสีของการเปลงแสงในระบบ CIE 1931 ของแกวที่เติม Eu2O3 ที่มีความเขมขน 1.0 รอยละโดยโมล 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองเพื่อศึกษาการเตรียมแกวลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมซิลิเกตที่เจือดวย Eu2O3 ตาม
อัตราสวน (50-x)SiO2 : 25Li2O : 20BaO : 5Gd2O3 : xEu2O3 เมื่อ x คือความเขมขนของ Eu2O3 มีคา 0.0  0.1  0.5  1.0  
1.5 และ 2.0 รอยละโดยโมล ในการเตรียมตัวอยางแกวจะเลือกใชเทคนิคการทําใหแกวเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากนั้นศึกษา
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติทางการเปลงแสง ผลที่ไดพบวาคาความหนาแนน และดัชนีหักเหของแกวมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนคาปริมาตรเชิงโมลกลับมีแนวโนมในทางตรงกันขาม เมื่อวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง
ความยาวคลื่น 200-2,500 นาโนเมตร ดวยเครื่องยูว-ีวิส เนียรไออาร สเปกโทรโฟโตมิเตอร สามารถสังเกตเห็นพีคการดูดกลืน
แสงไดอยางชัดเจนท้ังหมด 6 พีค ที่ความยาวคลื่น 394  464  531  583  2,090  และ 2,208 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจาก        
การเปลี่ยนแปลงไปยังระดับช้ันพลังงาน 5L6  5D2  5D2  5D0  7F6 และ 7F6 ตามลําดับ เมื่อสเปกตรัมการกระตุนแสงสามารถ
สังเกตเห็นสเปกตรัมการกระตุนไดอยางชัดเจนท้ังหมด 7 พีค โดยใชความยาวคลื่นจากการคายพลังงานที่ความยาวคลื่น 613 
นาโนเมตร พบพีคการกระตุนของแสงที่ความยาวคลื่น 363  382  394  414  464  526 และ 533 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจาก   
การเปลี่ยนแปลงของระดับช้ันพลังงาน 7F0 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5D4  5L7  5L6  5D3  5D2  5D1 และจากระดับช้ันพลังงาน 
7F1 ไปยังระดับช้ันพลังงาน 5D2 ตามลําดับ และยังพบพีคของ Gd3+ ที่ความยาวคลื่น 275  305  และ 320 นาโนเมตร ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของระดับช้ันพลังงานที่ตําแหนง 8S7/2  6I11/2  8S7/2  6P3/2 และ 7F0  5H4 ตามลําดับ สวน
สเปกตรัมการเปลงแสงเม่ือกระตุนดวยความยาวคลื่นที่ 394 นาโนเมตร ทําใหเกิดการคายพลังงานออกมาในชวงความยาว
คลื่น 550 ถึง 750 นาโนเมตร ทั้งหมด 4 พีค ท่ีความยาวคลื่น 590  613  651 และ 701 นาโนเมตร พีคการคายพลังงานที่
ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจาก 5D0  7F2 มีพีคสูงท่ีสุด ทั้งนี้พีคการคายพลังงาน
ดังกลาวมีความสูงเพ่ิมมากขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 ที่มากขึ้น จนกระทั่งถึงความเขมขนที่ 1.0 รอยละโดยโมล 
จะมีความเขมสูงท่ีสุดและจากนั้นความเขมของพีคจะลดลง โดยพีคการคายพลังงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงาน
จาก 5D0 ไปยัง 7F1  7F2  7F3  และ 7F4 ตามลําดับ ซึ่งจากการวัดคาสีจะอยูในชวงสีแดงออน  
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บทคัดยอ  

 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ไดแก แผนภูมิ
พาเรโต (Pareto Diagram) ในการแสดงลำดับความถี่ของปญหา และวิเคราะหปญหาดวยเทคนิค Why Why Analysis และ
แยกแยะสาเหตุของปญหาดวยหลกัการ 4M ในการแกปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิพบวา มีปญหาหลักที่ควรปรับปรุงแกไขคือ การบริหารคนบริเวณแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาไมเหมาะสม 

และ การลดความถี่ของการเกิดสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากการวิเคราะหและปรบัปรุงแกไขโดยการการตดิตัง้เซนเซอรเพื่อคำนวณการปลอยกระเปาสมัภาระลงแทนหมุนสง

กระเปาสัมภาระอยางเหมาะสม พบวา สามารถปรับปรุงและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสายการบินสามารถ
บริหารคนบริเวณแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาอยางเหมาะสมมากข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นรอยละ 105.12 และความถ่ีของการเกิดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาลดลง 1,595 ครั้งจาก 

4,632 ครั้ง ซึ่งมีความถี่ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉลี่ยลดลงรอยละ 34.42 และเสียคาบำรุงรักษาลดลง 
73,987 บาท คิดเปนรอยละ 58.47 

 

คำสำคัญ: เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด, กระเปาสัมภาระ, ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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ABSTRACT 

 

 This quantitative research is to apply 7 QC Tools include Pareto Diagram in order to display 

the frequency and analyze problems with Why Why Analysis and 4M for solving the overflowing baggage 

of Reclaim Carousel problem for the Suvarnabhumi Airport, the research found that the top 2 problems 

are improper management of Ground Handling Agent or airline staffs for invigilate the baggage of 

Reclaim Carousel, and to reduce the frequency of the Overflowing Baggage of Reclaim Carousel Problem 

for the Suvarnabhumi Airport. 

 The problem has been solved by to install sensors to calculate the emissions’ baggage send 

appropriately to Reclaim Carousel. It found that can improve and resolve problems efficiently, because 

airline staffs can invigilate area management properly and emissions arrival baggage is more 

appropriately. For enhancing airline staffs have statistically significant improved at 0.05 percentage was 

102.56, and the frequency of problem reduced 1,595 times, which have statistically significant reduced 

at 0.05 and percentage was 34.43, and the maintenance cost was reduced 73,987 baht and percentage 

was 58.47. 

 
Keyword: 7 QC Tools, Baggage, Suvarnabhumi Airport 

 

1. บทนำ 
 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปดใชงานอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยรัฐบาลไดกำหนดใหเปน
ทาอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนทาอากาศยานดอนเมือง และยังเปนทาอากาศยานหลักที่รองรับเที่ยวบินแบบเต็ม
รูปแบบ รวมถึงเที่ยวบินที่มีการเช่ือมตอ เพ่ือสงเสริมใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค และตั้งเปาใหเปนศูนยกลางการบินใน
ทวีปเอเชีย จากการเก็บสถิติการขนสงทางอากาศในปพ.ศ.2561 (นับวันสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561) บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีทาอากาศยานในกำกับดูแลทั้งหมด 6 แหง มีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งหมด 874,999 เที่ยวบิน และมี
จำนวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.99 รวมจำนวนผูโดยสารท้ังหมด 139.52 ลานคน 

 จากรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจำป 2561 ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พบวาในป 2560 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำป 2560 จากองคกร SKYTRAX อยูในอันดับที่ 38 
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จากสนามบินทั่วโลกกวา 550 แหง นับวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานนานาชาติที่มีผูโดยสารหนาแนนแหงหนึ่ง 
จึงจำเปนตองมีการบริหารองคกรที่ดี มีนโยบายหรือมาตรการตางๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของทาอากาศยานใหไดมาตรฐาน
อยูเสมอ 

 การกำกับดูแลสัมภาระของผูโดยสารทั้งขาเขาและขาออกเปนงานบริการอยางหนึ่งที่มีความสำคัญไมนอยไปกวาการ
บริการในดานอื่น ๆ ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ การลำเลียงกระเปาสัมภาระของผูโดยสารในชวงที่สัมภาระมีปริมาณคับคั่ง 
อาจพบปญหาบางประการท่ีทำใหงานบริการติดขัด และสงผลตอภาพลักษณโดยรวมของทาอากาศยานสุวรรณภูมิได งานวิจัยนี้
จึงมุงเนนในการแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบลำเลียงกระเปาสัมภาระ กรณี สัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระ
ขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีขอมูลจำนวนสัมภาระขาเขาประจำเดือนธันวาคม 2561 ทั้งหมด 2,268,181 ใบ และ
มีจำนวนสัมภาระขาเขาเฉลีย่ 73,167 ใบตอวัน (ขอมูลจากฝายระบบลำเลยีงกระเปาสัมภาระ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2561) 

การควบคุมคุณภาพตองอาศัยกระบวนการควบคุมการผลิตโดยใชกลวิธีทางสถิติ (statistical process control - 

SPC) เปนเครื่องมือที่ใชแกปญหาอยางตอเนื่องใหกระบวนการผลิตไมเปลี่ยนแปลงและมีสมรรถภาพสูงขึ้นซึ่งประกอบดวย
เครื่องมือคุณภาพ 7 อยาง (7 QC tool) เพ่ือใหการวิเคราะหที่ไดอยางมีประสิทธิภาพองคกรที่ประยุกตใช SPC จะทำให
สภาพแวดลอมในการทำงานของแตละหนวยงานเกิดการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต (quality and productivity) อยาง
ตอเนื่อง (วรรณา พิศดวงดาว, 2553), (โสภณ เกิดสมบัติ และคณะ, 2560) และใชแผนภาพพาเรโต (pareto diagram) ในการ
เลือกปญหาที่เกิดผลเสียมากท่ีสุด (จรีภรณ แกวโสนด และ รณินทร กิจกลา, 2559) 

 

2. วัตถุประสงค 
 

เพื่อลดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทำการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ ในการลำเลียงสัมภาระขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่สงผลใหการลำเลียงสัมภาระไมราบรื่น โดยจะทำการวิเคราะหความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบลำเลียง
สัมภาระ กรณีสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาขาวของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี ้

 

3.1 ทำการเก็บขอมูลดวยการสังเกตและบันทึกขอมูลจากผูรับจางของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

และนำเสนอโดยใชแผนภาพพาเรโต ดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังนี ้
 

ข้อมูลการเกิดสัมภาระล้นแท่นหมุนส่งกระเป๋าสัมภาระ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

(%) 

 

ภาพท่ี 1 ขอมูลการเกิดสัมภาระลนแทนหมุนสงสัมภาระขาเขา เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
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 จากภาพท่ี 1 จากขอมูลการเกิดสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 

แสดงใหเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดขณะเกิดเหตุการณสมัภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา อันดับแรกคือ ปญหา
เจาหนาท่ีสายการบินมีปริมาณนอย โดยเกิดขึ้น 4,156 ครั้ง คิดเปน 51.2 เปอรเซ็นต รองลงมาคือปญหาผูโดยสารติดดานตรวจ
คนเขาเมือง โดยเกิดขึน้ 2,410 ครั้ง คิดเปน 29.7 เปอรเซ็นต อันดับท่ีสามคือ ปญหาแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระรองรับหลาย
เที่ยวบินในเวลาเดียวกัน โดยเกิดขึ้น 1,503 ครั้ง คิดเปน 18.5 เปอรเซ็นต และปญหาท่ีเกิดนอยท่ีสุดคือ ปญหาแทนหมุนสง
กระเปาสัมภาระชำรุด โดยเกิดขึ้น 56 คร้ัง คิดเปน 0.6 เปอรเซ็นต จึงควรมีการหาสาเหตุและปรับปรุงแกไข เพื่อลดปริมาณ
การเกิดสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระตอไป 

 

3.2 ประยุกตใช Why – Why Analysis เพื่อทำการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา และนำหลักการ 4M อัน
ไดแก ทรัพยากรมนุษย (man) วิธีปฏิบัติงาน (method) วัสดุ (Material) และ เคร่ืองจักร (machine) มาใชวิเคราะหและ
จำแนกกลุมปจจัยปญหา เนื่องจากปจจัยเหลานี้มีความสำคัญท่ีจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการลำเลียงสัมภาระ กรณี 
สัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นนำเสนอเปนแผนผังกางปลา (fish bone 

diagram) ซึ่งเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่อาจทำใหเกิดปญหาน้ันๆ ได 

(possible cause) เพื่อกำนหดแนวทางในการแกไขปญหาแตละปจจัยอยางมีประสิทธิภาพ (ภาสกร จันทมงคลเลิศ, 2546) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

สัมภาระล้นแท่น
หมุนส่งกระเป๋า
สัมภาระขาเข้า 

ขาดอุปกรณ์ช่วยตรวจจับ
ช่องว่างและชะลอ
ความเร็วในการ 

ส่งกระเป๋าสัมภาระ 

ลงสู่แท่นหมุน 

 

สายพานไม่สามารถชะลอ
ความเร็วและหาที่ว่างใน
การส่งสัมภาระลงสู่แท่น
หมุนส่งกระเป๋าสัมภาระ
ขาเข้า 

การทับซ้อนหลายชั้น/ 

สายกระเป๋าเกี่ยวกับ 

อุปกรณ์ ทำให้เสียหาย 

หรือหยุดกะทันหัน 

แท่นหมุนส่งกระเป๋า
สัมภาระขาเข้ารองรับ
สัมภาระจากหลายเที่ยวบิน
ในเวลาเดียวกัน/ 

ต่อเนื่องกัน โดยไม่จำเป็น 

แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน  

เพื่อทำการย้ายเที่ยวบินไปยังแท่นหมุนฯอื่น  

 

ผู้โดยสารมารับ
สัมภาระล่าช้า 

ผู้โดยสารไม่ทราบ 

จุดรับสัมภาระ 

ขอความร่วมมือเปิดช่องตรวจ 

ให้ครบทุกช่องในเวลาคับคั่ง 

เพิ่มช่องตรวจอัตโนมัติ 

ผู้โดยสารหนาแน่น 

บริเวณด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง 

ช่องตรวจเปิดน้อย 

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สายการบิน
ประชาสัมพันธ์จุดรับกระเป๋าสัมภาระ 

ติดต้ัง  
- Sensor เพื่อช่วยตรวจจับช่องว่าง 
- Inverter ของสายพานท่อนคิว  
เพื่อชะลอความเร็ว 
 

 
 

แท่นหมุนส่งกระเป๋า 

สัมภาระขาเข้าไม่สามารถ 

ใช้งานได้ครบทุกแท่นหมุนฯ 

 

ชํารุด/ 

รออะไหล่ 

ติดต้ัง Sensor เพื่อช่วย
ตรวจจับช่องว่างสำหรับการ
ปล่อยกระเป๋า ลงไป 

ยังแท่นหมุนฯ 

ไม่มีเจ้าหน้าที่ยก 

กระเป๋าสัมภาระ 

ของเที่ยวบิน 

ก่อนหน้า 

เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ 

ว่าควรยกกระเป๋า 

สัมภาระลงตอนไหน 

พนักงานใหม่ไม่เข้าใจ  

ข้ันตอนการปฏิบัติกับ 

กระเป๋าสัมภาระขาเข้า 

กำหนดให้พนักงานใหม่ของ
สายการบินต้องเข้ารับการ
อบรมท่ีฝ่ายระบบลำเลียง
สัมภาระจัดข้ึน 

เจ้าหน้าที่มี 
จำนวนน้อย 

ขาดการบริหาร 

จัดการที่ดี 

ขอความร่วมมือเพ่ิม- 

เจ้าหน้าที่ในเวลาคับคั่ง 

ติดต้ัง Sensor เพื่อช่วยให้
เจ้าหน้าที่มีเวลาในการจัดการ 

กับสัมภาระและพ้ืนที่ให้บริการ 
สัมภาระ 

กำหนดเที่ยวบินหลายเที่ยวบินให้แท่นหมุนส่ง
สัมภาระในเวลาเดียวกัน 

             

 

ภาพท่ี 2 การประยุกตใช Why-Why Analysis วิเคราะหปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงสัมภาระขาเขา 
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Man Method 

Machine Material 

เจ้าหน้าท่ีสายการบิน 

ไม่เพียงพอในช่วงเวลา 
กระเป๋าสัมภาระคับค่ัง 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการ 
กับกระเป๋าสัมภาระขาเข้า 

ขาดอุปกรณ์ที่ช่วยให้ 

การลำเลียงสัมภาระขาเข้า 
เป็นไปอย่างราบรื่น 

 
แท่นหมุนต้องรับกระเป๋าสัมภาระ 

จากหลายเท่ียวบินในเวลาเดียวกัน 

โดยไม่จำเป็น 

แท่นหมุนส่ง- 
กระเป๋าสัมภาระขาเข้า 

ชํารุด/ติดขัด ขณะใช้งาน 

 

อะไหล่ของแท่นหมุน
มีราคาสูงและเป็น

อะไหล่เฉพาะ 

มาตรการ การจัดการด่านตรวจ 

คนเข้าเมืองในช่วงเวลาคับคั่ง 
ยังไม่เหมาะสม 

แท่นหมุนส่งกระเป๋าสัมภาระ 

ขาเข้าบางแท่น ไม่พร้อมใช้
งานในช่วงเวลาคับคั่ง 

 

ภาพท่ี 3 การประยุกตใชหลักการ 4M เพื่อจำแนกกลุมปจจัยของปญหา 
 

จากภาพท่ี 2 และ 3 การวิเคราะหปญหาโดยการประยุกตใชเคร่ืองมือ Why – Why Analysis และหลักการ 4M 

เพื่อจำแนกกลุมปจจัยของปญหา ทำใหผูวิจัยพบวามีปจจัยสำคัญที่จะชวยลดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงสัมภาระขาเขาได
อยางครอบคลุมและอยูในวิสัยที่สามารถทำได คือ วิธีปฏิบัติงาน (method) ไดแก ขาดอุปกรณที่ชวยใหการลำเลียงสัมภาระ
เปนไปอยางราบรื่น 
 

3.3 การกำหนดมาตรการเพ่ือลดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา 
 

3.3.1 มาตรการช่ัวคราวเพื่อรองรับปญหาเบื้องตน คือ การขอความรวมมือในการเพิ่มกำลังพลที่ชองตรวจ
คนเขาเมือง และ มาตรการเพิ่มจำนวนผูรับจางและเจาหนาที่สายการบินใหเพียงพอตอการใหบริการยกสัมภาระใน
ชวงเวลาคับคั่ง 

 

3.3.2 มาตรการหลักเพ่ือลดปญหาในระยะยาว คือ การติดตั้งอุปกรณ DF1 sensor ที่แทนหมุนสงสัมภาระ
ขาเขาทั้งหมด จำนวน 22 ตัว เพื่อชวยใหการลำเลียงสัมภาระเปนไปอยางราบร่ืน 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 

ภาพท่ี 4 มาตรการเพ่ิมผูรบัจางและเจาหนาท่ีสายการบินเพ่ือใหบรกิารยกกระเปาในชวงเวลาคับคั่ง 
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4.1 การดำเนินการตามมาตรการช่ัวคราวเพื่อรองรับปญหาเบ้ืองตน ดวยการขอความรวมมือในการเพิ่มกำลังพลที่
ชองตรวจคนเขาเมือง และ มาตรการเพิ่มจำนวนผูรับจางใหเพียงพอตอการยกกระเปาในชวงเวลาคับคั่ง นั้น พบวายังไม
สามารถลดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงสัมภาระขาเขาไดอยางเปนรูปธรรม เพียงแตเปนการเพิ่มพื้นที่บนแทนหมุนเทานั้น 

และยังสงผลใหเกิดความแออัดโดยรอบบริเวณแทนหมุนอีกดวย ดังแสดงในภาพท่ี 4 จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดำเนินการตาม
มาตรการหลักเพื่อลดปญหาในระยะยาว 

 

4.2 จากมาตรการหลักเพื่อลดปญหาในระยะยาว ในการดำเนินการจึงมีการประชุมหารือถึงการแกไขปญหาที่อยูใน
วิสัยที่สามารถทำไดรวมกับผูเชี่ยวชาญของฝายระบบลำเลียงกระเปาสัมภาระ ซึ่งไดทำการวิเคราะหถึงกลไกการทำงานของแทน
หมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา พบวา การปลอยสัมภาระของระบบลำเลียงสัมภาระขาเขา ไมมีการหยุดรอชองวางเพ่ือใหการ
ปลอยสัมภาระไมซอนกันเกินกวา 2 ช้ัน หรือชะลอการปลอยสัมภาระเพื่อหาชองวางที่จะทำใหสัมภาระไมลนบริเวณแทนหมุน
สงกระเปาสัมภาระขาเขาได จึงมีการจัดทำเซนเซอรที่เหมาะสมกับแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา เพ่ือตรวจจับความสูง
ของสัมภาระ ณ ขณะนั้น และทำการคำนวณการปลอยกระเปาสัมภาระลงแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาในเวลาที่
เหมาะสม 

 

 

ภาพท่ี 5 จุดติดต้ัง และ การทำงานของ DF1 Sensor และ Inverter ของ Conveyor ทอนคิว บนแทนหมุน 

 

จากภาพท่ี 5 หลักการทำงานของอุปกรณ DF1 Sensor ที่ติดตั้งสำหรับทำงานเปนอุปกรณตรวจจับกระเปาสัมภาระ
ลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขานั้น เปนเซนเซอรแบบกระจาย (diffuse) ซึ่งมีระยะการตรวจจับสั้นที่สุด คือ ตัวสง
สัญญาณแสงของเซนเซอร (sender) จะปลอยแสงออกมาสะทอนกับวัตถุ ซึ่งหมายถึงกระเปาสัมภาระทัง้หมดที่อยูบนแทนหมุน
สงกระเปาสัมภาระขาเขาและสะทอนกลับไปท่ีตวัรับแสงของเซนเซอร (receiver) โดยจะปรับตั้งระยะ ประมาณ 1 เมตร จาก
แทนยางซับแรงกระแทก (bumper) เมื่อเซนเซอรตรวจจับกระเปาไดก็จะคำนวณหาตำแหนงที่วาง เพื่อปลอยกระเปาจาก
สายพานลงมาตรงท่ีวางของแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขา 

 

นอกจากมาตรการช่ัวคราว และมาตรการหลักแลว ผูวิจัยยังไดนำเสนอขอมูลปญหาการขาดความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานใหม เพื่อกำหนดเปนมาตรการเสริม โดยการออกระเบียบใหพนักงานใหมของสายการบิน, ผูใหบริการ
ภาคพื้น (ground handling agent - GHA), รวมไปถึงผูรับจางของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตองเขารับการ
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ฝกอบรมเจาหนาที่สายการบิน ทีฝ่ายระบบลำเลียงกระเปาสัมภาระทาอากาศยานสุวรรณภูมิจัดขึน้เปนประจำทุกป เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ทุกหนวยงานเปนไปอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

5. บทสรุป 
 

ความถ่ี (คร้ัง) ของการเกิดปัญหาสัมภาระล้นแท่นหมุนส่งกระเป๋าสัมภาระขาเข้าเปรียบเทียบ
ระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 กับ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

 

 

ภาพที ่6 การเปรียบเทียบความถีข่องการเกิดสมัภาระลนแทนหมุน ระหวาง เดือนธันวาคม 2561 กับ เดือนมีนาคม 2562 

 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความถ่ีการเกิดสัมภาระลนแทนหมุน ระหวาง เดือนธันวาคม 2561 กับ เดือนมีนาคม 2562 

ความถี่ของการเกิดปญหาสมัภาระลนแทนหมุนสงกระเปา
สัมภาระขาเขา (ครั้ง)  S.D. t p-value 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  149.4 10.2 22.17 0.000* 

เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  97.97 7.88   

*p<0.05 

**Minitab 16.2.2 

 

จากภาพที่ 6 และ ตารางที่ 1 การแกไขปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิในระยะยาว ดวยการติดตั้งเซนเซอร DF1 เพื่อชวยในการปลอยสัมภาระอยางเหมาะสม พบวา ความถ่ีของการเกิด
ปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาลดลง 1,595 ครั้ง จากความถ่ีของการเกิดปญหาสัมภาระลนแทนหมุนสง
กระเปาสัมภาระขาเขาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมด 4,632 ครั้ง คิดเปนคาเฉลี่ยวันละ 149.4 ครั้ง เสียคา
บำรุงรักษาทั้งหมด 126,540 บาท และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความถี่ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เกิดข้ึนท้ังหมด 3,037 ครั้ง 
คิดเปนคาเฉลี่ยวันละ 97.97 ครั้ง เสียคาบำรุงรักษาทั้งหมด 52,553 บาท จึงสามารถสรุปไดวา งานวิจัยนี้สามารถลดปญหา
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สัมภาระลนแทนหมุนสงกระเปาสัมภาระขาเขาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความถี่ของปญหา
ลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เฉลี่ยลดลงรอยละ 34.42 และเสียคาบำรุงรักษาลดลงจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2561 ถึง 73,987 บาท คิดเปนรอยละ 58.47 
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การวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกงโดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เศวตฉัตร ศรีสุรัตน 

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 sawettac@gmail.com  

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกงโดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดวยเทคนิค
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรรวมกับขอมูลจากการสํารวจระยะไกล   ทําการวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกง
และลุมน้ําสาขา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในพ้ืนที่บริเวณอื่นตอไปและเปนประโยชนตอของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ  โดย
การวิเคราะหพารามิเตอรสัณฐานวิทยาของลุมน้ําใน 3 ประเด็นคือ ดานเชิงเสน(Linear Aspect) เชนความยาวลําธารและ
ความยาวของการไหล ดานเชิงพ้ืนที่ (Areal Aspect) เชนความหนาแนนของการระบายนํ้า ความถี่การไหลหรือความถ่ีของลํา
น้ํา ฟอรมแฟคเตอรและพื้นผิวของการระบายนํ้า และดานเชิงความสูง(Relief Aspect) เชนอัตราสวนการแยกไปสองทางและ
อัตราสวนความเปนทรงกลมของลุมน้ํา ผลการศึกษาพบวา ความยาวรวมของลําน้ําทุกสวนจะลดลงในขณะที่อันดับธารเพิ่มขึ้น 
 ความยาวของการไหลของลุมน้ําต่ํามีความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัยคอนขางสูง  ความหนาแนนของการระบายน้ํา
หยาบ  พื้นท่ีลุมน้ําสวนใหญมีระดับความสูงและความชันไมมาก ความสามารถในการซึมน้ําของดินมีสูง   ความถี่การไหลต่ํามี
ความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง และอุทกภัยคอนขางสูง  ฟอรมแฟคเตอรมีคาใกลกับ 0   บงช้ีวาลุมน้ําจะมีการไหลของน้ําสูงสุด
แบบคอยเปนคอยไปเปนเวลานาน น้ําจะคอยๆ ไหลเออทวม ไมใชน้ําทวมแบบฉับพลัน การไหลของนํ้าทวมในลุมน้ําแบบ
รูปทรงยาวสามารถควบคุมไดงายกวาลุมน้ําแบบรูปทรงวงกลม  พื้นผิวของการระบายน้ําหยาบมากบงบอกถึงภูมิประเทศท่ี
ความสูงของภูเขาและลําน้ําอยูหางกันมากอัตราสวนการแยกไปสองทางมีคาต่ํากวามาตรฐานซ่ึงหมายถึง โครงสรางทางธรณี
สัณฐานของลุมน้ําถูกรบกวน และทายที่สุดอัตราสวนความเปนทรงกลมของลุมน้ํามีคาต่ํา เขาใกล 0 จึงมีรูปรางเปนทรงกลม
นอย ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย นํ้าทวมขัง กินระยะเวลาชวงสั้นๆ  

คําสําคัญ:  การวิเคราะหสัณฐานวิทยา, พารามิเตอรสัณฐานวิทยา, ภูมิสารสนเทศ 
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Morphological Analysis of Bangpakong Watershed 
using Geo-Informatics Technique 

Sawettachat Srisurat 

Department of Geography,Faculty of Social Sciences,Srinakarinwirot University 
sawettac@gmail.com  

Abstract 

The objective of this study was to analyze the morphology of the Bangpakong watershed using 
geo-informatics (geographic information system and remote sensing). Morphological analysis of the 
Bangpakong Basin and the watershed branches were carried out. To be a guideline for further study in 
other areas and for the benefit research of relevant government agency. By analyzing the morphological 
parameters of watershed in 3 main criteria which were Linear Aspect such as stream length and Length 
of overland flow, Areal Aspect such as drainage density, stream frequency, form factors, drainage texture 
and Relief Aspect such as bifurcation ratio and Circulatory ratio. The study found that the total length of 
all sections of the stream reduced while stream order was increased. The risk of drought and flood was 
quite high because of the value of stream length is low. Coarse drainage density resulted of relief and 
slope of watershed area was gentle. The ability of water infiltration in the soil was high. The stream 
frequency was low so the risk of drought and flood was quite high. The form factor was close to zero, it 
indicated that the watershed had a gradual maximum water flow for a long time. Flood occurred slowly 
flow over and over, not flashy flood. Flood in the elongated shape watershed was easier to control than 
the circular shaped watershed. The drainage texture was very coarse, it indicated the mountainous relief 
and the channels were very far from each other. The bifurcation ratio is lower than the standard this 
indicated the more structural disturbance. Finally, the circularity ratio value was low (approach to zero), 
which indicated that the watershed was not circular in shape, therefore causing a risk of short -term flood. 

Keywords: morphometric analysis, morphometric parameters, geo-infomatic 

1. บทนํา
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย สัตว พืช น้ํามีความสําคัญตอ

การเร่ิมตนการดํารงอยูและการสิ้นสุดของสรรพสิ่ง นอกจากน้ีน้ํายังเปนแหลงที่กอกําเนิดชุมชนมนุษยและอารยธรรมอันเกาแก
ในโลกลวนสัมพันธใกลชิดกับน้ําทั้งสิ้น ดวยมนุษยเช่ือจากการมองเห็นวาในโลกน้ี มีน้ําเปนสสารท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสสารอื่นที่มีอยู มนุษยจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการนํานํ้ามาใชประโยชนเพื่อตนเองในดานตางๆ มากที่สุดในบรรดา
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใบน้ี หมายรวมถึงการใชน้ําในประเทศไทยดวย 

ซึ่งการพัฒนาของประเทศและของโลกในชวงเวลาสองทศวรรษท่ีผานมามีการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทําใหความตองการใชน้ําของมนุษยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเปนทวีคูณ โดยเฉพาะนํ้าเพื่อการเกษตร และการผลิต
พลังงาน ทําใหน้ําบริสุทธิ์จะกลายเปนสิ่งที่ล้ําคามากขึ้นและคาดประมาณวาภายในพ .ศ.  2568 ประชากร 2 ใน 3 ของ
ประชากรโลกจะมีชีวิตความเปนอยูทามกลางภาวะกดดันในเรื่องนํ้าท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งแนวโนมปญหาโลก
รอนจะเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้ํารุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันมีปญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําก็มีเพิ่มขึ้นมาก
ขึ้นทุกป และทําใหเกิดความเสียหาย เกิดปญหาตามมาอยางมาก หากไมมีการจัดการที่ดีจะทําใหเปนปญหาตอเนื่องไป ใน
ประเด็นตางๆ และในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไมไดใหความสนใจกับเร่ืองของการจัดการหรือปองกันปญหาภัยพิบัติจากน้ํา 
ซึ่งในการท่ีจะมีการจัดการที่ดีไดนั้น ตองทราบถึงการพัฒนาระบบระบายนํ้าและรูปแบบการไหลของแมน้ําเชิงพื้นที่ของพื้นที่
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ลุมน้ํานั้นใหดีเสียกอน โดยท่ัวไปลุมนํ้าถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดในการตอบสนองทางอุทกวิทยาของกิจกรรมการพัฒนาใด ๆ 
เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาท่ีครอบคลุมเพ่ือการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษาลักษณะของลุมน้ําเปน
สิ่งจําเปน สามารถเขาใจไดจากสัณฐานวิทยาวิเคราะห หรือการวิเคราะหสัณฐานวิทยา (morphometric analysis) และ
สามารถทําการวิเคราะหไดดีดวยเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ (geoinfomatic system) โดยใช RS และ GIS  
 การวิเคราะหสัณฐานวิทยาเปนการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร ในการระบุคาตางๆของพ้ืนผิวของโลก เชน รูปราง 
ขนาด มิติของภูมิประเทศและอื่นๆ (Clarke, 1996) ซึ่งอธิบายถึงเรขาคณิตของพื้นที่เชิงปริมาณและวิเคราะหดานธรณีวิทยา 
ธรณีสัณฐาน ความชัน ความแข็งของหิน และโครงสรางอื่น ๆ ที่ควบคุมพื้นที่ลุมน้ํา (Strahler, 1964) ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญ 
สําหรับ การตรวจสอบวิเคราะหทางอุทกวิทยาของลุมน้ําใด ๆ สําหรับการจัดการลุมน้ําที่ดีขึ้น (Magesh et al., 2011) การ
พัฒนาระบบระบายน้ําและรูปแบบการไหลของแมน้ําเชิงพื้นที่ ควบคุมโดยธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ดิน การใชที่ดิน และ
สวนประกอบโครงสรางอื่น ๆ ของพื้นที่ที่น้ําไหลผาน ในการศึกษาระดับลุมน้ํานั้น ธรณีวิทยา ระดับความสูงและ สภาพ
ภูมิอากาศมีสวนสําคัญในการกําหนดหนาที่ของระบบแมน้ํา (Mesa, 2006) คุณสมบัติทางธรณีสัณฐานของลุมน้ําจะควบคุม
พื้นที่ควบคุมการไหลบาของนํ้าตามธรรมชาติ ซึ่งมีความออนไหวตอลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลุมน้ํา (Rudraiah et al., 
2008)  การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลุมน้ําสามารถอธิบายในเชิงปริมาณของระบบระบายนํ้าซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
ของการจําแนกลักษณะของแหลงตนน้ํา (Mustaq Shaikh and Farjana Birajdar.2015) อีกทั้งการวิเคราะหสัณฐานวิทยา
ของลุมน้ําแบบละเอียดสามารถใหขอมูลเชิงลึกของลักษณะของภูมิประเทศมีผลอยางไรตอสัณฐานวิทยาของระบบการระบาย
น้ํา การวิเคราะหในระดับลุมน้ําสามารถบอกเก่ียวกับการกอตวัและการพัฒนาของพื้นที่ลุมน้ํา เนื่องจากกระบวนการอุทกวิทยา
และธรณีสัณฐานทั้งหมดเกิดขึ้นภายในลุมน้ํา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เปนเทคนิคที่ใชกันทั่วไปในการประเมิน
พารามิเตอร สัณฐานวิทยา ของลุมน้ําและพื้นท่ีระบายน้ําเนื่องจากมีความยืดหยุนในการจัดการขอมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่เกี่ยวของกับพารามิเตอรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพื้นที่และเวลาในพื้นที่ลุมน้ําเพื่อการจัดการพื้นทีลุมน้ําที่ดียิ่ง ข้ึน 
(Sreedeviet al., 2009; Magesh et al., 2011; Pareta และ Pareta, 2011; Magesh et al., 2013) 
  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกง 
2.เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาดานตางๆของลุมน้ําบางปะกง 

 
3. แนวคิดในการวิจัย 
 

 การวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ํา จึงเปนสิ่งที่จําเปนตองมีเพื่อทําความเขาใจกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาพ้ืนที่ภูมิประเทศในพ้ืนที่ลุมนํ้า ( Magesh et al., 2013  ( ลักษณะเชิงเสนตางๆ ทิศทางและความลาดเอียงของลุมน้ํา 
รวมทั้งความตางระดับความสูงของลุมน้ําเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอนักวิจัยในการกําหนดลักษณะของลุมน้ําและจัดลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนาเพ่ือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ํา  เพื่อการวางแผนและพัฒนาลุมน้ําอยาง
เหมาะสม และในการศึกษาครั้งน้ีมีแนวคิดเพื่อทําความเขาใจลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกง รวมท้ังลุมน้ํายอย
ซึ่งแบงออกเปน   4 ลุมน้ําสาขา อันประกอบดวยลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมนํ้าสาขาคลองหลวง 
และลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลัก (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร ,2555) เพื่อใหการวิเคราะหศึกษา
สัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงใชระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทํา
ความเขาใจกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่ภูมิประเทศในพื้นที่ลุมน้ํา ในการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา
เพื่อการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของลุมน้ําเพื่อการวางแผนและพัฒนาลุมน้ําอยางเหมาะสม และนําผลลัพธรวมท้ัง
ผลสรุปที่ไดเปนขอมูลใชในการบูรณาการรวมกับการวางแนวนโยบายดานทรัพยากรน้ําของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
 การวิจัยนี้มีการวิเคราะหพารามิเตอรสัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกง 3 ประเด็นคือ ดานเชิงเสน เชนความยาวลําธาร
และความยาวของการไหล ดานเชิงพื้นที่ เชนความหนาแนนของการระบายนํ้า ความถี่การไหลหรือความถ่ีของลําน้ํา   ฟอรมแฟคเตอร
และพ้ืนผิวของการระบายน้ํา และดานเชิงความสูง เชนอัตราสวนการแยกไปสองทางและอัตราสวนความเปนทรงกลมของลุมน้ํา 
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ภาพท่ี 1 พื้นที่ศึกษาลุมน้ําบางปะกง 

 

4. วิธดํีาเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครัง้นี้ไดทําการการสาํรวจในภาคสนาม พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมลูจากหนวยงานตางๆ อาทิ ขอมูล
แผนที่ดิจิตอลจากกรมสงเสรมิคุณภาพและสิ่งแวดลอม ขอมลูภาพถายดาวเทียมจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) และใชเครื่องมือระบบภมูิสารสนเทศในการตรวจสอบและจัดขอมลูทางดานระบบสารสนเทศจาก
หนวยงานตางๆเพื่อใหอยูในพิกัด Universal Transverse Mercator เดียวกัน ซึ่งโปรแกรมทางดาน Image Processing ในการ
จัดกระทําขอมูลภาพถายดาวเทียม สวนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการนําเขาขอมูล ปรับปรุงคุณภาพขอมูล 
ตรวจสอบและแกไขขอมลู ทัง้ที่เปนขอมูลเชิงเสนและขอมลูเชงิอธบิาย รวมท้ังนําขอมูลจากการสํารวจระยะไกลเขามารวมเพ่ือ
ดําเนินการวิเคราะหสัณฐานวิทยา ซึ่งเปนการวิเคราะหพารามิเตอรสัณฐานวิทยาของลุมน้ํา ในการศกึษาวิจัยในครั้งน้ีไดทําการ
วิเคราะหพารามิเตอรสัณฐานวิทยาหลักๆของลุมน้ํา สามารถแบงการวเิคราะหออกเปน 3  ประเด็น ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  สูตรการวิเคราะหพารามิเตอรสณัฐานวิทยา (Morphometric parameters) ของลุมน้ําบางปะกง 

 ประเด็น/หัวขอ สูตร ที่มา 
ดานเชิงเสน (Linear Aspect) 

ความยาวลําธาร (Stream length : Ls) (km.) =  Strahler,1964 

ความยาวของการไหล (Length of overland flow : Lg) (km.) = 12  Horton,1945 

ดานเชิงพ้ืนที (Areal Aspect) 

ความหนาแนนของการระบายนํ้า (Drainage density : Dd) (km./sq.km.) =  Horton,1945 

ความถ่ีการไหลหรือความถ่ีของลําน้ํา (Stream frequency : Fs)(part/sq.km.) =  Horton,1945 

ฟอรมแฟคเตอร (Form factor : Ff)  (sq.km./km) =  Horton,1945 

พื้นผิวของการระบายนํ้า (Drainage texture : Dt) (part./km.) = P  Horton,1945 

ดานเชิงความสูง (Relief Aspect) 

อัตราสวนการแยกไปสองทาง (Bifurcation ratio : Rb) (part) = + 1 Schumm,1956 

อัตราสวนความเปนทรงกลมของลุมน้ํา (Circularity ratio : Rc) (sq.km./km) = 4  Miller,1953 
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5. ผลการวิจัย 
 

          ผลของการวิเคราะหสณัฐานวิทยา ซึ่งเปนการวัดและการวิเคราะหทางคณิตศาสตรของการกําหนดคาของพื้นผิวโลก 
รูปรางและขนาดของธรณีสณัฐานของพ้ืนที่ลุมน้ํา โดยใชเทคนคิของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรรวมกับขอมลูจากการ
สํารวจระยะไกล มาใชคํานวณและวัดคาพารามเิตอรสณัฐานวิทยาไดผลของการวิเคราะหพารามเิตอรสณัฐานวิทยาหลักๆของ
ลุมน้ําออกเปน 3 ประเด็นคือ  ดานเชิงเสน ดานเชิงพ้ืนทีแ่ละดานเชิงความสูง ดังนี ้
 
1. ดานเชิงเสน 
 

 ความยาวลําธาร (Stream length) และความยาวเฉลี่ยของลําธาร 
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาท่ี 1 แมน้ํานครนายก อันดับธารท่ี 1  มีความยาวลํานํ้า  347.2 กม. อันดับธารท่ี 2 มีความยาวลํา

น้ํา 155.93 กม. อันดับธารที่ 3 มีความยาวลําน้ํา 229.40 กม. อันดับธารท่ี 4 มีความยาวลําน้ํา 107.58 กม. อันดับธารท่ี 5 มี
ความยาวลําน้ํา 54.03 กม. อันดับธารท่ี 6 มีความยาวลํานํ้า 36.48 กม. อันดับธารท่ี 7 มีความยาวลําน้ํา 21.90 กม. และ
อนัดับธารท่ี  8 มีความยาวลําน้ํา 90.27 กม. รวมความยาวลําน้ําทุกอันดับ 1,042.79 กม. จํานวนลําน้ําท้ังสิ้น 299 สวน 

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาท่ี 2 คลองทาลาด อันดับธารที ่ 1 มีความยาวลําน้ํา 464.23 กม. อันดับธารท่ี 2 มีความยาวลําน้ํา 
89.44 กม. อันดับธารที่ 3 มีความยาวลําน้ํา 143.10 กม. และอันดับธารท่ี 4 มีความยาวลํานํ้า 23.73 กม.รวมความยาวลําน้ํา
ทุกอันดับ 720.50 กม. จํานวนลําน้ําท้ังสิ้น 153 สวน 

ในพ้ืนที่ลุมน้ําสาขาที่ 3 คลองหลวง อันดับธารท่ี 1  มีความยาวลํานํ้า  146.89 กม. อันดับธารท่ี 2 มีความยาวลําน้ํา 
29.59 กม. อันดับธารที่ 3 มีความยาวลําน้ํา 36.89 กม. และอันดับธารที่ 4 มีความยาวลํานํ้า 7.18 กม.รวมความยาวลําน้ําทุก
อันดับ 220.55 กม. จํานวนลําน้ําท้ังสิ้น 43 สวน 

ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาที่ 4 ที่ราบแมน้ําบางปะกง อันดับธารท่ี 1  มีความยาวลําน้ํา  349.36 กม. อันดับธารท่ี 2 มีความยาวลํา
น้ํา 179.68 กม. อันดับธารท่ี 3 มีความยาวลําน้ํา 65.28 กม. อันดับธารท่ี 4 มีความยาวลําน้ํา 20.14 กม. อันดับธารท่ี 5 มีความยาว
ลํานํ้า 12.01 กม. อันดับธารท่ี 6 มีความยาวลํานํ้า 30.15 กม. และอันดับธารที่ 7 มีความยาวลําน้ํา 343.45 กม. รวมความยาวลําน้ํา
ทุกอันดับ 1,000.07 กม. และจํานวนลําน้ําทั้งสิ้น 281 สวน ซึ่งจะเห็นไดวาสอดคลองกับทฤษฏีของอันดับธารท่ีวาความยาวท้ังหมด
ของสวนของลําธารจะมีคามากที่สุดในอันดับธารที่ 1 และลดลงตามอันดับธารท่ีเพิ่มขึ้น (Soni S. et al.,2013, Horton,1945)   

ในสวนความยาวเฉลี่ยของลําน้ําของลุมน้ําสาขาในลุมน้ําบางปะกงน้ัน ลุมน้ําบางปะกงมีความยาวเฉลี่ยของลําน้ํา 
3.85 กม. และภายในพ้ืนที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง 
ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกงมีคาความยาวเฉลีย่ของลําน้ํา คือ  3.49, 4.71, 5.13 และ 3.56 กม.ตามลําดับ ความยาว
เฉลี่ยของลําน้ําของลุมน้ําสาขาจะแตกตางกันจาก 3.49 ถึง 5.13 กม. และความยาวรวมของลําน้าํทุกสวนจะลดลงในขณะท่ี
อันดับธารเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนเรื่องทีป่กติของธรรมชาติในทุกลุมน้ํา เนื่องจากเปนลักษณะการไหลรวมของสายนํ้ายอยจากตนน้าํ 
ไหลรวมกันลงสูปลายนํ้า ซึ่งบงบอกถึงแนวโนมปกติของสัณฐานและภูมิประเทศท่ีมคีวามลาดชันท่ีคอนขางราบเรียบ ความสูง
พื้นที่ไมมาก หินท่ีเปนเนื้อเดียวกัน และดินท่ีมีความสามารถดูดซึมน้าํได 

 

 ความยาวของการไหล (Length of overland flow : Lg) 
ลุมน้ําบางปะกงมีความยาวของการไหล 0.17 กม./ตร.กม.และภายในพื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยลุมน้ําสาขาแมน้ํา

นครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง มีคาความยาวของการไหล คือ  
0.21, 0.13, 0.13 และ 0.20 กม.ตามลําดับ คาความยาวของการไหลของลุมน้ําสาขาจะแตกตางกันจาก 0.13  ถึง 0.20 กม. 
ซึ่งเปนคาท่ีต่ํา โดยลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวงเปนลุมน้ําที่มีคาความยาวของการไหลตํ่าที่สุด ดังนั้นลุมน้ํา
ทั้ง 2 สาขานี้มคีวามเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัยคอนขางสูง เนื่องจากมีความยาวของการไหลส้ัน ปริมาณนํ้าที่สามารถ
เก็บกับไหลปอนในทองน้ํามีนอยกวา แตพอเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก พื้นที่หรือปริมาตรทองน้ําท่ีสามารถเก็บกักน้ํามีประสิทธิภาพใน
การเก็บกักไดนอยกวาเชนกันตางจากลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกงและลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก   
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2.ดานเชิงพ้ืนที ่
 

 ความหนาแนนของการระบายนํ้า (Drainage density : Dd)  
ลุมน้ําบางปะกงมีความหนาแนนของการระบายน้ํา 0.35 กม./ตร.กม. และภายในพื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยลุมน้ํา

สาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกง มีความหนาแนนของ
การระบายน้ํา คือ 0.42, 0.26,0.26 และ 0.40 กม./ตร.กม.  )ตามลําดับ  (ซึ่งเมื่อวิเคราะหตามเกณฑของ      ฮอรตัน ( 1945(  
พบวา มีความหนาแนนของการระบายน้ํา แบบหยาบ คือทุกสาขามีคาต่ํากวา 5  กม /.ตร .กม .แสดงวาพื้นที่ลุมน้ําสวนใหญมี

ระดับความสูงและความชันไมมาก ความสามารถในการซึมน้ําของดิน มีสูง พืชพรรณธรรมชาติปกคลุมดินมีนอย 
 

 ความถี่การไหลหรือความถี่ของลําน้ํา (Stream frequency : Fs)  
ลุมน้ําบางปะกงมีความถี่การไหล 0.09 สวน/ตร.กม. และภายในพื้นที่ลุมน้ําซึ่งประกอบดวยลุมน้ําสาขาแมน้ํา

นครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง มีความถ่ีการไหล คือ 0.12, 
0.05,0.05 และ 0.11 สวน/ตร.กม. )ตามลําดับ( คาความถี่การไหลของลุมน้ําสาขาจะแตกตางกันจาก 0.05  ถึง 0.12 สวน/ตร.
กม. ซึ่งเปนคาท่ีต่ํา โดยลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวงเปนลุมน้ําที่มีคาความถี่การไหลตํ่าที่สุด ดังนั้นลุมน้ําท้ัง 
2 สาขานี้มคีวามเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัยคอนขางสูง เน่ืองจากมีคาความถ่ีการไหลต่ํา ปริมาณนํ้าที่สามารถไหลไป
เก็บกับไหลปอนในทองน้ํามีนอยกวา แตพอเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก พื้นที่หรือปริมาตรทองน้ําท่ีสามารถเก็บกักน้ํามีประสิทธิภาพใน
การเก็บกักไดนอยกวาเชนกัน ตางจากลุมนํ้าสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกงและลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก  

  

 ฟอรมแฟคเตอร (Form factor : Ff)  
ลุมน้ําบางปะกงมีคาฟอรมแฟคเตอร  0.31 ตร.กม./กม. และภายในพ้ืนที่ลุมน้ําบางปะกง ซึ่งประกอบดวยลุมน้ํา

สาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกง มีคาฟอรมแฟคเตอร 
คือ  0.52, 0.30, 0.30 และ 0.27 ตร.กม./กม. ตามลําดับ ลุมน้ําสาขาทั้ง 4 มีคาใกลกับ 0  มากกวา  1  ดังนั้นรูปรางของลุมน้ํา
สาขาท้ังหมดจะมีรูปรางคอนขางเปนแนวยาวมากกวา  ซึ่งลุมน้ําสาขารูปทรงยาวท่ีมีคาฟอรมแฟคเตอรต่ําบงช้ีวาลุมน้ําจะมี
การไหลของนํ้าสูงสุดแบบคอยเปนคอยไปเปนเวลานาน น้ําจะคอยๆ ไหลเออทวม ไมใชน้ําทวมแบบฉับพลัน การไหลของน้ํา
ทวมในลุมน้ําแบบรปูทรงยาวสามารถควบคุมไดงายกวาลุมน้ําแบบรูปทรงวงกลม เชนเดียวกัน เมื่อมองในภาพกวางของลุมน้ํา
บางปะกง ซึ่งมีคาฟอรมแฟคเตอรคือ 0.31 มีคาใกลกับ 0  ดังนั้นรูปรางของลุมน้ําบางปะกง จะมีร  ูปรางคอนขางเปนแนวยาว
มากกวา สถานการณของการไหลของน้ําสูงสุด การเออทวม และการควบคุมน้ําทวมเปนไปในลักษณะเดียวกันกับลุมน้ําสาขา 

 

 พื้นผิวของการระบายนํ้า (Drainage texture : Dt)  
ลุมน้ําบางปะกงมีคาพื้นผิวการระบายน้ํา 1.24  สวน/กม. และภายในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง ซึ่งประกอบดวยลุมน้ํา

สาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง มีพื้นผิวการระบาย
น้ํา  1.30, 0.55,0.20 และ 0.87 สวน/กม.  )ตามลําดับ (  จากคาที่คํานวณ จะเห็นไดวาลุมน้ําสาขาทั้ง 4 ลุมน้ํามีพื้นผิวการ
ระบายน้ําที่หยาบมาก  มีคาต่ํากวา 2 ทุกลุมน้ํา ซึ่งบงบอกถึงวัสดุพื้นผิวที่น้ําซึมผานไดดี  โอกาสท่ีจะเกิดภาวะเสี่ยงภัยแลงมี
คอนขางสูง โดยเฉพาะ ลุมน้ําสาขาคลองหลวง รองลงมาคือลุมน้ําสาขาคลองทาลาด หลวง ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง 
และทายท่ีสุดคือลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก  อีกทั้งบงบอกถึงภูมิประเทศท่ีความสูงของภูเขาและลําน้ําอยูหางกันมาก 
 
3.ดานเชิงความสูง  
 

 อัตราสวนการแยกไปสองทาง (Bifurcation ratio : Rb) 
ลุมน้ําบางปะกงมีคาอัตราสวนการแยกไปสองทาง 2.18 สวน และภายในพ้ืนที่ลุมน้ําบางปะกง ซึ่งประกอบดวยลุม

น้ําสาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง และลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกง มีคา
อัตราสวนการแยกไปสองทาง เปน 1.27, 2.84,2.99 และ 1.63 สวน (ตามลําดับ) ซึ่งโดยหลักการคาอัตราสวนการแยกไปสอง
ทางโดยปกติคาจะอยูระหวาง 3.0 ถึง 5.0 สวน แตลุมน้ําสาขาทั้งสี่ รวมทั้งลุมน้ําบางปะกง มีคาต่ํากวาท้ังสิ้น ซึ่งหมายถึง
โครงสรางทางธรณสีัณฐานของลุมน้ําถูกรบกวน โดยรุนแรงมากท่ีสุดคือลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก รองลงมาคือ ลุมน้ําสาขาท่ี
ราบแมน้ําบางปะกง ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด และลุมน้ําสาขาคลองหลวง 
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 อัตราสวนความเปนทรงกลมของลุมน้ํา (Circulatory ratio : Rc) 
ลุมน้ําบางปะกงมีคาอัตราสวนความเปนทรงกลม 0.28 ตร.กม./กม. และภายในพ้ืนที่ลุมน้ําบางปะกง ซึ่ง

ประกอบดวยลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด ลุมน้ําสาขาคลองหลวง ลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําบางปะกง มี
คาอัตราสวนความเปนทรงกลม 0.60, 0.46, 0.24 และ 0.30 ตร.กม./กม. (ตามลําดับ   (ซึ่งแสดงใหเห็นวา ลุมน้ําสาขาแมน้ํา
นครนายกมีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย น้ําทวมขัง กนิระยะเวลายาวนานกวาลุมน้ําสาขาอ่ืนๆ เนื่องจากมีคาอัตราสวนความ
เปนทรงกลม มากที่สดุ รองลงมาไดแก ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด  ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกง และทายท่ีสดุลุมน้ําสาขา
คลองหลวง  โดยรวมลุมน้ําสาขาเหลานีม้ีรูปรางเปนทรงกลมนอย บงบอกถึงลักษณะธรณีวิทยามหีินท่ีเปนเนื้อเดียวกัน มี
ความสามารถในการซมึน้ําไดสูง เชนเดียวกับเมื่อมองภาพกวางคลุมทั้งลุมน้ําบางปะกง มีคาอตัราสวนความเปนทรงกลม 0.28 
ซึ่งเขาใกล 0 มีรูปรางเปนทรงกลมนอยเชนกัน จึงทําใหมีความเสีย่งตอการเกิดอุทกภัยน้ําทวมขัง กินระยะเวลาชวงสั้นๆ  
 
6. สรุปและอภิปลายผลการวิจัย 
  

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดขอสรุปวา สัณฐานวิทยาของลุมน้ําบางปะกงโดยรวมมีแนวโนมปกติ มีความสอดคลองกับ
ทฤษฏีของอันดับธารที่วาความยาวท้ังหมดของสวนของลําธารจะมีคามากท่ีสุดในอันดับแรกและลดลงตามลําดับธารท่ีเพิ่มขึ้น 
สัณฐานและภูมิประเทศมีระดับความสูงและความชันไมมาก พื้นที่สวนใหญคอนขางราบเรียบ พืชพรรณธรรมชาติปกคลุมดินมี
นอย ลักษณะหินท่ีเปนเนื้อเดียวกัน ความสามารถในการซึมน้ําของดินมีสูง โอกาสท่ีจะเกิดภาวะเสี่ยงภัยแลงมีคอนขางสูง ลุม
น้ํามีความหนาแนนของการระบายนํ้าตํ่า อีกทั้งมีคาความยาวของการไหลไมมาก ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและ
อุทกภัยคอนขางสูง เนื่องจากมีความยาวของการไหลส้ัน ปริมาณนํ้าที่สามารถเก็บกัก และไหลในทองน้ํามีนอย แตพอเม่ือถึง
ฤดูน้ําหลาก พื้นที่หรือปริมาตรทองน้ําไมมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําหลากปริมาณมากไวได จึงมักเกิดอุทกภัย และ
สอดคลองกับคาความถี่การไหลที่มีคานอยเชนกัน  

ในสวนของรูปทรงลุมน้ําท่ีมรีูปทรงยาว โดยคาฟอรมแฟคเตอรทีต่่าํบงช้ีวา ลุมน้ําจะมีการไหลของนํ้าไหลสูงสดุเกิด
แบบคอยเปนคอยไป น้ําจะคอยๆ ไหลเออทวม ไมใชน้ําทวมแบบฉับพลัน ความเสีย่งตอการเกิดอุทกภัยน้ําทวมขัง กิน
ระยะเวลาชวงสั้นๆ การไหลของน้าํทวมในลุมนํ้าแบบรูปทรงยาวสามารถควบคุมไดงายกวาลุมน้ําแบบรูปทรงกลม 

 
7. ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 

 การวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ําเปนสิ่งที่จําเปนตองมีเพื่อทําความเขาใจกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
พื้นที่ภูมิประเทศในพื้นที่ลุมนํ้า พารามิเตอรสัณฐานวิทยาเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการกําหนดลักษณะลุมน้ําและจัดลําดับ
ความสําคัญของการพัฒนาเพ่ือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ํา และเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําอยางเหมาะสม   
 ระบบภูมิสารสนเทศซ่ึงใชการสํารวจระยะไกล (RS) และ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) พิสูจนแลววาเปน
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการระบุรูปแบบการระบายนํ้า พารามิเตอรสัณฐานวิทยา รวมถึงวิเคราะหสัณฐานวิทยาของลุมน้ํา 
คุณสมบัติของลุมน้ํา และใชในการจัดการทรัพยากรน้ําและการวางแผน และพัฒนาลุมน้ําอยางเหมาะสม และนําผลลัพธ ผลสรุป
ที่ได เปนขอมูลใชในการบูรณาการรวมกับการวางแนวนโยบายดานทรัพยากรนํ้าของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป 

การดําเนินการเร่ืองลุมน้ําจําเปนตองดําเนินการวางแผนและโครงดานการจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ เนื่องจากพื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบลุม ภูมิประเทศที่ความสูงของภูเขาและลํานํ้าอยูหางกันมาก มีความเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงและอุทกภัย
คอนขางสูงโครงสรางทางธรณีสัณฐานของลุมน้ําถูกรบกวน พืชพรรณธรรมชาติปกคลุมมีนอย ตองวางแผนดําเนินการเปนตนวา 
การจัดหาน้ําซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองบูรณาการตอเนื่องกับระบบการอนุรักษปาไม อนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้า  การสราง
ความเขาใจในการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศแกชุมชน การวางแผนแมบทในการอนุรักษลุมน้ํา รวมทั้งจัดทําระบบเครือขายลุม
น้ําทั้งระบบ    ดานการบริหารจัดการลุมน้ําน้ํา ตองสรางขีดความสามารถในการใชลุมน้ํา โดยใหการศึกษาตอระบบการ ใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ  ลดการสูญเสียทั้งในระบบและนอกระบบ  เชน การสงนํ้าทางทอเพื่อลดการระเหย   การในนํ้าพืชโดยการ
ใชระบบน้ําหยดแทนการใชระบบปจจุบัน   ในเรื่องของชุมชน นอกจากความรูในการบริหารจัดการลุมน้ําแลวยังตอสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนในการดําเนินการมีสวนรวมบริหารจัดการดวยตนเอง  สรางวัฒนธรรมใหมกับการใชลุมน้ํา การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  รวมทั้งมีสวนรวมที่จะกําหนดพ้ืนที่ผังเมืองรวม การใชพื้นท่ีอยางถูกตองเหมาะสม ไมบุกรุกแผวถาง
ปา ซึ่งสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนที่ตนน้ํา ปาไม จนเกิดเปนปาเสื่อมโทรม  และทายท่ีสุดศึกษาความสามารถของลุมน้ํา
ในการที่จะรองรับกิจกรรมของชุมชน  ไมวาจะเปนการตั้งท่ีอยูอาศัย การเกษตร การอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว เปนตน 
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รูปแบบการบริหารเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมา 
ใชใหมในประเทศไทย 

 

เสรีย ตูประกาย1* และวิวัฒน กิตตินาราพร1   

     
1 คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

*aj.seree.t@gmail.com 
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในการบริหารโครงการกอสราง
ของอาคารท่ีกอสรางโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม (recycled concrete aggregates หรือ RCA) ใน
ประเทศไทย ทฤษฎีการบริหารที่นำมาใชในการพัฒนารูปแบบประกอบดวย ทฤษฎีการบริหาร POLCC ของฟาโยล PDCA ของ
เดมม่ิง และ PMBOK ของ PMI ถูกนำมาสังเคราะหไดเปนกรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม คือ CE-CR 

(POEDCR) ประกอบดวยการวางแผน (plan) การจัดองคกร (organizing) การดำเนินการ (execution) การอำนวยการ 
(direction) การควบคุม (control) และการทบทวน (review) สวนมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่จะนำกลับมาใชใหม ใชหลัก
ทฤษฎีของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) คือ Make (สราง) > Use (ใช) > Return (นำกลับมาใชใหม) โดยที่
รูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมี 5 รูปแบบดังนี้ การออกแบบ (circular design) การเลือกใชวัสดุ (circular 

supplies)  การบริการ (product as a service) การแบงปน (sharing platform)  และการนำกลับมาใชใหม (resource 

recovery) ถูกนำมาใชในการผลิตมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม จากนั้นสรางแบบสัมภาษณแบบกลุมยอย 

นำไปสัมภาษณระดมความคิดเห็น กับกลุมผูจัดการโครงการ และ/หรือผูจัดการฝายผลิต และกลุมวิศวกรฝายปฏิบัติงาน จาก
ผลการระดมความคิดเห็นแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเห็นดวยกับแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน ถาคุมคากับการนำมวลรวม
หยาบจากคอนกรีตกลับมาใชใหม ลดตนทุน และรักษาสิ่งแวดลอม ถือเปนการสรางคุณคาที่ดีขึ้นและสรางความย่ังยืนใหกับ
สิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกดวย 
 

คำสำคัญ : เศรษฐกิจหมุนเวียน  การบริหาร  คอนกรีตท่ีนำกลับมาใชใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

Circular Economy Management Model for Recycle concrete in Thailand 
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Abstract 
The objective of this research is to study the suitable model for managing the construction 

project of a building using coarse aggregate from recycled concrete (RCA) in Thailand. The selected 

management theory in the development of forms consisting of Fayo' s (POLCC) management theory of 

Deming (PDCA) and PMBOK of PMI is integrated into a new management model, CE-CR (POEDCR), which 

consists of planning, organization, operations, execution, direction, control and review of coarse 

aggregate from recycled concrete. Use the theory of a circular economy which is Make> Use> Return. 

There are 5 forms of circular economy driving as follows: Circular design, selection Use Circular Supplies, 

Product as a Service, Sharing Platform and Resource Recovery are used to produce rough aggregates 

from recycled concrete. The results of the brainstorming show clearly that they agree with the concept 

of a circular economy. If it is worthwhile to reuse coarse aggregates from concrete, reduce costs and 

protect the environment. 
 

Keywords: Circular Economy, Management, Recycle Concrete Aggregate  

 

1. บทนำ  
 

การบริหารจัดการงานกอสรางสำคัญอยางมากตอโครงการกอสราง ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความสำคัญตอการจัดการ
ประกอบดวย บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) หรือที่เรียกวา “4Ms” โดยท่ี
ทรัพยากรเหลาน้ีจะมีอยูในปริมาณท่ีจำกัดและแตกตางกัน ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีศักยภาพจะตองสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชนสูงสุด การจัดการของเสียจากงาน
กอสราง (construction waste management) มีวิธีการจัดการของเสียที่แตกตางกันออกไป ทั้งดานการจัดการในการเก็บ
รวบรวมและการกำจัด การจัดการเศษวัสดุจากงานกอสรางโดยใชหลัก 3R ในการจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในการกอสรางคือ 

การลด (reduce) การใชซ้ำ (reuse) และการรีไซเคิล (recycle) 

การจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรมที่ตอเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผูบริหารตองเขามาชวยเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร การนำทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงคตามข้ันตอนการบริหาร  คือ การวางแผน 

(planning) การจัดการองคการ (organizing) การชีน้ำ (leading) และการควบคุม (controlling) 

รติมา คชนันทน (2562) หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไมใชทางเลือกของธุรกิจ แตเปนกุญแจสำคัญที่จะบรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช จะชวย
กอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงตอธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต สรางความสามารถในการแขงขัน 

และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตได ซึ่งในท่ีสุดจะนำไปสูการลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ สรางคุณคาใหแกองคกร
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และผูมีสวนไดสวนเสีย การเปลี่ยนแปลงเขาสูหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคธุรกิจ จะชวยเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และเพิ่มความยืดหยุนของเศรษฐกิจโลก หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนชวยลด
การใชพลังงาน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และชวยเพิ่มความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได 

รวมถึงยังสามารถนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชกับกระบวนการบริหารจัดการน้ำ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนยังชวย
กอใหเกิดการสรางอาชีพใหมๆ 

ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยตองการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารโครงการกอสรางของอาคารที่กอสรางโดยใชมวล
รวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม (recycled concrete aggregates หรือ RCA) ในประเทศไทย โดยการนำมวลรวม
หยาบคอนกรีตจากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม (RCA) ทดแทนมวลรวมที่ไดจากธรรมชาติ จะถูกนำมาใชเปนมวลรวมหยาบ
ผสมสำหรับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะนำใชในการหลอแผนสำเร็จรูป เพราะการใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำ
กลับมาใชใหม ชวยลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ แลวยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวยเพราะวาวัสดุกอสรางจาก
ธรรมชาติจะถูกทำลายนอยลง จึงเปนแนวทางการพัฒนาการใชวัสดุกอสรางอยางยั่งยืนและบูรณาการย่ิงข้ึนในอนาคต อีกท้ังยัง
เปนการเพิ่มเติมองคความรูในดานการบริหารงานกอสราง ทั้งหมดขางตนที่กลาวมาคือเหตุผลสำคัญซึ่งทำใหผูวิจัยมีความ
ตองการท่ีจะดำเนินการศึกษางานน้ี 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารโครงการกอสรางของอาคารท่ีกอสรางโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่
นำกลับมาใชใหม (recycled concrete aggregates หรือ RCA) ในประเทศไทย 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวของดังนี ้
3.1 การบริหารจัดการ POLCC ของฟาโยล 

Henri Fayol เปนวิศวกรและนักวิชาการชาวฝร่ังเศส ไดนำหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร มาประยุกต ใชโดยมุง
แสวงหากฎเกณฑในการบริหารที่เปนสากลโดยไดเสนอองคประกอบมูลฐานของการบริหารไว 5 ประการ (วิจิตร ศรีสอาน, 

2523) คือ 

1. การวางแผน (planning) หมายถึง การศึกษาวิเคราะหอนาคตและจัดวางแผนปฏิบัติงานลวงหนา 
2. การจัดหนวยงาน (organizing) หมายถึง การเสริมสรางองคการดานคนและวัสดุสิ่งของเพ่ือการปฏิบัติตามแผน 

3. การบังคับบัญชา (commanding) หมายถึง การควบคุมบังคับบัญชาใหคนงานปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

4. การประสานงาน (coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานใหดำเนินไปตาม
เปาหมาย 

5. การควบคุม (controlling) หมายถึง การควบคุมดูแลและใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับและ
กฎเกณฑ 

 

3.2 การบริหารจัดการ PDCA ของเดมมิ่ง 
Deming in Mycoted (2004) เดมมิ่ง กลาววา การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการ ที่ดำเนินการตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึน้ โดยหลักการท่ีเรียกวาวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง ซึ่งประกอบดวย 4 

ขั้นตอน ดังนี ้
Plan คือ กำหนดสาเหตุของปญหา จากนั้นวางแผนเพ่ือการเปล่ียนแปลงหรือทดสอบ เพื่อการปรับปรุงใหดขีึ้น 

Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนำรองในสวนยอย 

Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดท่ีทำผิดพลาดหรือไดเรียนรูอะไรมาแลวบาง 
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Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไป ตามแผน ใหทาซ้ำ
วงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทำในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว 

3.3 การบริหารจัดการ PMBOK ของProject Management Institute 

PMBOK หรือ Project Management Body of Knowledge เปนทฤษฎีในการบริหารโครงการ ของสถาบัน PMI 

(Project Management Institute, 2013) จากการรวบรวมและอธิบายความในหนังสือคูมือแนวทางเกี่ยวกับองคความรูใน
การบริหารโครงการ (PMBOK Guide) ไดระบุไววา การบริหารโครงการคือการประยุกตใชความรู ทักษะ ความชำนาญและ
กลวิธีเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหกิจกรรมของโครงการเปนไปตามขอกำหนดหรือความตองการของโครงการ การบริหารโครงการที่
สมบูรณและบรรลุตามวัตถุประสงคจำเปนตองมีการผสมผสานหรือบูรณาการ รวมไปถึงการประยุกตใชอยางเหมาะสมของ
ทฤษฎีหรือตรรกะในกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management Process) ทั้ง 47 กระบวนการ ซึ่งไดถูกจัดลำดับ
เปนหมวดหมูไวใน  5 กลุมกระบวนการ (five process group) องคประกอบของ 5 กลุมกระบวนการ  (Project 

Management Institute. 2013) ประกอบดวย 1. กระบวนการเริ่มตน (initiation) 2. กระบวนการวางแผน (planning) 3.

กระบวนการดำเนินการ (executing) 4.กระบวนการควบคุมและติดตามผล (monitoring and controlling) 5.กระบวนการ
ปดโครงการ (closing) 

3.4 การบริหารจัดการมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม CE-CR (POEDCR) 

จากการนำทฤษฎีการจัดการ POLCC ของฟาโยล,  PDCA ของเดมมิ่ง และ PMBOK ของ Project Management 

Institute นำมาสังเคราะหหาระยะหางของปจจัยแตละทฤษฎีโดยวิธี Gap analysis ไดเปนกรอบแนวคิดรูปแบบการบริหาร
จัดการรูปแบบใหม คือ CE-CR พบวาไดทฤษฎีการบริหารจัดการแนวทางใหม ซึ่งจะถูกนำไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ
มวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม CE-CR (POEDCR) 

3.5 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือการหมุนเวียนใชทรัพยากรธรรมชาติในหวงโซคุณคา (value chain) 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินคาที่หมดอายุ และพลังงาน ใหกลับไปเปนทรัพยากรท่ีหมุนเวียนอยูใน
ระบบดวยกระบวนการที่เหมาะสม หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนแนวทางธุรกิจใหมโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางตลาด 

ลูกคา และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู รวมถึงใชเทคโนโลยีใหมๆ (disruptive technologies) ในการเปล่ียนระบบผลิตทางตรง
จาก Make > Use > Dispose ไปสูระบบผลิตแบบหมุนเวียน คือ Make > Use > Return (เอสซีจี, 2561) ภาพที่ 1 

5 โมเดลธุรกิจ (business models) ในการดำเนินหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 Circular Supplies เลือกใชพลังงานหมุนเวียนและวัตถุดิบชีวภาพ หรือวัสดุที่รีไซเคิลไดในกระบวนการผลิต 

 Product Life-Extension ทำใหสินคามีอายุการใชงานยาวนานขึ้น โดยการซอมแซม ปรับปรุงสินคาให
กลับมาใชใหมได และการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ชวยในการออกแบบสินคา 
 Sharing Platform เชื่อมโยงผูใชสินคาไปยังผูใชหลาย ๆ คน และสนับสนุนใหใชสินคารวมกัน หรือแบงปน
การเปนเจาของเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชงานสินคาใหมากข้ึน 

 Product as a Service เปลี่ยนจากการขายสินคาใหลูกคาเปนเจาของ เปนการขายบริการที่บริษัทยังคงเปน
เจาของสินคา และมีหนาท่ีในการรักษาคุณคาของทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 Resource Recovery แยกทรัพยากรที่ยังมีประโยชนออกจากสินคา วัสดุที่ไมใชแลว หรือของเสีย นำกลับมา
ใชใหม 
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ภาพที่ 1 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ที่มา: เอสซีจี (2561) 

 

3.6 แบบจำลองการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนของมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม  CE-CR 

(POEDCR) เปาหมายของการจัดการที่เกิดขึ้น คือภาพลักษณ ความภูมิใจ และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดังภาพ
ที ่2 

 

รปู
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(Resource Recovery)

การวางแผน
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การดาํเนินการ
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(Organizing)

การอํานวยการ
(Direction)

การควบคุม
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การทบทวน
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ภาพท่ี 2 การบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy of concrete recycle) 

 

4. วิธีการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือผูจัดการโครงการและ/หรือผูจัดการฝายผลิต และวิศวกรฝายปฏิบัติการ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของ กลุมผูจัดการโครงการและ/หรือผูจัดการฝายผลิต จำนวนอยางนอย 3 ทาน 

และกลุมวิศวกรฝายปฏิบัติการ จำนวนอยางนอย 3 ทาน 
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4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณกลุมยอย (focus group) โดยท่ีแบบสัมภาษณแยกเปน 2 ชุด ดังนี ้
ชุดที่ 1 สำหรับผูจัดการโครงการและ/หรือผูจัดการฝายผลิต เปนผูตอบแบบสัมภาษณ 

ชุดที่ 2 สำหรับวิศวกรฝายปฏิบัติการเปนผูตอบแบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณ ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณบนพื้นฐานของทฤษฎีการจัดการ และทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 เปนขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 8 ขอ  

สวนที่  2 เปนคําถามเกี่ยวกับ รูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีของฟาโยล , เดมม่ิง และPMI (Project 

Management body of Knowledge, PMBOK) จํานวน 30 ขอ 
 

5. ผลการวจิัย 

ผลจากการสัมภาษณกลุมยอย กับผูจัดการโครงการ และ/หรือ ผูจัดการฝายผลิต จำนวน 4 คน และวิศวกรระดับ
ปฏิบัติการ จำนวน 3 คน  

คำถามทั่วไป เห็นดวยหรือไมวาอนาคตของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยจำเปนตองนำแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (circular economy) เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตอการนำมวลรวม
จากเศษคอนกรีตกลับมาผลิตใชใหม 

ผลสัมภาษณของกลุมผูจัดการโครงการ และ/หรือ ผูจัดการฝายผลิต ไดผลสรุปดังนี้ ทานที่ 1. เห็นดวย ถาคุมคา
กับการนำกลับมาใช  ทานที่  2. เห็นดวย  เทคโนโลยีในอนาคตนาจะมุงเนนออกไปในแนวน้ี  เพื่อลดการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทานที่ 3. เห็นดวย รักษาสิ่งแวดลอม และจำกัดปริมาณของเสีย ทานที่ 4. เห็นดวย ลดขยะ และชวย
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมวิศวกรระดับปฏิบัติการ ไดผลสรุปดังนี้ ทานที่ 1. เห็นดวย ทานที่ 2. และทานที่ 3. 

เห็นดวยวาสามารถลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม 

สวนคำถามรูปแบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนของมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม CE-CR ทั้ง 
6 มิติ 5 โมเดล สัมภาษณกลุมผูจัดการโครงการ และ/หรือ ผูจัดการฝายผลิต จำนวน 4 คน และวิศวกรระดับปฏิบัติการ 
จำนวน 3 คน ผลสัมภาษณดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนของมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลบัมาใชใหม CE-CR 

มิตกิารบริหาร โมเดลเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ผลสัมภาษณ 

1. การวางแผน ดานการออกแบบ ทานที่ 1 ใหเหตุผลเพิ่มเติมวาทำใหรักษาส่ิงแวดลอม ทานที่ 3 ยืดอายุการใชงานของ
คอนกรีตสงผลโดยตรงตอสภาพแวดลอม ทรัพยากร และพลังงาน ทานที่ 6 อายุการ
ใชงานผลิตภัณฑนานข้ึน การทำงานสิ่งแวดลอมก็ชะลอตัวหรือลดลง 

ดานการเลือกใชวัสด ุ ทานที่ 1 ใหเหตุผลเพิ่มเติมวาเปนการบริหารงาน ลดตนทุน ทานที่ 3 จากความ
แตกตางของของสภาพแวดลอม และภูมิภาคจะตองนำมาพิจารณาคุณคาของ
คอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม ทานที่ 6 การนำกลับมาใชใหมทั้งหมด จำเปนจะตอง
พิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบ กำลังรับน้ำหนัก และวัตถุประสงคในการนำไปใช 

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ ทาน
ที่ 6 การจายหรือเชาเปนกระบวนการจำเปนที่เกดิขึ้นจริง 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 ดานการแบงปน ทานที่ 1 ใหเหตุผลเพิ่มเติมวาเปนการรักษาสิ่งแวดลอม ลดคาใชจาย และทานที่ 3 ให
เหตุผลวา ตองพิจารณาขอมูลขนาดใหญและความรวมมือจึงจะทำใหประสบ
ความสำเร็จ ทานที่ 6  ผูใชและผูผลิต รวมถึงผูที่เกี่ยวของ สามารถบงชี้เปาหมายและ
วัตถประสงคได 

ดานการนำกลับมาใชใหม ทานที่ 3 การออกแบบกระบวนการรีไซเคิล ควรไดรับการยอมรับจากผูมีสวนรวม 

ทานที่ 6 ควรเร่ิมตนจากการวางแผน การออกแบบ สูผูผลิตและจำหนาย 

2. การจัดการ
องคกร 

ดานการออกแบบ ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการเลือกใชวัสด ุ

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ 

ดานการแบงปน ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการนำกลับมาใชใหม 

3. การ
ดำเนินงาน 

ดานการออกแบบ ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการเลือกใชวัสด ุ

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ 

ดานการแบงปน ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการนำกลับมาใชใหม 

4. การ
อำนวยการ 

ดานการออกแบบ ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการเลือกใชวัสด ุ

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ 

ดานการแบงปน ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการนำกลับมาใชใหม 

5. การควบคุม ดานการออกแบบ ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการเลือกใชวัสด ุ

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ 

ดานการแบงปน ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการนำกลับมาใชใหม 

6. การทบทวน
และปดงาน 

ดานการออกแบบ ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการเลือกใชวัสด ุ

ดานการบริการ ทานที่ 3 ไมเห็นดวย เพราะวา การเปล่ียนวิธีคิด อาจเปนเร่ืองยากใหลกูคาเขาใจ 

ดานการแบงปน ทั้ง 7 ทาน เห็นดวย 
ดานการนำกลับมาใชใหม 

 

6. สรุปผลงานวิจัย 

ผลจากงานวิจัยจากการสัมภาษณกลุมยอย จากกลุมผูจัดการโครงการ และ/หรือ ผูจัดการฝายผลิต จำนวน 4 คน 

และวิศวกรระดับปฏิบัติการ จำนวน 3 คน เห็นดวยกับรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม ที่นำไปประยุกตใชกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม คือรูปแบบการบริหาร CE-CR ,Circular Economy-Concrete 

Recycle (POEDCR) ประกอบดวย 6 มิติการบริหาร ประกอบดวยการวางแผน (plan) การจัดองคกร (organizing) การ
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ดำเนินการ (execution) การอำนวยการ (direction) การคบบคุม (control) และการทบทวน (review) และ 5 โมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบดวย การออกแบบ (circular design) การเลือกใชวัสดุ (circular supplies)  การบริการ 
(product as a service) การแบงปน (sharing platform)  และการนำกลับมาใชใหม (resource recovery) ผลลัพธทีไ่ดจาก
รูปแบบการบริหารคือ ภาพลักษณและการสรางคุณคาใหมตอผลิตภัณฑที่ผลิตจากมวลรวมหยาบคอนกรีตนำกลับมาใชใหม 

ความภูมิใจที่นำวัสดุกลับมาใชใหมเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพท่ียั่ งยืน และความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบโดยมงุเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใชงาน
ใหม โดยผลท่ีไดจากงานวิจัยนี้สามารถที่จะนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย การตัดสินใจ การวางแผนธุรกิจของ
องคกรตอไป 

7. ขอเสนอแนะ
งานวิจัยนีจ้ะดำเนินการนำทฤษฎีการบริหารรปูแบบใหม รูปแบบการบริหารเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใชมวลรวมหยาบ

จากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม  CE-CR ,Circular Economy-Concrete Recycle (POEDCR) ที่ปรับปรุงใหมเรียบรอย 

กลับไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือพิสูจนการยอมรับอีกคร้ัง จากนั้นจะนำรูปแบบไปใชในการบริหารโครงการกอสรางของ
อาคารท่ีกอสรางโดยใชมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใชใหม (Recycled Concrete Aggregates หรือ RCA) ใน
ประเทศไทย เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของรูปแบบ CE-CR ,Circular Economy-Concrete Recycle (POEDCR) ตอไป 
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บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้ไดทําการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยใชอัลคาไลนโปรติเอสที่ผลิตโดยเช้ือ Bacillus 

amyloliquefaciens มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยวิธีทางเคมีรวมกับเอนไซม        
อัลคาไลนโปรติเอส เปรียบเทียบ 2 วิธี คือ 1) การสกัดโปรตีนดวยกรด -เบสและเอนไซม 2) การสกัดโปรตีนดวยเบสและ
เอนไซม ผลการวิจัยพบวา ในการสกัดโปรตีนโดยใชเบสและเอนไซมการยอยคร้ังที่ 1 สกัดโปรตีนไดปริมาณ 92.23±9.61
มิลลิกรัมตอลิตร ทําการยอยตอเนื่องครั้งที่ 2 พบวา สามารถสกัดโปรตีนไดอีกปริมาณ 84.57±6.11 มิลลิกรัมตอลิตร สวน        
การสกัดโปรตีนโดยกรด-เบสและเอนไซม สามารถสกัดโปรตีนครั้งที่ 1 ไดปริมาณ 18.23±4.16 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการยอย
ตอเนื่องครั้งที่ 2 ไดโปรตีนปริมาณ 10.90±7.21 มิลลิกรัมตอลิตร การสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมโดยใชเบสและเอนไซม
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสกัดโปรตีนซึ่งมีคาทางสถิติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

 
คําสําคัญ: เศษหนังฟอกโครม โปรตีน เอนไซมอลัคาไลนโปรติเอส โครเมียม  
 

The study of protein extraction from leather waste 
 

Thanyanan Sripanlom
1*, Vanida Chaichana2, Warailuk Cheunjaidee1 and Nittaya Nilwanna1  

1Chemistry program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 73000 
2 Crop production and Technology program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom 

Rajabhat University 73000 
*Thanyanan.kae123@gmail.com 

 
Abstract 

 
In this research, the protein was extracted from leather waste by using alkaline protease produced 

by Bacillus amyloliquefaciens. The purpose of this research is to investigate the method of protein extraction 
from leather waste by chemical method associated with alkaline protease enzyme. Two extraction methods 
were compared here: 1) protein extraction with acid-base and enzyme; 2) protein extraction with base 
and enzyme. The results show that the protein extraction methods with base-enzyme can produce protein 
extracts of 92.23±9.61 mg/L at the first extraction. And the second extraction, the protein extracts were 
84.57±6.11 mg/L. For protein extraction methods with acid-base and enzyme, it gave the protein extracts 
of 18.23±4.16 mg/L and then second extraction gave the protein extracts of 10.90±7.21 mg/L. It can be 
seen that the protein extraction method with base-enzyme is the most effective method for extracting 
protein with significant statistical difference. 
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Keywords: Leather shaving, Protein, Alkaline protease, Chromium 
 
1. บทนํา   
 

โปรตีน (protein) เปนสารท่ีพบมากท่ีสุดในเซลลของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปในเซลลของพืชและสัตวมีโปรตีนอยูมากกวา
รอยละ 50 ของน้ําหนักแหง เปนสารชีวโมเลกุลที่มีโมเลกุลขนาดใหญและมีโครงสรางที่ซับซอน ประกอบดวยธาตุตางๆ คือ 
คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและในบางชนิดอาจมีกํามะถันและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบรวมดวย (เสาวลักษณ ทูลเดช, 
2556) ยังเปนสารอาหารที่พบไดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งที่เปนพืชและสัตว  โดยจะพบมากในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวตางๆ 
เชน เนื้อปลา เนื้อหมู ไข นม เนยจากสัตว สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับน้ํา โดยสารละลายกรด เบส หรือเอนไซมบางชนิด
เปนตัวเรงปฏิกิริยา จะถูกไฮโดรไลสจากโมเลกุลใหญคอยๆ กลายเปนโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และถาการเกิดไฮโดรลิซิส
เปนไปอยางสมบูรณ กระบวนการเกิดไฮโดรลิซิสของโปรตีนก็คือปฏิกิริยายอนกลับของการเกิดโปรตีนนั้นเอง โปรตีนแตละชนิด
เมื่อนําไปไฮโดรไลสอาจจะไดกรดอะมิโนชนิดตางๆ จํานวนมาก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับองคประกอบของโปรตีนนั้นๆ   

หนังสัตวจัดเปนโปรตีนชนิดหนึ่ง โดยท่ัวไปหนังสัตวประกอบดวยน้ํา 64% โปรตีน 33% ไขมัน 2% เกลือแร 0.5% และ
สารอ่ืนๆ อีก 0.5% โดยโปรตีนในหนังสัตวประมาณ 80-90% เปนโปรตีนคอลลาเจน (collagen) เคอราติน (keratin) อิลาสติน 
(elastin) โกลบูโคลิน (globucolin) และมูโคโปรตีน (mucoprotein) ทั้งนี้อยูกับชนิดของสัตวดวย โดยหนังสัตวที่พบสวนใหญ
เปนหนังโค กระบือ ไดจากโรงฆาสัตว ซึ่งไดชําแหละหนังแยกออกจากสวนที่เปนเนื้อและนําไปหมักเกลือเพื่อรักษาสภาพหนัง
ไมใหเนาเปอยกอนสงไปโรงงานฟอกหนัง อุตสาหกรรมฟอกหนังเปนอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่งโดยมีการนําหนังสัตวมา
ใชประโยชน นิยมใชการฟอกดวยโครม ในการฟอกหนังจะมีเศษวัสดุเหลือท้ิงคือเศษหนังโดยเปนเศษหนังจากขั้นตอนตางๆ ใน
การฟอกหนัง หลักการในการฟอกหนังเปนการใชประโยชนจากผิวหนังสวนที่เรียกวา คอเร่ียม (corium) โดยใชสารเคมีไปทํา
ปฏิกิริยาจากคอลลาเจน ซึ่งเปนสารประกอบที่สําคัญของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคอเรี่ยม โปรตีนคอลลาเจนมีลักษณะเปนเสนใยสานกัน
เปนโครงขาย เมื่อโปรตีนคอลลาเจนทําปฏิกิริยากับสารเคมีในกระบวนการฟอกหนัง จะสามารถเปลี่ยนหนังดิบเปนหนังฟอก
ซึ่งสามารถเก็บไดนานและมีคุณสมบัติทางฟสิกสดีขึ้น การเก็บรักษาหนังสัตว เพื่อไมใหหนังเนาเสียในระหวางการขนสงมายัง
โรงงานฟอกหนัง จะใชวิธีหมักเกลือ โดยการแชหนังในนํ้าเกลืออยูรอยละ 30 ของน้ําหนักหนังดิบ ในการฟอกหนังหลายประเภท
สามารถแบงตามประเภทของสารท่ีใชฟอกออกเปน 4 ประเภทหลักคือ 1) การฟอกดวยฝาด 2) การฟอกดวยสารสังเคราะห  
3) การฟอกดวยแรธาตุ และ 4) การฟอกดวยแอลดีไฮด (นภา ศิวรังสรรค, 2542 และ นภา ศิวรังสรรค และคณะ, 2546) แต
ประเภทที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง คือ การฟอกฝาดและการฟอกโครม ในการฟอกฝาดอาศัยสารสกัดแทนนินจากสวนของพืช
ไปทําปฏิกิริยากับหนังสัตว สวนการฟอกโครมเปนการฟอกดวยแรประเภทหนึ่งซ่ึงอาศัยการทําปฏิกิริยาของโปรตีนคอลลาเจน
กับสารประกอบของโครเมียม (นภา ศิวรังสรรค, 2542; นภา ศิวรังสรรค และคณะ, 2546 และ อภิศักดิ์  สิทธิโชคอรุณ, 2544) 

การกําจัดโครเมียมออกจากเศษหนังสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งการนําเอนไซมมาใชเปนวิธีที่ไมตองใชอุณหภูมิสูงโดย
จะปรับ pH ที่เหมาะสมตอการยอยสลายดวยเอนไซม โดยการแยกโครเมียมออกจากเศษหนังและสามารถนําโปรตีนมาใช
ประโยชนได  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมดวยเอนไซม ซึ่งมีความจําเพาะในการยอย
สลายเพ่ือกําจัดโครเมียมออกไปโดยไมทําใหโปรตีนเสียสภาพซึ่งจะทําใหโปรตีนมีความบริสุทธ์ิสูงและสามารถนําไปใชเปนแหลง 
โปรตีนสําหรับการผลิตหรือเปนสวนผสมในผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ปุย เครื่องสําอาง เปนตน 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังท่ีผานกระบวนการฟอกโครมดวยเอนไซม  
 

3. สมมติฐานการวิจัย  
 

เศษหนังสามารถนํามาสกัดโปรตีนดวยเอนไซมได 
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4. ขอบเขตของการวิจัย  
 

4.1 เศษหนังท่ีใชในการวิจัยเปนเศษหนังจากขั้นตอนการขูดบางจากโรงงานฟอกหนัง 
 

4.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากเศษหนังที่ผานการฟอกโครม โดยวิธีทางเคมีรวมกับเอนไซม 
 

5. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  
 

ตัวแปรตน :  วิธีการสกัด 
ตัวแปรตาม : ปริมาณโปรตีน 
ตัวแปรควบคุม : เอนไซม, อุณหภูมิ, เวลา และ pH  

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

6.1  การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห 
นําเศษหนังฟอกโครม มาอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพื่อไลความช้ืนออก จากนั้นนํามา

ปนจนมีขนาดเล็กลง  
 

6.2  การหาองคประกอบทางเคมีของเศษหนัง (นภา ศิวรังสรรค และคณะ, 2546) 
 

6.2.1  การหาคาความเปนกรด-ดาง  
ช่ังผงเศษหนังฟอกโครม 2-5 กรัม ใสในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น ปริมาณเปน 20 เทาของ

เศษหนัง (หรือประมาณ 40-100 มิลลิลิตร) ปดจุกขวดแลวนําไปเขยาดวยเครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 
4 ช่ัวโมง กรอง และนําสารละลายไปวัดคาความเปนกรด-ดาง 

 
6.2.2  การหาปริมาณโครเมียม แคลเซียม และแมกนีเซียมโดยวิธี Atomic Absorption Spectrophotometry  
ช่ังผงเศษหนังฟอกโครม 10 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ช่ังเศษหนังอบไลความช้ืน 5 กรัม ที่ทราบ

น้ําหนักที่แนนอนแลวใสในถวยกระเบ้ืองทนความรอนสูง ท่ีอบและช่ังน้ําหนักที่แนนอนแลว นําไปเผาในเตาเผา 600±25 องศา
เซลเซียส โดยเร่ิมเผาตัวอยางตั้งแตตัวอยางยังไมรอน เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส แลวใหเผาตอไปอีก 30 นาที หรือ
จนน้ําหนักคงที่ เอาออกจากเตาเผา  จากนั้นช่ังเถาจํานวน 0.2 กรัม ใหทราบน้ําหนักที่แนนอนใสบีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร 
เติมกรดไนตริก 5 มิลลิลิตร กรดเปอรคลอริก 4 มิลลิลิตร และกรดซัลฟูริก 3 มิลลิลิตร ใสลูกแกว 4-5 ลูก นําไปยอยท่ีอุณหภูมิ 
250-300 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จนไดควันสีขาวของกรดเปอรคลอริกจางหายไปเกือบหมด หลังจากน้ันทิ้งใหเย็น
ลง แลวเติมน้ํากลั่น 30 มิลลิลิตร ถายใสขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะห
ปริมาณธาตุดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ท่ีความยาวคลื่น 357.9, 422.7 และ 285.2 นาโนเมตร 
สําหรับวิเคราะหโครเมียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ตามลําดับ เทียบกับกราฟมาตรฐาน  

 

6.2.3  การวัดปริมาณโปรตีนโดยวิธีแบรดฟอรด (Bradford) 
สารละลายตัวอยาง 0.2 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายแบรดฟอรด 2 มิลลิลิตร เขยาและตั้งทิ้งไว 5 นาที นําไป

วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร อานคาปริมาณโปรตีนในสารละลายตัวอยางเปรียบเทียบกับกราฟ
สารละลายโปรตีนมาตรฐานท่ีมีปริมาณ 0-100 ไมโครกรัม 

 

6.2.4 การหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยวิธีเจลดาหล (Kjeldahl) 
ช่ังน้ําหนักแนนอนของตัวอยาง 2 กรัมลงในหลอดใสสารตัวอยาง เติมตัวเรงปฏิกิริยาผสมปริมาณ 3 กรัม และ

เติมกรดซัลฟูริกปริมาณ 20 มิลลิลิตร นําไปยอยดวยเครื่องยอยไนโตรเจน จนกลุมควันสีขาวเกิดขึ้นไดสารละลายใส ประมาณ 
90 นาที ทิ้งไวใหเย็น แลวเติมนํ้ากลั่น 60 มิลลิลิตร โดยเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 32% ประมาณ 80 มิลลิลิตร 
นําตัวอยางของเหลวในขวดเจลดาหลไปกลั่นดวยเครื่องกลั่นไอน้ํา โดยจุมปลายทอลงในกรดบอริก 2% ปริมาตร 50 มิลลิลิตร
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ที่เติมอินดิเคเตอรผสม สารละลายสวนท่ีกลั่นออกมา ท้ิงไวใหเย็นแลวนําไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรด ซัลฟูริก 0.1    
นอรมัล เมื่อถึงจุดยุติ สารละลายจะเปลี่ยนจากสารละลายสีเขียวออนเปนสารละลายสีมวง จดปริมาตรของกรดซัลฟูริก
มาตรฐานที่ใชทําแบลงคโดยใสสารรีเอเจนต 

 

6.3 การยอยเศษหนังฟอกโครม (Taylor et al., 1993; Taylor et al., 1994 and Sudha et al., 2011) 
 

6.3.1  การยอยเศษหนังฟอกโครมดวยกรด-เบสและเอนไซม 
เศษหนังฟอกโครม 10 กรัม ในน้ํา 100 มิลลิลิตร เติม HCl เขมขน 5 มิลลิลิตร นําไปเขยาพรอมใหความรอนที่

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที และเติมเบส 3% NaOH, 5% MgO และ 5% CaO เพื่อปรับคา pH 8-10.5 
เติมเอนไซม 0.2 มิลลิลิตร เขยาพรอมควบคุมอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งไวในตูเย็น 1 คืน กรอง
ดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บโปรตีนที่สกัดไดที่อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส นําสวนตะกอนโครเมียมมาเติม HCl เขมขน 5 
มิลลิลิตร นําไปเขยาพรอมใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเปนเวลา 90 นาที ปรับคา pH 8-10.5 ดวยเบสเหมือนเดิม 
เติมเอนไซม 0.2 มิลลิลิตร เขยาพรอมควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งที่ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งในตูเย็น 1 คืน 
กรองโปรตีนเก็บเชนเดิม นํากอนโครเมียมมาเติม HCl เขมขน 10 มิลลิลิตร เขยาใหความรอนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

 
6.3.2  การยอยเศษหนังฟอกโครมดวยเบสและเอนไซม 
เศษหนังฟอกโครม 10 กรัม ในน้ํา 100 มิลลิลิตร นําไปเขยาพรอมใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 90 นาที และเติมเบส 3%NaOH, 5%MgO และ 5%CaO เพื่อปรับคา pH 8-10.5 เติมเอนไซม 0.2 มิลลิลิตร เขยา
พรอมควบคุมอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งไวในตูเย็น 1 คืน กรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บ
โปรตีนที่สกัดไดที่อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส นําสวนตะกอนโครเมียมมาปรับคา pH 8-10.5 ดวยเบสเชนเดิม และเติมเอนไซม 
0.2 มิลลิลิตร นํามาเขยาพรอมควบคุมอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งในตูเย็น 1 คืน กรองโปรตีนเก็บ 
นํากอนโครเมียมมาเติม HCl เขมขน 10 มิลลิลิตร เขยาใหความรอนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

 
7. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมดวยเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส โดยศึกษาการสกัดโปรตีน
ดวยวิธีทางเคมีรวมกับเอนไซม เปรียบเทียบ 2 วิธี คือ 1) สกัดโปรตีนโดยวิธีใชความรอนยอยดวยกรด เบส และเอนไซมอัลคาไลน
โปรติเอส 2) สกัดโปรตีนโดยวิธีใชความรอนยอยดวยเบสและเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส เสนอผลการวิจัยดังนี้ 

 

7.1 ผลการเตรียมวัตถุดิบ 
 เศษหนังฟอกโครมจากข้ันตอนการขูดบางน้ันจะมีลกัษณะและองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันท่ีแตกตางกัน จึงนํา

เศษหนังฟอกโครมมาอบไลความช้ืนออกและปนดวยเครื่องปนความเร็วสูง จะทําใหเศษหนังมีลักษณะที่สม่ําเสมอใกลเคียงกัน 
และเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัสในการทําปฏิกิริยากับสารเคมี และเอนไซม โดยน้ําหนักเศษหนังฟอกโครมกอนอบ 150.25 กรัม 
และน้ําหนักเศษหนังฟอกโครมหลังอบ 107.50 กรัม เพื่อนําเศษหนังฟอกโครมท่ีไลความช้ืนออกแลวไปปนใหมีขนาดท่ีเล็กลง
ไดงายมากขึ้น ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

ภาพท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบเศษหนังกอนและหลังบด 
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7.2  ผลการหาองคประกอบทางเคมีของเศษหนัง 
การหาองคประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกโครมกอนยอย โดยจะหาคาความเปนกรดเบสเพื่อสามารถแปรผัน

ปริมาณของเบสไดในการยอย หาปริมาณโลหะหนัก และหาปริมาณโปรตีน ไนโตรเจน  โครเมียม แคลเซียม แมกนีเซียม ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 คาองคประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกโครมกอนนําไปยอย 

องคประกอบทางเคมี เศษหนังกอนยอย 
1. คาความเปนกรด-เบส±SD 3.98±0.02 
2. Cr3+ (ppm) ±SD 8.23±0.70 
3. Ca (ppm) ±SD 0.33±0.22 
4. Mg  (ppm) ±SD 0.12±0.17 
5. ปริมาณโปรตีน (ppm) ±SD 73.43±13.28 
6. ปริมาณไนโตรเจน (%)±SD 5.56±0.40 

จากตารางที่ 1 แสดงคาองคประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกโครมกอนนําไปยอย โดยมีคาความเปนกรด-เบส อยู
ในชวงกรด เฉลี่ยเทากับ 3.98±0.02 มีปริมาณโลหะหนักมีโครเมียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เฉลี่ยเทากับ 8.23±0.70, 
0.33±0.22 และ 0.12±0.17 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเทากับ 73.43±13.28 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ไนโตรเจน เฉลี่ยเทากับ 5.56±0.40 เปอรเซ็นต  

 

7.3 ผลการยอยเศษหนังฟอกโครมโดยวิธกีารยอยโดยกรด-เบสและเอนไซม และวิธีการยอยโดยเบสและเอนไซม 
 

ตารางที่ 2 ตารางคาเฉลี่ยองคประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกโครมดวยการยอย 2 วิธี 

องคประกอบทางเคมี เศษหนังหลังยอยดวยวิธีการตางๆ 
1. ยอยโดยกรด-เบสและเอนไซม 2. ยอยโดยเบสและเอนไซม 

1. คาความเปนกรด-เบส±SD 9.75ns±0.33 9.42ns±0.29 
2. Cr3+ (ppm) ±SD 4.27a±1.12 1.04b±0.47 
3. Ca (ppm) ±SD 1.62ns±0.61 0.61ns±0.73 
4. Mg  (ppm) ±SD 0.31ns±0.62 0.45ns±0.28 
5. ปริมาณโปรตีน (ppm) ±SD 34.87b±11.02 183.20a±4.36 
6. ปริมาณไนโตรเจน (%)±SD. 3.12b±0.36 26.27a±0.30 
หมายเหตุ a, b ในแนวนอนท่ีมีตัวอักษรกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

        ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 
 

จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยองคประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกโครมโดยเปรียบเทียบเศษหนังฟอกโครมดวย
การยอยดวยวิธีการยอยโดยกรด-เบสและเอนไซม และวิธีการยอยโดยเบสและเอนไซม พบวา  

คา pH ทั้ง 2 วิธีมีคา pH ไมแตกตางกันเนื่องจากปรับสภาวะการทํางานใหอยูในชวงเบสใหเหมาะสมกับการทํางาน
ของเอนไซม 

คาโครเมียม พบวา การยอยแบบที่ 2 คือ การยอยโดยเบสและเอนไซม มีปริมาณโครเมียมลดลงจากเดิมมากท่ีสุดโดย
คิดเปนรอยละที่ลดลงคือ 87.36 ซึ่งลดลงมากกวาวิธีการยอยแบบที่ 1 คือ การยอยโดยกรด-เบสและเอนไซม ซึ่งพบวามีคา
โครเมียมลดลงรอยละ 48.11 
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คาแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ได พบวามีปริมาณแตกตางกันเล็กนอย และการยอยท้ังสองวิธีไมมีความแตกตางกัน
อยางนัยสําคัญ 

ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจนของ พบวา การยอยแบบที่ 2 คือ การยอยโดยเบสและเอนไซม มีปริมาณโปรตีนและ
ไนโตรเจนมากกวาวิธีที่ 1  โดยคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีที่ 1 พบวามีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นรอยละ 202 และ
ไนโตรเจนเพิ่มขึ้นรอยละ 416.37    

 
8. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมมีวัตถุประสงคเพื่อสกัดโปรตีนจากเศษหนังที่ผาน
กระบวนการฟอกโครมโดยวิธีการยอยสลายดวยเอนไซม โดยใชเศษหนังฟอกโครมผานขั้นตอนการขูดบางจากโรงงานฟอกหนัง 
ทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากเศษหนังที่ผานการฟอกโครมโดยศึกษาการสกัดโปรตีนโดยวิธีทางเคมี
รวมกับการใชเอนไซม เปรียบเทียบ 2 วิธีคือ 1) สกัดโปรตีนโดยวิธีใชความรอนยอยดวยกรด เบสและเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส 
2) สกัดโปรตีนโดยวิธีใชความรอนยอยดวยเบสและเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส พบวาโปรตีนที่สกัดไดโดยวิธีเบสและเอนไซมมี
ปริมาณโปรตีน และไนโตรเจนมากกวา แตมีปริมาณของโครเมียมที่นอยกวา แสดงวาการสกัดโปรตีนโดยเบสและเอนไซมเปนวิธี
ที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการสกัดโปรตีนและการขจัดโครเมียม  

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1  ควรศึกษาการสกัดโปรตีนจากเศษหนังโดยการยอยดวยวิธีอื่นและการใชเอนไซมชนิดอื่นในการยอย 
 

9.2 ควรทําการศึกษาองคประกอบกรดอะมิโนของสารละลายโปรตีนที่สกัดไดจากเศษหนัง เพื่อทําการตกตะกอน
โปรตีนนําทําไปเปนสวนผสมของอาหารสัตวเพื่อเปนการตอยอดงานวิจัย 
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บทคัดยอ   
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรใน

โรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง โดยมีกลุมตัวอยางคือกลุมประชากรท้ังหมดของบุคลากรที่โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 122 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ไดรับ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 73.8   แบบสอบถามความสุขในการทํางานปรับจากเครื่องมือ Happinometer 
ซ่ึงพัฒนาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงในการวิจัยน้ีแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.78 
วิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ผลการศึกษาพบวาจากแบบวัด Happinometer ที่แบงการวัดเปน 
9 มิติคือ1) มิติสุขภาพดี 2) มิติผอนคลายดี 3) มิตินํ้าใจดี 4) มิติจิตวิญญาณดี 5) มิติครอบครัวดี 6) มิติสังคมดี 7) มิติใฝรูดี  
8) มิติการเงินดี และ9) มิติการงานดีน้ัน ความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมีความสุข (x̄  = 71, S.D.= 6.39, Min – Max 
= 50 – 87) มิติที่มีคาเฉล่ียสูงสุดและอยูในระดับมีความสุขมาก (very happy) คือมิติที่ 5 ครอบครัวดี ซ่ึงมีคะแนนคาเฉลี่ย 
87  จาก 100 คะแนน ซ่ึงจากการศึกษาอาจสรุปไดวาครอบครัวมีความสําคัญตอบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเปนอยางมากซ่ึง
อาจเปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานในการใหบริการซ่ึงอาจมีการศึกษาวิจัยในข้ันตอไปไดในอนาคต 

 
คําสําคัญ: ความสุข การวิจัยเชิงพรรณนา โรงพยาบาลชุมชน  
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Abstract 
 

This research is a descriptive study. The objective was to study the happiness level of all staff at 
a community hospital. The sample consisted of 122 population of a community hospital. Data were 
collected by using self-administered questionnaires. Data collection period was between March and April 
2019. 90 questionnaires were received, or 73.8% response rate. The Questionnaire was Happinometer 
which was a tool developed by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The 
questionnaire had Cronbach Reliability 0.78. The data was analyzed using descriptive statistics. The 
results showed that from the Happinometer, which has nine dimensions, namely 1) Healthy dimension 2) 
Relaxing dimension 3 A) Good kindness dimension 4) Good spirit dimension 5) Good family dimension 6) 
Good social dimension 7) Good knowledge dimension 8) Good financial dimension and 9) Good work 
dimension. Overall happiness is at high level (x̄  = 71, SD = 6.39, Min - Max = 50 - 87). The fifth 
dimension, Good family dimension had the highest mean and was at a very happiness level . It had an 
average score of 87 out of 100. The study may conclude that family is very important to personnel at 
community hospital which may be a factor affecting hospital work performance. Further study may be 
conducted in the future. 
 
Keywords: Happiness, Descriptive study, Community Hospital  
 
1. บทนํา  
 ในปจจุบันน้ีทุกหนวยงานใหความสําคัญกับบุคคลากรวาเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดของหนวยงานเพราะหนวยงานจะ
ประสบความสําเร็จไดเพียงใดข้ึนอยูกับบุคคลซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการ (Khosrojerdi, Tagharrobi, Sooki, & 
Sharifi, 2018) ดังน้ันหนวยงานควรจะตองธํารงรักษาบุคลากรหรือเจาหนาที่ใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เพราะ
ความสุขของบุคลากรคือความกาวหนาของหนวยงานองคการที่ใชเงินลงทุนนอยที่สุด ในการศึกษาน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ
ของความสุขและไดศึกษาคนควาเรื่องความสุขในการทํางาน Warr (Warr, 1990) พบวาแนวคิดความสุขในการทํางานมี
ความสําคัญกับทุกคนทั้งในการทํางานและชีวิตสวนตัว ความสุขเปนพื้นฐานการมีชีวิตที่ดีที่ทุกคนแสวงหา และปรารถนาท่ีจะมี
ความสุข การศึกษาในเรื่องของความสุขอาจศึกษาไดทั้งดานบวกและดานลบ ซ่ึงสามารถพัฒนาทําใหเกิดความสุขในการทํางานได  
 การศึกษาความสุขในการทํางานที่สามารถวัดไดโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ หรือ
จากหนวยงานหรือองคกรที่ไดสรางและพัฒนาไวแลว ไดแก แบบวัดความสุขในการทํางานท่ีของ Manion (Manion, 2003) ที่
ประกอบดวย มิติ 4 ดาน ดานความสัมพันธ ดานความรักในการงาน ดานความสําเร็จในงานและดานการเปนที่ยอมรับ แบบวัด
ความสุขในการทํางานของ Diener (Diener & Suh, 2003; Larsen & Eid, 2008) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน
เชนเดียวกับ Manion ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณทางบวก และอารมณทางลบ แบบวัดความสุข
ของกรมสุขภาพจิต (Mongkol et al., 2001) เปนแบบวัดสุขภาพจิตของคนไทย ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ดาน ไดแก 
สภาพของจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปจจัยสนับสนุน สวนแบบประเมินความสุขในองคกร 
“Happinometer: ความสุขวัดเองได” เปนเครื่องมือที่ใชวัดความสุขในการทํางานระดับบุคคล ความสุขในการทํางานใน
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การศึกษาน้ีหมายถึง การรับรูความรูสึกที่ดีตองาน เกิดจากองคประกอบของชีวิตสวนบุคคล ครอบครัว และสังคม ทั้งภายใน
ภายนอกที่ทํางาน แบบประเมิน Happinometer น้ีประกอบดวยมิติยอย 9   มิติ  ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนแบบประเมินที่ใช
อยางแพรหลายมากที่สุดในปจจุบัน แบบประเมินน้ีไดรับการพัฒนาโดยศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกรและสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Sirinan et al., 2012)  ภายใตการสนับสนุนของ สสส. ซ่ึงพัฒนาตั้งแต พ.ศ. 2551 
โดยเริ่มตนจากการสรางตัวชี้วัดความสุขของคนทํางานในภาคอุตสาหกรรม ตอมา พ.ศ. 2553 การสรางตัวชี้วัดสําหรับวัดความสุข
ของขาราชการพลเรือนและพัฒนาเปนแบบสํารวจความสุขดวยตนเอง (self-assessment) ซ่ึงแบงการวัดเปน 9 มิติ คือ  
 มิติที่ 1 สุขภาพด ีหมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สมสวน มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี/เหมาะสม 
มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
  มิติที่ 2 ผอนคลายดี หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแตละวันเพื่อการพักผอนไดอยางมีคุณภาพ 
พอใจกับการบริหารจัดการปญหาของตนเอง และทําชีวิตใหงาย ๆ สบายๆ  
 มิติที่ 3 นํ้าใจดี หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะมีสวนรวมในการสรางประโยชนใหกับสวนรวม และมี
เมตตากับคนรอบขาง 
 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม รูแพรูชนะ รูจักให และ
มีความกตัญูรูคุณ 
 มิติที่ 5 ครอบครัวดี หมายถึงการที่บุคคลมีความรูสึกผูกพัน เชื่อใจ ม่ันใจ และอุนใจกับบุคคลในครอบครัวของ
ตนเอง 
 มิติที่ 6 สังคมดี หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนบาน ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  ไมเอาเปรียบ
ผูคนรอบขาง ไมทําใหสังคมเสื่อมถอย 
 มิติที่ 7 ใฝรูดี หมายถึงการที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อปรับตัวใหเทาทันและ
ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยูเสมอ 
 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใชจายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบการรับ จาย และออมเงินในแตละเดือน 
 มิติที่ 9 การงานดี หมายถึงการที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทํางาน มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ
ในองคกร มีความม่ันใจในอาชีพรายได และมีความพึงพอใจกับความกาวหนาของตนเองในองคกร 
 การศึกษาท่ีใชแบบวัดน้ีก็มีเชนการศึกษาของอภิศฎา แกวมีศรี (อภิศฎา แกวมีศรี, 2556) สราวุธ สุพรรณพิทักษ 
(Soopunpitag, 2017) ชนากานต นาพิม (Napim, Bouphan, & Apipalakul, 2018)  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาความสุขและระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย  
  กลุมตัวอยางคือกลุมประชากรทั้งหมดของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึงที่ปฏิบัติงาน ณ  
โรงพยาบาลน้ีตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความสุขที่ไดรับการพัฒนาแลว ซ่ึงผูวิจัยได
ปรับปรุงดัดแปลงใหเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน  
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล มีจํานวน 9 ขอ เปนลักษณะคําถามปลายปดและปลายเปดใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกคําตอบตอบหรือเติมขอความตามความเปนจริง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวน
บุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจางงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายไดครอบครัวตอเดือน 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามความสุขในการทํางาน  มีจํานวน 15 ขอ เปนแบบเลือกตอบ โดยใช “Happinometer”  
เพื่อใชวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาล ทั้งน้ีผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตถึงผูพัฒนา
เครื่องมือกอนนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีและไดดัดแปลงเครื่องมือเพื่อความเหมาะสมกับการทําวิจัยช้ินน้ี  
 ผูวิจัยไดดําเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

190



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 4 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางในโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง โดยสงหนังสือชี้แจงผานผูอํานวยการ

โรงพยาบาลชุมชน และรวบรวมแบบสอบถามจากผูประสานงานวิจัยที่ไดรับมอบหมาย โดยชุดเอกสารแตละชุดจะประกอบดวย 
เอกสารชี้แจงโครงการ เอกสารแสดงความยินยอมและแบบสอบถาม จากน้ันประมาณ 3 สัปดาหจึงดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาและนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและนํามาวิเคราะหตอไป 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยน้ีใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสูงสุด - ต่ําสุด เพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับ คุณลักษณะสวนบุคคลและระดับความสุขของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง  
 
6. ผลการวิจัย 
  

 6.1 ปจจัยสวนบุคคล 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (n=90) 
 
ปจจัยสวนบคุคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
24 
66 

 
26.7 
73.3 

อายุ  (ป)  
 Mean + S.D. = 40.84 + 10.69 

 
Min – Max = 23 – 60 

ระดับการศกึษา 
 มัธยมศึกษา/ปวช. หรือต่ํากวา 
 ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 สูงกวาปริญญาตรี 

 
21 
60 
9 

 
23.3 
66.7 
10.0 

สถานภาพสมรส 
 โสด 
 แตงงานและอยูดวยกัน 
 แตงงานแตไมไดอยูดวยกัน 
 อยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน 
 หมาย 
 หยา/แยกทาง/เลิกกัน 

 
19 
59 
6 
1 
1 
4 

 
21.1 
65.6 
6.7 
1.1 
1.1 
4.4 

จํานวนบตุร 
 ไมมีบุตร 
 1 คน 
 2 คน 
 3 คน 

 
31 
13 
40 
6 

 
34.5 
14.4 
44.4 
6.7 

ลักษณะงาน 
 งานใหบริการของโรงพยาบาล  
 งานสนับสนุนการใหบริการของโรงพยาบาล 
 งานพัฒนาและบริหารโรงพยาบาล 

 
69 
18 
3 

 
76.7 
20.0 
3.3 

สถานภาพการจางงาน 
 ขาราชการ 
 พนักงานของรัฐ/พนักงานราชการ 
 ลูกจางประจํา 
 ลูกจางชั่วคราว 

 
40 
18 
8 
24 

 
44.4 
20.0 
8.9 
26.7 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (n=90) (ตอ) 
 
ปจจัยสวนบคุคล จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน (ป)  
 Mean + S.D. = 12.64 + 10.08  

 
Min – Max = 0 – 33 

รายไดตอเดือน 
 ต่ํากวา 10,000 บาท 
 10,000-30,000 บาท 
 30,001-50,000 บาท 
 มากกวา 50,000 บาท 

 
12 
45 
17 
16 

 
13.3 
50.0 
18.9 
17.8 

 

 6.2 ความสุขในการทํางาน 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความสุขในการทํางานจําแนกรายขอ (n=90) 
 

ความสขุในการทํางาน นอยท่ีสุด นอย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สดุ Mean + S.D. 
(คะแนนเต็ม 5) 

มิติที่ 1 สุขภาพด ี
1.  ปจจุบันทานออกกําลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห
 ละก่ีวัน 

11 
(12.2) 

54 
(60.0) 

15 
(16.7) 

10 
(11.1) 

0 
(0.0) 

2.27+0.82 

2.  โดยรวมแลวทานพึงพอใจกับสุขภาพกายของ
 ทานหรือไม 

1 
(1.1) 

8 
(8.9) 

32 
(35.6) 

43 
(47.8) 

6 
(6.7) 

3.50+0.80 

มิติที่ 2 ผอนคลายด ี
3.  โดยรวมแลวทานมีความเครียด (เครียดจาก
 การทํางาน/ เร่ืองครอบครัว/เรื่องอ่ืนๆ) บาง
 หรือไม 

0 
(0.0) 

5 
(5.6) 

41 
(45.6) 

36 
(40.0) 

8 
(8.9) 

3.52+0.74 

4.  โดยรวมแลวทานคิดวาชีวิตของทานเปนไป
 ตามที่ทานคาดหวัง หรือไม 

0 
(0.0) 

16 
(17.8) 

43 
(47.8) 

27 
(30.0) 

4 
(4.4) 

3.21+0.79 

5.  เ ม่ือประสบปญหาในชีวิต  โดยทั่วไปทาน
 สามารถจัดการกับปญหา ไดหรือไม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

28 
(31.1) 

56 
(62.2) 

6 
(6.7) 

3.76+0.57 

มิติที่ 3 น้ําใจด ี
6.  โดยรวมแลว ทานใหการชวยเหลือแกคนรอ 
 ขางหรือไม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

22 
(24.4) 

55 
(61.1) 

13 
(14.4) 

3.90+0.62 

มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี 
7.  โดยรวมแลว ทานปฏิบัติ กิจตามศาสนา
 เพ่ือใหจิตใจสงบ หรือไม 

3 
(3.3) 

10 
(11.1) 

45 
(50.0) 

27 
(30.0) 

5 
(5.6) 

3.23+0.85 

มิติที่ 5 ครอบครัวดี 
8.  โดยรวมแลวทานมีความสุขกับครอบครัวของ
 ทาน หรือไม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

10 
(11.1) 

40 
(44.4) 

40 
(44.4) 

4.33+0.67 

มิติที่ 6 สังคมด ี
9.  โดยรวมแลวทานรูสึก ปลอดภัยในชีวติและ
 ทรัพยสิน หรือไม 

0 
(0.0) 

3 
(3.3) 

23 
(25.6) 

48 
(53.3) 

16 
(17.8) 

3.86+0.74 

10. โดยรวมแลวทุกวันนี้ทานใชชวีิตในสังคมอยางมี
 ความสุขหรือไม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

17 
(18.9) 

60 
(66.7) 

13 
(14.4) 

3.96+0.58 

11. โดยรวมแลว ทานรูสึกวา สังคม ไทยทุกวันนี้ มี
 ความสงบสุข หรือไม 

0 
(0.0) 

13 
(14.4) 

56 
(62.2) 

20 
(22.2) 

1 
(1.1) 

3.10+0.64 

มิติที่ 7 ใฝรูดี 
12.  โดยรวมแลวทานสนใจในการแสวงหา
 ความรูใหมๆ เพ่ิมเติมจากแหลงความรูตางๆ 
 หรือไม 

0 
(0.0) 

5 
(5.6) 

27 
(30.0) 

47 
(52.2) 

11 
(12.2) 

3.71+0.75 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความสุขในการทํางานจําแนกรายขอ (n=90) (ตอ) 
 

ความสขุในการทํางาน นอยท่ีสุด นอย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สดุ Mean + S.D. 
(คะแนนเต็ม 5) 

มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี 
13. โดยรวมแลว คาตอบแทนที่ทานไดรับทั้งหมด
 ในแตละเดือนเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบ
 กับรายจายทั้งหมดในแตละเดือน 

17 
(18.9) 

0 
(0.0) 

37 
(41.1) 

34 
(37.8) 

2 
(2.2) 

3.04+1.11 

มิติที่ 9 การงานด ี
14.  อาชีพของท านในขณะนี้ มีความมั่ นคง 
 หรือไม 

2 
(2.2) 

8 
(8.9) 

31 
(34.4) 

44 
(48.9) 

5 
(5.6) 

3.47+0.82 

15. โดยรวมแลวทานทํางานอยางมี “ความสุข” 
 หรือไม 

0 
(0.0) 

2 
(2.2) 

41 
(45.6) 

39 
(43.3) 

8 
(8.9) 

3.59+0.69 

ความสุขในการทํางานรวม Mean+S.D. = 70.59+6.39, Min – Max = 50 – 87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึงจําแนกตามมิติตาง ๆ  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง จากผลการวิจัยพบวาระดับความสุขใน
การทํางานโดยรวม อยูในระดับมีความสุข (x̄  = 70.59) ซ่ึงอยูในเกณฑเปาหมายของ Happinometer เกณฑเปาหมาย คือ 
50.00 – 74.99 คะแนน สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา พลาอาด (Pala-ard & Lerngvijit, 2018) และการศึกษาของอภิชัย 
คุณีพงษ (อภิชัย คุณีพงษ, พรเจริญ บัวพุม, & ศิรินุข จันทวี, 2561) พบความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสตูล 
และความสุขของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยนาท อยูในระดับมีความสุขคาเฉล่ีย 63.4, 68.86 ตามลําดับ นอกจากน้ี
ยังสอดคลองกับ อภิศฎา แกวมีศรี (อภิศฎา แกวมีศรี, 2556) ศึกษาในเจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ, 
อภิญญา ศรีจันทร (อภิญญา ศรีจันทร, 2555) ศึกษาในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเทอรเนชั่นแนล, อรัญญา  
รมโพธ์ิเงิน (อรัญญา รมโพธ์ิเงิน, 2556) ศึกษาในบุคลากรศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และอัครสรา 
สถาพรวจนา (อัครสรา สถาพรวจนา , 2553) ที่ศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร พบวาความสุขในการทํางานอยูในระดับมีความสุขมาก  
 มิติที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มิติครอบครัวดี (86.7%) สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจความสุขคนทํางานใน
องคกรระดับประเทศ พ.ศ. 2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) ที่วา มิติครอบครัวดี เปนมิติที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด อาจจะเปน
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เพราะวาเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชนมีความรูสึกผูกพัน เชื่อใจ ม่ันใจ และอุนใจกับบุคคลในครอบครัวตนเองมาก จึงทําใหมิติ
คอบครัวดี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนมิติที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มิติสุขภาพดี อาจจะเปนเพราะ เจาหนาที่อาจจะมีโอกาสนอยใน
การออกกําลังกายใหไดอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน และมีความเครียด (ชนิกามาศ ดุงโคกกรวด, 2552) จึงทําใหมิติสุขภาพดี มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานสถานการณความสุข
คนทํางานในประเทศไทยป 2555 และ ป 2556 มิติสูงที่สุดคือ จิตวิญญาณดี ต่ําสุดคือผอนคลายดี (จรัมพร โหลํายอง, ศิรินันท 
กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจมจันทร, & กาญจนา ตั้งชลทิพย, 2556; เฉลิมพล แจมจันทร, กาญจนา ตั้งชลทิพย, จรัมพร โห
ลํายอง, & ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2555) 
 เม่ือพิจารณารายมิติที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือมิติสุขภาพดี (56.7) แตก็ยังอยูในเกณฑเปาหมายของ Happinometer 
(คาเกณฑเปาหมาย 50.0 – 74.9) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรสวนใหญถึง 65 % ออกกําลังกายนอยและนอยมาก หรือ
อาจจะเปนเพราะเกือบ 65% ของบุคลากรรพ.มีบุตรที่เปนภาระเลี้ยงดูจึงไมมีเวลาอออกกําลังกายเพื่อใหตนมีสุขภาพที่ดี 
 
8. สรุปผลการวิจัย  
 ระดับความสุขโดยรวมในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง  อยูในระดับท่ีมีความสุข (happy) เม่ือ
พิจารณารายมิติ พบวา มิติที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมีความสุขมาก (very happy) และมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ  มิติครอบครัวดี  
และ ไมมีมิติที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับไมมีความสุข (unhappy) และไมมีความสุขมาก (very unhappy) สวนมิติสุขภาพดีเปนมิติ
ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุดแตก็ยังอยูในเกณฑของบุคลากรที่มีความสุขในการทํางาน  
 
9. ขอเสนอแนะ 
 โรงพยาบาลควรสงเสริมแนะแนวทางการสรางสุขในมิติสุขภาพดี เชน หาวิธีการเพื่อสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย
ของบุคลากร โดยมีหองออกกําลังกายหรือโรงยิมของโรงพยาบาลที่เปด 24 ช่ัวโมง เพื่อใหบุคลากรสามารถออกกําลังกายได
เม่ือมีเวลาวางและเพ่ิมระดับความสุขของบุคลากรใหมีกําลังกายและสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงานตอไป  
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการแกปญหา เร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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บทคัดยอ  

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหา
เปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตาม
เกณฑ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน     
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
 ดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 ขั้นตอน คือ 1) การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80  2) การเปรียบเทียบความสามารถการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและ      
การเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  วิเคราะหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 คน โรงเรียน   
บานหนองหาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ใชเวลาทดลอง  
12 ช่ัวโมง  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบวิลคอกซันจับคูเครื่องหมาย
ตําแหนง 
 ผลการวิจัยพบวา  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประกอบดวย 4 ชุดกิจกรรม คือ แรงและประเภทของแรง แรงโนมถวงของโลก แรงเสียดทาน  
และการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงกระทํา ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากับ 80.98/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80  2) ความสามารถใน
การแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู,  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสามารถในการแกปญหา   
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Abstract 
 

The purposes of this study were to  1) construct and evaluate the efficiency of science learning 
activities package according to problem – based to promote problem solving ability for grade 3 students 
based on the criteria 80/80  2) compare capabilities to solve problems of grade 3 students between 
before and after learned by using science learning activities packages by using problem – based on force 
and movement for grade 3 students. 

The research was done by methodology method in 2 steps;  1) construct and evaluate the 
efficiency of science learning activities package according to problem – based to promote problem 
solving ability for grade 3 students based on the criteria 80/80  2) Compare capabilities to solve 
problems of grade 3 students between before and after learned by using science learning activities 
packages by using problem – based on force and movement for grade 3 students. The sample was 
grade 3 students, amount 6 students, Ban Nong Hang School Source: Phitsanulok Primary Educational 
Service Area Office, Area 3, Semester 2, Academic Year 2019, and the experiment took 12 hours. Data 
were analyzed using statistics, percentage, mean, standard deviation, and the Wilcoxon. 

The result of the research:  1) science learning activities package according to problem – based 
to promote problem solving ability for grade 3 students, consisting of 4 activities, force and type of force, 
gravity, friction, and motion when there is force which has an efficiency equal to 80.98/81.33 which 
meets the criteria of 80/80  2) ability to solve force and motion problems of grade 3 students after 
learning by using science learning activities package according to problem – based to promote problem  
solving ability for grade 3 students were significantly higher than before learned at the .05 level. 

 
Keywords: science learning,  an  activities  package, problem – based learning, problem solving ability 
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บทนํา  
  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน       
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เคร่ืองมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวย 
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร 
อื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก พรอมกันนั้น เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะทําให
การศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1)           
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาดังที่ระบุในมาตรา 22 ใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญมากเชนเดียวกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด จึงจะสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได และในมาตรา 23 ที่ใหมีการบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 
สอดคลองกับเนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูไปพรอมกับการพัฒนาการทางความคิดในระดับสูงแลว 
จากการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรศึกษามีสวนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้นดวย (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542, มาตรา 22) 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรู
จากกระบวนการทํางานกลุม ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะ           
การแกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหา รวมท้ังวิธีการแกปญหา (อนุชา โสมาบุตร, 
2556) 
 จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานหนองหาง 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบวา นักเรียนสวนใหญขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถ     
ในการแกปญหา อันเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูที่ไมไดเนนทักษะกระบวนการคิด การแกปญหาของนักเรียน หรือวิธี      
การสอนของครูไมนาสนใจ ไมมีสื่อที่มากระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู สงผลใหความสามารถในการแกปญหาใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรลดลง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถ 
ในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  
ดวยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถ 
ในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เปนการทดลองตามแบบแผนการวิจัย 
One Group Pretest - Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987 : 113) ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
  1. การดําเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถ       
ในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
   1.1 ศึกษาสภาพปญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน  
จากผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2561 
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   1.2 กําหนดสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดในสาระท่ี 2 วิทยาศาสตร
กายภาพ 
   1.3 ศึกษาหลักการในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหา กําหนดองคประกอบ ขั้นตอนในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหา
เปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดย  
ยึดแนวคิดของคารล เปยรสัน และจอหน ดิวอี้ (Karl Pearson and John Dewey อางถึงใน อุทัยวรรณ กัณฑารัตน, 2540) 
ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 ชุด คือ 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 1 เรื่อง แรงและประเภทของแรง 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 2 เรื่อง แรงโนมถวงของโลก 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 3 เรื่อง แรงเสียดทาน 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรูชุดที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่เมื่อมีแรงกระทํา 
   นําชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไปทดลองใช (Tryout) เพื่อวิเคราะหหาประสิทธิภาพกับ
กลุมประชากร เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 วิเคราะหจากสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556, หนา 10)  
  2. การสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัย           
ไดดําเนินการสรางและวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
   2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใช     
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
   2.2 วิเคราะหตัวช้ีวัดและศึกษานิยามศัพทเฉพาะของการแกปญหา เพื่อใชในการสรางแบบวัด
ความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถ     
ในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
   2.3 สรางแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหา
เปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3         
ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคที่จะวัด โดยแบบวัดเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ ในแตละขอจะมีคําตอบ    
ที่ถูกตองเพียงขอเดียว   
   2.4 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหา   
เปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่สราง
ไปเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจพิจารณาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
   2.5 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหา   
เปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่แกไข
ปรับปรุงแลว ไปเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู   
   2.6 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหา   
เปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3        
มาตรวจความสมบูรณและรวมคะแนนของนักเรียนแตละคน และทําการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคาอํานาจ
จําแนก แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
   2.7 คัดเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑที่กําหนดมาสรางเปนแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใช     
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 30 ขอ  
   2.8 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศีกษา 
2562 โรงเรียนวัดปาสัก (ทศพลอนุสรณ) จํานวน 30 คน ซึ่งเปนกลุมนักเรียนเดิม จากนั้นทําการตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะห
หาความเที่ยงท้ังฉบับ 
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   2.9 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหา   
เปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3        
มาจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
  2.1 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน   
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มาใชกับ      
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานหนองหาง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 6 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  2.2 นําผลความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติทดสอบวิลคอกซันจับคูเครื่องหมายตําแหนง 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และสถิติที่ใชใน  
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีดังน้ี 
 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบดวย 
  การตรวจสอบความตรง หาคาความยากงาย (Difficulty: P) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination: D) หาคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาโดยการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตร โดยใช
ปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 3 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย 
  2.1 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (x̄) 
  2.2 การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (S.D.) 
  2.3 ทดสอบดวยสถิติทดสอบวิลคอกซันจับคูเครื่องหมายตําแหนง เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน  
กอนและหลังการไดรับการจัดการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน 
  
ผลการวิจัย 
  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน       
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปที่ 3 ประกอบดวย 4 ชุดกิจกรรม คือ แรงและประเภทของแรง แรงโนมถวงของโลก แรงเสียดทาน และการเคลื่อนที่       
เมื่อมีแรงกระทํา โดยมีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ ขั้นกําหนดปญหา ขั้นสรางกรอบการศึกษา ขั้นดําเนินการ
ศึกษาคนควา ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นวิเคราะห และข้ันสรุปผล โดยกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด            
(x̄ = 4.51, S.D. = 0.20) และมีประสิทธิภาพเทากับ 80.98/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2. ความสามารถในการแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวา     
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปราย 
 ผลการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 อภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.98/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก 
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  1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําอยางเปนระบบ ตามวิธีการเขียนแผน  
การจัดการเรียนรู โดยศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร และรูปแบบของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ไดผานการพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบดานตาง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ  
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ ของกิจกรรม พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
(x̄ = 4.51, S.D. = 0.20) หมายความวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นตามลําดับขั้นตอนอยางมีระบบ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา มีกิจกรรมการเรียนรูที่นาสนใจ เปนเหตุการณใกลตัว ตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมกับ      
การเรียนรูของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด วิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา ผลกระทบ และแนวทางแกไขปญหา  
ซึ่งพบวา มีผลการวิจัยทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ ศิรินภา ช้ินทอง (2561) ที่ไดพบวา การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 
80.67/80.63 ชุดกิจกรรมชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดแกปญหาอยางสรรคใหกับนักเรียน และนักเรียนมีเจตคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตรในระดับเห็นดวยอยางย่ิง 
 2. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง     
แรงและการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรี ยนไดฝกทักษะการแกปญหา นักเรียน    
ไดศึกษาปญหา วางแผนการคนควาอยางมีระบบ มีการกําหนดลําดับข้ันตอนในการศึกษาเรียนรูที่ชัดเจน จึงสงผลใหผูเรียน   
มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี  
(2551, หนา 137) ซึ่งไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการวัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใช
ปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยครูอาจจัดสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหาหรือ
ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน  
ทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ  ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ (2558) ซึ่งพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน              
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน        
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คะแนนเฉลี่ยความสามารถ    
ในการคิดแกปญหาของนักเรียนในภาพรวมสวนใหญมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับดี และผลการเรียน     
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม และสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ทีเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. ในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ครูควรศึกษาวิธีการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและลองทํากิจกรรมกอน  เพื่อ          
ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมและแนะนําใหกับนักเรียนได 
  2. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนควรดูแลชวยเหลือ แนะนํานักเรียนเม่ือเกิดปญหา คอยควบคุมเรื่องเวลา
และพฤติกรรมของนักเรียน เพือ่ใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรง 
และการเคลื่อนที่ สําหรับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ ตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องอื่น ๆ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณที่หลากหลาย 
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บทคัดยอ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและ

กระบวนการสรางฉากทัศน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5                     
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
หลังเรียนโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน กับเกณฑรอยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ    
ตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน  เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด                    
เชิงอนาคต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 ดําเนินการวิจัยดังน้ี  1) สรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงอนาคตของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค                    
การระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน                   
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 40 คน ใชเวลาทดลอง                  
12 ช่ัวโมง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t – test (one sample)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต มีประสิทธิภาพเทากับ 83.05/80.37  2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงอนาคต                   
หลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรม       
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน อยูในระดับมาก  (x̄ = 4.21, S.D. = 0.46)   
 
คําสําคัญ: การระดมสมอง,  การสรางฉากทัศน,  การคิดเชิงอนาคต 
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Abstract 
 

The purpose of this study were to 1) develop of learning activities with the 75/75 efficiency index.             
2) study students outcome taught by using of learning activities. 3) study the satisfaction of students 
towards the learning activities  

The research procedure comprised 3 steps. Step 1 was to develop of learning activities. Step 2 
was to compare of students’ futuristic thinking with a 75 percent criterion. Step 3 was to study                   
the satisfaction of grade 5 students towards the learning activities. The samples were 40 grade 5 
students at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School. The research which took            
12 instructional periods to complete. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation and One-Sample T-Test. 

The results of this study are 1) Learning activities by brainstorming and scenario method to 
promote futuristic thinking for grade 5 students had effective E1/E2 at the criterion of 83.05/80.37                  
2) The students’ futuristic thinking post-test scores was significantly higher than the criterion of             
75 percentage at the statistic significant level of .05  3) The students’ satisfaction towards the learning 
activities by brainstorming and scenario method was in high level. (x̄ = 4.21, S.D. = 0.46) 
 
Keywords: Brainstorming, Scenario Method, Futuristic Thinking 
 
1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนน  
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน และใฝเรียนรู
ตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซึ่งสอดคลองกับ (วิจารณ พานิช , 2555: 16)        
ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลก
ยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย 
โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรู        
ของตนเองได 

204



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทําใหวงการการศึกษาในประเทศไทยจําเปนตอง
ตอบสนองตอความทาทายที่ตองเผชิญอยูนี้วงการศึกษาตองการรูปแบบการทํางานท่ีสามารถพัฒนากรอบความคิดเพื่อ        
การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่สามารถจัดการศึกษาตอบสนองตอความตองการที่กําลังเปลี่ยนแปลงของสังคม                        
ซึ่งเยาวชนไทยกําลังเผชิญอยู 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ท่ีพึงประสงค เห็นคุณคา               
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหาการใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน   
วิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และ      
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

การฝกใหผูเรียนคาดการณอนาคตเปนการกระตุนใหเกิดการใชศักยภาพของสมอง และการพยายามนําขอมูล  
ความรูดานตาง ๆ ที่มีอยูมารวมในการคนหาอนาคตที่เปนไปไดวาอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไมเกิดขึ้น โดยพิจารณาปจจัย
ขับเคลื่อนตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดลักษณะของอนาคตเพ่ือใหเห็นภาพอนาคต ความสามารถในการฉายภาพแนวโนมที่        
อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใชหลักคาดการณที่เหมาะสม การคิดเชิงอนาคตนั้นเปนการคิดมิติใหม คนในสังคมควรตองฝก      
การคิดเชิงอนาคต เพราะเราตองอยูเพ่ืออนาคต ไมใชปจจุบัน การคิดเชิงอนาคตจะทําใหเราสามารถปรับตัว และทันตอ
สถานการณได ชวยใหตัดสินใจวันน้ีไดดี เพื่ออนาคตท่ีดีกวา (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2547: 38) 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวา ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูที่จะชวยสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงอนาคตใหกับผูเรียน จึงไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน   
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 การแกไขปญหาตาง ๆ นั้น            
สงผลเปลี่ยนแปลงในเวลาตอมาอยางไร อันจะเปนการสรางประสบการณ และทางเลือกในการดํารงชีวิตตอไป ในการเรียนรู  
จึงตองใหผูเรียนไดแสวงหาความรูและตองอาศัยทักษะกระบวนการคิดหาคําตอบเอง การคิดเชิงอนาคตเปนวิธีที่สําคัญ และ    
มีความจําเปนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ดังนั้น  ผู เรียนควรตองฝกการคิดเชิงอนาคต และที่สําคัญ  เราตองมีทัศนคติที่ดีตอ             
การคิดเชิงอนาคต คือ ตองมีนิสัยของนักคิดอนาคต เพราะจะชวยใหเราสามารถปรับตัวและทันตอสถานการณได  ชวยให
ตัดสินใจวันน้ีไดดี เพื่ออนาคตท่ีดีกวา สามารถวิเคราะหอนาคตไดดี และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันได 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามเกณฑ 75/75            

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใชเทคนิค           
การระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนกับเกณฑรอยละ 75  

3. เพื่อศึกษาความความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสราง
ฉากทัศน มีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดําเนินการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัย   
และพัฒนา (Research and Development) โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
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ขั้นตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการ
สรางฉากทัศน เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 75/75        
มีขั้นตอนดังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุมสาระ       
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู สาระท่ี 5  
ภูมิศาสตร ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและ
กระบวนการสรางฉากทัศน ทฤษฎี แนวคิด หลักการสําคัญในการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและ
กระบวนการสรางฉากทัศน ทําใหไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แผน ไดแก   

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรปาไม  
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรน้ํา   
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรดิน   
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรอากาศ 
จากนั้น นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลอง   

แลวนํามาปรับปรุงในสวนที่บกพรองตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว           
ไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จํานวน 40 คน 

ขั้นตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน          
โดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน เทียบกับเกณฑรอยละ 75 ผูวิจัยไดทดลองใชชุดกิจกรรมกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก    
เขต 1 จํานวน 40 คน โดยมีแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตเปนเครื่องมือ ใชแบบแผนการวิจัยแบบ The One 
Group Posttest Only Design ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน              
เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ทั้ง 4 เรื่อง จากนั้น ดําเนินการทดสอบหลังเรียน                
(Post – test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคตสําห รับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5/2                   
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 ดวยแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงอนาคต   
ฉบับเดิม จากน้ัน ทดสอบความแตกตางของความสามารถการคิดแกปญหาดวยวิธีการหาคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน                 
(t – test dependent) 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 40 คน ที่มีตอการเรียนรูโดยใชเทคนิค    
การระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม            
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) แลวนํามาหาคาเฉลี่ย (x̄) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน               
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงอนาคต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงอนาคต เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาพรวมอยูในระดับมาก และ                     
มีประสิทธิภาพ 83.05/80.37 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนโดยใชเทคนิค               
การระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน  เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม กับเกณฑรอยละ 75 พบวา นักเรียน                 
มีความสามารถในการคิดเชิงอนาคตหลังเรียนโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน (x̄ = 30.83) สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 (30.00 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. ผลความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D. = 0.46) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน                 
เรื่องมนุษยกับสิ่งแวดลอม อภิปรายผลไดดังนี้  

1. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
(x̄ = 4.35, S.D. = 0.12) และมีประสิทธิภาพ 83.05/80.37 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  เอกสารงานวิจัย            
ที่เกี่ยวของในการสรางกิจกรรมการเรียนรูวิธีการสอนโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน รวมทั้ง    
การเสริมสรางความสามารถในการคิดเชิงอนาคต โดยสรางข้ึนตามลําดับขั้นตอนอยางมีระบบ ศึกษาความหมายของวิธีการสอน
ใหสอดคลองกับการพัฒนาความสามารถดานการคิดเชิงอนาคต นอกจากนี้  การระดมสมองยังชวยพัฒนาการคิดขั้นสูง       
ดานอื่นดวย ซึ่งผลการทดลองเปนไปในทํานองเดียวกับ วรวัลย  อิทรรัตน (2540: 4) ที่ไดศึกษาผลของการฝกระดมสมอง   
ตามแนวคิดของวิลเลี่ยมส  เพื่ อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 โรงเรียนพิพัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกระดมพลังสมองมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นมากกวานักเรียน      
ที่ไมไดรับการฝกระดมพลังสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01                  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนโดยใช
เทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน กับเกณฑรอยละ 75 ดังนี้ นักเรียนมีความสามารถในการคิด                
เชิงอนาคต หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม  
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนแตละขั้นตอน ทําใหนักเรียนมีความสนใจ เพราะ       
มีการกําหนดประเด็นปญหาที่ เกี่ยวกับทรัพยากรใกลตัวในชีวิตประจําวันของนักเรียน ซึ่งมีผลในทํานองเดียวกับ            
พนิดา  สินสุวรรณ (2527) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการนําเทคนิคพยากรณและการสอนแบบบรรยายมาใชในการสอนวิชา
สังคมศึกษา เรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเปรียบเทียบลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปรียบเทียบลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชายนักเรียนหญิงที่เรียน  
โดยใชเทคนิคการพยากรณ เรื่อง ปญหาสิ่งแวดลอม พบวา 1) ลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนทั้ง 2 กลุม แตกตางกันที่    
ระดับ .05 2) ลักษณะมุงอนาคตของนักเรียนชายนักเรียนหญิงในกลุมทดลองไมแตกตางกันท่ีระดับ .05  3) ลักษณะมุงอนาคต
ของนักเรียน 3 ระดับ ไมแตกตางกันที่ระดับ .05 และ 4) ความคิดเห็นของนักเรียนรอยละ 90 เห็นดวยกับการสอนโดยใช
เทคนิคการพยากรณ  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน              
อยู ในระดับมาก  ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.46) ทั้ งนี้  น าจะเนื่ อ งมาจาก  ผู วิจั ย ไดศึกษาหลักการสรางความพึ งพอใจ                        
จากเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ และตอบสนองความตองการสวนบุคคล การเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนนั้น เปนการเรียนการสอนท่ีนําเอาประเด็นปญหาจากสื่อตาง ๆ               
ที่อยูในชีวิตประจําวันของนักเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเนนกิจกรรมระดมสมอง ซึ่งเปนกิจกรรมกลุมเพื่อให
นักเรียนรวมกันอภิปรายหาปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข และผลของการแกไขปญหา อภิปรายกลุมยอยและการอภิปราย
ระหวางกลุม 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. ในการกําหนดประเด็นปญหา ควรเลือกปญหาที่เปนปจจุบัน สัมพันธกับเน้ือหาที่เรียน เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

ผูเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียนไมใหเกิดความเบ่ือกับการอานเน้ือหาในตําราเรียน 
2. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศนในชวงแ รก กอนที่

นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนหลายคนยังไมเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน 
การดําเนินการเรียนในแตละกิจกรรมการเรียนรู ครูควรอธิบายข้ันตอนวามีลําดับอยางไรบาง เพื่อใหนักเรียนเขาใจกอนดําเนิน
กิจกรรม 
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3. ในกิจกรรมการระดมสมอง ครูผูสอนตองตระหนักวาการสอนมิไดมุงที่ความถูกตองของคําตอบ แต ตองการ                
ใหผูเรียนกลาที่จะตอบ และใหไดคําตอบในปริมาณท่ีมากพอ ตองการใหนักเรียนเห็นคําตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ครูควร 
มุงความสนใจไปท่ีเหตุผลหรือท่ีมาที่นักเรียนเรียนใชในการตอบคําถาม 

4. ในขั้นตอนของการเขียนฉากทัศนอนาคตในแตละเรื่อง ครูผูสอนตองคอยใหคําปรึกษาแก เรียนในการสราง                     
ฉากทัศนอนาคต 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการระดมสมองและกระบวนการสรางฉากทัศน เพื่อสงเสริมความสามารถ               

ในการคิดเชิงอนาคต เนนใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมกลุม และเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
รวมกันวางแผนศึกษาคนควาและสรางสรรคช้ินงานอยางอิสระ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในงานกลุม และ
ศึกษาความสุขท่ีเกิดจากการรวมกิจกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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บทคัดยอ  

 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของอัตราสวนรอยละของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร -

โคบอลตตอความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดการเผาไหมแกสคารบอนมอนอกไซด ในสภาวะที่มีแก็สไฮโดรเจนใน
ปริมาณมากเกินพอ สำหรับใชในการทำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนบริสุทธ์ิ เพ่ือนำไปใชกับเซลเชื้อเพลิงแบบเย่ือเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอนตอไป โดยอัตราสวนรอยละของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร -โคบอลตที่ทำการศึกษา ไดแก 10:90, 

20:80, 40:60, 60:40 และ 80:20 โดยน้ำหนัก ตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตถูกเตรียมดวยวิธีการ
ตกตะกอนรวม จากผลการทดลองพบวา ตัวเรงปฏิกิริยาที่สัดสวนรอยละของคอปเปอรออกไซดและโคบอลตออกไซดที่
แตกตางกัน จะมีพ้ืนที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาแตกตางกันซึ่ งที่อัตราสวนรอยละของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสม
คอปเปอร-โคบอลต 20:80 โดยน้ำหนัก มีพ้ืนที่ผิวจำเพาะสูงสุดที่ 55.2 ตารางเมตรตอกรัม คอปเปอรออกไซดมีขนาดผลึก
เฉลี่ยเล็กกวา 2 นาโนเมตร และโคบอลตออกไซดมีขนาดผลึกเฉลี่ย 14.7 นาโนเมตร ในสวนของการทดสอบความสามารถใน
การเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร -

โคบอลต พบวาปริมาณสัดสวนโดยน้ำหนักที่ดีที่สุดคือที่อัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลต 

20:80 สามารถกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดไดสูงที่สุดที่รอยละ 95.9 ดวยคารอยละการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซด
ออกซิเดชันที่ 73.4 ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส การใชโลหะออกไซดผสมชวยสงเสริมใหการเรงปฏิกิริยาดีข้ึนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใชโลหะออกไซดเด่ียว 

 
คำสำคัญ: วิธีการตกตะกอนรวม, คอปเปอรออกไซด, โคบอลตออกไซด, การเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซด
ออกซิเดชัน 
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Abstract 

 
The objective of this project is to study the effect of weight ratios of mixed oxide containing CuO 

and Co3O4 to their catalytic activity for selective CO oxidation reaction. This reaction usually is used for 

the removal of trace CO in H2 stream. The cleaned H2 is used as a main fuel in PEM fuel cells.  The 

weight ratios of copper oxide and cobalt oxide were 10:90, 20:80, 40:60, 60:40, and 80:20. All mixed 

oxide catalysts were prepared by co-precipitation method and calcined at 500 C. The BET result 

indicated that mixed oxides contained varying amount of each component have different specific 

surface areas. It was also found that mixed oxide catalyst contained CuO and Co3O4 with the weight 

ratio of 20:80 gave the highest specific surface area of 55.2 m2/g. XRD analysis indicated that the average 

crystallite size of copper oxide in this sample was smaller than 2 nm. and that of cobalt oxide was 14.7 

nm. For catalytic activity tests, it was found that the mixed oxide having the highest specific surface area 

showed the best catalytic activity to selective CO oxidation reaction. CO conversion reached 95.9% with 

selective CO oxidation of 73.4% at 130 °C. The use of mixed oxide CuO-Co3O4 has dramatically improved 

the catalytic activity to selective CO oxidation comparing with the use of single metal oxide. 

 

Keywords: Co-precipitation, Copper oxide, Cobalt oxide, Selective CO oxidation   

 

1. บทนำ  
 

ปจจุบันปญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงาน มลภาวะทางอากาศ และภาวะโลกรอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เริ่มทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใชพลังงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพ่ิมข้ึน
ตามเทคโนโลยี การผลิตกระแสไฟฟายังอิงจากระบบการเผาไหมเชื้อเพลิง โดยการเผาไหมน้ันอาจจะเปนการเผาไหมที่ไม
สมบูรณ ทำใหเกิดแกสคารบอนมอนอกไซด, แกสคารบอนไดออกไซด, แกสซัลเฟอรไดออกไซด รวมถึงแกสไนโตรเจนออกไซด
ในรูปแบบตางๆ แกสเหลาน้ีสงผลใหเกิดปญหาดังกลาวขางตน จากปญหาเหลาน้ีทำใหมีการคิดคนพลังงานทดแทนท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมาใชแทนแหลงพลังงานหลักที่ใชอยูปจจุบัน โดยเซลลเชื้อเพลิงเปนอีกหน่ึงทางเลือกในการนำมาใชเปนพลังงาน
ทดแทน เน่ืองจากเปนพลังงานทดแทนท่ีสะอาดและไมมีมลพิษตอสิ่งแวดลอม โดยหลักการทำงานของเซลลเชื้อเพลิง อาศัย
หลักการเปลี่ยนพลังงานเคมีใหเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง โดยการเกิดปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งแกส
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ไฮโดรเจนสามารถผลิตไดหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุดิบหลักท่ีเลือกใชแตวิธีที่ไดรับความนิยมคือ กระบวนการรีฟอรมมิ่ง
สารประกอบไฮโดรคารบอนดวยไอน้ำ วิธีการน้ีแกสไฮโดรเจนที่ผลิตไดจะมีแกสคารบอนมอนอกไซดปะปนออกมาดวย โดยแกส
คารบอนมอนอกไซดเพียง 100 พีพีเอ็มสงผลใหการทำงานของเซลลเชื้อเพลิงลดลง (กวิศ ต้ังพูลสินธนา, 2553) ดังน้ันจึงมีความ
จำเปนตองกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดกอนสงไปยังเซลลเชื้อเพลิง โดยวิธีการกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดวิธีการหน่ึงคือ 

การใชปฏิกิริยาการเลือกเกิดออกซิเดชั่นของคารบอนมอนอกไซด (Selective CO Oxidation) วิธีการน้ีจะเปนการเติมแกส
ออกซิเจนลงไปเพ่ือกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซด แตแกสออกซิเจนที่เติมลงไปน้ันสามารถทำปฏิกิริยากับแกสไฮโดรเจนได
เชนเดียวกัน จึงจำเปนตองมีการใชตัวเรงเพ่ือชวยในการกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซด โดยคุณสมบัติที่สำคัญของตัวเรง
ปฏิกิริยาน้ันตองวองไวในการเรงปฏิกิริยาการเผาไหมแกสคารบอนมอนอกไซด และเฉ่ือยตอปฏิกิริยาไฮโดรเจนออกซิเดชัน  

 จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา ตัวเรงปฏิกิริยาของโลหะมีตระกูลสามารถลดปริมาณแกสคารบอนมอนอกไซดไดดีโดยทำ
ใหเกิดการสูญเสียแกสไฮโดรเจนนอยที่สุด แตเกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิสูงและมีราคาแพง (Marino และคณะ, 2004) ดังน้ันจึงมี
การคิดคนตัวเรงปฏิกิริยาประเภทโลหะทรานซิชันท่ีมีราคาถูกมาใชทดแทนโลหะมีตระกูล โดยจากงานวิจัยพบวาตัวเรงปฏิกิริยา
ประเภทโลหะทรานซิชันมีความสามารถสูงในการเรงปฏิ กิริยาการเผาไหมแกสคารบอนมอนอกไซดที่อุณหภูมิต่ำ แตมี
เสถียรภาพต่ำหลังจากมีการใชงานไปในระยะเวลาหน่ึง การเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันบนตัวเรงปฏิกิริยา 
Cu-Ce ที่เติมโลหะทรานซิชัน พบวาการเติมโคบอลตเพียงเล็กนอยทำใหการเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน
สูงข้ึนและเพ่ิมความสามารถในการตานทานการเสื่อมสภาพ (Kang และคณะ, 2003 ; Monteverdi และคณะ, 2010) และ
พบวาโคบอลตยังทำใหพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน (Radwan และคณะ, 2004) ซึ่งเปนการชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ
ทำปฏิกิริยา และยังมีการใชคอปเปอรออกไซดรวมกับซีเรียมออกไซด ในปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันพบวา คอป
เปอรออกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใหคาการเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดสูง (Avgouropoulos และคณะ, 2002) และเมื่อ
ใชรวมเฟอริกออกไซด ทำใหคอปเปอรออกไซดมีการกระจายตัวไดดี หรืออีกนัยหน่ึงคือตัวเรงปฏิกิริยามีผลึกขนาดเล็ก จึงทำให
สามารถเรงปฏิกิริยาไดดีข้ึน (Gomez-Cortes และคณะ, 2008) ดังน้ันการใชคอปเปอรออกไซดและโคบอลตออกไซดในรูป
โลหะออกไซดผสมนาจะนำมาใชในการเรงปฏิกิริยาดังกลาวได นอกจากน้ันแลววิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาเปนอีกหน่ึงปจจัยที่
มีผลตอคุณสมบัติและความสามารถในการเรงปฏิกิริยา ซึ่งวิธีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแบบตกตะกอนรวมใหพื้นท่ีผิวจำเพาะสูง 
และมีผลึกขนาดเล็ก สงผลใหเพ่ิมความสามารถในการเรงปฏิกิริยาและใหคาการเลือกเกิดปฏิกิริยาสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่
เตรียมดวยวิธีอื่น (Liu และคณะ, 2008) 

 จากแนวคิดดังกลาวนำมาสูวัตถุประสงคงานวิจัยน้ีคือการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอรโคบอลต 

โดยทำการศึกษาผลกระทบของอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของคอปเปอรออกไซดและโคบอลตออกไซดในโลหะออกไซดผสม 

ตอความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันในสภาวะที่มีแกสไฮโดรเจนมากเกินพอ โดย
ตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาวจะถูกเตรียมดวยวิธีการตกตะกอนรวม 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา 
สารเคมีที่ใชในการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาโดยวิธีการตกตะกอนรวม ไดแก โคบอลตไนเตรต (Cobalt (II) Nitrate), 

คอปเปอรไนเตรต (Copper (II) Nitrate 3-hydrate) และโซเดียมคารบอเนต (Sodium Carbonate) การเตรียมตัวเรง
ปฏิกิริยาเริ่มจากละลายคอปเปอรไนเตรตและโคบอลตไนเตรตในอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักคอปเปอรออกไซดตอโคบอลต
ออกไซดเปน 10:90, 20:80, 40:60, 60:40 และ80:20 ดวยน้ำดีไอออนไนซ ใหไดสารละลายท่ีมีความเขมขน 0.1 โมลตอลิตร 
กวนสารละลายใหเปนเน้ือเดียวกัน จากน้ันทำการปรับสารละลายใหมีฤทธ์ิเปนเบสดวยสารละลายโซเดียมคารบอเนตที่มีความ
เขมขน 0.1 โมลตอลิตร โดยทำการวัดคาความเปนกรด-ดางของสารละลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคาเทากับ 9 แลวจึงหยุดเติม
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สารละลายโซเดียมคารบอเนต หลังจากน้ันใหกวนตะกอนที่ไดเปนเวลา 12 ชั่วโมง จากน้ันลางตะกอนใหสะอาด และนำไปอบ
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 ชั่วโมง ตอดวยเผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง หลังจาก
การเผานำของแข็งที่ไดมาบดและรอนผานตะแกรงรอนขนาด 100 เมช  

 

2.2 การวิเคราะหคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
ตัวเรงปฏิกิริยาทั้งหมดที่ถูกเตรียมในวิธีขางตน จะถูกนำไปวิเคราะหคุณสมบัติเฉพาะ ไดแก พ้ืนท่ีผิวจำเพาะ  และ

โครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยา การวัดพ้ืนที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาน้ันสามารถวัดดวยเครื่องวิเคราะหการดูดซับของสาร 
Autosorb-1 (Gas Sorption Analyzer)  โดยใชเทค นิคการ วิเคราะหของ The Brunauer-Emmett-Teller (BET) ซึ่ ง
สามารถหาพ้ืนที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาไดจากสมการ The Brunauer-Emmett-Teller (BET) โดยนำขอมูลในชวงที่
การดูดซับและคายซับเทากัน (P/P0 0.05-0.30) ไปคำนวณคาพ้ืนท่ีผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยา ในการวิเคราะหจะใชตัวเรง
ปฏิกิริยาประมาณ 100 ถึง 150 มิลลิกรัม กอนการวิเคราะหตองทำการไลความชื้นของสารดวยความรอนที่อุณหภูมิ 300 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และการวิเคราะหหาโครงสรางของตัวเรงปฏิกิริยาสามารถวิเคราะหดวยวิ ธีวิเคราะหการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD) ดวยเครื่อง X-Ray Diffraction (XRD) ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถนำมาหาขนาดผลึกจาก
สมการของ Scherrer ได ในการวิเคราะหจะใชปริมาณตัวเรงประมาณ 100 มิลลิกรัม วัดดวยมุม 20 ถึง 80 อังสตรอม ใช
กระแสไฟฟา 40 แอมแปร 

 

2.3 การทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยา 
ตัวเรงปฏิกิริยาจะถูกทดสอบการความสามารถในการเรงปฏิกิริยาในชุดเครื่องปฏิกรณแกว น้ำหนักตัวเรงปฏิกิริยาใน

การทดสอบ 48 มิลลิกรัม แกสผสมที่ใชทดสอบประกอบดวยแกสคารบอนมอนอกไซดรอยละ 1 แกสออกซิเจนรอยละ 1 แกส
ไฮโดรเจนรอยละ 50 และแกสฮีเลียมรอยละ 48 อัตราการไหลเชิงปริมาตรรวมของแกสมีคาเทากับ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอนาที คิดเปนความเร็วสเปซ 75,000 ลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัมตอชั่วโมง องคประกอบของแกสผสมท่ีทางออกของเครื่อง
ปฏิกรณแกวจะถูกวิเคราะหโดยเครื่องวิเคราะหแกสโครมาโทรกราฟที่ใชดีเท็คเตอรแบบ Thermal Conductivity Detector 

(TCD) อุณหภูมิที่ศึกษาอยูในชวง 90-210 องศาเซลเซียส โดยการทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยา
สามารถคำนวณรอยละการเปลี่ยนแปลงของแกสคารบอนมอนอกไซด (CO conversion) ไดจากความเขมขนของแกส
คารบอนมอนอกไซดขาเขาและขาออกตามสมการท่ี 1 และสามารถคำนวณการเลือกคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันตาม
สมการท่ี 2 

                                                          [CO] -[CO]outinConversion of CO% = ×100[CO]in
                                            (1) 

                                                   0.5([CO]  -[CO] )in outCO selectivity %= ×100
[O ] -[O ]2 in 2 out

                                     (2) 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
ผลการวิเคราะหดวยวิธี N2 adsorption-desorption แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 รูปแบบไอโซเทอรมการดูดซับของตัวเรงปฏิกิรยิา  

ภาพที่ 1 ความสัมพันธปริมาตรการดูดซับ (adsorption isotherms) ของโลหะออกไซดเด่ียว และโลหะออกไซด
ผสม พบวา รูปแบบไอโซเทอมเปนแบบที่ IV แสดงวาตัวเรงปฏิกิริยามีลักษณะรูพรุนขนาด mesopore หรือมีขนาดระหวาง 2-

50 นาโนเมตร ซึ่งไอโซเทอมรูปแบบน้ีจะมี hysteresis loop ที่ความดันแกสไนโตรเจนสูง เมื่อใชสมการ BET ในการประมาณ
คาพ้ืนที่ผิวจำเพาะ และสมการ BJH ในการประมาณขนาดรูพรุนเฉลี่ย ไดผลการประมาณตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ผิวจำเพาะ ขนาดรูพรุน และขนาดผลึกของตัวเรงปฎิกิริยา 
 

ตัวเรงปฎิกิริยา 
ตัวเรงปฎิกิริยา 

(รอยละโดยน้ำหนัก) 

 

พ้ืนที่ผิวจำเพาะ 

(ตารางเมตรตอกรัม) 

 

ขนาดรูพรุน
เฉลี่ย 

(นาโนเมตร) 

 

ขนาดผลึกเฉลี่ย 

(นาโนเมตร) 
CuO Co3O4 CuO Co3O4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 
10 
20 
40 
60 
80 
100 

100 
90 
80 
60 
40 
20 
0 

46.7 
45.7 
55.2 
29.2 
28.0 
21.1 
3.1 

8.1 
7.7 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
6.0 

- 
<2 
<2 

21.6  
24.0 
25.8 
19.4  

16.6 
17.9 
14.7  
19.2  
16.1  
16.4  

- 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาเม่ือคอปเปอรออกไซดมีปริมาณมากกวารอยละ 20 โดยน้ำหนักพ้ืนที่ผิวจำเพาะของ
ตัวเรงปฏิกิริยาจะลดลง ซึ่งอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร -โคบอลตที่รอยละ 
20:80 ใหพื้นที่ผิวจำเพาะมากท่ีสุดคือ 55.2 ตารางเมตรตอกรัม  เมื่อปริมาณของโคบอลตออกไซดในตัวเรงปฏิกิริยานอยลงจึง
สงผลใหพ้ืนที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง (Wang et al., 2014) โดยขนาดรูพรุนเฉลี่ยมีขนาดใกลเคียงกัน ซึ่งอยูในชวง 
7-8 นาโนเมตร นอกจากน้ีพ้ืนที่ผิวจำเพาะมีความสัมพันธกับขนาดผลึกของตัวเรงปฏิกิริยา โดยผลการวิเคราะหดวยเครื่อง
เอ็กซเรยดิฟแฟรคชั่นตามภาพท่ี 2 รวมกับสมการ Scherrer สามารถใชประมาณขนาดผลึกเฉลี่ยของคอปเปอรออกไซด และ
โคบอลตออกไซดในสารตัวอยาง และขนาดผลึกเฉลี่ยถูกรายงานในตารางที่ 1 จะเห็นวาตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีขนาดผลึกเล็กจะมี
พ้ืนที่ผิวจำเพาะมาก เชน ที่อัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอรโคบอลตที่รอยละ 
20:80 มีขนาดผลึกของคอปเปอรออกไซดและโคบอลตออกไซดเล็กที่สุดจะใหพ้ืนท่ีผิวจำเพาะมากท่ีสุด นอกจากน้ีพบวาคา
สัมประสิทธ์ิแอคติวิต้ีมีผลตอขนาดผลึก กลาวคือ หากสารต้ังตนมีคาสัมประสิทธ์ิแอคติวิต้ีมาก จะสงผลใหผลึกมีขนาดใหญ 
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เน่ืองจากมีการทับถมมากข้ึนบริเวณพ้ืนผิวของตะกอน (ศุภชัย ใชเทียมวงศ , 2546) ดังน้ันคอปเปอร (II) ไอออน มีคา
สัมประสิทธ์ิแอคติวิต้ีเทากับ 0.48 และโคบอลต (III) ไอออน มีคาสัมประสิทธ์ิแอคติวิต้ีเทากับ 0.36 เมื่อมีการตกตะกอนรวมกัน
ขนาดผลึกของคอปเปอรออกไซด (CuO) จะใหญกวาขนาดผลึกของโคบอลตออกไซด (Co3O4) เสมอ (วิรัชยา, 2552) 

 

ภาพที ่2 รูปแบบ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยา; (ก) CuO (ข) CuO/Co3O4 (10:90) (ค) CuO/Co3O4 (20:80)  (ง) 
CuO/Co3O4 (40:60) (จ) CuO/Co3O4 (60:40)  (ฉ) CuO/Co3O4 (80:20) (ช) Co3O4 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบ XRD ของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของคอปเปอรออกไซดตอโคบอลต
ออกไซดตางๆ โดยพบตำแหนงพีคที่มุม 2-Theta เทากับ 35.54, 38.64, 48.85, 58.16, 61.52, 65.66, 68.02, 72.34 และ 
75.23 ซึ่งตรงกับตำแหนงพีคมาตรฐานของคอปเปอรออกไซด (CuO) ที่มีรูปแบบโครงสรางผลึกเปนแบบ monoclinic และ
พบพีคท่ีตำแหนงยอดพีคที่มุม 2-Theta เทากับ 31.25, 36.84, 44.81, 55.64, 59.35 และ 65.22 เปนพีคมาตรฐานของ
โคบอลตออกไซด (Co3O4) ที่มีรูปแบบโครงสรางผลึกเปนแบบ Cubic สำหรับตัวเรงปฏิกิริยาที่สัดสวนโดยน้ำหนักของคอป
เปอรออกไซดตอโคบอลตออกไซด เปน 10:90 และ 20:80 ไมพบตำแหนงพีคของคอปเปอรออกไซด เน่ืองจากคอปเปอร
ออกไซดมีการกระจายตัวอยางดีจึงทำใหมีขนาดผลึกเล็กกวา 2 นาโนเมตร 

3.2 ผลการทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสม 
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ภาพที ่3 ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยา (ก) รอยละ
การเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซด (ข) รอยละการเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจน (ค) รอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยา

คารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน 

 

ภาพท่ี 3 แสดงผลการเรงปฏิกิริยาของโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตที่อัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักตางกัน 

ภาพท่ี 3 ก แสดงคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ จะเห็นไดวารอยละการ
เปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา และเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิจนถึงคา
หน่ึงรอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดจะลดลง โดยท่ีอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะ
ออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตเปนรอยละ 20:80 มีคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซด 95.9 ทีอุ่ณหภูมิใน
การทำปฏิกิริยา 130 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจน (ภาพที่ 3 ข) จะเห็นไดวาคารอย
ละการเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจนเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนจนถึงอุณหภูมิหน่ึง คารอยละการเปล่ียนแปลง
แกสออกซิเจนจะคงท่ี โดยท่ีอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอรโคบอลตเปนรอยละ 
10:90 และรอยละ 60:40 มีรอยละการเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจนสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาท่ีอัตราสวนอื่น และที่อัตราสวนรอย
ละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอรโคบอลตเปนรอยละ 20:80 รอยละการเปลี่ยนแปลงแกส
ออกซิเจนจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยท่ีชวงอุณหภูมิ 90-150 องศาเซลเซียส จะมีคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจนสูง
กวาตัวเรงปฏิกิริยาที่อัตราสวนอื่น แสดงวาแกสออกซิเจนสามารถเขาไปทำปฏิกิริยากับสารต้ังตนไดมากในชวงอุณหภูมิน้ี ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน  (ภาพท่ี 3 ค) พบวาที่อัตราสวนรอยละโดย
น้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร -โคบอลตรอยละ 20:80 มีคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยา
คารบอนมอนอกไซดสูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาอัตราสวนอื่น โดยใหคาการเลือกเกิดเปนรอยละ 73.4 ที่อุณหภูมิ 130 องศา
เซลเซียส สืบเน่ืองจากตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตรอยละ 20:80 โดยน้ำหนัก มีพ้ืนท่ีผิวจำเพาะท่ีสูง 
(พิจารณาจากตารางท่ี 1) จึงทำใหมีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาที่สูงกวาตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีพ้ืนที่ผิวจำเพาะต่ำกวา (Hu, 

Yan Xie, Cheng & Wang, 2011) นอกจากน้ีจะพบวาเมื่อเพ่ิมปริมาณของคอปเปอรออกไซดมากกวารอยละ 20 โดยน้ำหนัก 

จะใหพ้ืนที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง และอยูในชวง 20-30 ตารางเมตรตอกรัม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพท่ี 3 ค จะ
เห็นวาตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีพ้ืนที่ผิวจำเพาะในชวงน้ี สามารถกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดไดสูงสุดในชวงอุณหภูมิใกลเคียงกัน
คือ 150-170 องศาเซลเซียส สวนอัตราสวนรอยละโดยน้ำหนักของตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตที่รอย
ละ 10:90 สามารถกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดไดสูงสุดไดที่อุณหภูมิสูงเมื่อเทียบกับตัวเรงปฏิกิริยาท่ีสัดสวนอื่น 

 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยา
โลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตที่อัตราสวนรอยละ 20:80 โดยน้ำหนักกับตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดเด่ียว ผลการ
ทดลองแสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันของตัวเรงปฏิกิริยาคอปเปอรออกไซด, 

โคบอลตออกไซด และโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลต (ก) รอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซด (ข) รอยละ
การเปลี่ยนแปลงแกสออกซิเจน (ค) รอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงผลการเรงปฏิกิริยาของตัวเรงปฏิกิริยาคอปเปอรออกไซด, โคบอลตออกไซต และโลหะออกไซด
ผสมคอปเปอร-โคบอลตที่อัตราสวนรอยละ 20:80 โดยน้ำหนัก ในรูปท่ี 4 ก แสดงคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกส
คารบอนมอนอกไซดเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา จะเห็นวาไดวาตัวเรงปฏิกิริยาคอปเปอรออกไซดมีคารอยละ
การเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 65.4 ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ตัวเรงปฏิกิริยาโคบอลตออกไซด
มีคารอยละการเปล่ียนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 94.3 ที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส โดยที่ตัวเรงปฏิกิริยา
ทั้งสองมีคารอยละการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันต่ำกวา 50 แสดงวาท้ังโลหะออกไซดเด่ียวท้ังสองสามารถเรง
ปฏิกิริยาไฮโดรเจนออกซิเดชันไดดีกวาปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน ในขณะที่ ตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสม
คอปเปอร-โคบอลต ใหคารอยละการเปลี่ยนแปลงแกสคารบอนมอนอกไซดสูงสุดเทากับ 95.9 ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 

คารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชันเทากับ 73.4 แสดงวาแกสออกซิเจนถูกใชในการเผาไหมแกส
คารบอนมอนอกไซดมากกวาใชในการเผาไหมแกสไฮโดรเจน แตเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนคารอยละการเลือกเกิดปฏิกิริยาลดลง 
แสดงวาปฏิกิริยาการเผาไหมแกสไฮโดรเจนเกิดไดดีข้ึนท่ีอุณหภูมิสูง จะเห็นไดจากคาการกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดที่
ลดลงในชวงอุณหภูมิเดียวกัน (Varghest et al., 2012)   

 
4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

การนำคอปเปอรออกไซดและโคบอลตออกไซดมาใชรวมกัน จะชวยเสริมความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการกำจัด
แกสคารบอนมอนอกไซดโดยสามารถเรงปฏิกิริยาการกำจัดแกสคารบอนมอนอกไซดไดดีที่อุณหภูมิต่ำกวาตัวเรงปฏิกิริยาโลหะ
ออกไซดเด่ียว จากการทดลองจะเห็นวาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคอปเปอรออกไซดในตัวเรงปฏิริยาโลหะออกไซดผสมสงผลตอ
พ้ืนท่ีผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาทำใหพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเรงปฏิกิริยาลดลง ซึ่งพ้ืนท่ีผิวจำเพาะมีความสัมพันธกับขนาด
ผลึกของตัวเรงปฏิกิริยา กลาวคือตัวเรงปฏิกิริยาที่มีขนาดผลึกเล็กจะมีพ้ืนท่ีผิวจำเพาะมาก โดยที่พ้ืนท่ีผิวจำเพาะและขนาด
ผลึกของตัวเรงปฏิกิริยาสงผลตอความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการเลือกเกิดคารบอนมอนอกไซดออกซิเดชัน จะเห็นไดจาก
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ตัวเรงปฏิกิริยาโลหะออกไซดผสมคอปเปอร-โคบอลตที่อัตราสวนรอยละโดยน้ำหนัก 20:80 จะมีพ้ืนที่ผิวจำเพาะมากท่ีสุดและ
มีขนาดผลึกเล็ก ทำใหมีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาการกำจัดคารบอนมอนอกไซดสูงเมื่อเทียบกับอัตราสวนอื่น  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งนีท้ําการเปรียบเทยีบคุณสมบัติการกาํบงัรังสีของอิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาแกลบขี้ เถาลอยและ
เปลือกหอยโดยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร ซึ่งใชแหลงกําเนดิรงัสี Ba-133 Cs-137 Na-22 และ Co-60 ที่คาพลังงานตั้งแต 
0.365 - 1.332 MeV ผลพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมของขี้เถาแกลบ มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เทากับ  0 .098174 
cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 0.054671 cm2/g เม่ือพลังงานเพ่ิมขึน้จนถึง 1.332 MeV อิฐมอญที่มีสวนผสม
ของขี้ เถาลอย มีคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลเทากับ 0.098278 cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 
0.053406 cm2/g เม่ือพลังงานเพ่ิมขึน้จนถึง 1.332 MeV อิฐมอญที่มีสวนผสมของเปลอืกหอย มีคาสมัประสทิธิ์การลดทอน
เชิงมวล เทากับ 0.097982 cm2/g ที่พลังงาน 0.365 MeV และลดลงเปน 0.054221 cm2/g เม่ือพลงังานเพ่ิมขึน้จนถงึ 1.332 
MeV จึงสามารถสรุปไดวา อิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยมีคุณสมบตัิการกําบังรงัสีไดดีกวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมของขี้ เถา
แกลบและเปลือกหอย 

คําสําคัญ: อิฐมอญ , ขี้เถาลอย , ขี้เถาแกลบ , เปลือกหอย , สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล 
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Abstract 

This research compares the radiation shielding properties of clay bricks containing rice husk ash, 

fly ash and shells by gamma spectrometer. Which uses the Ba-133 Cs-137 Na-22 and Co-60 radiation 

source at the energy values from 0.365 - 1.332 MeV. The results showed that the brick has the content 

of rice husk ash The coefficient of attenuation is equal to 0.098174 cm2/g at energy 0.365 MeV and 

decreases to 0.054671 cm2/g when the energy increases to 1.332 MeV. Mon brick with fly ash. The 

coefficient of attenuation is equal to 0.098278 cm2/g at energy 0.365 MeV and decreases to 0 .053406 

cm2/g when the energy is increased to 1.332 MeV. It has a coefficient of mass attenuation equal to 

0.097982 cm2/g at energy 0.365 MeV and decreases to 0.054221 cm2/g. When the energy increases to 

1.332 MeV. Therefore, it can be concluded that Clay bricks that contain fly ash have better radiation 

barrier properties than clay bricks containing rice husk ash and shells. 

Keywords: Clay brick, Rice husk , Fly ask ,  shell , Mass attenuation coefficient 
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1. บทนํา  
 

เนื่องจากปจจุบนัไดมีการศึกษาคนควาในหลายดานมากขึน้จงึทําใหเกดิความเจรญิกาวหนา  ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และตอนนีว้ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวติของมนุษยเปนอยางมาก ทั้งในดาน
เกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและดานการแพทย ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยนีีย้ังรวมไปถึงการนาํรังสี
ไปใชประโยชนในหลายๆดาน เชนดานการถนอมอาหาร ดานพลังงานและดานการศึกษา เปนตน จากทีก่ลาวมาการทีจ่ะนาํรงัสี
ไปใชประโยชนนั้นตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง เพราะรังสีสามารถทําใหเกิดประโยชนและเกิดโทษตอผูที่ ใชงานและ
สาธารณะได ยกตัวอยาง เชนหนวยงานความปลอดภัยนิวเคลียรในฝรั่งเศสเผยวา ตรวจพบกัมมันตภาพรังสีระดับสูงในชั้น
บรรยากาศปกคลุมหลายประเทศในยุโรป เชื่อเกิดอบุัติเหตุนวิเคลียรขึ้นในรสัเซยีหรือคาซัคสถานสํานกัขาวตางประเทศรายงาน
วา ‘ไออารเอสเอ็น ’ สถาบันความปลอดภัยนิวเคลียรของฝรั่งเศสเปดเผยวา ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมา เกิดเมฆหมอก
กัมมันตภาพรังสีลอยปกคลุมหลายพ้ืนที่ในทวีปยุโรป ซึ่งนี่อาจเปนขอบงชี้วา อาจเกิดอุบตัิเหตุบางอยางขึ้นที่โรงงานนวิเคลียรใน
ประเทศรัสเซียหรือที่คาซัคสถานในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน ฌอง-มารค เปเรส ผูอํานวยการไออารเอสเอ็น ระบุ
ในแถลงการณวา ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมา หนวยงานความปลอดภัยนิวเคลยีรอกีหลายแหงในยุโรป ตรวจพบธาตุ รูที เนียม 
106 ในระดับสูงในชั้นบรรยากาศครอบคลมุหลายประเทศในยุโรปเริม่ตั้งแตตนเดอืนตลุาคม และคอยๆ ลดลงตั้งแต 6 ตุลาคม
เปนตนไป โดยธาตุดังกลาวไมสามารถเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตเกิดจากการแยกอะตอมในเตาปฏิกรณนิวเคลียร  เพ่ือความ
ปลอดภัยของมนุษยและผูที่เก่ียวของกับรังสีจงึจําเปนตองหาวิธีการการปองกันที่ปลอดภยัทีสุ่ดจงึมีผูที่ศึกษาอุปกรณกําบังรังสี
ขึ้นมา โดยอาศัยหลักการขององคกรปองกันอนัตรายจากรังสนีานาชาติ คือ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

ดวยการใชเวลาในการปฏบิัตงิานนอยที่สดุใชระยะทางไกลทีสุ่ด และใชอุปกรณกําบังรังสเีพ่ือปองกันไมใหรางกายไดรับรังสีเกิน
มาตรฐานที่กําหนดไว โดยวัสดุที่ใชในการกอสรางหองปฏิบตัิการเพ่ือกําบงัรังสีมีความสําคัญอยางมาก วัสดุที่ใชสวนมากคืออิฐ
มอญ ซึ่งการผลิตอิฐมอญจําเปนตองอาศัยวัตถดุิบในการผลิต คือ ดิน เปนสวนประกอบหลกั 

จากงานวิจัยนี ้จึงทดลองเพ่ิมสวนประกอบในการผลิตอฐิมอญเปน 3 ตัวอยาง คือ ขี้เถาแกลบ ขี้เถาลอย และเปลอืก
หอย ในการศึกษา เพ่ือทาํการเปรยีบเทียบคุณสมบตัิการกําบังรังสขีองอิฐมอญที่มีสวนผสมระหวาง ขี้เถาแกลบ ขี้เถาลอย และ
เปลือกหอย 

การพัฒนาวัสดุกําบงัรังสีแกมมาระดับพลงังานตํ่าทีมี่ความยดืหยุนที่ประกอบดวย ยางพาราธรรมชาติยางสังเคราะห  
เอสบีอารและบิสมัท ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ประกอบดวยน้ํายางพรีวัลคาไนซ และน้ํายางสังเคราะหเอสบีอาร ใน 

อัตราสวนในอัตราสวน 50:50 สามารถลดทอนรงัสีแกมมาไดดีเม่ือเทยีบกบัสดัสวน ทั้งหมด เม่ือนาํมารวมกับบิสมัทชนิดผง 
100 phr มีคาการ ลดทอนรังสีแกมมา จากตนกําเนิดรงัสี ซีเซียม -137(662 kev) ที่ 27.7 % และไอโอดีน –131(364 kev) ที่ 
48.9 % และน้ําายางพรวีัลคาไนซและน้าํยางสังเคราะหเอสบีอารฺ อัตราสวน 50:50 รวมกับบสิมัท ชนิดสารละลาย 20 phr มี 

คาการลดทอน รังสีแกมมาจากตนกําเนิดรงัสี ซีเซียม -137 (662 kev) ที่ 26.6 % และไอโอดีน–131(364 kev) ที่ 39 .4 %

และจากการ ถายภาพดวยรงัสีแกมมาพบวา มีการกระจายตวัของวัสดุกําบังรังสีสมํ่าเสมอทัว่ทั้งชิน้งานและสามารถกําบังรังสี  
แกมมาจาก ตนกําเนิดรงัสีพลังงานต่ําไดดี ( นิพัฒน เขาทอง และดุลยพงศทองสุข, 2556) 

อิฐกันรังสี ผลการทดสอบการกนัรังสี พบวา อิฐมอญที่มีสวนผสม BaSO4 ในสัดสวน 5-20% เม่ือนําไปสรางกําแพง
ใหมีความหนา 12 เซนติเมตร แลวสามารถกันรังสีให อัตรารังสีเอ็กซหลังกําแพงไมเกินคาระดับความปลอดภัย ที่กําหนด
(ICRP60) คือไมเกิน 2 mR/hr. ไดทั้งสิ้น ดังนั้นการวิจัยครัง้นี้สามารถสรปุไดวาอิฐมอญ ที่มีสวนผสมBaSO4 ตั้งแต 5 -20 %
เม่ือนําไปใชงานกอกําแพงหองเอกซเรยแลวสามารถ กันรังสีเอ็กซทัง้รังสีปฐมภมิูและรังสีทตุิยภมิูที่ระดับคาพารามิเตอรการ
ใหปริมาณรังสีไมเกิน 100 kV 30 mAS. วารสารเทคนคิการแพทยเชียงใหม (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2548) 
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุม ชาวบานในทองถิ่น  จาก  

ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสาํหรับการผลิตอิฐมอญดวยมือโดย ใชขี้เลือ่ยเปนสวนผสม คือ ดินเหนียวตอ 

ขี้เลื่อย เทากับ 5:2 โดยปริมาตร อิฐที่ไดจากการวิจัยมี กําลังอัด 37.60 กก. / ซม.2 เม่ือเผาดวยฟน การเผาอิฐโดยใชฟนหรือ 

แกลบใหคากําลังอดัใกลเคียงกัน แตการเผาดวยแกลบอิฐมีการดดูซึมน้าํนอยกวา อิฐที่ไดถือวามีกาํลังอัดตามมาตรฐาน  มอก .  
77-2545 โดยมีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตในสวนของการทําอิฐดิบและวิธีการเผาเพียงเล็กนอยเทานัน้ (ชัยวัฒน ธีรวรากุล ,  

2545) 
การพัฒนาสวนผสมผลิตภัณฑอิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จากผลการวิจัยพบวา เม่ือเพ่ิม 

ปริมาณของแกลบจะทาํใหชิน้งานอฐิดินเผามีความสามารถใน การรับแรงอัดและความหนาแนนลดลง โดยชิ้นงานอิฐดินเผาจะ 

มีสมบัติดีที่สุดเม่ือเติมเถาแกลบลงไป รอยละ 2 โดยน้ําหนักมีความสามารถในการรับแรงอัด 6.20 เมกะพาสคัล ความ 

หนาแนน 1.68 กรัมลูกบาศกเซนติเมตรและรอยละของการดูดซมึน้ําเทากบั 15.20 ( สุทัศน อันบัวลา, 2555 ) 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจยั 
 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบตัิการกําบงัรังสีของอิฐมอญ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคาคุณสมบัติการกําบงัรังสีของอิฐมอญ 

 
3. วิธีการดําเนินงานวจิัย 
 

 งานวิจัยในครั้งนีไ้ดทําการทดลอง เพ่ือศึกษาการกําบังรังสีของอิฐมอญ โดยนาํอิฐมอญที่มีสวนผสมระหวางขี้เถาลอย
และขี้เถาแกลบมาศึกษาสมบัติกาํบงัรังสี จากนัน้นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกบัคาทฤษฎี โดยวิธีการดาํเนนิงานวิจัยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.1 ตัวอยางอิฐ 
ตัวอยางอิฐมอญที่ใชในการวิจัยครั้งนีเ้ปนอฐิมอญที่มีสวนผสมระหวาง ขี้เถาลอย ขี้เถาแกลบ และเปลือก

หอย โดยลักษณะของอิฐมอญ  
3.2 วัสดุที่ใชในการผลิต 

  1.ดินเหนียว 
  2.ทราย 

  3.ขี้เถาลอย 
  4.ขี้เถาแกลบ 

  5.เปลือกหอย 
3.3 การเตรียมทําอิฐมอญ 

การเลือกดินทีม่าทาํอิฐมอญตองเปนดินรวนและมีทรายปนไดบาง แตหามทรายเยอะเพราะจะทําใหอิฐ
เปราะงายซึ่งการทดลองนี้จะทําการเปรียบเทยีบสวนผสมระหวางดินกบัตัวกลางที่ใชในการผสานอิฐทัง้ 3 ตัวกลางใน
การทดลอง 

 

3.4 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การเตรียมทําอฐิมอญ การนาํดินตัวอยางโดยจะตองเปนดินเหนียวปนดินรวนและมีดินทรายไดบาง แตหาม

ปนดินทรายเยอะเพราะจะทาํใหอฐิเปราะงาย  
การทดลองครั้งที่ 1 
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ตัวอยางที่ 1 อัตราสวนของ ขี้เถาแกลบ คือ 40 เปอรเซน็ต  และเผาดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศา 
ตัวอยางที่ 2 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศา 
ตัวอยางที่ 3 อัตราสวนของ เปลือกหอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศา  

จากนั้นนําไปวัดคาความหนาแนน , คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวล , คาดูดซึมน้าํ , คาแรงที่กดทับ เพ่ือ
หาอิฐมอญที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสทีี่ดีทีสุ่ดและมีความสมบูรณทีสุ่ดไปทาํการทดลองตอในรอบทีส่อง 
 

การทดลองครั้งที่ 2 

เลือกตัวอยางที่ดีทีสุ่ดมาทําการทดลองตอโดยเปลีย่นอัตราสวนของสวนประกอบ คือ อิฐที่มีสวนประกอบ
เปนขี้เถาลอยทีเ่ผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 

ตัวอยางที่ 1 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 30 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา  

ตัวอยางที่ 2 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 35 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
ตัวอยางที่ 3 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 40 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
ตัวอยางที่ 4 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 45 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา  

ตัวอยางที่ 5 อัตราสวนของ ขี้เถาลอย คือ 50 เปอรเซ็นต  และเผาดวยอุณหภมิู 700 องศา 
จากนั้นนําไปวัดคาความหนาแนน , คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวล , คาดูดซึมน้าํ , คาแรงที่กดทับ เพ่ือ

หาอิฐมอญที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสไีดดีที่สุด 
 

3.5 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

1. เครื่องตีดิน 

  2. แมแบบที่ใชในการทําตัวอยางอิฐ  
  3. เครื่องมือวัดขนาด Vernier Caliper 

4. เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรมิเตอร 
5. เครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอรแบบกระเจงิพลังงาน  

 

4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ความหนาแนน 
จากการวัดคาความหนาแนนของอิฐใชหลักการของ อารคีมีดิส (Archimedes’s principie) โดยใชเครื่องชั่ง ไดผล

ความหนาแนนของอิฐรอบที่ 1 คือ อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอยทีอุ่ณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซยีสมีคาความหนาแนนเทา กับ  
1.847 g/cm3 , 1.834 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบที่อณุหภูมิ 500 กับ700 องศาเซลเซียสมีคาความหนาแนน เทากับ 
1.739 g/cm3 , 1.556 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมเปลอืกหอยทีอุ่ณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซยีสมีคาความหนาแนนเทากับ  
1.814 g/cm3 , 1.724 g/cm3  ผลของความหนาแนนของอิฐรอบที ่2 คืออิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย30%คาความหนาแนนเทากบั 
1.682 g/cm3  อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 35% คาความหนาแนนเทากับ 1.660 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขีเ้ถาลอย 45% คาความ
หนาแนนเทากับ 1.627 g/cm3 อิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 50% คาความหนาแนนเทากับ 1.643 g/cm3 

 

4.2 คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 
จากการไดวัดคาจากเครื่องรังสีแกมมาสเปกโตรมิเตอร แลวนาํมาคํานวณเพ่ือหาคาสมัประสทิธิ์ในการทดลอง แลว

เปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎทีีไ่ดจากโปรแกรม winxcom พบวาคาสัมประสิทธิ์ลดทอนรงัสีเชงิมวลของอิฐอยูในชวงพลังงาน 
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356 ,511, 662 , 1173 และ 1332 ตามลําดับ โดยการทดลองรอบที่ 1 พบวาอิฐมอญทีผ่สมเปลอืกหอย  มีคุณสมบัติในการ
กําบังรังสีไดดีกวาอิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบและอิฐมอญทีผ่สมขีเ้ถาลอย แตอิฐมอญทีผ่สมดวยเปลือกหอยนัน้ไมสามารถขึ้นรูป
ใหเปนอิฐที่สมบูรณไดเนื่องจากสวนประกอบไมเกาะตัวทาํใหหลังจากการเผาอิฐเกิดการแตก จึงไดมีการคัดเลอืกอิฐที่เหลือที่มี
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่ดีทีสุ่ดรองลงมาไดแก อิฐมอญที่ผสมขี้เถาแกลบที่เผาดวยอุณหภมิู 700 องศาเซลเซียส สวน
การทดลองรอบที ่2 อิฐมอญที่ผสมขีเ้ถาลอย 50% มีคุณสมบตัิในการกําบงัรังสีไดดีกวาอิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย 30% , 35% , 
40% และ 45% 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทฤษฎีและทดลองของอิฐมอญตามรานคา ( A )  

ที่ผสมขี้เถาแกลบ ( C500 – C700 )  ขี้เถาลอย ( A500 – A700 )  และเปลือกหอย ( B500 – B700 ) 

 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทฤษฎีและทดลองของอิฐมอญที่ผสมขี้เถาลอย  

30 , 35 , 40 , 45 และ 50 เปอรเซ็นต 
 

4.3 คาการดูดซึมน้ํา 
อิฐที่ดีจะตองดูดน้ําประมาณ 10-17% ของน้าํหนักของอิฐซึง่จากการทดสอบคาการดูดซมึน้ําที่เวลาครึ่งชั่วโมง และ

การดูดซึมน้ําที่เวลา 24 ชั่วโมงแลวพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมขีเ้ถาลอย 30% มีคาการดูดซึมน้าํไดดีกวาอิฐชนิดอืน่ที ่15.920%
และ 17.193% ตามลําดับ 
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4.4 คาแรงที่กดทับ 
จากการทดสอบคาแรงทีก่ดทบัจากเครื่องทดสอบความแขง็แรงในการรับแรงอัดของคอนกรตีแบบตั้งพ้ืนเปนระบบไฮ

ดรอลิกแบบมอเตอรไฟฟาพบวาอิฐมอญทีมี่สวนผสมขี้เถาลอย 30% มีคาความทนทานตอแรงกดทบัไดดีกวาสวนผสมของอิฐ
ชนิดอื่นเทากบั 48,300N 

4.5 ขอเสนอแนะ 
- ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือที่ ใชในการวัดหาคาการกําบังรังสี เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายจาก

เครื่องมือ 

- ควรศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดมวลและปริมาตร (เวอรเนี ยร) เ พ่ือทําการทดลองให ไดผลการทดลองที่ไม
คลาดเคลื่อนและถูกตองมากยิ่งขึน้ 

- ควรศึกษาการวัดปริมาตรใหดีในการตวงสัดสวนของสวนผสมตาง ๆ  ใหแมนยําเพ่ือลดการคลาดเคลื่อนของคาตางๆ  
ที่นําไปใชในการทดลอง 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบตัิการกําบังรังสีของอิฐมอญทีมี่สวนประกอบระหวาง  ขี้ เถาแกลบ 
ขี้เถาลอย และเปลอืกหอย วาอิฐมอญชนดิใดจะมีคุณสมบัตใินการกําบังรงัสีไดดีกวา โดยตัวอยางของอิฐมอญจะแบงการทําเปน
สองรอบซึ่งรอบที่หนึ่งจะมีอิฐ 3 ชนิด คือ อิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยที่เผาดวยอุณหภมิู 500 กับ 700 องศาเซลเซียส อิฐ
มอญที่มีสวนผสมของขี้เถาแกลบทีเ่ผาดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศาเซลเซียส และอิฐมอญทีมี่สวนผสมของเปลือกหอยที่เผา
ดวยอุณหภูมิ 500 กับ 700 องศาเซลเซยีส  

จากนั้นเลือกอิฐมอญที่มีสวนผสมของขี้เถาลอยที่เผาดวยอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอิฐมอญที่ มีคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวลดีทีสุ่ด มาทดลองรอบที่ 2 แลวทาํการศึกษาตอโดยใชอัตราสวนของขีเ้ถาลอยเปน 30% , 35% 
, 40% , 45% และ 50% จากผลการทดลองจึงสามารถสรปุไดวาอิฐมอญทีมี่สวนประกอบของขี้เถาลอยในอัตราสวน 50% มีคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชงิมวลดีทีสุ่ด 

6. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  เนื่องจากไดรับความกรุณา  และความชวยเหลือจาก ผศ .ดร . กิตติพงษ 
เสียงเสนาะ อาจารยทีป่รกึษางานวิจยัที่กรุณาใหคําแนะนําปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่งผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ผูวิจัยหวังวา งานวิจยัฉบบันีจ้ะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารย ที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด บิดา มารดา และผู มี
พระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผูเดียว และยินดีทีจ่ะรับฟงคําแนะนาํ
จากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจยัตอไป 
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติถานกัมมนัตจากตะเกียบไมที่ใชแลวโดยการกระตุนทางกายภาพ 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันไดมีการนําถานกัมมันตนําไปผลิตสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ไดอยางมากมาย ทั้งดานอุตสาหกรรม 
ดานการเกษตร ดานการแพทย ฯลฯ ซึ่งในตลาดตางประเทศท่ัวโลกมีความตองการอยางสูง แลวยังเปนการเพ่ิมมูลคาของ
วัตถุดิบคือถานกัมมันตจากจากไมไผ (ตะเกียบ) ที่ใชแลวใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จึงไดศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสม
สําหรับการผลิตถานกัมกัมมันตจากตะเกียบไมที่ใชแลว โดยการกระตุนทางกายภาพท่ีความรอนที่อุณหภูม ิ800 องศาเซลเซียส 
ในเวลาการกระตุน 3 ช่ัวโมง แลวศึกษาธาตุองคประกอบดวยเครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ  (X-Ray 

Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF) และนําไปเปรียบเทียบกับถานกัมมันตสําหรับหองปฏิบัติการจาก
บริษัทเคมีภัณฑ กลาวโดยสรุปถานกัมมันตจากไมไผ(ตะเกียบ)ที่ใชแลว มีคุณสมบัติที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอดใหเปน
ถานกัมมันตที่เทียบเทาถานกัมมันตสําหรับหองปฏิบัตกิารจากบริษัทเคมภีัณฑหรอืถานกัมมันตสําหรับใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
ได 

คําสําคัญ: ถานกัมมันต การกระตุนทางกายภาพ, X-Ray Fluorescence Spectrometry 
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Comparison of Activated Carbon Properties from used Wooden Chopsticks by 
Physical Stimulation. 

Patsuwit Pumnoi1 Worawut Mahakal1, Kittipong Siengsanoh1* and Mattanee Siengsanoh2

1Department of Science and Physics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat, 

University, Nakhon Pathom, Thailand 
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Abstract 

In the present, the activated carbon is used to production of various tools and appliances 

including industry, agriculture, medical, etc. In which the international market is highly demanded, and is 

an increase in the value of raw materials, namely activated carbon from bamboo (chopsticks) reused to 

have an increase in value. To studied the optimum conditions for the production of activated carbon 

from used chopsticks. Physical stimulation at heat at 800 degrees Celsius in 3 hours of stimulation, and 

studied element sample analysis of X-ray fluorescence techniques (X-Ray Fluorescence Spectrometry 
model Cary Eclipse ; XRF). Compared with activated carbon for the laboratory from chemical companies, 

summary of activated carbon from used bamboo (chopsticks). Qualified that can be further developed 

into activated carbon equivalent to activated carbon for the laboratory from chemical companies or 

activated carbon for used in various industries. 

Keywords:  Activated carbon, physical stimulation, X-Ray Fluorescence Spectrometry 
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1. บทนํา  
 ปจจุบันถานกัมมันตไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ หลากหลายประเภททําใหมีความตองการใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป  ประกอบกับกําลังการผลิตในประเทศไทยที่มีอยูไมเพียงพอกับความตองการการใชประโยชนจาก
ถานกัมมันตที่เพิ่มขึ้น โดยจากขอมูลของกรมศุลกากรพบวาประเทศไทย มีการนําเขาถานกัมมันตจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เปนการบงช้ีใหเห็นถึงความตองการถานกัมมันตที่เพิ่มขึ้นทุกปไดเปนอยางดี สําหรับถานกัมมันต (Activated carbon) เปน
วัสดุที่มีคารบอนเปนองคประกอบหลักจึงทําใหถานกัมมันต มี คุณลักษณะเฉพาะคือ พื้นที่ผิวสูงมาก ความพรุนสูง มี
ความสามารถในการดูดซับไดอยางรวดเร็ว และมีเสถียรทางความรอนที่ดี (ธีรดิตถ โพธิตันติมงคล, 2560) สําหรับธาตุคารบอน
ที่เปนองคประกอบหลักของถานกัมมันตนั้น เปนธาตุเคมีชนิดหนึ่งที่มีรูปรางที่หลากหลาย สามารถรวมกับธาตุชนิดอื่นแลวเกิด
เปนสารประกอบไดหลากหลายชนิด ท้ังสารประกอบประเภทสารประกอบอินทรีย และสารอนินทรียโดยธาตุคารบอนอาจอยู
ในรูปของแกรไฟต เพชร ถาน หินปูน ปโตรเลียม สําหรับธาตุคารบอนในรูปของแกรไฟต มีจุดเดือดประมาณ 3 ,375 องศา
เซลเซียส หากเปนเพชรมีจุดเดือดอยูท่ี 4,827 องศาเซลเซียส การผลิตธาตุคารบอนใหมีคุณภาพสูง ตองใหความรอนกับวัสดุที่
มีธาตุคารบอนเปนองคประกอบท่ีอุณหภูมิมากกวา 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งมักจะเรียกวาถานกัมมันตโดยพบวาถานกัมมันต
มักจะมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบหลักในปริมาณมากกวา 57% จากคุณลักษณะเฉพาะดังกลาวทําใหถานกัมมันตถูก
นําไปใชงานในหลายรูปแบบ เชน การกักเก็บและแยกกาซ การกักเก็บพลังงาน การบําบัดน้ํา และการกรองส่ิงสกปรก รวมถึง
การกําจัดมลพิษอินทรียจากน้ําดื่ม หรือการใชเปน ตัวเรงปฏิกิริยา (Chaouch et al., 2014) จากความสามารถในการดูดซับ 
และราคาตนทุนของถานจึงทําใหถานกัมมันตถูกใชงานเปนตัวดูดซับที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ (Fathy et al., 2012) 
ถานกัมมันตสามารถผลิตไดจากวัสดุ หลากหลายชนิดจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร เชน กะลามะพราวซ่ึงเปนของเสีย
และจะทําใหเกิดปญหาดานการกําจัดขยะรวมถึงจากพืช หรือ สัตว เนื่องจากเปนวัสดุที่มีคารบอนเปนองคประกอบ 
(Ioannidou and Zabaniotou, 2007; Sayğili et al., 2015) การเตรียมถานกัมมันต คือ การทําใหคารบอนหรือถาน มี
ความสามารถในการดูดซับสงูขึ้นดวยการกอกัมมันตเนื่องจากเปนการเพิ่มพ้ืนท่ีผิว (surface area) หรือการทําใหพื้นผิวมีความ
วองไวมากข้ึน กรรมวิธีการเตรียมถานกัมมันตในปจจุบันมีหลายวิธีขึ้นอยูกับ วัสดุที่ใชเปนวัตถุดิบและสมบัติที่ตองการ
โดยทั่วไปประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือกระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี (Mohan and Pittman, 

2006) สําหรับกระบวนการทางเคมี มักจะทําใหวัตถุดิบในการผลิตถานกัมมันตอิ่มตัวดวยสารที่มีคุณสมบัติดูดน้ํา 
(dehydrating agent) ซึ่งสามารถแทรกซึมไดทั่วถึง ทําใหสวนท่ีไมบริสุทธ์ิละลายไดเร็วขึ้น จากนั้นนําไปทําการแยกสลายดวย
ความรอน (Pyrolysis) ซึ่งเปนการใหความรอนแกวัตถุดิบที่อุณหภูมิสูงในสภาพ ไรออกซิเจนหรือมีปริมาณออกซิเจนจํากัด 
สําหรับกระบวนการทางกายภาพจะทําการคารบอไนเซชัน เพื่อเปล่ียนวัตถุดิบใหเปนถานกัมมันต และทําใหถานกัมมันตเกิด
การพัฒนารูพรุนไดมากข้ึน โดยการออกซิไดซดวยแกส เชน แกส คารบอนไดออกไซด (CO2) หรือไอนํ้า (H2O) สําหรับงานวิจัย
นี้ มุงเนนท่ีจะทําการศึกษาถึงคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพของถานกัมมันตจากตะเกียบไมไผที่เปนสิ่งท่ีใชในการรับประทาน
อาหารในรานอาหารหรืองานสําคัญตาง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้นตะเกียบไมไผยังมีองคประกอบของธาตุคารบอนอ ยูใน
เกณฑ มาตรฐานประกอบกับมีเสนใยเซลลูโลสท่ีมีคุณภาพสูง และรูพรุนจํานวนมาก (ธัญพิสิษฐ พวงจิก, 2558) โดยในข้ันตอน 
การศึกษาจะศึกษาคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพของถานกัมมันตจากตะเกียบไมไผเปรยีบเทียบกับถานกัมมันตจากบริษัท
เคมีภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการเพ่ือนําขอมูลไปประเมินศักยภาพในการนําไปใชงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน 
อุตสาหกรรมอาหาร/ยา/อื่น ๆ ของถานกัมมันตที่ผลิตจากไมไผตอไป 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

     1. ศึกษาถึงคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพและเคมีของถานกัมมันตจากไมไผ(ตะเกียบ)ท่ีใชแลว 
     2. ศึกษาถึงคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพของและเคมีถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ 

238



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

     3. เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพ ระหวางกับถานกัมมันตจากไมไผ (ตะเกียบ) ที่ใชแลว กับถานกัมมันตจาก
บริษัทเคมีภัณฑ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ถานกัมมันตที่ใชในงานวิจัยนี้ใชถานกัมมันตที่ตางชนิดกันจํานวน 2 ชนิด คือ ถานกัมมันตจากไมไผ (ตะเกียบ) ที่ใช
แลว และ ถานกัมมันตสําหรับหองปฏิบัติการจากบริษัทเคมีภัณฑโดยในเบื้องตนไดกําหนดรหัสของตัวอยางเพื่อนําไปใชในการ
วิเคราะห คือ AC-AA สําหรับถานกัมมันตจากตะเกียบไมที่ใชแลว และ AC-COM สําหรับถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ 
ตามลําดับ หลังจากน้ันถานกัมมันต ผลิตจากตะเกียบไมที่ใชแลวโดยการกระตุนทางกายภาพที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสกับ
ถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑและนํามาทําการวิเคราะหหาธาตุองคประกอบดวยเครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการ
เรืองรังสีเอกซ  (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหธาตุ ที่
อยูในตัวอยางทดสอบ จะอาศัยหลักการเร่ืองรังสีเอกซ ของตัวอยาง โดยจะยิงรังสีเอกซเขาไปในตัวอยาง ธาตุตาง ๆ ที่อยูใน
ตัวอยางจะดูดกลืนรังสีเอกซ แลวคายพลังงานออกมา โดยพลังงานท่ีคาย หรือ Fluorescence ออกมาน้ัน จะมีคาพลังงาน
ขึ้นกับชนิดของธาตุที่อยูในตัวอยางน้ัน ๆ ทําใหสามารถแยกไดวาในตัวอยางที่ทดสอบนั้นมีธาตุอะไรอยูบาง โดยใช Detector 

วัดคาพลังงานที่ออกมาจากตัวอยาง สามารถวิเคราะหธาตุไดตั้งแต Na-U โดยนําตัวอยางมาบรรจุลงในภาชนะบรรจุ ตัวอยาง
สําหรับการวิเคราะหดวยเคร่ืองวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน 
Cary Eclipse ; XRF) และทําการวิเคราะหตัวอยางภายใตเง่ือนไขของระบบ และบันทึกสเปกตรัมรังสีเอกซของตัวอยางเพ่ือ
วิเคราะหหาธาตุองคประกอบในตัวอยางจากฐานขอมูลอางอิง 
 
4. ผลการวจิัย 
 ลักษณะทางเคมีของถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) ที่ศึกษาจากการวิเคราะหองคประกอบดวยเคร่ือง
วิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสเีอกซ  (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF) พบวาเมื่อ
วิเคราะหเชิงคุณภาพสามารถแสดง ขอมูลจากการวิเคราะหของ AC-COM ไดดังตารางท่ี 1 ซึ่งพบวาองคประกอบหลักของ
ถานกัมมันตทั้งสองชนิดเปนคารบอนใน รูปของสารอินทรีย (CHO) และเมื่อวิเคราะหถึงธาตุองคประกอบอ่ืน ๆ ในรูปของสา
รอนินทรีย พบวาประกอบดวยธาตุ ซิลิคอน (Si) ฟอสฟอรัส (P) กำมะถัน (S) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca)  แมงกานีส 
(Mn) และ เหล็ก (Fe) เปนธาตุองคประกอบ ขอมูลจากการศึกษาดวยเครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสี
เอกซ (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF) เชิงปริมาณพบวา AC-COM ประกอบดวยธาตุชนิด
ตาง ๆ ดังแสดงไว ในตารางท่ี 1 ซึ่งจะพบวา AC-COM มีธาตุองคประกอบหลักในรูปของสารอนินทรียเปน แคลเซียมใน
สัดสวน 51.58% โดย น้ําหนัก เหล็กในสัดสวน 21.67% โดยนํ้าหนัก และซิลิคอนในสัดสวน 12.79% โดยนํ้าหนัก สําหรับธาตุ
องคประกอบอื่น ๆ จะ มีปริมาณเพียงเล็กนอย โดยธาตุอื่น ๆ ที่พบนั้น ประกอบดวยกํามะถันในสัดสวน 5.17% โดยน้ําหนัก 
โพแทสเซียมในสัดสวน 3.37% โดยนํ้าหนัก ฟอสฟอรัสในสัดสวน 2.70% โดยนํ้าหนัก แมงกานีสในสัดสวน 0.76% โดย
น้ําหนัก 
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ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุองคประกอบปริมาณ (wt%) ของ AC-COM  

ธาตุองคประกอบ ปริมาณ (wt%) 
Si 

P 

S 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

12.79 

2.70 

5.17 

3.37 

51.58 

0.76 

21.67 

 
          การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบเชิงคุณภาพของ AC-AA พบวาเมื่อวิเคราะหเชิงคุณภาพสามารถแสดงขอมูลจากการ
วิเคราะหของ AC-AA ไดดังตารางที่ 2 มีธาตุที่เจือปนอยูใน AC-AA พบวาประกอบดวยธาตุ แมกนีเซียม (Mg) ซิลิคอน (Si) 

ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) และ สังกะสี (Zn) เปนธาตุองคประกอบ จาก  
ผลการศึกษาดวยเครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเคร่ืองวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ (X-Ray Fluorescence 

Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF)  เชิงปริมาณพบวาประกอบดวยธาตุชนิดตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงไดในตารางท่ี 2 ซึ่ง
จะพบวาธาตุองคประกอบหลักในรูป ของสารอนินทรียประกอบดวย โพแทสเซียมในสัดสวน 41.43% แคลเซียมในสัดสวน 
11.71% โดยน้ําหนัก ซิลิคอนในสัดสวน 21.48% โดยน้ําหนัก และฟอสฟอรัสในสัดสวน 6.34% สําหรับธาตุองคประกอบอ่ืนๆ 
จะมีปริมาณเพียงเล็กนอย โดยธาตุอื่น ๆ ที่พบนั้น ประกอบดวยแมกนีเซียมในสัดสวน 14.06% โดยนํ้าหนัก เหล็กในสัดสวน 
0.17% โดยน้ําหนัก แมงกานีสในสัดสวน 0.34% และสังกะสีในสัดสวน 0.06% โดยน้ําหนัก    
 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุองคประกอบปริมาณ (wt%) ของ AC-AA 

ธาตุองคประกอบ ปริมาณ (wt%) 
Mg 

Si 

P 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

Zn 

14.06 

21.48 

6.34 

41.34 

11.71 

0.34 

0.17 

0.06 

 
          ดังนั้นจากขอมูลปริมาณธาตุองคประกอบของ AC-COM และ AC-AA ที่ไดจากเครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการ
เรืองรังสีเอกซ (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF)  เมื่อนํามาเปรียบเทียบ กันดังแสดงไวใน
ตารางที่ 3 จะพบวา AC-COM มีปริมาณธาตุตาง ๆ ที่เจือปนนอยกวา AC-AA ยกเวน แมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn) 
นอกจากน้ันยังมีความแตกตางของปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบใน AC-AA อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งคาดวาใน AC-COM นั้น
อาจจะมีสาเหตุมาจากข้ันตอนการกระตุน อันเกิดจากผูผลิตนาจะใชวิธีการกระตุนทางเคมีซึ่ง สารเคมีที่ใชจะทําปฏิกิริยาเคมี
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กับผิวคารบอน โดยมีความรอนเปนตัวเรงปฏิกิริยาซ่ึงวิธีการกระตุนทางเคมีเปนวิธีการกระตุนที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
เนื่องจากไมยุงยาก ใชเวลาการกระตุนนอย และอุณหภูมิที่ใชกระตุนต่ํา  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณธาตุองคประกอบปริมาณ (wt%) ของ AC-COM และ AC-AA 

ธาตุองคประกอบ 
ปริมาณ (wt%) 

AC-COM AC-AA 

Mg 

Si 

P 

S 

K 

Ca 

Mn 

Fe 

Zn 

- 

12.79 

2.70 

5.17 

3.37 

51.58 

0.76 

21.67 

- 

14.06 

21.48 

6.34 

1.52 

41.34 

11.71 

0.34 

0.17 

0.06 

6. สรุปผลการวจิัย
จากการศึกษาถานกัมมันตที่แตกตางกัน 2 ชนิด คือถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) และ ถานกัมมันต

จากตะเกียบไมไผ (AC-AA)  ที่ใชแลวพบวาปริมาณธาตุองคประกอบที่พบในถานกัมมันตทั้งสองชนิด แตกตางกัน โดยพบวา 
ถานกัมมันตจากตะเกียบไมไผ (AC-AA)  มีปริมาณธาตุตาง ๆ เจือปนมากกวาถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) 

อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ันองคประกอบของถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) พบวามีลักษณะทางโครงสรางของ
คารบอนท่ีชัดเจนมากกวาโดยถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) มีลักษณะโครงสรางเปนแบบ Cliftonite ดังนั้นจาก
ผลการศึกษาจะเห็นไดวาถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) มีคุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพ และเคมี ดีกวาของ
ถานกัมมันตจากจากไมไผ(ตะเกียบ)ท่ีใชแลว (AC-AA)  

7.ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวาธาตุองคประกอบจากถานกัมมันตจากบริษัทเคมีภัณฑ (AC-COM) มีปริมาณธาตุ

องคประกอบมากกวาถานกัมมันตจากจากไมไผ(ตะเกียบ)ท่ีใชแลว (AC-AA)  ซึ่งจะสามารถเห็นจากผลชององคประกอบดวย
เครื่องวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ  (X-Ray Fluorescence Spectrometry รุน Cary Eclipse ; XRF) 

ดังนั้นเพื่อใหไดคุณภาพของถานกัมมันตจากจากไมไผ(ตะเกียบ)ที่ใชแลว (AC-AA)  ที่ดีขึ้นควรปรับปรุงวิธีการเตรียมถานกัม
มันตและการกระตุนถานกัมมันตจากจากไมไผ(ตะเกียบ)ท่ีใชแลว (AC-AA)  ที่ใชแลวเพื่อใหมีคุณลักษณะเฉพาะใกลเคียงกับ
ถานกัมมันตจากบริษัททางการคามากขึ้น 

8. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารย    รองศาสตราจารย ดร. จักรพงษ  

แกวขาว  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติพงษ  เสียงเสนาะ ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหความรูที่เปนประโยชนตอโครงงานวิจัยและ
แนวคิดในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
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ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติพงษ  เสียงเสนาะ ที่ไดใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับถานกัมมันต คอย
ติดตอประสานอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย คอยตรวจทานความถูกตองและใหคําแนะนําในการทําโ ครงงานวิจัยนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาฟสิกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกทาน ที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนสําหรับ
โครงงานวิจัยนี ้

ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาฟสิกส อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยกุต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีอํานวยความสะดวก
และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนท่ีคอยใหความชวยเหลือ ชวยใหคําแนะนํา ตลอดระยะเวลาการทํางานวิจัยนี้ 
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การพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนฟสกิส เรือ่ง พฤตกิรรมของคลืน่ ของนกัเรียน 
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของ
นักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning)  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฟสิกส เรื่องพฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) กับเกณฑ
รอยละ70 กลุมเปาหมายท่ีในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจ ง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบคา t-test และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรู

เชิงรุก คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 40.87 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาก อน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการสอนแบบ
การเรียนรูเชิงรุก สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

คําสําคัญ: การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, พฤติกรรมของคลื่น 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to compare physics achievement in behavior of waves of 

students before and after learning by using active learning. 2) to compare physics achievement in 

behavior of waves of students after study by using active learning with 70 percent criterion. The target 

group in the research is 30 the secondary school level 5 students, selected by specific selection. Learning 

management plans using active learning. The tools used for collecting data were statistical tests used in 

data analysis such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and Item-Objective 

Congruence Index (IOC). 

The research found that 

1. Academic achievement in physics on behavior of waves after studying higher than before using 

active learning, the calculated t value was 40.87 which showed that the post-learning achievement score 

was higher than before learning at the statistical significance level of. 05 

2. Physics achievement on behavior of waves after using active learning 70 percent above the 

threshold.. 

Keywords:  active learning, learning achievement, behavior of waves  
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1. บทนาํ
วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งมีบทบาทสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสังคม นอกจากน้ียังมีการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในดานตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวัน
และการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใช เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทํางานสิ่งเหลานี้ลวนเปนผลทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆวิทยาศาสตรชวย
ใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหคิดวิจารณ ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจ ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนํา ความรู
ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หนา 92) จากขางตนจะเห็นวาวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญนี้จึงบรรจุวิทยาศาสตรเปนกลุม
สาระการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาในดานวิทยาศาสตรนั้นยังถูกแบงยอย
ออกเปนฟสิกส เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตรโลก วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน 

 ฟสิกสเปนสาขาหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตร ที่มีความเก่ียวของและสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูของมนุษย ความรู
ในทางฟสิกสสามารถนําไปใชอธิบายปรากฏการณตาง ๆในธรรมชาติ และยังเปนพื้นฐานดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การแพทย ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน การมีความรูทางฟสิกสเปน
สวนหน่ึงของการมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตรที่ประกอบดวยความเขาใจในมโนมติและความเขาใจในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (Gallagher, Stepien, Sher & Workman, 1995, 136-145) ดังนั้น เพื่อใหบุคคลมีความรูความเขาใจใน
วิทยาศาสตรสาขาฟสิกส จึงตองใชวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม การศึกษาของไทยใน
ดานการเรียนวิชาฟสิกสก็ยังประสบปญหาอยู อาทิเชน การมีมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน การนําความรูไปประยุกตใช เปนตน 

 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรไมวาจะเปนระดับใดก็ตามครูผูสอนยังคงใหความสําคัญกับเนื้อหา
มากกวากระบวนการใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ฝกการคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน เนื่องจากตองเตรียมนักเรียนใหมี
ความพรอมทางดานเน้ือหาเพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรูจากหนวยงานตางๆ ทําใหนักเรียนไมสามารถหาความรู
ที่ไดจากการเรียนไปใชในการประยุกตแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําของตนเองไดสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และ
ไมเกิดความคงทนในการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูดวยการเรยีนรูเชิงรุก(active learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและ
ไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป (Bonwell, 1991) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐาน
พืน้ฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่
แตกตางกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู(receive) ไปสูการมีสวนรวมในการ
สรางความรู(co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใช

การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังเรียนโดยใชการสอน
แบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) กับเกณฑรอยละ70 

3. สมมตฐิานการวจิยั
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใชการ

สอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการสอนแบบการเรียนรู
เชิงรุก(active learning) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน   โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 

sampling) 
 

4.2 เครือ่งมอืและการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
 

 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู มีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพ ดังน้ี 

4.2.1.1 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4.2.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะที่เน้ือหาสอดคลองกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูฟสิกสเรื่อง 

พฤติกรรมของคลื่น 

4.2.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู 

4.2.1.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความสมบูรณ 
 

4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
4.2.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร ตํารา 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
4.2.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด กําหนดจํานวนขอสอบที่ใชวัดในแต

ละจุดประสงคการเรียนรู 
4.2.2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น ตามท่ีกําหนดไว 
4.2.2.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น โดยนํา

แบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอสอบกับจุดประสงคการเรียน
และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด หรือ ความสอดคลองของคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

4.2.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 
 

4.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองท่ีกําหนดไวดังน้ี (P-D-C-A) 

- วางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 

- คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 30 คน 

- ทดสอบนักเรียนกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องพฤติกรรมของคลื่น 

- ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรูกับนักเรียนเปนระยะเวลา 4 คาบ  
- ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น 

- นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ไดตั้งไว 
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- สะทอนผลการปฏิบัติ/การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน โดย

ใชวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

4.4.1 สถิติพื้นฐาน 

4.4.1.1 คารอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

P = × 100     (1) 

P หมายถึง รอยละ, f หมายถึง ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคะแนนรอยละ, N หมายถึง จํานวนความถ่ี
ทั้งหมด 

4.4.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

      =      (2) 

 หมายถึง คาเฉลี่ย,  หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม,  N  หมายถึง จํานวนคะแนนในกลุม 

4.4.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร ดังนี้ 

S.D. =    (3) 

S.D.  หมายถึง  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,  x  หมายถึง คะแนนแตละตัว, n หมายถึง จํานวนคนในกลุม,         
∑  หมายถึง ผลรวม 

 

4.4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

4.4.2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective-Congruence Index : IOC) 

IOC =              (4)  

หมายถึง ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญในแตละระดับความสอดคลอง, n หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ
ทั้งหมด 

4.4.2.2 คาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจําแนก (Discrimination) แตละขอโดยใชสูตร 

 P =         (5) 

P หมายถึง ระดับความยาก, H หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง, L หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา,   
n หมายถึง จํานวนผูตอบท้ังหมด 

4.4.2.3 การหาคาอํานาจจําแนก คํานวณจากสูตร ดังนี้  

   r =         (6) 

    r หมายถึง อํานาจจําแนก, H หมายถึง จํานวนคนในกลุมสูง, L หมายถึง จํานวนคนในกลุมต่ํา, n หมายถึง 
จํานวนในกลุมสูงหรือต่ํา 
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4.4.3 สถิติที่ใชในการศึกษา 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังทดลอง โดยใชการทดสอบ t-test  

 t =     (7) 

t หมายถึง คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ , D หมายถึง คาผลตาง
ระหวางคูคะแนน, n หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง,   หมายถึง ผลรวมของ D แตละตัว,  

หมายถึง กําลังสองของผลรวมของ D 

 

5. ผลการวิจัย 
ผูวิจัยนําเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ัน          

มัธยมศึกษาปท่ี5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (active learning) ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนกอนและหลัง

การเรียน โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก (active learning) 

การทดสอบ  N   S.D.      t  

กอนเรยีน  30 12.20 2.23 
290 2852 40.87 

หลงัเรยีน  30 21.87 3.99 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 1 นักเรียนท้ัง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 12.20 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
2.23 หลังจากการจัดการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 21.87 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.99 เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และเมื่อนําคะแนนหลัง
เรียนไปเทียบกับเกณฑ พบวามีนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 มีนักเรียนที่ไมผานเกณฑจํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชการสอนแบบการ
เรียนรูเชิงรุก)active learning) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียน โดยใชการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก
(active learning) สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
การสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก(active learning) ทั้งนี้เพราะเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใช
กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป  ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ เบญจพร สวางศรี.(2559). ผลการจัด
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตรเชิงรุกเพื่อสงเสรมิผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุก 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยกิจกรรมการสอนแบบ
เชิงรุกและ3)เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตรของนัก ศึกษาที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมการสอนแบบเชิงรุก นักศึกษาท่ี
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ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2558 เปนกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบวัดเจตคติทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนคณิตศาสตรแบบเชิง
รุกภาพรวมอยูในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนคณิตศาสตรแบบเชิงรุกเทากับรอยละ 80.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑ รอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และ
นักศึกษารอยละ 80 มีเจตคติที่ดีตอ วิชาคณิตศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑ รอยละ 75 สิทธิพงษ สุพรม.(2561). การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูเชิงรุกในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู ที่สงเสริมความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 3) เพื่อ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถการเรียนรูเชิงรุก และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริม
ความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 70 

คน ไดมาจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม เปนกลุมทดลอง จํานวน 35 คน เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน และกลุม
ควบคุม จํานวน 35 คน ที่เรียนดวยรูปแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวัดความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก 
2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนรวมผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ มีความสามารถในการเรียนรูเชิงรุก อยูใน
ระดับพอใช รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 83.27/81.73 

เปอรเซ็นต  นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีความสามารถในการเรียนรูเชิงรุกและมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จรรยารักษ กุลพวงและ
คณะ.(2559). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติตอการจัดการเรียนรู รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซมนมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกกับเกณฑรอยละ 70 2) เปรียบเทียบเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนกับเกณฑระดับมาก 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนดัดดรุณี อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 

ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เรื่อง ยีนและโครโมโซม จํานวน 6 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ 
3) แบบวัดเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบที(t-test) 

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และเจตคติตอการจัดการเรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวาเกณฑระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

8.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก ชวยสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลายประการ ทําใหผูเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา เกิดความกระตือรือรนในการเรียน ผูเรียนมีโอกาสไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ 
ดังนั้นควรมีการวิจัยโดยใชการเรียนรูแบบเชิงรุกในรายวิชาสาขาตาง ๆ เชน เคมี ชีววิทยา 
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2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกในตัวแปรอื่น เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิด
วิเคราะห ความคงทนในการเรียนรู เพราะเปนสิ่งจําเปนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

9. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  เรื่องพฤติกรรมของคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 5  โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูคนควาขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ อาจารยที่ปรึกษา ผูที่ใหคําแนะนําความรู ขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ  

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ นางมัทนี 
เสียงเสนาะ และนายกําพล นาควรสุขพิศาล ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้ งนี้ 
และขอขอบพระคุณ นายวิชาญ รุผักชี  นางสาวธีรนาฏ ศรีสมพงษ ที่ไดใหความอนุเคราะหคาบเรียนในรายวิชาฟสิกส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

คุณคาและประโยชนของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง พฤติกรรมของคลื่น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูเชิงรุก(active learning) ฉบับน้ีผูศึกษาขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใหชีวิต 
ใหการศึกษา ตลอดจนบูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหความรูและอบรมสั่งสอน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

ณัฎฐา โตสันเทียะ1 ณัฐชา โตสันเทียะ1 กาญจนา มะลินิล1 ศุภรัตน ทัศนเจริญ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1* 
และมัทนี เสียงเสนาะ2 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 73000 

2กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  
เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย กับเกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายที่
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา t-test และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู

แบบอุปนัย คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 23.29 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย สูง
กวาเกณฑรอยละ 70 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การเคลื่อนที่แนวตรง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1 )  to compare learning achievement in physics. Linear 

motion of students before and after learning by using inductive method. 2 )  To compare the learning 

achievement in physics linear motion of students after study by using inductive method with 70 percent 

criterion. The target group in the research is 3 0  the secondary school level 4 students, selected by 

specific selection. Learning management plans using inductive method. The tools used for collecting 

data were statistical tests used in data analysis such as frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test and Item-Objective Congruence Index (IOC). 

The research found that 

1. Academic achievement in physics on linear motion After studying higher than before using the

inductive learning management, the calculated t value was 23.29 which showed that the post-learning 

achievement score was higher than before learning at the statistical significance level of .05 

2. Physics achievement in linear motion after studying using inductive learning management 70
percent above the threshold. 

Keywords: Inductive Method, Learning  Achievement, Linear motion 
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1. บทนํา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนกรอบท่ี กําหนดแนวทางในการจัด

การศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดย กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นทั้ง 8 สาระ  การเรียนรูเพ่ิมเติมจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2551  

คือตองการพัฒนา กระบวนการคิดและจินตนาการ  ความสามารถในการแกปญหาและการจัดการ ทักษะการสื่อสาร และ
ความสามารถในการตัดสินใจ  และตองการใหคนไทยเปนคนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรที่มีคุณธรรม จริยธรรมวิทยาศาสตรเนนเรื่อง
การเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติโดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ 
และนําผลมาจัดระบบหลักการ แนวคิดและทฤษฎี สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการ
สื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแกปญหา  4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  5) ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร เกี่ยวของกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ี ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร
อื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห วิจารณ   มีทักษะ
สําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปน วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ( K 

knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจใน
ธรรมชาติและ เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรค ข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมี เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2551)  ดวยเหตุน้ีจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคนในชาติโดยเฉพาะ เยาวชนใหมีคุณภาพมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูความคิดอยางมีเหตุผลและความสามารถ ในการคิดแกปญหาตางๆไดดี  ดังน้ันในการเรียน
การสอนจึงไดบรรจุวิชาวิทยาศาสตรไวใน หลักสูตรทุกระดับชั้น โดยมุงหมายเนนใหผูเรียนคิดเปนทําเปนสามารถนําความรูไป
ใชใน ชีวิตประจําวันได (บุญนํา อินทนนธ, 2551) 

วิธีสอนโดยใชการอุปนัย  (Induction Method)  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนําเสนอเหตุการณ ตัวอยาง ขอมูล 
กอนการนําเสนอทฤษฎี หลักการของบทเรียนน้ันๆ จะทําใหผูเรียนไดมีความหลากหลายในดานความคิด การแยกแยะ และ
การจําแนกสิ่งตางๆ นําไปสูความเขาใจในทฤษฎี หลักการไดย่ิงข้ึน การสอนวิธีน้ี คือ การสอนโดยใชการอุปนัย ซึ่งผูสอน
จะตองเขาใจหลักการ นําเสนอเหตุการณ ตัวอยางที่ตรงกับหลักการที่จะสอนดวย  เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการสอนโดยอุปนัย
มากย่ิงข้ึน ดังที่ ระวีวรรณ วุฒิประสิทธ์ิ (2530 : 71) กลาวถึงวิธีสอนแบบอุปมานหรืออุปนัยวา เปนวิธีใชสอนมาต้ังแตสมัย
อริสโตเติล โดยใชการสอนจากตัวอยางไปสูการสรุปเปนกฎเกณฑหรือหลักทั่วไป หรือกลาวไดวา การสอนแบบอุปมานเปนการ
สอนจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ การสอนแบบน้ีจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนรูจักคนหาขอเท็จจริง และหลักการ
ตางๆ จากการสังเกตตัวอยางที่สัมพันธกันอยางเพียงพอ   สรุปไดวา วิธีสอนโดยใชการอุปนัย หมายถึง การสอนที่มีการลง
รายละเอียดปลีกยอยกอนการนําไปสูหลักการหรือทฤษฎี โดยอาจจะใชกรณีตัวอยาง ขอมูล หรือเหตุการณตางๆ มาใช เพ่ือให
ผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห จนสามารถสรุปเปนหลักการของตนเองไดอยางถูกตอง 

วิธีสอนโดยการใชอุปนัยมีข้ันตอนการสอน 5 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันเตรียม ผูสอนตองกําหนดจุดมุงหมายในการสอน
ใหกับผูเรียน 2. ข้ันสอน  ผูสอนนําเสนอการสอนโดยการอธิบายเน้ือหาสั้นๆ แตตองยกตัวอยางใหแกผูเรียนหลายๆ ตัวอยางให
มากพอที่ผูเรียนจะสังเกตพิจารณาและหาขอสรุปได 3. ข้ันเปรียบเทียบ ผูเรียนพิจารณาตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง  หรือไดลง
มือ ทดลอง สังเกตวิเคราะหดวยตนเอง ผูเรียนก็สามารถเปรียบเทียบแยกแยะขอแตกตางหาองคประกอบรวม และมองเห็น
ความสัมพันธของรายละเอียดที่เหมือนกัน 4. ข้ันสรุป เปนการสรุปองคประกอบรวมจากตัวอยาง  ตาง ๆ ที่ผูเรียนไดสังเกต
พิจารณาทดลอง  พิสูจน  แลวมาสรุปเปนกฎเกณฑ หลักสูตร สูตรนิยาม  ทฤษฎี  ขอเท็จจริงหรือขอสรุปตาง ๆ และ
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สุดทาย 5. ข้ันนําไปใช  เปนการทดสอบความเขาใจของผูเรียนเก่ียวกับกฎเกณฑ นิยาม หลักการ  หรือสูตร  ที่ผูเรียนสรุปไดวา
สามารถนําไปใชแกปญหาไดหรือไม โดยการใหผูเรียนทําแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด ขอดีของวิธีสอนโดยการใชอุปนัย คือ 
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการสังเกต ซึ่งจะคนพบไดดวยตนเองและจะจดจําไดนาน สวนขอจํากัดของการ
สอนวิธีน้ีคือ ใชไดกับบางวิชาเทาน้ัน และไมเหมาะสําหรับเน้ือวิชาท่ียาก และครูตองใชเทคนิคการสอนอยางดี การสอนจึงจะ
สัมฤทธ์ิผลและมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย ท่ีมีผลตอความสามารถในการ
ใหเหตุผล หลักการ ทฤษฎีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เน่ืองจากเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง มีเน้ือหาที่มีความสัมพันธกัน
ระหวางตัวแปรตางๆกับการใหเหตุผลทางวิชาฟสิกสในการอธิบายหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่นักเรียนคนพบข้ึนจาก
กระบวนการสอนแบบอุปนัย นักเรียนสามารถนําหลักการหรือทฤษฎีตางๆ ไปประยุกตใชในการแกปญหาโจทยตางๆได ดังน้ัน
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใน
วิชาฟสิกสใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนกอนและหลังการ
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย กับเกณฑรอยละ 70 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังสูงกวากอนการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัย 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส  เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 กลุมประชากร  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  โรงเรียน

กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
4.2 กลุมตัวอยาง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน    

1 หองเรียน จํานวน 30 คน โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 4.3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  มีกระบวนการดังน้ี 

   4.3.1.1 ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย จาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   4.3.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  ซึ่งมีลักษณะ   กระบวนการที่
ผูสอนจากรายละเอียดปลีกยอย  หรือจากสวนยอยไปหาสวนใหญ  หรือกฎเกณฑ  หลักการ  ขอเท็จจริงหรือขอสรุป  โดยการ
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นําเอาตัวอยางขอมูลเหตุการณสถานการณหรือปรากฏการณที่มีหลักการแฝงอยูมาใหผูเรียนศึกษาสังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
หรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลักการหรือกฎเกณฑไดดวยตนเอง การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยมีข้ันตอนสําคัญดังน้ี ไดแก ข้ัน
เตรียมการ ข้ันเสนอตัวอยาง ข้ันเปรียบเทียบ ข้ันกฎเกณฑ  ข้ันนําไปใช    
  4.3.1.3  นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
กับจุดประสงคการเรียนรู 
   4.3.1.4 ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยที่มีความสมบูรณ 

 4.3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่ อง          
การเคลื่อนที่แนวตรง มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพด้ังน้ี 

   4.3.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 
เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   4.3.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู และระดับพฤติกรรมที่ตองการวัด กําหนดจํานวนขอสอบที่ใชวัด
ในแตละจุกประสงคการเรียนรู 
   4.3.2.3 ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ตามท่ีกําหนดไว 
   4.3.2.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนว
ตรง โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
   4.3.2.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ใหมี
ความสมบูรณย่ิงข้ึน และนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป 

4.4 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองท่ีกําหนดไว ดังน้ี (P-D-C-A)หรือ(P-A-O-R) 
  4.4.1. วางแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย  เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง จํานวน             
1 แผนการเรียนรู และกําหนดเกณฑมาตรฐานการวัดและการจัดการเรียนรูของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท่ีทําโดย
นักเรียน 

4.4.2. คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 30 คน 

4.4.3. ทดสอบนักเรียนกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ 

4.4.4. ดําเนินการใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยกับนักเรียนเปนระยะเวลา 2 คาบตอสัปดาห 
4.4.5. ทดสอบนักเรียนหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบ 

4.4.6. นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีไดต้ังไว 
  4.4.7. สะทอนผลปฏิบัตินําขอมูลนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังของนักเรียนมา

วิเคราะหผล  เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียน โดยใช
วิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
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            4.5.1. การวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาคา ดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) วิเคราะหหาคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน 
  4.5.2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบ   
t-test (t-test for dependent sample) 

5. ผลการวิจัย 

การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังเรียน เรื่อง 
การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ไดผลดังตาราง  
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (ดูรายละเอียดจากตารางในภาคผนวก ข) 

การทดสอบ N          S.D. 
  

t 

กอนเรียน 30 10.63 3.41 306.00 3288.00 23.29* 

หลังเรียน 30 20.83 11.18 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

จากตารางที่ 1  แสดงวา นักเรียนทั้ง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ   10.63  มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.41 หลังจากไดรับการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยทําใหมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ  20.83  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.18 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ  .05 และเมื่อนําคะแนนหลังเรียนไปเทียบกับเกณฑ พบวา มีนักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 70 มี
นักเรียนไมผานเกณฑจํานวน  9  คน คิดเปนรอยละ 30 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาคนควา 

6. สรุปผลการวิจัย 

6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัย คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 23.29 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย สูง
กวาเกณฑรอยละ 70 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย

ใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ทั้งน้ีเพราะเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนนําเสนอเหตุการณ ตัวอยาง ขอมูลกอนการ
นําเสนอทฤษฎี หลักการของบทเรียนน้ันๆ จะทําใหผูเรียนไดมีความหลากหลายในดานความคิด การแยกแยะ และการจําแนก
สิ่งตางๆ  นําไปสูความเขาใจในทฤษฎี  หลักการได ย่ิง ข้ึน   ซึ่งสอดคลองกับ  ผลการวิจัยของ อนุรักษ  วภัก ด์ิเพชร              
(2556 : บทคัดยอ)  เรื่อง ผลการใชชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค  STAD ที่สงผลตอ
การแกปญหา เจตคติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  ผลการวิจัยพบวา 
1) ชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีคาเทากับ 80.10/78.97 2) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีการแกปญหา
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หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดเรียนรูดวยชุดการสอน
แบบนิรนัยและอุปนัยรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัยและอุปนัย
รวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมากข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) การแกปญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีการคิดวิเคราะหตางกัน หลังไดเรียนรูดวยชุดการสอนแบบนิรนัย
และอุปนัยรวมกับการเรียน   แบบรวมมือเทคนิค  STAD มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
ปวริศ นันทรัตนกุล  (2557 : บทคัดยอ) เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคลูสั
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิผสมผสาน กับการสอนแบบอุปนัย 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการ เรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนเรื่องทฤษฎี บทหลักมูลของแคลคูลัส โดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิผสมผสาน กับการสอนแบบอุปนัย พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความคงทนทางการเรียนรู และ 4) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  จิระวรรณ  อังศธรรมรัตน       
และพรสิริ  เอ่ียมแกว (2558 : บทคัดยอ) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ เจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย และแบบปกติ  
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบ จํานวนรอยละ 
86.67 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ผานเกณฑรอยละ 70 ของ คะแนนเต็มกับจํานวนที่
คาดหวัง 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับ
การสอนแบบอุปนัยโดยใชแผนผังความคิดประกอบ  มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อรนุช โวหารกลา และพัดตาวัน  นาใจแกว (2559 : บทคัดยอ) เรื่อง มโนมติแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอปุนัยเสริมดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยา 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีมโนมติแรงและการเคลื่อนที่หลังเรียน (x = 27.69 หรือ 92.30%) สูงกวากอนเรียน  (x = 5.69 

หรือ18.97%) โดยหลังเรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ความเขาใจสมบรูณ (SU) และความเขาใจ
บางสวน (PU) เพ่ิมข้ึน และมีความเขาใจคลาดเคลื่อน (SM) และไมเขาใจ (NU) ลดลงกวากอนเรียน  อัมพร ชัยฤทธ์ิ และ
กัญญารัตน โคจร  (2559 : บทคัดยอ) เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ เจตคติตอการ
เรียนคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย และแบบปกติ  

ผลการวิจัยพบวา  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร  เรื่องเศษสวนและ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัย มีประสิทธิภาพเทากับ 83.15/82.03 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด  2) 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปที่  4  โดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัยและแบบปกติ  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.7005 และ 0.5928 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยรวมกับนิรนัยและแบบ
ปกติ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิด วิเคราะหและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรไมแตกตางกัน   

8.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 1.ควรพัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย ในการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถ
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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2.ควรมีการบูรณาการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ไปประยุกตกับวิธีการสอนอื่นๆ เพ่ือพัฒนาการสอนให
สามารถพัฒนาผูเรียนโดยอยางเต็มศักยภาพ 

9. กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย       
ผศ.ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ อาจารยที่ปรึกษา ผูที่ใหคําแนะนําความรู ขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ใหความหวงใยแกศิษยและสรางกําลังใจใหแกผู ศึกษาคนควาตลอดม า กราบขอบคุณคณาจารยภาควิชาฟสิกส                
คณะวิทยาศาสตร ที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี   

ขอขอบพระคุณ นายกําพล นาควรสุขพิศาล ผศ.ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ ผศ.ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ และนางมัทนี 
เสียงเสนาะ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   

คุณคาและประโยชนของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ฉบับน้ีผูศึกษาขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผูใหชีวิต ใหการศึกษา 
ตลอดจนบูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหความรูและอบรมสั่งสอน 

10. เอกสารอางอิง

จิระวรรณ องัศธรรมรัตน และพรสิริ  เอ่ียมแกว (2558). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหและ 
เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 

รวมกับนิรนัย และ แบบปกติ. วิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการหลักสูตรและ 

การเรียนรู: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค . 
ปวริศ  นันทรัตนกุล (2557). การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบ แบงกลุมผลสัมฤทธิ์ผสมผสาน กับการสอนแบบอุปนัย 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี.บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สายแกว เรืองทัพ และคณะ (2560). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการ 
เรียนรู : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติทางโครงสรางของสารประกอบโซเดียมออกไซด ดวยวิธีการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปล ได

คำนวณคาพลังงานรวมท่ีเปนฟงกชันของปริมาตรของสารประกอบโซเดียมออกไซด และนำขอมูลที่ไดมาฟตกับสมการสถานะ

ของเบิรชและเมอรนักแฮน เพื่อนำคาคงที่ที่ไดจากสมการมาหาสมบัติทางโครงสรางผลึก เชน คาพลังงานต่ำสุดที่ภาวะสมดุล 

(E0) คาปริมาตรผลึกท่ีภาวะสมดุล (V0)  คาบัลกมอดูลัส (B0) และคาอนุพันธอันดับหนึ่งของคาบัลกมอดูลัส (B’0) ผลการ

คำนวณใหคาต่ำสุดที่ภาวะสมดุล คือ -44.88 อิเล็กตรอนโวลต คาปริมาตรผลึกที่ภาวะสมดุล คือ 175.5 ลูกบาศกอังสตรอม  

คาบัลกมอดูลัส คือ 45.4 กิกะปาสคาส และคาอนุพันธอันดับหนึ่งของคาบัลกมอดูลัส คือ 4.3  ผลการคำนวณที่ไดใหผล

สอดคลองเปนอยางดีกับงานวิจัยกอนหนา บงบอกวางานคำนวณนีม้ีความนาเช่ือถือ 

 

คำสำคัญ: สมบัติทางโครงสราง โซเดียมออกไซด การคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปล  
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Abstract 

 

In this work, the structural properties of Na2O in cubic structure were investigated by first-principles 

calculations. The total energies as a function of volume of a unit cell of cubic Na2O were calculated and 

fitted data to the Birch - Murnaghan’s equation of state. Then the structural properties such as the 

equilibrium energy (E0), the equilibrium volume (V0), the bulk modulus (B0), and its pressure derivative (B’0) 

were obtained. The obtained parameters are E0 = -44.88 eV, V0 = 175.5 Å3, B0 = 45.4 GPa, and B’0 = 4.3.  

The calculated results are in good agreement with the values from literature, indicating that our calculations 

are reliable. 

 

Keywords: structural properties, Na2O, first-principles calculations  

 

1. บทนำ  
 

สารประกอบโซเดียมออกไซด (Na2O) ไดรับความสนใจศึกษาจากนักวิจัยจำนวนมากและมีการประยุกตใชงานที่

หลากหลาย อาทิเชน นำมาใชเปนแบตเตอรี่ชนิดแข็ง (solid-state batteries) ตัวตรวจจับกาซ (gas detector) และเซลล

เชื้อเพลิง (fuel cell) เปนตน มีงานวิจัยหลากหลายที่ศึกษาสมบัติที่นาสนใจของสารประกอบ Na2O ทั้งการศึกษาทางทฤษฎี

และทางทดลอง ตัวอยางงานที่ผานวิจัย ไดแก. Zintl et al. (1934) ใชเทคนิควิเคราะหการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (X-rays 

Diffraction) เพื่อศึกษาสมบัติทางโครงสรางผลึกของสารประกอบ Na2O และไดรายงานผลของคาคงที่แลททิตไว Wu et al. 

(2020) ใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซชนิดกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-rays Diffraction) แบบผง ซึ่งใช

รังสีเอ็กซท่ีมาจากแหลงกำเนิดรังสีซินโครตรอน ในการวิเคราะหสมบัติทางโครงสรางผลึกของสารประกอบ Na2O ภายใตความ

ดันสูง ในสวนของงานวิจัยดานทฤษฎีคำนวณ Dovesi et al. (1991) ใชทฤษฎีการคำนวณแบบฮารทรีและฟอรค (Hartree-

Fock’s theory) ในการคำนวณหาคาคงท่ีผลึกและคาคงท่ียืดหยุนของสารประกอบ Na2O พบวาคาท่ีไดจากการคำนวณใหผล

สอดคลองกับการทดลอง ตอมา Moakafi et al. (2008) ไดใชทฤษฎีการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปล (First-principles 

calculations) ในการศึกษาผลของความดันที่มีตอสมบัติทางไฟฟาและทางแสงของสารประกอบ Na2O เปนตน 

ในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาสมบัติทางโครงสรางของสารประกอบ Na2O ดวยวิธีการคำนวณแบบเฟรสปรินซเิปล 

ซึ่งเปนวิธีทีไ่ดรับการยอมรับในปจจุบันถึงความแมนยำและความนาเช่ือถือ วิธีการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปลเปนการคำนวณ
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ทีอ่าศัยหลักการควอนตัมเชิงฟสิกสคำนวณ หลักการพื้นฐานในการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปลคือการแกปญหาสมการโชรดิง

เจอร (Schrödinger equation) และอาศัยความรูทางกลศาสตรควอนตัมประกอบกับทฤษฎีฟงกชันนัลของความหนาแนน 

(Density Functional Theory, DFT) ในการแกปญหา ซึ่งผลการคำนวณนี้สามารถนำไปเปรียบเทียบขอมูลจากการทดลอง

หรือการคำนวณกอนหนาได  

 

2. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสมบัติทางโครงสรางผลึกของสารประกอบ Na2O ดวยวิธีการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปลซ่ึง

มีพื้นฐานมากจากทฤษฎีฟงกชันนอลความหนาแนนนำเสนอโดย Hohenberg and Kohn (1964) และ Kohn and Sham 

(1965)  ในการศึกษาทางทฤษฎีเพื่อหาสมบัติที่นาสนใจของสารประกอบจะเปนการหาผลเฉลยของสมการโคหน-ชาม ดังแสดง

ในสมการที่ 1  

                                             (1) 
 

การหาผลเฉลยของสมการโคหน-ชาม ในงานวิจ ัยนี ้อาศัยโปรแกรมคำนวณ Vienna Ab-initio Simulation 

Package หรือ VASP  โดยเลือกใชการประมาณคาของอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนในระบบหลายอนุภาคแบบ Perdew-Burke-

Ernzerhof Generalized Gradient Approximation ( PBE-GGA) ซึ่งนำเสนอโดย  Perdew et al. (1996) ซึ่งคาที่ไดจาก

การคำนวณจะเปนคาพลังงานรวมของโครงสรางผลึกของสารประกอบที่ศึกษานั่นเอง โดยในงานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติทาง

โครงสรางของสารประกอบ Na2O ซึ่งมีโครงสรางผลึกแบบลูกบาศก ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 โครงสรางผลึกแบบลูกบาศกของสารประกอบ Na2O ที่ใชในงานวิจัยนี ้

 

ในงานวิจัยนี้ คาพลังงานรวม (E) ของโครงสรางผลึกแบบลูกบาศกของสารประกอบ Na2O จะถูกคำนวณโดย

กำหนดคาปริมาตรผลกึของหนวยเซลลตัง้แต 140 Å3 จนถึง 210 Å3  จากนั้นจะนำชุดขอมูลพลังงานท่ีเปนฟงกชันของปริมาตร 

หรือ E(V) ที่ไดไปฟตติ้งกับสมการสถานะของเบิรชและเมอรนักแฮนเพื่อหาสมบติทางโครงสรางผลึกซึ่งคือคาคงที่ที่ปรากฏใน 

สมการสถานะของเบิรชและเมอรนักแฮนที่นำเสนอโดย Birch (1947) และ Murnaghan (1944) แสดงในสมการที่ 2  

 

               (2)    
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เมื่อ  คือ E พลังงาน V คือ ปริมาตร คาคงท่ี E0 คือ พลังงานต่ำสุดที่ภาวะสมดุล คาคงท่ี V0 คือ ปริมาตรผลึกท่ีภาวะ

สมดุล คาคงท่ี  B0 คือ คาบัลกมอดูลัสและคาคงท่ี B’0 คือ อนุพันธอันดับหนึ่งของคาบัลกมอดูลัส                                   

        

3. ผลการวิจัย 

ผลการคำนวณคาพลังงานรวมเปนฟงกชันของปริมาตรของสารประกอบ Na2O ในโครงสรางผลึกแบบลูกบาศก แสดง

ในรูปที่ 2 โดยจุดสีดำแทนคาท่ีไดจากการคำนวณและเสนสีแดงเปนเสนท่ีไดจากการฟตติ้งชุดขอมูลดวยสมการสถานะของเบิรช

และเมอรนักแฮน ผลการฟตติ ้งใหคาพลังงานรวม E0 = -44.88 eV คาปริมาตรผลึกที ่ภาวะสมดุล V0 = 175.5 Å3  

คาบัลกมอดูลัส B0 = 45.4 GPa และคาอนุพันธอันดับหนึ่งของคาบัลกมอดูลัส B’0 = 4.3  คาปริมาตรท่ีภาวะสมดุล V0 สามารถ

นำไปคำนวณหาคาคงท่ีผลึกสารประกอบ Na2O ได จากความสัมพันธ V = a3 จากการคำนวณทำใหไดคาคงท่ีผลึก a = 5.598 

Å สมบัติทางโครงสรางผลึกที่ไดจากการคำนวณไดสรุปไวในตารางที่ 1  

 

 
 

รูปที ่2 กราฟความสัมพันธระหวางพลังงานกับปริมาตรของสารประกอบ Na2O ในโครงสรางผลึกแบบลูกบาศก 

 

ตารางที่ 1 สมบัติทางโครงสรางท่ีไดจากการคำนวณ และคาที่ไดจากงานวิจัยกอนหนา 

คาคงที ่ งานวิจัยนี ้ งานคำนวณอ่ืน งานทดลอง 
คาคงท่ีผลึก (Å) 5.598 5.398ก 5.592ข 5.68ค 

คาบัลกมอดูลสั (GPa) 45.4 56ก 47.11ข 44.1ค 

คาอนุพันธอันดับหนึ่งของคา

บัลกมอดลูัส (ไมมีหนวย) 

4.3   4.71ข - 

ก งานคำนวณโดย Thompson et at. (2009) 
ข งานคำนวณโดย Moakafi et at. (2008) 
ค งานทดลองโดย Wu et al. (2020) 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาคาสมบัติทางโครงสรางที่ไดจากการคำนวณในงานวิจัยนี้ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยกอน

หนา เมื่อเปรียบเทียบคาคงท่ีผลึกที่ไดจากงานวิจัยนี้กับงานคำนวณอื่น จะเห็นวาคาคงท่ีผลึกท่ีไดจากงานวิจัยนี้ใหคาใกลเคียง
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กับงานคำนวณของ Moakafi et at. (2008) แตจะใหคาที่สูงกวางานคำนวณของ Thompson et at. (2009) คาที่ไดจากการ

คำนวณใหผลที่แตกตางกันเพราะการเลือกใชการประมาณคาของอันตรกิริยากับอิเล็กตรอนในระบบที่แตกตางกัน เมื่อ

เปรียบเทียบคาคงที่ผลึกที่ไดจากงานวิจัยนี้กับงานทดลอง จะเห็นวาคาที่ไดมีความใกลเคียงกัน โดยคาความคลาดเคลื่อนจาก

การทดลองมีเพียง 1.44 เปอรเซนต ผลที่ไดจากการคำนวณบงบอกวาการคำนวณที่ใชในงานวิจัยนี้มีความแมนยำและ

นาเชื่อถือ จากตารางจะเห็นวาเมื่อคาคงท่ีผลึกมีคามากจะทำใหคาบัลกมอดูลัสมีคานอย โดยคาบัลกมอดูลัสเปนคาที่บงบอกถึง

ความตานทานของวัสดุตอการเปล่ียนแปลงปริมาตรหรือความตานทานของวัสดุตอการบีบอัด วัสดุที่มีคาบัลกมอดูลัสมากจะมี

ความสามารถในการตานทางตอแรงบีบอัดไดมากกวาวัสดุที่มีคาบัลกมอดูลัสนอย  

 

4. บทสรุป 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสมบัติทางโครงสรางของสารประกอบ Na2O โดยเปนการศึกษาทางทฤษฎีคำนวณดวย

วิธีการคำนวณแบบเฟรสปรินซิเปล ผลการคำนวณที่ไดจากงานวิจัยนี้ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาเปนอยางดี โดยเม่ือ

เปรียบเทียบผลการคำนวณคาคงที่ผลึกกับคาที่ไดจากการทดลองพบวาคาความคลาดเคลื่อนมีคานอยเพียง 1.44 เปอรเซนต 

บงบอกถึงความแมนยำและความนาเชื่อถือของการคำนวณในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ

และสามารถนำไปประยุกตใชกับการศึกษาสมบัติทางโครงสรางผลึกของสารประกอบอื่นตอไป 
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บทคัดยอ  
 

สะเก็ดเงินเปนโรคทางระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการอักเสบแบบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผิวหนังบริเวณช้ันหนังกำพรา
เกิดการแบงตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคยังไมทราบแนชัด เมื่อเร็วๆนี้โปไซโตไคนทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอร
แอลฟาเปนเปาหมายที่ไดรับความสนใจสำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน ในการศึกษานี้ไดเลือกใชสารสำคัญในบัวบก ไดแก 
เอเชียติโคไซด (Asiaticoside), กรดเอเชียติค (Asiatic acid), มาดีแคสโซไซด (Madecassoside) และกรดมาดีแคสซิค 
(Madecassic acid) เพื่อวิเคราะหบริเวณที่จับกับทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอรแอลฟาโดยอาศัยโปรแกรม Autodock Vina ใน
การจำลองการจับเชิงโมเลกุลเทียบกับสารมาตรฐาน SPD304 นอกจากนี้ไดวิเคราะหรูปแบบการเขาจับในระดับอะตอมดวย
โปรแกรม Discovery Studio Visualizer 2017 ผลการศึกษาพบวาสารมาดีแคสโซไซด (Madecassoside) จากบัวบกมี
ศักยภาพเปนสารตนแบบสำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหการเขาจับระหวางโมเลกุลไดอธิบายถึง
กรดแอมิโนท่ีมีความสำคัญในการเขาจับกับทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอรแอลฟา การเขาใจถึงความสัมพันธระหวางโครงสราง ฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยา และรูปแบบการเขาจับของลิแกนดกบัโปรตีน นำไปสูองคความรูที่เปนประโยชนสำหรับการคนพบและพัฒนา
ยาตอไป  
 
คำสำคัญ: สะเก็ดเงิน ทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอรแอลฟา บัวบก การจำลองการจับเชิงโมเลกุล  
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Abstract 
 

Psoriasis is a chronic immune-mediated inflammatory disease characterize by hyperproliferative 
epidermal cells. The exact cause of the disease is still unknown. Recently, the pro-cytokine tumor 
necrosis factor alpha (TNF-alpha) has been an attractive target for the treatment of psoriasis. In this 
study, major compounds include asiaticoside, asiatic acid, madecassoside and madecassic acid form 
Centella asiatica were selected and virtually docked with TNF-alpha binding site through a molecular 
docking approach using Autodock Vina program. SPD304 was also used as a positive control for the 
docking study. Moreover, the binding mode at the atomistic level was analyzed by using Discovery 
Studio Visualizer 2017 program. The results showed that madecassoside from Centella asiatica has the 
potential to be lead compounds for psoriasis treatment. Especially, binding analysis explained in detail 
information showing the key amino acid residues involved in TNF-alpha binding. In conclusion, the 
understanding of the relationship between structures and pharmacological effects and the ligand-protein 
binding pattern leads to important information for further drug discovery and development.  
 
Keywords: psoriasis, tumor necrosis factor alpha, Centella asiatica, molecular docking simulation  
 
1. บทนำ  
 

โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) จัดเปนโรคทางระบบภูมิคุมโรคท่ีกอใหเกิดอักการเสบของผิวหนังแบบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มี
ลักษณะอาการท่ีสำคัญของโรคคือ เปนปนหนา มีผื่นแดง คัน รวมกับมีสะเก็ดสีขาวคลายเงิน เมื่อสะเก็ดหลุดออกจะพบจุด
เลือดออกอยูบนช้ันผิวหนังของรอยโรค การเกิดโรคสะเก็ดเงินมีปจจัยที่เกี่ยวของท้ังจากพันธุกรรมของผูปวย และสิ่งกระตุนจาก
ภายนอกรางกาย  ทำใหระบบภูมิคุมกันของรางกายหลั่งสารกออักเสบเพ่ิมขึ้น สงผลใหเกิดความผิดปกติของการแบงตัวของ
เซลลผิวหนัง ทูเมอรนิโครซิสแฟคเตอรแอลฟา (tumor necrosis factor alpha หรือ TNF-alpha) เปนโปรไซโตไคนที่
เกี่ยวของกับการอักเสบท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง มีความสัมพันธอยางมากตอการเกิดโรคสะเก็ดเงิน โดยพบวาผูปวยโรค
สะเก็ดเงินมีระดับ TNF-alpha สูงทั้งในกระแสเลือด และบริเวณรอยโรคที่ผิวหนัง ดังนั้นการรักษาโรคสะเก็ดเงินจึงไดพิจารณา
ใชยาที่มีคุณสมบัติยับยั้ง TNF-alpha (TNF-alpha inhibitors) เปนแนวทางหน่ึงในการรักษา (Bissonnette et al., 2017) 

นอกจากการใชยาในการรักษาโรคสะเก็ดเงินแลว การใชสมุนไพรถือเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงิน มี
การรายงานวาประมาณครึง่หน่ึงของผูปวยโรคสะเก็ดเงินในประเทศแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไดใชสมุนไพรในการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน ท้ังรูปแบบที่ใชเปนการรักษาเดี่ยว และรูปแบบท่ีใชรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน  Centella asiatica หรือบัวบก 
เปนสมุนไพรที่นิยมนำมาใชรักษาโรคหลายชนิดในประเทศไทย โดยพบวาบัวบกมีสรรพคุณตานการอักเสบ ลดปวด ยับยั้งเช้ือรา 
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ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย ตานเซลลมะเร็ง รวมถึงรักษาโรคและอาการผิดปกติทางผิวหนังตางๆ เชน โรคเรื้อน สมานแผล แกฟกช้ำ 
และโรคสะเก็ดเงิน เปนตน ปจจุบันไดมีการศึกษาถึงสารประกอบทางเคมีในบัวบกพบวา ประกอบดวยสารหลักคือ 
asiaticoside, asiatic acid, madecassoside และ madecassic acid (Wu et al., 2012) อยางไรก็ตามยังไมเปนที่แนชัดวา
สารประกอบใดในบัวบกที่มีฤทธิ์รักษาโรคสะเก็ดเงิน ผูวิจัยจึงประสงคทำการทดสอบฤทธ์ิของสารประกอบหลักในบัวบก โดย
มุงเนนศึกษากลไกการออกฤทธ์ิตานสะเก็ดเงินเช่ือมโยงกับการยับยั้ง TNF-alpha 

การจำลองการจับเชิงโมเลกุล (Molecular docking simulation) เปนกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่ใชในการ
คนหาสารยับยั้งตนแบบกับโปรตีนเปาหมายที่สนใจ วิธีการนี้สามารถชวยทำนายฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ลดระยะเวลาและ
คาใชจายในการทดสอบสารในหองปฏิบัติการใหนอยลง โดยอาศัยการเปรียบเทียบขอมูลระหวางสารยับยั้งที่จับอยูกับ
โครงสรางโปรตีนที่สนใจ และใชคาพลังงานที่ไดมาวิเคราะห (Trott & Olson, 2010) หากสารใดมีพลังงานต่ำที่สุดดีกวาสาร
ยับยั้งจากโปรตีนตนแบบ ก็จะเปนโมเลกุลที่สนใจนำมาทดสอบตอในหองปฏิบัติการตอไปได ผลของการศึกษานี้จะนำไปสูการ
สรางองคความรูใหม เพื่อใหเขาใจกลไกในระดับโมเลกุล และนำไปสูการพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรไทย ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงินตอไปได  
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อศึกษาฤทธ์ิยับยั้ง TNF-alpha ของสารประกอบหลักในบัวบก 
 2.2 เพื่อศึกษาการเขาจับระหวางโมเลกุลของสารประกอบหลักในบัวบกกับ TNF-alpha 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 3.1 การเตรียมโครงสรางโมเลกุลของลิแกนดและโปรตีนเปาหมาย 
 การเตรียมลิแกนดใชขอมูลโครงสรางสามมิติจากฐานขอมูล Pubchem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) 
โดยดาวนโหลดโครงสรางลิแกนดจากหมายเลขรหัส (Pubchem CID) ดังตอไปน้ี asiaticoside (CID108062), asiatic acid 
(CID119034), madecassoside (CID45356919), madecassic acid (CID73412), และตั วยับยั้ ง TNF-alpha ตนแบบ 
SPD304 (CID5327044) ดังภาพท่ี 1 จากนั้นทำการคำนวณปรากฏการณเชิงควอนตัม (quantum computing) เพื่อใหได
โครงสรางสามมิติของสารที่เหมาะสม (optimization) ดวยระเบียบวิธี Density Function Theory (DFT) ที่ระดับความ
ถูกตอง B3LYP/6-31G(d,p) โดยโปรแกรม Gaussian 09 (Lakshmi, Balachandran, Arul, Ronaldo, & Hubert, 2019)
การเตรียมโปรตีนเปาหมาย TNF-alpha จะดาวนโหลดโครงสรางโปรตีน 3 มิติ TNF-alpha จากฐานขอมูลโปรตีนโครงสราง 
(Protein Data Bank, PDB)  รหัส 2AZ5 จากนั้นกำจัดโมเลกุลน้ำ และโมเลกุลอื่นๆ ใหคงเหลือเพียงโครงสรางโปรตีน TNF-
alpha เพยีงอยางเดียว ดวยโปรแกรม UCSF Chimera 1.14 (Pettersen et al., 2004) 
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ภาพท่ี 1 โครงสราง 2 มิติของสาร a) asiaticoside, b) asiatic acid, c) madecassoside, d) madecassic acid และ e) 

SPD304 (positive control) 
 

 3.2 การจำลองการจับเชิงโมเลกลุ 
 จำลองการจับเชิงโมเลกุลแบบจำกัดการหมุนดวยโปรแกรม Autodock Vina โดยกำหนดขอบเขตบริเวณของ
เปาหมายท่ีทำการศึกษาในตำแหนงเดียวกับสารมาตรฐานที่จับกับ TNF-alpha จากโปรตีนโครงสราง รหัส 2AZ5 ดวย
โปรแกรม Autodock tools ดังภาพที่ 2 ผลลัพธที่ไดจะแสดงเปนคาพลังงานการเขาจับที่เหมาะสมของแตละโมเลกุล 
(binding affinity; kcal/mol) 
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ภาพท่ี 2 ตำแหนงเปาหมายบรเิวณที่ออกฤทธิ์ของ TNF-alpha 

 
3.3 การวิเคราะหรูปแบบการเขาจับระหวางลิแกนดกับโมเลกุลเปาหมาย 
ใชโปรแกรม Discovery Studio Visualizer 2017 วิเคราะหรูปแบบอันตรกิริยาการเขาจับระหวางลิแกนดกับกรด

แอมิโนของโมเลกุลเปาหมาย (Wang et al., 2015) 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

4.1 การจำลองการจับเชิงโมเลกุล 
 ในการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมที่ใชในการจำลองการจับเชิงโมเลกุลอาศัยโครงสรางของลิแกนด  
(SPD304) ที่ไดจากโปรตีน TNF-alpha รหัส 2AZ5 เปรียบเทียบกับ SPD304 (CID5327044) ที่ไดจากฐานขอมูล pubchem 
ดังภาพท่ี 3 จะเห็นไดวาโครงสรางโมเลกุล 3 มิติ ของลิแกนดมีขนาด และการจัดเรียงตัวอยูในระนาบที่ซอนทับกัน บงบอกวา
โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหมีความถูกตอง แมนยำ และนาเชื่อถือ 
 การศึกษาการเขาจับกันระหวางสารท่ีใชศึกษาท้ัง 5 ชนิด กับ TNF-alpha ดวยโปรแกรม Autodock Vina พบวาคา 
binding affinity ของสารทั้ง 5 ชนิด ไดแก madecassoside, SPD304, madecassic acid, asiatic acid และ asiaticoside 
และ  มีคาเทากับ -8.7,-8.6, -8.5, -8.4 และ -7.4, kcal/mol ตามลำดับ จากผลการศึกษามีเพียง madecassoside เทานั้นท่ีมี
คา binding affinity ต่ำกวา สาร SPD304 และมีการจัดเรียงตัวอยูในตำแหนงที่ออกฤทธ์ิเดียวกัน ดังภาพที่ 4 บงบอกวา 
madecassoside มีศักยภาพในการเขาจับ และยับยั้งโมเลกุล TNF-alpha ไดดีกวา SPD304 ที่เปนสารมาตรฐานตนแบบใน
การยับยั้งการทำงานของ TNF-alpha  
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ภาพท่ี 3 การจัดเรียงตัวโครงสราง 3 มิติ ของสารมาตรฐาน SPD304 (สีเทา) จากโครงสรางของ PDB และ  

โครงสรางจากการจำลองการจับเชิงโมเลกุล (สีฟา) 
 

 
ภาพท่ี 4 การการจัดเรียงตัวในบริเวณตำแหนงที่ออกฤทธิ์ของสาร asiaticoside (สีเทา), asiatic acid (สีสม),  

madecassoside (สเีขียว), madecassic acid (สมีวง) และ SPD304 (สีฟา) 
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4.2 การวิเคราะหรูปแบบการเขาจับระหวางลิแกนดกับโมเลกุลเปาหมาย 
ขอมูลการเขาจับกันระหวางลิแกนดกับโมเลกุลเปาหมายนั้นนับวามีความสำคัญอยางมากในการศึกษาและพัฒนายา  

โดยทั่วไปแลวจะเก่ียวของกับปฏิสัมพันธแบบไฮโดรโฟบิกและพันธะไฮโดรเจน จากการศึกษาน้ีสารสวนใหญเกิดปฏสิัมพันธการ
เขาจับแบบไฮโดรโฟบิกและพันธะไฮโดรเจน  (ภาพที่  5)  เมื่อเปรียบเทียบระหวางสารมาตรฐาน  SPD304 และ 
madecassoside ที่มีความสามารถในการเขาจับดีที่สุด พบวาสารมาตรฐาน SPD304 สามารถเกิดอันตรกิริยาระหวาง TNF-
alpha ที่กรดแอมิโน Leu57, Tyr59, Ser60, Gln61, Leu120, Gly121, Gly122, Tyr151 และ Tyr191 ของ chain A และ
เกิดอันตรกิริยากับกรดแอมิโน Leu57, Tyr59, Ser60, Gln61, Tyr119, Leu120, Gly121, Tyr151 และ ILE155  ของ 
chain B ในสวน madecassoside มีตำแหนงการเกิดอันตรกิริยาระหวาง TNF-alpha ที่กรดแอมิโนมีความแตกตางจากสาร
มาตรฐาน SPD304 เพียงเล็กนอยคือท่ีบริเวณ chain A ไมเกิดอันตรกิริยาระหวางกรดแอมิโน Leu57 และ Gly122 แตมีการ
เกิดอันตรกิริยากับกรดแอมิโน Lys98, Glu116 และ Pro117 ในขณะท่ีบริเวณ chain B ไมเกิดอันตรกิริยาระหวางกรดแอมิโน 
Leu57 และ Ile155 แตเกิดอันตรกิริยากับ Lys98 อยางไรก็ตาม รูปแบบกรดแอมิโนของตำแหนงที่แตกตางกันนี้ส วนใหญ
อาศัยแรงแรงแวนเดอรวาลสในการเขาจับจึงไมนามีผลตอการเขาจับมากนัก เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นพบวาสาร
มาตรฐาน SPD304 จะอาศัยปฏิสัมพันธสวนใหญแบบไฮโดรโฟบิกในการเขาจับกับ TNF-alpha มีเพียง Gly121 ที่บริเวณ 
chain A เทานั้นท่ีอาศัยพันธะแฮโลเจนในการเขาจับกับ TNF-alpha ในขณะที่ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นของสาร madecassoside 
พบวาเกิดพันธะไฮโดรเจนที่บริเวณ chain A ระหวางกรดแอมิโน Ser60, Tyr119, Gly121 และ Tyr151 นอกจากน้ีที่ 
Tyr151 ยังสามารถเกิดพันธะโควาเลนซได จึงทำใหการจับระหวางโมเลกุลของสาร madecassoside และ TNF-alpha มี
ความเสถียรและมีคาพลังงานการเขาจับที่ดีกวาสารอื่นๆ 
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ภาพท่ี 5 อันตรกิริยาระหวางลิแกนดกับโมเลกุลเปาหมาย 

 
5. บทสรุป 
 

 การจำลองการจับเชิงโมเลกุลเปนวิธีการคนพบและพัฒนายา ที่มีความรวดเร็ว และสะดวกสำหรับการทำนายฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา ในการศึกษาน้ี พบวา สาร madecassoside ซึ่งเปนสารประกอบหลักชนิดหนึ่งในบัวบก มีความสามารถใน
การเขาจับกับ TNF-alpha ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสาร SPD304 ซึ่งเปนสารมาตรฐานท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง TNF-alpha ดังนั้น
สาร madecassoside จึงเปนสารในบัวบกที่มีศักยภาพในการลดการอักเสบ รักษาโรคสะเก็ดเงินผานกลไกการยับยั้ง TNF-
alpha  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดของยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห 4 ชนิด คือ ยางบีอาร ยางเอสบีอาร ยางเอ็นบีอาร และยางอีพีดีเอ็ม ดวยเครื่องทดสอบความ
หนืดมูนนี่ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 1646-99 พบวา ยางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีแรงบิดเริ่มตนของการทดสอบการ
ผอนคลายความเคนสูงกวายางคอมพาวดของยางสังเคราะห มีระยะเวลาในการคืนตัวสูสภาวะสมดุลยาวกวา แตมีอัตราการ
ผอนคลายความเคนต่ํากวายางคอมพาวดของยางสังเคราะหทั้ง 4 ชนิด นั่นคือยางธรรมชาติมีพฤติกรรมการตอบสนองตอแรง
กระทําเปนแบบของแข็งยืดหยุนสูงกวายางสังเคราะห ซึ่งสงผลใหยางคอมพาวดของยางธรรมชาติตองใชเวลาการในการเก็บ
ยางระหวางกระบวนการผลิตนานกวา เพ่ือใหยางคืนตัวกลับสูสภาวะสมดุล ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนและนําไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไปได 
 
คําสําคัญ: ยางคอมพาวด การผอนคลายความเคน เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 
 

Stress Relaxation Behavior of Compound Rubbers Using Mooney Viscometer 
 

Nattakan Mannaklua*, Raihana Cheteh, and Watcharin Sainumsai 

Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat 

University 

*Corresponding Author; E-mail: 594236002@parichat.skru.ac.th 
 

Abstract 
 

This work aims to comparative study stress relaxation behavior of natural rubber and synthetic 

rubber (BR, SBR, NBR and EPDM) compounds by using Mooney viscometer following ASTM D 1646-99 

standard test method. It was found that natural rubber compound 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 synthetic rubber compounds. 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: compound rubber, stress relaxation, Mooney viscometer 
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1. บทนํา  
 

ยางจัดเปนวัสดุประเภทหยุนหนืด (viscoelastic material) มีสมบัติเปนทั้งของเหลวหนืด (viscous) และของแข็ง
ยืดหยุน (elastic) (Ngai et al., 2014; Ward & Hadley, 1993) นั่นคือ ยางสามารถยืดและไหลไดเมื่อไดรับแรงกด ซึ่งเปน
สมบัติของของเหลวหนืด เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซึ่งเปนสมบัติของแข็งยืดหยุน ดังนั้น เมื่อยางมีสมบัติ
ทั้งของเหลวหนืดและของแข็งยืดหยุน ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเมื่อไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเมื่อคลายแรงกระทําออก ยาง
สามารถคืนรูปกลับแตไมเทาเดิม วัสดุยางแบงตามแหลงที่มาไดเปน 2 กลุมคือยางธรรมชาติ (natural rubber, NR) และยาง
สังเคราะห (synthetic rubber) (Hofmann, 1994) 

ยางธรรมชาติจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ไดจากตนยางพันธุฮีเวียบราซิลเลียนซิส (Hevea 

brasiliensis) (จิตตลัดดา, 2553) ยางธรรมชาติมีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก มีการจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ ซิส-

1,4-พอลิไอโซพรีน (พรพรรณ, 2540) ปจจุบันมีการนํายางธรรมชาติไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลายชนิด สมบัติเดนของยาง
ธรรมชาติไดแก ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) สูง แมไมไดเติมสารเสริมแรง เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสราง
โมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง (Toki & Hsiao, 2003; Tosaka et al., 2004; Toki et al., 2005) 
สามารถยืดไดถึงประมาณ 1000% หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1988) ความสามารถใน
การยืดไดสูงนี้ ทําใหสามารถใชยางธรรมชาติในผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง มีสมบัติเชิงพลวัต (dynamic properties) ที่ดี มี
ความยืดหยุน (elasticity) สูง ความรอนสะสมภายใน (heat build-up) ที่เกิดขณะใชงานต่ํา และมีสมบัติการเหนียวติดกัน 
(tack) ที่ดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก ยางลอเคร่ืองบิน หรือใชผสมกับยางสังเคราะหในการผลิตยางรถยนต 
นอกจากน้ันยังมีความตานทานตอการฉีกขาด (tear resistance) สูง (พรพรรณ, 2540) ทั้งที่อุณหภูมิต่ําและอุณหภูมิสูง 

ยางสังเคราะหผลิตจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization) ของมอนอเมอรชนิดตางๆ ยางสังเคราะหที่ใช
งานทั่วไป เชน ยางเอสบีอาร (styrene butadiene rubber, SBR) เปนยางท่ีสังเคราะหจากการพอลิเมอไรซรวมกันของ   
สไตรีนกับบิวทาไดอีน สวนยางบีอาร (butadiene rubber, BR) เปนยางท่ีสังเคราะหจากการพอลิเมอไรซของมอนอเมอร   
บวิทาไดอีน มีความยืดหยุนและสมบัติการกระเดงกระดอนสูง ยางเอ็นบีอาร (acrylonitrile butadiene rubber, NBR) เปน
ยางสังเคราะหที่มีความเปนขั้วสูง สังเคราะหจากการพอลิเมอไรซรวมกันของมอนอเมอรอะไครโลไนไตรลกับบิวทาไดอีน 
ประกอบดวยอะไครโลไนไตรลตั้งแต 18-51 เปอรเซ็นต และยางอีพีดีเอ็ม (etheylene propylene diene rubber, EPDM) 
ซึ่งสังเคราะหมาจากการพอลิเมอรไรซรวมกันของมอนอเมอร 3 ชนิด คือ เอทธิลีน พรอพีลีน และไดอีน ปริมาณเล็กนอย เปน
ยางท่ีสายโซหลักไมมีสวนท่ีอิ่มตัวเลย จึงมีความทนทานตอการเสื่อมสภาพจากความรอน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี 
กรด และดางไดดีมาก นอกจากนี้ ยังมียางสังเคราะหชนิดพิเศษอื่นๆ สําหรับการใชงานเฉพาะทางอีกหลายชนิด เชน ยาง
ซิลิโคน ยางบิวไทล ยางฟลูออโรคารบอน ยางพอลิซัลไฟด ยางพอลิยูรีเธน เปนตน 

การนําวัสดุยางมาใชผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะมีการผสมสารเคมีลงไปในยางดิบ (raw rubber) ยางท่ีผสมสารเคมี
แลวเรียกวายางคอมพาวด (compound rubber) ยางดิบมีความหนืดสูงจะทําใหการบดผสมเปนไปไดยากเน่ืองจากสารเคมี
จะเขาผสมกับยางไดยากและจะใชพลังงานในการบดผสมสูง (บุญธรรม, 2539) ดวยเหตุนี้กอนการใส สารเคมีลงไปจึงตองมี
การลดความหนืดโดยการบดยางใหนิ่ม (mastication) ในบางกรณีอาจมีการเติมสารชวยยอยโมเลกุล (peptizer) เพื่อใหยาง
นิ่มเร็วข้ึน โดยทั่วไปการบดยางจะทําในเคร่ืองบดซึ่งอาจใชเครื่องบดผสมระบบปด (internal mixer) หรือเคร่ืองบดผสมสอง
ลูกกลิ้ง (two-roll mill) ซึ่งเปนเครื่องบดผสมระบบเปด (Dick, 2001; Hofmann, 1994) ขั้นตอนน้ียางจะถูกทําใหนิ่มโดย
โมเลกุลของยางถูกทําใหฉีกขาดดวยแรงเฉือนจากเคร่ืองบดผสม เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ (Mooney viscometer) เปน
เครื่องมือสําหรับทดสอบความหนืดมูนนี่ ลักษณะการวัลคาไนซและการผอนคลายความเคนของยางดิบและยางคอมพาวด ซึ่ง
ในงานวิจัยนีใ้ชเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ รุน MV-3000-VS ผลิตและจัดจําหนายโดยบรษิัท GOTECH Testing Machines 

Inc. ซึ่งการผอนคลายความเคนเปนพฤติกรรมของวัสดุประเภทหยุนหนืดที่ตอบสนองตอแรงกระทํา ซึ่งจะประกอบดวยการ
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ตอบสนองแบบของแข็งที่ยืดหยุน (elastic response) และการตอบสนองของของเหลวหนืด (viscous response) (Dick, 

2001; Ngai et al., 2014) อัตราการผอนคลายความเคนสามารถบงช้ีไดวาวัสดุชนิดนั้นๆ มีการตอบสนองแบบของแข็งที่
ยืดหยุน หรือการตอบสนองของของเหลวหนืด ซึ่งวัสดุที่อัตราการผอนคลายความเคนต่ํากวา จะมีการตอบสนองแบบของแข็ง
ที่ยืดหยุนสูงกวา สวนวัสดุที่มีอัตราการผอนคลายความเคนสูงมีการตอบสนองแบบของเหลวหนืด 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวด 5 ชนิด คือยางธรรมชาติ (ยางแทง
มาตรฐานเกรด 5แอล) กับยางสังเคราะหที่ใชงานท่ัวไป 4 ชนิด ไดแก ยางบีอาร ยางเอสบีอาร ยางเอ็นบีอาร และยางอีพีดีเอ็ม 
โดยใชเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ รุน MV-3000-VS 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 วัสดุที่ใชในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ศึกษาเปรียบเทียบการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวด โดยใชยาง 5 ชนิด ดังน้ี 

1) ยางแทงมาตรฐานเกรด 5แอล (STR 5L) ผลิตโดยบริษัทหวาไทรับเบอร จํากัด จังหวัดสงขลา 
2) ยางบีอาร (BR) KUMHO KBR 01 ผลิตโดยบริษัท KUMHO Petrochemical Co., Ltd. 

3) ยางเอสบีอาร (SBR) BSTE SBR 1502 ผลิตโดยบริษัท BST Elastomers Co., Ltd. 

4) ยางเอ็นบีอาร (NBR) NANCAR® 3345 ผลิตโดยบริษัท NANTEX Industry Co., Ltd. 

5) ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) VISTALONTM 2504 ผลิตโดยบริษัท Exxon Mobil Chemical Co., Ltd. 
 

3.2 การเตรียมยางคอมพาวด 
ผสมยางคอมพาวดตามสูตรการทดลองในตารางที่ 1 โดยนํายางมาบดผสมกับสารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 

3182 (1994)  ดวยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี friction ratio เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัย
เจริญเอ็นจิเนียริ่ง หลังจากน้ันนํายางคอมพาวดมาทดสอบความหนืดมูนนี่ และการผอนคลายความเคน 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณยางและสารเคมีที่ใชของยางคอมพาวด 

สวนประกอบ 
ปริมาณ (phr*) 

NR BR SBR NBR EPDM 

ยางธรรมชาต ิ 100 - - - - 

ยางบีอาร - 100 - - - 

ยางเอสบีอาร - - 100 - - 

ยางเอ็นบีอาร - - - 100 - 

ยางอีพีดีเอ็ม - - - - 100 

กรดสเตียริค 1 1 1 1 1 

ซิงคออกไซด 5 5 5 5 5 

ซีบีเอส 1 1 1 1 1 

กํามะถัน 2 2 2 2 2 

* phr = parts per hundred rubber  
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3.3 การทดสอบความหนืดมูนนี่และการผอนคลายความเคน  
นํายางคอมพาวดมาทดสอบความหนืดมูนนี่และการผอนคลายความเคนดวยเคร่ืองทดสอบความหนืดมูนนี่ รุน MV-

3000-VS (GOTECH Testing Machines Inc.) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยใชโรเตอรขนาดใหญ ตามวิธีการทดสอบ
มาตรฐาน ASTM D 1646 (1999) ซึ่งในการทดสอบจะมี 3 ขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 1(ก) โดยข้ันตอนแรกจะเปนการอุนยาง
ตัวอยางเปนเวลา 1 นาที ในขั้นตอนท่ีสอง โรเตอรจะหมุนดวยความเร็ว 2 รอบตอนาทีและบันทึกคาแรงบิดเปนคาความหนืด
มูนนี่ของยางตัวอยางท่ีเวลา 4 นาที และในข้ันตอนท่ีสาม เปนการวัดการผอนคลายความเคนของยางหลังจากโรเตอรหยุดหมุน 
โดยจะบันทึกคาแรงบิดเปนเวลา 1 นาที 
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รูปท่ี 1 (ก) คาแรงบิดในการทดสอบความหนืดมูนนี่และการทดสอบการผอนคลายความเคน และ (ข) ความสัมพันธระหวางคา

แรงบิด (Mooney units) กับเวลา (วินาที) 
 

จากนั้นนําขอมูลแรงบิด (Mooney viscosity value) มาวิเคราะหหาอัตราการผอนคลายความเคน (rate of stress 

relaxation) จากความสัมพันธของแรงบิด (Mooney units) กับเวลา (วินาที) แสดงดังรูปที่ 1(ข) ซึ่งสามารถคํานวณคาคงท่ี
และอัตราการผอนคลายความเคนไดจากสมการยกกําลังแบบถดถอยดังสมการ (1) ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวย
คาเฉลี่ย 

M = k(t)a           (1) 
โดยที่  M หมายถึง คาแรงบิดในหนวย Mooney units 

k หมายถึง คาคงที่ เปนแรงบิดในหนวย Mooney units ที่เวลา 1 วินาทีหลังจากโรเตอรหยุดหมุน 

t หมายถึง เวลา (วินาที) 

a หมายถึง อัตราการผอนคลายความเคน (s-1) 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ความสัมพันธระหวางแรงบิดหลังโรเตอรหยุดหมุนกับเวลาของยางคอมพาวดของยางธรรมชาติและยางสังเคราะหทั้ง 
4 ชนิด แสดงดังรูปที่ 2(ก) พบวาในชวงแรกที่โรเตอรหยุดหมุน คาแรงบิดของยางคอมพาวดทุกชนิดจะลดลงอยางรวดเร็ว 
หลังจากน้ันคาแรงบิดจะคอย ๆ ลดลงตามระยะเวลา ซึ่งยางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีคาแรงบิดเริ่มตนสูงที่สุด รองลงมา
เปนยางคอมพาวดของยางบีอาร โดยท่ียางคอมพาวดของยางเอสบีอารและยางเอ็นบีอารมีคาแรงบิดเริ่มตนต่ําที่ใกลเคียงกัน 
สวนยางคอมพาวดของยางอีพีดีเอ็มมีคาความหนืดเริ่มตนต่ําที่สุด ดังรูปที่ 2(ข) ทั้งนี้เน่ืองมาจากยางธรรมชาติซึ่งมีน้ําหนัก
โมเลกุลสูง (พรพรรณ, 2540) ตองใชแรงขับสูงเพื่อหมุนโรเตอรใหมีความเร็ว 2 รอบตอนาที ในขณะท่ียางสังเคราะหนั้น 
โดยทั่วไปจะมีการควบคุมขนาดโมเลกุลสําหรับการใชงานท่ีเหมาะสมไว ซึ่งในงานวิจัยนี้พบวายางคอมพาวดของยางสังเคราะห

(ข) (ก) 
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ทุกชนิดมีคาความหนืดเริ่มตนต่ํากวายางธรรมชาติ อาจเปนเพราะยางสังเคราะหเหลานี้มีน้ําหนักโมเลกุลของยางต่ํากวายาง
ธรรมชาติ ทําใหคาแรงบิดนอยกวาไปดวย 
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(ก) แรงบิด     (ข) คาแรงบิดหลังโรเตอรหยุดหมนุ 
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(ค) การลดลงของแรงบิด   (ง) เปอรเซ็นตการลดลงของแรงบิดที่เวลา 60 วินาที  

รูปท่ี 2 แรงบิดและการลดลงของแรงบิดหลังจากท่ีโรเตอรหยดุหมุน 

 

การลดลงของคาแรงบิดหลังจากโรเตอรหยุดหมุน พบวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีการลดลงของคาแรงบิดชา
กวายางคอมพาวดของยางสังเคราะห ทั้งนี้อาจเปนเพราะยางธรรมชาติมีความยืดหยุนและน้ําหนักโมเลกุลสูงกวายาง
สังเคราะห ดังรูปที่ 2(ค) ยางคอมพาวดของยางอีพีดีเอ็มมีการลดลงของคาแรงบิดมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะยางอีพีดีเอ็ม
เปนยางท่ีสังเคราะหมาจากมอนอเมอรที่มีความเปนของเหลวหนืดมากกวายางสังเคราะหชนิดอื่น สวนยางเอสบีอารและยาง
เอ็นบีอารจะมีสวนประกอบของสไตรีนและอะไครโลไนไตรลที่แสดงความเปนของเหลวหนืด ตามลําดับ โดยมีสวนประกอบ
ของบิวทาไดอีนที่แสดงสมบัติของของแข็งอิลาสติก (Hofmann, 1994) จึงทําใหยางคอมพาวดของยางทั้งสองชนิดนี้มีการ
ลดลงของแรงบิดที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจะไดพิจารณาอัตราการผอนคลายความเคนตอไป จากรูปที่ 2(ง) จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
ยางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีคาแรงบิดลดลงนอยกวายางคอมพาวดของยางสังเคราะหทั้ง 4 ชนิด หลังจากโรเตอรหยุด
หมุนเพียง 1 นาที แสดงวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติสามารถจะคืนตัวกลับสูสภาวะสมดุลไดชากวายางคอมพาวดของ
ยางสังเคราะห นั่นคือยางคอมพาวดของยางธรรมชาติจะตองใชเวลานานกวาเพื่อคืนตัวกลับสูสภาวะสมดุล 

อัตราการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดสามารถวิเคราะหไดจากความสัมพันธของแรงบิดกับเวลา โดยใช
สมการยกกําลังแบบถดถอยดังรูปที่ 3 โดยอัตราการผอนคลายความเคนพิจารณาไดจากความชันของความสัมพันธระหวาง
แรงบิดกับเวลา ซึ่งอัตราการผอนคลายความเคนของยางท่ีมีคานอยจะบงช้ีวายางตัวอยางนั้นมีพฤติกรรมของแข็งที่ยืดหยุน 
(elastic) สูง (Treloar, 2005; Gent, 2014) ในทางกลับกันยางตัวอยางที่มีอัตราการผอนคลายความเคนสงูจะแสดงพฤติกรรม
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ของของเหลวหนืด (viscous) สูง จากรูปท่ี 4 พบวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีอัตราการผอนคลายความเคนต่ําที่สุด คือ 
0.186 หนวยตอวินาที น่ันแสดงวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติมีพฤติกรรมของแข็งที่ยืดหยุนสูงกวายางคอมพาวดของยาง
สังเคราะหทั้ง 4 ชนิด หากพิจารณาเปรียบเทียบในยางคอมพาวดของยางสังเคราะหดวยกัน พบวายางคอมพาวดของยางบีอาร
มีพฤติกรรมของแข็งที่ยืดหยุนสูงกวายางคอมพาวดของยางเอ็นบีอาร ยางเอสบีอาร และยางอีพีดีเอ็ม ตามลําดับ ซึ่งอาจเปนผล
มาจากท้ังสวนประกอบของยางและขนาดน้ําหนักโมเลกุล รวมถึงโครงสรางของโมเลกุลดวย (Treloar, 2005) ซึ่งจะได
ทําการศึกษาตอไปในอนาคต ยางสังเคราะหซึ่งมีพฤติกรรมของแข็งที่ยืดหยุนต่ํากวายางธรรมชาติอยางมาก ทําใหการบดผสม
สารเคมีเขาไปในยางทําไดงายข้ึน (บุญธรรม , 2539) นอกจากนี้อาจสงผลดีตอระยะเวลาการเก็บยางคอมพาวด ตลอดจน
กระบวนการแปรรูปในข้ันตอนอ่ืน ๆ ตอไปดวย 

 
รูปที ่3 แรงบิดกับเวลาของยางคอมพาวดของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 
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รูปที่ 4 อัตราการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดชนิดตาง ๆ 
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ตารางที ่2 พารามิเตอรของสมการยกกําลังแบบถดถอยและเวลาการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดชนิดตาง ๆ 

ชนิดของยางคอมพาวด 
พารามิเตอรของสมการยกกําลังแบบถดถอย เวลาการผอนคลายความเคน (นาที) 

k a r* t50** t90** 

ยางธรรมชาต ิ 44.849 -0.186 0.9967 0.055 315.10 

ยางบีอาร 24.343 -0.282 0.9977 0.018 5.53 

ยางเอสบีอาร 17.459 -0.342 0.9987 0.012 1.32 

ยางเอ็นบีอาร 17.423 -0.315 0.9965 0.012 2.03 

ยางอีพีดเีอ็ม 10.323 -0.480 0.9998 0.006 0.17 

*r: correlation coefficient / **tX: เวลาที่แรงบิดลดลง X% 
 

อัตราการผอนคลายความเคนที่แตกตางกันของยางคอมพาวดทั้ง 5 ชนิด (รูปที่ 4) ยังสามารถบงช้ีถึงระยะเวลาการ
เก็บยางเพื่อใหยางคอมพาวดคืนตัวสูสภาวะสมดุลไดดวย กลาวคือยางคอมพาวดที่มีอัตราการผอนคลายความเคนต่ําจะตองใช
เวลาในการเก็บยางคอมพาวดดังกลาวเปนระยะเวลานาน สวนยางคอมพาวดที่มีอัตราการผอนคลายความเคนสูงจะคืนตัวสู
สภาวะสมดุลไดเร็ว จากพารามิเตอรของสมการยกกําลังแบบถดถอยในตารางที่ 2 สามารถนํามาทํานายระยะเวลาที่ยางคอม
พาวดจะคืนกลับสูสภาวะสมดุลได ซึ่งพบวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติตองใชเวลานานประมาณ 5.25 ช่ัวโมง ในการลด
ความเคนในยางคอมพาวดลง 90 เปอรเซ็นต ในขณะที่ยางคอมพาวดของยางบีอารจะใชเวลาดังกลาวประมาณ 5 นาที แตยาง
คอมพาวดของยางอีพีดีเอม็จะใชเวลาดังกลาวเพียงประมาณ 0.17 นาที สวนยางคอมพาวดของยางเอสบีอารและยางเอ็นบีอาร
จะใชเวลาในการลดความเคนในยางลง 90 เปอรเซ็นตประมาณ 1.32 และ 2.03 นาที ตามลําดับ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

ยางคอมพาวดของยางธรรมชาติและยางสังเคราะหทั้ง 4 ชนิดมีพฤติกรรมการผอนคลายความเคนที่แตกตางกัน ยาง
คอมพาวดของยางธรรมชาติมีอัตราการผอนคลายความเคนต่ํากวายางคอมพาวดของยางสังเคราะหทั้ง 4 ชนิด โดยยางคอม
พาวดของยางอีพีดีเอ็มเปนยางสังเคราะหที่มีอัตราการผอนคลายความเคนสูงที่สุด ซึ่งยางคอมพาวดของยางสังเคราะหสามารถ
คืนตัวสูสภาวะสมดุลไดเร็วกวา และใชเวลาในการเก็บยางนอยกวายางคอมพาวดของยางธรรมชาติ 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยที่ไดเกี่ยวกับความหนืด และพฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดจะเปนประโยชนอยาง
มากในอุตสาหกรรมยาง โดยเฉพาะอยางในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาง สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อคํานวณหาเวลาการ
เก็บยาง การหดตัวกลับ และการเปลี่ยนแปลงขนาดและความหนาของแผนยางได ซึ่งงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเพียงเบ้ืองตน 
ยังคงตองมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการผอนคลายความเคนของยางคอมพาวดที่ผสมสารตัวเติมชนิดตาง ๆ ตอไป 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่อนุเคราะหวัสดุและสารเคม ีรวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทดสอบ และขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิจัย 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยเปนการสังเกตการณดาวคูดีเอฟ ไฮดรา โดยการถายภาพดวยซีซีดี โฟโตมิเตอรในชวงความยาวคลื่นสีน้ำเงิน
และสีเหลืองตอเขากับกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงดริชชี-เครเทียน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
นครราชสีมา เมื่อนำขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณมาทำการรีดักชันภาพเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนแลวนำขอมลูไปวิเคราะห
หาคาเวลาที่แสงนอยที่สุดขณะเกิดอุปราคาปฐมภูมิ จากนั้นทำการวิเคราะหหาคาสมการ Ephemeris ใหม โดยการอางสมการ
เดิมของ Zhang et al คือ HJDMinI = 2431134.231+0.330599E และนำคา Epoch และ HJDMinI ใหมของงานวิจัยนี้             
ไปรวมกับขอมูลเดิมของนักวิจัยในอดีต พบวามีสมการ Ephemeris ใหมเปน HJDMinI = 2431138.2297+0.3306027 
หลังจากนั ้นนำขอมูล Epoch และ HJD (Min) ไปหาสมการใหมไดเปน O-C = -0.005678-4.88x10-7E+6.26x10-11E2                   

ซึ่งทำใหทราบวาวงโคจรใหมของระบบดาวคูดีเอฟไฮดรามีคาบวงโคจรประมาณ 0.3306 วันตอรอบ และมีอัตราการเปลี่ยน
คาบวงโคจรเพิ่มขึ้นเปน 1.38×10-7 วันตอป   

 

คำสำคัญ: ดาวคูอุปราคม ดีเอฟไฮดรา การเปลี่ยนคาบวงโคจร 
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Evolution of Contact Binary-Star : Orbital Period Change of DF Hydrae 
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1 Department of Physics and General Science, Faculty of Science and Technology 

Rambhai Barni Rajabhat University 
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Abstract 

In this research, an orbital Period change of binary system DF Hydrae was observed by CCD 

Photometer via a 0.5-meter Rithchey-Chertien Reflecting Telescope at Regional Observatory for the Public 

Nakhon Ratchasima. Images of binary star were obtained by using B and V photometric filters. Data was 

input through reduction processes via Iris. The time of minimum primary eclipse. The analyze Zhang et al 

ephemeris is from HJDMinI = 2431134.231+0.330599. The result has shown that the new ephemeris is from 

HJDMinI = 2431138.2297+0.33060275E. this research is obtained O-C = -0.005678-4.88x10-7E+6.26x10-11E2. 

The O-C light curve has shown that the orbital period of DF Hydrae is 0.3306 day per cycle and 1.38×10-7 
day per year. 

Keywords:  Eclipsing Binary Star, DF Hydrae, Orbital Period Change 

1. บทนำ

การศึกษาคุณสมบัติของเอกภพและดาวฤกษเปนการศึกษาที่มีความสำคัญอยางยิ่งในทางดานวิชาดาราศาสตร
เนื่องจากดาวฤกษเปนวัตถุบนทองฟาที่มีพลังงานและแสงสวางในตัวเอง  ดาวฤกษไดถือกำเนิดเกิดขึ้นหลังจากการระเบิด  
ครั้งยิ่งใหญหรือเกิดข้ึนตามทฤษฎีของบิกแบงท่ีใชอธิบายการกำเนิดเอกภพ  บิกแบงเกิดจากพลังงานไดเปลี่ยนไปเปนมวลสาร
กอตัวรวมกันภายใตแรงโนมถวงจนกลายเปนดาวฤกษและดาวเคราะหตางๆ  การศึกษาดาวฤกษแตละดวงสามารถอธิบายถึง
วิวัฒนาการของดาวฤกษเมื่อเวลาผานไป ดาวฤกษจะมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงบนแผนภาพ HR เราอาจพบรวมตัวกัน 
เปนกลุมเชน กระจุกดาว หรือ ระบบดาวคู  

ระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา เปนระบบดาวคูดับเบิลยู เออรซาเมเจอร ชนิดดับเบิลยู (W-type)  อยูในกลุมดาวไฮดรา 
พิกัดตำแหนง RA เทากับ 08h 55m 02.24s  และ มุม DEC เทากับ +060  05’ 37”.687  อยางไรก็ตามตอมา Niarchos et al 

ไดทำการวิเคราะหดวยโปรแกรมวิลสัน-เดวินนี  พบวา ระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา มีวัตถุดวงที่สามซึ่งมีอัตราสวนมวลประมาณ 
0.42 เทาดวงอาทิตย โดยมีอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรเพิ่มขึ้น 0.011982 วินาทีตอป หลังจากป ค.ศ. 2001 เปนตนมา  
ยังไมปรากฏมีรายงานวิเคราะหดาวคูดีเอฟ ไฮดรา อีกเลย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาอัตราการเปลีย่นคาบวงโครจรของ
ระบบดาวคูดีเอฟรา โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณจากภาพถายเพื่อวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรของ
ระบบดาวคูดีเอฟไฮดรา 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคูดีเอฟไฮดรา 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการณ โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 

1.นำภาพถายระบบดาวคูดีเอฟไฮดรามาทำรีดักชันเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส
ของอุปกรณที่ใชในการถายภาพ 

2. นำภาพถายที่ทำการรีดักชันแลวทั้งหมดมาทำการจัดเรียงใหตำแหนงของดาวในภาพถายตรงกัน 

3. นำภาพขอมูลมาวิเคราะหหาคา Photometry ดวยโปรแกรม IRIS ซึ่งเปนวิธีการวัดคาความสวางของดาว
โดยใชเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมตรีจะตองเลือกดาวท่ีตองการวัดคาความสวาง ดาวเปรียบเทียบ และดาวตรวจสอบ 

4. นำคา JD ที่ไดจากโปรแกรม Iris มาแปลงคาเปน HJD  

5. ทำการพล็อตกราฟแสงระหวาง Magnitude กับ HJD  

6. ทำการหาตำแหนงของคาเวลาที่แสงนอยที่สุด (Time of Minimum Light)  
7. หาสมการ Ephemeris ใหม โดยการนำเอาคาเวลาแสงที่นอยที่สุดไปหาคายุค  (Epoch) เพื ่อนำคายุค 

(Epoch) ไปสรางสมการ Ephemeris ใหม โดยการพลอตกราฟความสัมพันธระหวาง HJD กับ Epoch 

8. คำนวณหาคา HJDC (C) โดยนำคา HJDO และ Epoch โดยแทนในสมการ  C = HJDO + POE 

9. นำคา HJD0 ของชวงเวลาที่เกิดอุปราคาที่ไดจากการสังเกตการณ O ลบดวยคาชวงเวลาที่เกิดอุปราคาที่ได                
จากการคำนวณ HJDC(C) โดย O-C = HJDO – HJDC 

10.นำคา Epoch และคา O-C ของระบบดาวคูดีเอฟไฮดราที่ไดจากการคำนวณไปรวมกับขอมูลคา Epoch 

และคา O-C ที่คำนวณไวท้ังหมด แลวนำขอมูลมาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางคา O-C กับ Epoch จะไดแผนภาพ O-C 

11.คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคูดีเอฟไฮดรา 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 คาเวลาท่ีแสงนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคาะหภาพถายระบบดาวคูดีเอฟไฮดราผานฟลเตอรสีน้ำเงิน สีเหลืองและสีแดง  ฟลเตอรละจำนวน 600 
ภาพ ดวยโปรแกรม IRIS เพื่อหาคาเวลา วันจูเลียน (J.D.)  และคาโซติมาตรปรากฏ แลวนำคาเวลาจูเลียนไปแปลงเปนคาเวลา
วันจูเลียนศูนยสุริยะ (H.J.D.)  แลวนำไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของคาโวติมาตรปรากฏกับวันจูเลียนศูนยสุริยะเพื่อหา
ชวงเวลาการเกิดอุปราคาหรือชวงเวลาที่แสงมีความสวางนอยที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1  พบวามีคาชวงเวลาที่แสงนอยที่สุด 
(HJD-min) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาเวลาที่แสงนอยที่สดุที่ไดจากกราฟแสงของระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา  
ชวงความยาวคล่ืน คาเวลาแสงท่ีนอยท่ีสุดของความยาวคลื่น 

สีน้ำเงิน (430 nm) 2457364.328 

สีเหลือง (550 nm) 2457364.327 
สีแดง (620 nm) 2457364.328 

เฉลี่ย 2457364.328 
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4.2 การหาสมการ Ephemeris ใหม 
การคำนวณเพื่อหาสมการ Ephemeris ใหม จำเปนตองอางอิงถึงสมการ Ephemeris เดิมที่นักดาราศาสตรทานอืน่ๆ 

ไดคำนวณไวในอดีด เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาระบบดาวคูดีเอฟไฮดรามีการเปลี่ยนแปลงในคาบวงโคจรไปจากเดิม สำหรับ
งานวิจัยคร้ังนี้ ไดทำการอางอิงสมการ Ephemeris เดิมของ Zhang et al นั่นคือ  

HJDMinI  = 2431134.231+0.330599E                          (1) 

เมื่อไดคาเฉลี่ยเวลาที่แสงนอยที่สุด (HJD-MinI)  ดังตารางที่ 1 แลวนำไปหาคา O - C จากคา Linear ephemeris ที่ 
Zhang โดยการแทนคาเวลาที่แสงนอยท่ีสุดที่ไดจากการสังเกตการณ (HJD0)  แลวหาผลตางของคาเวลาท่ีแสงนอยท่ีสุด O–C  

หลังจากที่ไดคายุคใหมของระบบดาวคูแลวนำคาเวลาที่แสงนอยที่สุดหรือ HJD (min) กับคายุค (Epoch) ที่เปนผลจากการ
คำนวณ ณ เวลาปจจุบันไปรวมกับคาเวลาที่แสงนอยที่สุด  (HJDMin) กับคายุค (Epoch) ที่นักดาราสตรในอดีตไดทำการ
คำนวณไว  หลังจากนั้นนำขอมูลทั้งหมดไปเขียนกราฟความสัมพันธระหวาง HJDMin กับ Epoch  ดแสดงในภาพที่ 2                  
ซึ่งหาสมการ  Ephemeris ใหมไดเปน  

HJDMinI  =  2431138.2297+0.33060275E     (2) 

จากสมการ Ephemeris ใหม แสดงใหเห็นวาดาวคูดีเอฟ ไฮดรามีคาบวงโคจรใหมประมาณ 0.3306 วัน  
 

   
(ก)                                                     (ข) 

 

 
(ค) 

ภาพท่ี 1 คาเวลาที่แสงนอยที่สุดในชวงความยาวคลื่น (ก) สีน้ำเงิน  (ข) สีเหลือง  และ (ค) สีเหลือง 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวาง HJDMin กับ Epoch 
 

4.3 การหาคา O-C และอัตราการเปล่ียนคาบวงโคจร 
การหาคา O-C จากแผนภาพ O - C เสนกราฟที่ปรากฏในแผนภาพจะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนคาบ                 

วงโคจรของระบบดาวคู ดังนั้นการจะไดมาซึ่งแผนภาพมีความจำเปนตองนำขอมูล Epoch และคา O - C ของดาวคูดีเอฟ
ไฮดราที่นักดาราศาสตรในอดีตเคยคำนวณไวทั้งหมดเปนขอมูลในการเขียนกราฟความสัมพันธ โดยนำมารวมกับคา Epoch  

และคา O - C ของงานวิจัยนี้ซึ่งข้ันตอนในการคำนวณหาคา O - C มีดังน้ี    
1)  คำนวณคา C  โดยนำคา HJD0 และ Epoch ที่ไดจากการประมาณของวันที่เกิดอุปราคามาแทน                  

ในสมการ  C = HJD0 +P0E นั่นคือ   
                    C = 2431138.2297+0.33060275(79328)  =  2457364.28465                    (3) 
2)  นำคา HJD0 ของชวงเวลาท่ีเกิดอุปราคาที่ไดจากการสังเกตการณ O ลบดวยคาชวงเวลาท่ีเกิดอุปราคา

ที่ไดจากการคำนวณ C พบวา  
                    O - C =  2457364.3280-2457336.2864  =  0.3396                                 (4) 

3) นำคา Epoch และคา O - C ของดาวคูดีเอฟ ไฮดราที่ไดจากการคำนวณไปรวมกับขอมูลคา Epoch 

และคา O–C ของดาวคูดีเอฟ ไฮดรา ที่นักดาราศาสตร ในอดีตเคยคำนวณไวทั้งหมดหลังจากนำมาเปนขอมูลที่ไดมาพลอต
กราฟความสัมพันธระหวางคา O - C กับ Epoch   ผลปรากฏวาไดแผนภาพ O - C  ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพ O - C ของดาวคูดีเอฟ ไฮดรา 
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ผลการคำนวณโดยวิธ ี Polynomial Fit Curve  เส นกราฟมีล ักษณะเปนพาราโบลาหงาย แสดงใหเห็นวา                  
คาบวงโคจรของดาวคูดีเอฟไฮดรามีแนวโนมวา เพิ่มขึ้น และจากการใช Quadratic Polynomial Fitting Method  จะได 

                                            -7 -11 2O - C   = - 0.005678 - 4.88×10 E  +  6.26×10 E                             (5) 

เมื่อนำมาหาอัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรของดาวคูดีเอฟ ไฮดรา จะได 

                         

-11dP
 =   2 (6.26 × 10 )

dE
  -10=  1.25×10   day / cycle                        (6) 

อัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา มีคาเปนบวก นั่นแสดงใหเห็นวา คาบวงโคจรของระบบ            
ดาวคูดีเอไ ไฮดรา มีคาเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นในอัตรา 1.25×10-10   วันตอการเคลื่อนที่หนึ่งรอบ หรือ คาบวงโคจรเพิ่มขึ้น                  
ในอัตรา 1.38x10-7 วันตอป   ทั้งนี้เราจะเห็นไดวา คาบวงโคจรของระบบดาวคู ดีเอฟ ไฮดรา มีคาบเปลี่ยนแปลงเพียงนอย  
ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นวา คาบวงโคจรที่ fuyuan  และคณะไดทำการศึกษาในป พ.ศ. 2552  มีอัตราการเปลี่ยนคาบ
เทากับ 1.11x10-7 วันตอป และป 2553 เชิดตระกูล คาบของระบบดาวคูวามีอัตราการเปลี่ยนคาบเทากับ 1.39x10-7 วันตอป  

 
ตารางที่ 2  อัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา 

ผูวิจัย ป พ.ศ. ที่สังเกตการณ อัตราการเปลี่ยนคาบวงโคจร (วันตอป) 
Fuyuan et al. 2552 1.11x10-7 

เชิดตระกูล 2553 1.39x10-7 

งานวิจัยนี ้ 2559 1.38x10-7 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของดาวคูดีเอฟ ไฮดรา โดยการถายภาพดวยซีซีดีโฟโตมิเตอร ตอเขากับ                   
กลองโทรทรรศนสะทอนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
ผานแผนกรองแสงความยาวคลื ่นสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดง แลวนำภาพถายมาวิเคราะหด วยโปรแกรม Iris  พบวา                    
สมการ Ephemerisn ใหม ของระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา คือ   นั่นคือ ระบบดาวคูจะมีคาบวงโคจร เทากับ 0.33060275 วัน   
เมื่อทำการวิเคราะหแผนภาพ O-C สามารถคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรวามีคาเพิ่มขึ้น  1.38×10-7 วันตอป                
นั่นหมายถึงการเพิ่มขึ้นของระยะหางระหวางดาวทั้งสอง จึงเปนไปไดวาระบบดาวคูดีเอฟ ไฮดรา นี้มีวิวัฒนาการสอดคลองกับ
ทฤษฎี Thermal Relaxation Oscillation  และผลการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาบวงโคจรของดาวคูดีเอฟ 
ไฮดราในงานวิจัยนี้กับงานวิจัยของนักดาราศาสตรกอนหนาพบวาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรของระบบดาวคูดีเอฟ 
ไฮดรามีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย   
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  และไดรับความอนุเคราะหขอมูลภาพถายดาวคูดาวคูดีเอฟไฮดรา จากหอดาวดูดาวของ สถาบันดาราศาสตร
แหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  นครราชสีมา 
 

 

297



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

 

7. เอกสารอางอิง 

เชิดตระกูล  หอมจำปา. (2553).  แบบจำลองของระบบดาวคูแบบใกลชิด DF Hydrae. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

บุณรักษา สุนทรธรรม และคณะ. (2538). รายงานวิจัยการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของ ระบบดาวคูอุปราคา 
ดับเบิลยู เออรซา เมเจอร โดยเทคนิคโฟโตเมตรี แบบซีซีดี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปกิจ สังสิริ. (2552). การเปลี ่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู แบบแตะกัน 5 ระบบ คือ CE Leonis, DF 

Hydrae, FZ Orion, YY Eridani และ FG Hydrae. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
เสารลักษณ ปญญามี จุฆามาศ วังรัก และวิระภรณ ไหมทอง. (2558). การเปลี่ยนคาบการแปรแสงของดาวคู XY Leonis. 

โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
อัญชลี ยะกุณา. (2558). การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรและศึกษาลักษณะทางกายภาพของระบ ดาวคูอุปราคาประเภท 

ดับเบิลยู เออรซา เมเจอริส V1853 โอไรออนิส. มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
Fuyuan Xiang, Wenli Xie, Yongpo Tian and Xia Tao. (2 0 0 9 ) , Period Changes of DF Hydrae : Evidence of 

Mass Transfer and the Presence of a Cool Tertiary Companion, J. Publ. Astron .Soc. Japan 6 1 , 

707-711. 

298



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 
 
 
 
 

การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ 
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิล 
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บทคัดยอ  
 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของบล็อก
ประสานมวลรวมรีไซเคิล และเปรียบเทียบคาคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลกับ
บล็อกประสานท่ัวไป ซึ่งมวลรวมรีไซเคิลเปนการนําเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากงานกอสรางมาผานกระบวนการยอยและแยก 
โดยใชเครื่องจักรจากประเทศญ่ีปุนที่รวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก เคร่ืองลางมวลรวม 
(KUC-612) และเครื่องรอน (VSB-312) โดยทําการประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) ศึกษาตั้งแตการไดมาซึ่ง
วัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต ทําการประเมินคาคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล
น้ําหนักเฉลี่ย 4.850 กิโลกรัม พบวาบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลมีคาคารบอนฟุตพริ้นทของการไดมาซ่ึงวัตถุดิบที่ระยะทาง 
1 5 15 และ 30 กิโลเมตร เทากับ 6.219 6.222 6.231 และ 6.245 กิโลกรัมคารบอนเทียบเทา ตามลําดับ และคาคารบอน-
ฟุตพริ้นทจากกระบวนการผลิตเทากับ 0.0252 กิโลกรัมคารบอนเทียบเทา กลาวคือ ผลรวมคาคารบอนฟุตพริ้นทของบล็อก
ประสานมวลรวมรีไซเคิลเทากับ 6.244 6.247 6.257 และ 6.270 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตามลําดับ ซึ่งมีคา
มากกวาคาคารบอนฟุตพริ้นทของบล็อกประสานท่ัวไป ที่มีค าเทากับ 0.639 0.643 0.652 และ 0.666 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา ตามลําดับ สําหรับคาวอเตอรฟุตพริ้นทของการไดมาซึ่งวัตถุดิบเทากับ 73.30 ลิตรนํ้าตอกอน 
และคาวอเตอรฟุตพริ้นทจากกระบวนการผลิตเทากับ 0.40 ลิตรน้ําตอกอน ดังนั้นผลรวมคาวอเตอรฟุตพริ้นทของบล็อก
ประสานมวลรวมรีไซเคิลมีคาเทากับ 73.70 ลิตรน้ําตอกอน ซึ่งมีคามากกวาคาวอเตอรฟุตพริ้นทของบล็อกประสานท่ัวไป ที่มี
คาเทากับ 0.40 ลิตรนํ้าตอกอน  
 
คําสําคัญ: คารบอนฟุตพริ้นท วอเตอรฟุตพริ้นท  
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Abstract 

This research is a quantitative research aims to (1) study the carbon footprint and water 
footprint values of recyclable block products from recycled aggregates (2) compare carbon footprint and 
water footprint values of interlocking blocks product from recycled aggregates and general interlocking 
blocks. The recycled aggregate is the recycling of construction waste through the granulation and 
separation process by using machines from Japan in collaboration with the Faculty of Engineering 
Ramkhamhaeng University, those machines are mass washing machines (KUC-612) and gliders (VSB-312) 
by using Life Cycle Assessment in the assessment framework of Business-to-Business (B2B). The data was 
collected from the period of receiving raw material to the period of manufacturing processing. Estimate 
the carbon footprint and water footprint of product at 4.850 kg. Found that the carbon footprint in the 
period of receiving raw material acquisition at distances 1, 5, 15 and 30 km. is 6.219, 6.222, 6.231 and 
6.245 kgCO2e respectively, and carbon footprint in the manufacturing processing is 0.0252 kgCO2e. The 
total carbon footprint of the product is 6.244, 6.247, 6.257 and 6.270 kgCO2e respectively. It is higher 
than the carbon footprint of general interlocking blocks which values of 0.639 0.643 0.652 and 0.666 
kgCO2e respectively. The water footprint in the period of receiving raw material acquisition is 73.30 liters 
of blocks, and the water footprint in the manufacturing processing is 0.40 liters of blocks. The total water 
footprint of the product is 73.70 liters of blocks. It is higher than the water footprint of general 
interlocking blocks which values of 0.40 liters of blocks. 

Keywords: Carbon Footprint, Water Footprint 

1. บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ตระหนักถึงความสําคัญของการแกปญหาภาวะโลกรอนรวมกับนานาประเทศ 

เนื่องจากในปจจุบันสภาวะภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สังเกตไดจากอุณหภูมิที่สูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุหลักของ
ปญหาเกิดจากกาซเรือนกระจก ที่มาจากอุตสาหกรรม การขนสง รวมทั้งการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบอ่ืนๆ ทําใหมี
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในชวง 10 ปที่ผานมา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีอัตราการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด อุตสาหกรรมจึงเปนภาคสวนสําคัญที่ตองเขามามีบทบาทในการลดกาซเรือนกระจกที่
เกิดจากกิจกรรมของตน และจากการท่ีประชากรมีจํานวนเพิ่มข้ึน รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหมี
การสรางท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ซึ่งในการกอสรางมีการใชวัสดุประกอบอาคารและวัสดุกอกําแพงอื่นๆ วัสดุเหลานี้เปน
สวนหน่ึงในการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหไดมาซ่ึงวัสดุ ขณะเดียวกันไดมีการรื้อถอนอาคารเพ่ือทํา
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การปลูกสรางขยายใหมีขนาดท่ีใหญขึ้นเพื่อรองรับจํานวนประชากร สิ่งอํานวยความสะดวกที่เพ่ิมมากข้ึน เศษวัสดุตางๆที่ไดจาก
การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเหลานั้น จึงกลายเปนของเสียจากการกอสรางที่ไมสามารถจัดการไดอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม มนุษยจึงตองมีแนวทางในการแกไขและจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดขึ้นดวยวิธีตางๆ เชน การถมทะเลหรือที่
ลุม และการนําไปบดยอยเพ่ือใชเปนมวลรวมในงานโครงสรางถนนที่มีการรับน้ําหนักไมมากนัก ตลอดจนการผลิตบล็อก
ประสานเพื่อเปนวัสดุกอกําแพงในงานกอสราง (สถานการณกาซเรือนกระจก,องคการบรหิารกาซเรือนกระจก(องคการมหาชน))  

ทั้งนี้การผลิตบล็อกประสานเปนวิธีการจัดการกับเศษคอนกรีตในงานกอสรางเพ่ือชวยลดปญหาขยะจากงานกอสราง
แตดวยกระบวนการการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิลมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในทุกข้ันตอน  

ดังนั้นเพ่ือแสดงใหเห็น และใหตระหนักถึงปริมาณของกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวม
รีไซเคิล จึงเกิดการศึกษาเรื่อง การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กระบวนการ
ผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิล เพื่อนําไปสูแนวทางในดานการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ตลอดจนเพ่ือใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาและแกไขสภาวะเรือนกระจกตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตบล็อกประสานมวล
รวมรีไซเคิล 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทในกระบวนการผลิตบล็อกประสานมวลรวมรี
ไซเคิลกับบล็อกประสานท่ัวไป 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบงานวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมินปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อก

ประสานจากมวลรวมรีไซเคิล โดยการประเมินการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การศึกษาเลือก
การประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) ทําการเก็บขอมูลตั้งแตขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิต
โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา 

3.2 วิธีการเก็บขอมูล 
 3.2.1 ทําการเก็บขอมูลจากหนังสือเอกสารงานวิจัยวิทยานิพนธและบทความเชิงวิชาการท่ีมีความเก่ียวของ

เพื่อใชประกอบในการศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดมีความสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
 3.2.2 ศึกษาและบันทึกขอมูลกระบวนการผลิต โดยคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการไดมาซึ่ง

วัตถุดิบซึ่งจะใชระยะทางในการขนสง และการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตจะใชพลังงานไฟฟาของเครื่องจักร
มาใชในการคํานวณ 

3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
 3.3.1 โปรแกรมการคํานวณ Microsoft Office Excel เครื่องคอมพิวเตอร 
 3.3.2 เครื่องบดรีไซเคิลคอนกรีตแบบคอนเหว่ียง 
 3.3.3 เครื่องรอนตะแกรงขนาดมาตรฐาน 
 3.3.4 เครื่องลางมวลรวม (KUC-612) และเครื่องรอน (VSB-312) 
 3.3.5 เครื่องอัดบล็อกประสานดวยแรงคนแบบมือ 
3.4 วิธีวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1 วิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชรูปแบบการประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) 

โดยการจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิล ซึ่งสามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหศักยภาพของการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดยคัดเลือกกลุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวยขอมูลสารขาเขา  (input data) มีปจจัยการผลิต เชน การใชน้ํามัน
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เช้ือเพลิงพลังงานไฟฟา วัตถุดิบและขอมูลสารขาออก (output data) ไดแก บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล มีน้ําหนักเฉลี่ย 
4.850 กิโลกรัมตอหนึ่งกอนและของเสียที่อาจเกิดขึ้น (ถามี)  

 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใชสถิติพรรณนา (descriptive 
statistics) การวิเคราะหอาจใชตารางคารอยละ คาสัดสวน คาผลรวมเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 การศึกษารูปแบบการประเมิน 
การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานผสมมวลรวมรีไซเคิล ใชหลักการประเมินผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยใชการประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) หรือ Cradle-to-Gate เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบถึงกระบวนการผลิต แสดงดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 วัฏจักรชีวิตของการผลติบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคลิ 
 
4.2 คาคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑบล็อกประสานผสมมวลรวมรีไซเคิล 
การคํานวณคาคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานผสมมวลรวมรีไซเคิล น้ําหนักเฉลี่ย 4.850 กิโลกรัม 

กําหนดระยะทางในการศึกษาท่ีระยะทาง 1 5 15 และ 30 กิโลเมตร ตามลําดับ แสดงคาคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

การยอยและแยกขนาดมวลรวมรีไซเคิล 

เศษคอนกรีต ขนสง 

เครื่องบดยอยแบบคอนเหว่ียง 

เครื่องรอน : VSB-312 

เครื่องลางมวลรวม : KUC-612S 

น้ํา 

น้ํา 

วัตถุดิบ 

มวลรวมรีไซเคลิ 

ปูนซีเมนต 
จากรานวัสดุกอสราง ใชรถยนตในการขนสง  

(เที่ยวไป-เที่ยวกลับ)

น้ํา จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

กระบวนการผลิต 

เครื่องรอนตะแกรง
ขนาดมาตรฐาน 

การผสม 

การอัด 
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ตารางที่ 1 คาคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 

ชวงวัฏจักรชีวิต คาคารบอนฟุตพร้ินท 
(kgCO2eq) 

รอยละการปลอยกาซเรือนกระจก 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
1.การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   - วัตถุดิบ 
   - การขนสง 
   - การยอยและแยกขนาด RA 

รวม 
2.การผลติ  

 
 

6.1513 
0.0009 
0.0670 
6.2192 
0.0252 

 
 
- 
- 
- 

99.60 
0.40 

รวม 6.2443 100.00 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
1.การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   - วัตถุดิบ 
   - การขนสง 
   - การยอยและแยกขนาด RA 

รวม 
2.การผลติ  

 
 

6.1513 
0.0045 
0.0670 
6.2228 
0.0252 

 
 
- 
- 
- 

99.60 
0.40 

รวม 6.2479 100.00 
ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
1.การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   - วัตถุดิบ 
   - การขนสง 
   - การยอยและแยกขนาด RA 

รวม 
2.การผลติ  

 
 

6.1513 
0.0135 
0.0670 
6.2318 
0.0252 

 
 
- 
- 
- 

99.60 
0.40 

รวม 6.2570 100.00 
ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
1.การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   - วัตถุดิบ 
   - การขนสง 
   - การยอยและแยกขนาด RA 

รวม 
2.การผลติ  

 
 

6.1513 
0.0270 
0.0670 
6.2453 
0.0252 

 
 
- 
- 
- 

99.60 
0.40 

รวม 6.2705 100.00 
 
ผลการวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นทของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล น้ําหนักเฉลี่ย 4.850 กิโลกรัม พบวาข้ันตอน

การไดมาซึ่งวัตถุดิบ มีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงที่สุด รองลงมาคือการผลิต คิดเปนรอยละเฉลี่ย 99.60 และ 
0.40 ของคาคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ ตามลําดับ และเมื่อทําการหาความสัมพันธของระยะทางขนสงทําใหไดรอยละ ดังนี้  

 - ระยะทาง 1 – 5 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.057  
 - ระยะทาง 5 – 15 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.144  
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 - ระยะทาง 15 - 30 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.216 
4.3 การเปรียบเทียบปริมาณคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑในกระบวนการการผลิตบล็อกประสานมวลรวมรี

ไซเคิลกับการผลิตบล็อกประสานทั่วไป 
การเปรียบเทียบคาคารบอนฟุตพริ้นทจะทําการเปรียบเทียบโดยยึดตามขนาดของผลิตภัณฑ โดยใชขนาด 

12.5x25x10 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3) ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบในข้ันตอนการผลิตและข้ันตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ สําหรับ
ขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบจะอางอิงระยะทาง 1 5 15 และ 30 กิโลเมตรตามวิจัยที่ทําการศึกษา แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลกับบล็อกประสานท่ัวไป 

ชนิดของบล็อกประสาน คาคารบอนฟุตพร้ินท 
(kgCO2eq) 

รอยละการปลอยกาซเรือนกระจก 

ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
1. บล็อกประสานท่ัวไป 
   1.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   1.2 การผลิต 
2. บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 
   2.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   2.2 การผลิต 

 
 

0.5829 
0.0568 

 
6.2192 
0.0252 

 
 

91.12 
8.88 

 
99.60 
0.40 

ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
1. บล็อกประสานท่ัวไป 
   1.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   1.2 การผลิต 
2. บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 
   2.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   2.2 การผลิต 

 
 

0.5866 
0.0568 

 
6.2228 
0.0252 

 
 

91.18 
8.82 

 
99.60 
0.40 

ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
1. บล็อกประสานท่ัวไป 
   1.1 การไดมาซึ่งวัตถดุิบ 
   1.2 การผลิต 
2. บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 
   2.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   2.2 การผลิต 

 
 

0.5959 
0.0568 

 
6.2318 
0.0252 

 
 

92.62 
8.82 

 
99.60 
0.40 

ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
1. บล็อกประสานท่ัวไป 
   1.1 การไดมาซึ่งวัตถดุิบ 
   1.2 การผลิต 
2. บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 
   2.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   2.2 การผลิต 

 
 

0.6098 
0.0568 

 
6.2453 
0.0252 

 
 

93.44 
8.70 

 
99.60 
0.40 

 
 ผลการเปรียบเทียบคาคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลกับบล็อกประสานท่ัวไป แสดง
ใหเห็นวาบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลและบล็อกประสานทั่วไปในขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบมีปริมาณการปลอยกาซ
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คารบอนไดออกไซดสูงกวาขั้นตอนการผลิต ซึ่งปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทที่สูงของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลเมื่อแยกยอย
จะเห็นไดวา ข้ันตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบจะเกิดจากท่ีมาของวัตถุดิบ การขนสงและการใชพลังงานในการบดยอย สําหรับบล็อก
ประสานท่ัวไปปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทท่ีสูงนั้นมาจากที่มาของวัตถุดิบและการขนสง ดังนั้นตัวเลือกในการเลือกใชผลิตภัณฑ 
บล็อกประสานท่ัวไปยังคงเปนตัวเลือกที่ดีกวาเพราะสามารถลดข้ันตอนการผลิตไดงายกวา แตบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล
ตองลดในสวนของการไดมาซึ่งวัตถุดิบที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใชในการบดยอย ซึ่งในสวนนี้ตองศึกษาเก่ียวกับเซลลแสงอาทิตย
เพิ่มเติมตอไป 

4.4 คาวอเตอรฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑบล็อกประสานผสมมวลรวมรีไซเคิล 
การคํานวณวอเตอรฟุตพริ้นทในภาคอุตสาหกรรม จะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ การใชน้ําในกระบวนการผลิต 

และในสวนการลางทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณและน้ําลางพ้ืน ซึ่งการวิจัยนี้คํานวณคาวอเตอรฟุตพริ้นท ในสวนของการ
ใชน้ําในกระบวนการผลิตบล็อกประสานจากมวลรวมรีไซเคิลเพียงอยางเดียว ไมไดรวมถึงน้ําเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
โดยใชน้ําจากแหลงนํ้าผิวดินมาผลิตเปนน้ําประปา ดังนั้นจึงใชปริมาณน้ําดังกลาวมาคํานวณคาวอเตอร ฟุตพริ้นทบลู (Blue 
Water Footprint) แสดงคาวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 คาวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 

ชวงวัฏจักรชีวิต คาวอเตอรฟุตพร้ินท (ลิตรตอกอน) รอยละการปลอยกาซเรือนกระจก 
1.การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   - การยอยและแยกขนาด RA 
2.การผลติ  

 
73.3 
0.4 

 
99.46 
0.54 

รวม 73.7 100.00 
 
4.5 การเปรียบเทียบปริมาณวอเตอรฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑในกระบวนการการผลิตบล็อกประสานมวลรวมรี

ไซเคิลกับการผลิตบล็อกประสานทั่วไป 
การเปรียบเทียบคาวอเตอรฟุตพริ้นทจะทําการเปรียบเทียบโดยยึดตามขนาดของผลิตภัณฑ โดยใชขนาด 

12.5x25x10 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3) ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบ แสดงดัง
ตารางที่ 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบปริมาณวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลกับบล็อกประสานท่ัวไป 

ชนิดของบล็อกประสาน คาวอเตอรฟุตพร้ินท (ลิตรตอกอน) รอยละการปลอยกาซเรือนกระจก 
1. บล็อกประสานท่ัวไป 
   1.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   1.2 การผลิต 
2. บล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 
   2.1 การไดมาซึ่งวัตถุดิบ 
   2.2 การผลิต 

 
0 

0.40 
 

73.3 
0.4 

 
0 

100.00 
 

99.46 
0.54 

 
ผลการเปรียบเทียบคาวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลกับบล็อกประสานท่ัวไป แสดง

ใหเห็นวาบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิลในขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบมีปริมาณการใชน้ําสูงกวาการผลิต  แตบล็อกประสาน
ทั่วไปจะมีการใชน้ําจากกระบวนการผลิตเพียงอยางเดียว 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการคํานวณคาคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพร้ินทของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล 

 การศึกษาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล น้ําหนักเฉลี่ ย 4.850 
กิโลกรัม การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทใชแนวทางตามหลักการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีตอสิ่งแวดลอมตลอด    
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) ในกรอบการประเมินแบบ Business-to-Business: B2B ผลการ
ประเมินเริ่มตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบถึงกระบวนการผลิต พบวา คาคารบอนฟุตพริ้นทในข้ันตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบที่
ระยะทาง 1 5 15 และ 30 กิโลเมตร เทากับ 6.2192 6.2228 6.2318 และ 6.2453 kgCO2e ตามลําดับ และคาคารบอนฟุต 
พร้ินทในขั้นตอนการผลิตเทากับ 0.0252 kgCO2e ผลรวมคาคารบอนฟุตพริ้นทของบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล มีคา
คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑตามระยะทาง 1 5 15 และ 30 กิโลเมตร เทากับ 6.2443 6.2479 6.2570 และ 6.2705 
kgCO2e จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาขั้นตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูงที่สุดเฉลี่ยรอย
ละ 99.60 ของคาคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ โดยมาจากที่มาของวัตถุดิบและการใชพลังงานไฟฟา รองลงมาคือการผลิต 
เฉลี่ยรอยละ 0.40 ของคาคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ สําหรับการคํานวณวอเตอรฟุตพริ้นทอางอิงวิธีการคํานวณตามหนังสือ 
Water Footprint Assessment Manual โดย Hoekstra et al. (2011) ทําการคํานวณคาวอเตอรฟุตพริ้นทบล ู(Blue Water 
Footprint) ผลการประเมินพบวาคาวอเตอรฟุตพริ้นทในขั้นตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบเทากับ 73.3 ลิตรตอกอนและคาวอเตอร
ฟุตพริ้นทในขัน้ตอนการผลิตเทากับ 0.40 ลิตรตอกอน ผลรวมคาวอเตอรฟุตพริ้นทบลู (Blue Water Footprint) เทากับ 73.7 
ลิตรตอกอน จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาขั้นตอนการไดมาซ่ึงวัตถุดิบมีปริมาณการใชน้ําสูงสุดท่ีรอยละ 99.46 ของคาวอ
เตอรฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ โดยมาจากการใชน้ําในการลางมวลรวมรีไซเคิล รองลงมาคือการผลิต รอยละ 0.40 ของคาวอเตอร
ฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ  
 5.2 ผลการเปรียบเทียบคาคารบอนฟตุพร้ินทและวอเตอรฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑในกระบวนการการผลิตบล็อก
ประสานมวลรวมรีไซเคิลกับการผลิตบล็อกประสานทั่วไป 

 การเปรียบเทียบคาคารบอนฟุตพริ้นทจะทําการเปรียบเทียบโดยยึดตามขนาดของผลิ ตภัณฑ โดยใชขนาด 
12.5x25x10 ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3) ผลการประเมินเริ่มตั้งแตการไดมาซ่ึงวัตถุดิบถึงกระบวนการผลิต สําหรับข้ันตอนการ
ไดมาซึ่งวัตถุดิบจะอางอิงระยะทาง 1 5 15 และ 30 กิโลเมตรตามวิจัยที่ทําการศึกษา จากผลการเปรียบเทียบคาคารบอนฟุต 
พร้ินทที่สูงมาจากที่มาของวัตถุดิบและการใชพลังงานไฟฟา ดังนั้นควรมีการศึกษาการใชพลังงานทดแทนเพ่ือใชในการผลิต
บล็อกประสานเพิ่มเติม เพื่อเสนอเปนแนวทางในกระบวนการผลิตตอไป สําหรับคาวอเตอรฟุตพริ้นท จากผลการเปรียบเทียบ
คาวอเตอรฟุตพริ้นทที่สูงมาจากการใชน้ําในกระบวนการยอยและแยกมวลรวมรีไซเคิล ดังน้ันควรใชเครื่องลางหรือหา
กระบวนการลางมวลรวมรีไซเคิลแบบอ่ืนๆ และหาแนวทางการนําน้ํากลับมาใชใหม 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 6.1 ควรมีการศึกษาวิจัยตอไป โดยคาคารบอนฟุตพริ้นทควรประเมินแบบ Business-to-Consumer: B2C และคาวอ
เตอรฟุตพริ้นทควรประเมินแบบ Water Footprint Blue และ Water Footprint Grey 
 6.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการใชพลังงานทดแทน เซลลแสงอาทิตยทดแทนแทนการใชพลังงานไฟฟา 
 6.3 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการนําน้ํากลับมาใชใหม ในกระบวนการชะลางมวลรวมรีไซเคิล 
 
7. เอกสารอางอิง 
เบญจวรรณ ประสารยา. (2561). การประเมินคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑ กรณีศึกษา กระบวนการผลิตบล็อกประสาน
 ผสมมูลกวาง. ปริญญานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะ
 วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ฤทธิไกร นาคํามูล และวิริยะ บํารุงศิลป. (2561). การพัฒนาอิฐบล็อกประสานมวลรวมรีไซเคิล. ปริญญานิพนธระดับปริญญา
 บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
วราวุธ วุฒิวณิชย. (2559). นวัตรกรรมเพ่ือปลุกจิตสํานึกคนใหรูคุณคาทรัพยากรน้ํา . ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะ
 วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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อาภัสรา สิงหยะบุศย1, สมปอง ทองงามดี1, รุงทิวา ชิดทอง1*  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ศึกษาการดูดซับโลหะหนักโครเมียมและสังกะสีในน้ําเสียตัวอยาง โดยใชผักตบชวาซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชจาก
ธรรมชาติเปนตัวดูดซับและใชเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรีเปนตัวตรวจวัด ผักตบชวาถูกปรับสภาพดวย
เบส ทําใหแหง และบดใหมีขนาด 100 500 และ 2000 ไมครอน น้ําเสียตัวอยางทีใ่ชมีโลหะหนักท้ังสองชนิดเขมขน 5 10 และ 
20 มิลลิกรัมตอลิตร ผลการวิจัยพบวา สภาวะท่ีเหมาะสมของขนาดผักตบชวา ระยะเวลาในการดูดซับ และความเขมขนของ
โลหะหนักท่ีใชในการดูดซับมีคา 100 ไมครอน 180 นาที และ 20 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ และความสามารถในการดูดซับ
โลหะหนักโครเมียมและสังกะสีมีคารอยละ 98.83 และ 97.98 ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: โลหะหนัก, ผักตบชวา, การบําบัดน้ําเสีย, อะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรี   
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Removal of Chromium and Zinc Heavy Metals in Waste Water Sample by  

Water Hyacinth using Atomic Absorption Spectrophotometric Technique 

 

Arpatsara Singyabut1, Sompong Thongngamdee1, and Rungtiwa Chidthong1* 
1Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University,      

Nakhon Pathom, THAILAND, 73000 
* E-mail: rungtiwa@webmail.npru.ac.th  

 

 

Abstract 
 

The adsorption of chromium and zinc heavy metals from waste water sample using water 

hyacinth which is a natural waste material as an adsorbent was studied. Atomic absorption 

spectrophotometric technique was used to determine the metals. Water hyacinth was conditioned in 

base solution, dried and crushed into the size of 100, 500 and 2000 micron. Waste water samples that 

composed of those two metals were prepared at the concentration of 5, 10 and 20 mg L-1.  The results 

showed that the appropriate size of adsorbent, adsorption period and concentration of waste water 

sample were found to be 100 micron, 180 minutes and 20 mg L-1, respectively. The percentage of 

absorptive ability for chromium and zinc heavy metals by water hyacinth to be 98.83 and 97.98, 

respectively, was also indicated.   

 

Keywords: Heavy metal, Water hyacinth, Wastewater treatment, Atomic absorption spectrophotometry 
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1. บทนํา  
 

โลหะหนักเปนธาตุที่พบไดตามธรรมชาติ ทั้งบริเวณผิวของเปลือกโลก ในน้ํา และอากาศ บางธาตุมีประโยชนตอ
ขบวนการเผาผลาญอาหารภายในรางกายมนุษย เชน ทองแดง (Copper) ซีลีเนียม (Selenium) เหล็ก (Iron) และสังกะสี 
(Zinc) เปนตน แตในทางกลับกันบางธาตุทำใหเกิดการเปนพิษไดเมื่อรางกายมนุษยไดรับในปริมาณที่สูง เชน สารตะกั่ว 
(Lead) โครเมียม (Chromium) นิกเกิล (Nickel) สารหนู (Arsenic) สารปรอท Mercury) และโคบอลท (Cobalt) เปนตน 
โลหะหนักไดนํามาใชประโยชนเปนอยางมากในอุตสาหกรรม การเกษตร ขบวนการผลิต สวนประกอบในของใชตาง ๆ และถูก
นํามาใชในชีวิตประจําวัน เชน โรงงาน ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ ยาฆาแมลง เปนตน โดยโลหะหนักมีอนุภาคเล็กมาก สามารถ
กระจายลงในแหลงนํ้าไดงาย จึงสามารถเขาสูรางกายมนุษยไดทางอาหาร น้ําด่ืม การหายใจ และการสัมผัส 

ผักตบชวา มีช่ือวิทยาศาสตรวา Eichhornia crassipes (Mart.) Solms และ มีช่ือสามัญวา Lilac devil หรือ 

Water hyacinth เปนวัชพืชน้ําลมลุก ลําตนอวบน้ําและมีไหล (stolon) ทอดไปตามผิวนํ้าแลวเจริญเปนตนออนที่ปลายไหล 

ลําตนลอยอยูบนผิวน้ํา อาจจะข้ึนอยูตามโคลนในท่ีน้ําตื้นหรือขึ้นบนบกก็ได ผิวลําตนเรียบมีสีเขียวออนและเขม กานใบจะพอง
ออกตรงชองกลาง ภายในเปนรูพรุน ชวยพยุงลําตนใหลอยนํ้าได แผนใบรูปหัวใจ ฐานใบจะเวาเขาหากานใบ ชอดอกคลายกับ
ดอกไมไฮยาซินธ รากมีสีมวงดําแตกออกมาจากลําตนบริเวณขอ ผักตบชวามีความทนทาน สามารถทนตอความแหงแลงไดดี 
และสามารถอยูในน้ําเค็มได 

ผูวิจัยไดมองเห็นถึงการใชประโยชนจากผักตบชวาซึ่งเปนวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ ซึ่งผักตบชวาสามารถดูดซับ
โลหะหนักไดดี จึงไดนํามาใชในการวิจัยเพ่ือดูดซับโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ในน้ําเสียตัวอยาง และวิเคราะหหาปริมาณโลหะ
หนักโดยใชเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรี 

  
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมวัสดุดูดซับ  
1. นํารากผักตบชวาท่ีเก็บจากคลองชลประทานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาลางทําความสะอาด และอบท่ี

อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ช่ัวโมง 
2. แชรากผักตบชวาดวย 0.5 M NaOH เปนเวลา 20 นาที 
3. กรองดวยผาขาวบาง และอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 
4. นํารากผักตบชวาท่ีอบแลวมาปนคดัและคดัขนาดที ่100 500 และ 2000 ไมครอน เก็บตัวดูดซับไวใน

โถดดูความชื้น 
 

2.2 การจําลองนํ้าเสียตัวอยาง 

1. เตรียมน้ําเสียตัวอยางจากสารละลายมาตรฐาน Cr3+และ Zn2+ ที่เขมขน 1000 มิลลิกรัมตอลิตร ใหมี
ความเขมขนเปน 5 10 และ20 มิลลิกรัมตอลิตร 

2. ปรับคาความเปนกรด-ดางของสารละลาย โดยใช 0.1 M HCl และ 0.1 M NaOH 
 

2.3 การกําจัดโลหะหนัก Cr3+และ Zn2+ โดยใชตัวดูดซับขนาดตาง ๆ 

2.3.1 ขนาดของตัวดูดซับ 

1. เติมตัวดูดซับ (รากผักตบชวา) ขนาด 100 ไมครอน 1 กรัม ใสลงในน้ําเสียตัวอยาง เขมขน 10 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
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2. เขยาดวยอัตราเร็ว 150 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 60 นาที 
3. กรองดวยกรวยกรองบุชเนอร 
4. ยอยสารละลายท่ีกรองได ดวยกรดผสมระหวาง HCl : H2SO4 อัตราสวน 1:1 ปริมาตร 6 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส  
5. เมื่อยอยนํ้าเสียตัวอยางจนมีปริมาตรลดลง เหลือปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตร เติม HCl : H2SO4 

อัตราสวน 1:1 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ใหความรอนตอจนเหลือปริมาตรประมาณ  25 มิลลิลิตร หรือประมาณ  1 ใน 4  
ของน้ําเสียตัวอยาง นําออกมาจากเตาใหความรอน และตั้งทิ้งไวใหเย็น 

6. กรองดวยกรวยกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง เบอร 42 ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํา
ปราศจากไอออน 

7. นําน้ําเสียตัวอยางที่ได ไปวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนัก ดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชัน 
สเปกโทรโฟโทมิเตอร 

8. ทําการทดลองซ้ํา โดยใชตัวดูดซับขนาด 500 และ 2000 ไมครอน 
2.3.2 ระยะเวลาในการดูดซับ 

ทําการทดลอง 2.3.1 โดยเปลี่ยนระยะเวลาที่ใชในการเขยา (ขอ 2) จาก 60 นาที เปน 120 และ 180 
นาที ตามลําดับ 

2.3.3  ความเขมขนของน้ําเสียตัวอยาง 
1. เติมตัวดูดซับขนาดท่ีเหมาะสมที่สุดจากขอ 2.3.1 หนัก 1 กรัม ลงในน้ําเสียตัวอยางความเขมขน 5 

มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
2. เขยาโดยใชอัตราการเขยา 150 รอบตอนาที โดยเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดจากขอ 2.3.2  
3. กรองดวยกรวยกรองบุชเนอร 
4. ยอยน้ําเสียตัวอยางดวยกรดผสมระหวาง HCl : H2SO4 อัตราสวน 1:1 ปริมาตร 6 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส 
5. เมื่อยอยนํ้าเสียตัวอยางจนมีปริมาตรลดลง เหลือปริมาตรประมาณ 50 มิลลิลิตร เติม HCl : H2SO4 

อัตราสวน 1:1 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ใหความรอนตอจนเหลือปริมาตรประมาณ  25 มิลลิลิตร หรือประมาณ  1 ใน 4  
ของน้ําเสียตัวอยาง นําออกมาจากเตาใหความรอน และตั้งทิ้งไวใหเย็น 

6. กรองดวยกรวยกรองบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง เบอร 42 ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ดวย
น้ําปราศจากไอออน 

7. นํานํ้าเสียตัวอยางที่ได ไปวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนัก โดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชัน 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร 

8. ทําการทดลองซํ้า โดยเปลี่ยนความเขมขนน้ําเสียตัวอยางจาก 5 มิลลิกรัมตอลิตร เปน 10 และ 20 
มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 
 

2.4   การสรางกราฟมาตรฐาน 

        เตรียมสารละลายมาตรฐาน Cr3+ และ Zn2+ ความเขมขน 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 และ 10.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
วัดการดูดกลืนแสงดวยเครื่องอะตอมมิกแอพซอรพชันสเปกโทรโฟโทมิเตอร และเขียนกราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนกับ
การดูดกลืนแสงของโลหะนั้น 
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3. ผลการวิจัย 
 

  3.1   กราฟมาตรฐาน 
                   เม่ือนําสารละลายมาตรฐาน Cr3+ และ Zn2+ เขมขน 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ 10.0 มิลลิกรัมตอลิตร     
ไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผลที่ไดแสดงดังภาพท่ี 1 
 

  
 

ก) กราฟมาตรฐานของ Cr3+ ข) กราฟมาตรฐานของ Zn2+ 
ภาพท่ี 1 กราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานของโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ กับคาการดูดกลืนแสง 

 
3.2   การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียตัวอยาง 

3.2.1   ประสิทธิภาพของขนาดตัวดูดซับกับระยะเวลาดูดซับที่มีผลตอการกําจัดโลหะหนัก 
                          เมื่อนําตัวดูดซับขนาด ขนาด 100 500 และ 2000 ไมครอน ไปดูดซับในน้ําเสียโลหะหนัก Cr3+ และ 
Zn2+ ตัวอยาง เขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร โดยระยะเวลาในการดูดซับ คือ 60 120 และ 180 นาที พบวา ตัวดูดซับขนาด 
100 ไมครอน มีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ในน้ําเสียตัวอยางไดดีที่สุด และเวลา 180 นาที
เหมาะสมสําหรับการดูดซับมากท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

 

ก) Cr3+ ข) Zn2+  

ภาพท่ี 2 การวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในน้ําเสยีตัวอยางความเขมขน 10 mg/L หลังผานการดูดซับ 

311



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

3.2.2   ความเขมขนของโลหะหนักกับประสิทธิภาพของตัวดูดซับ 
                        จากการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ในน้ําเสียตัวอยางโดยใชตัวดูดซับขนาด 100 
ไมครอน กับเวลาในการดูดซับ 180 นาที พบวา ความเขมขนของโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ น้ําเสียตัวอยางที่เหมาะสมที่สุด
คือ 20 มิลลิกรัมตอลิตร โดยปริมาณโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ที่เหลืออยูนอย คือ 0.12 และ 0.20 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ ซึ่งพบวาความสามารถของการดูดซับโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ เทากับ 98.83 และ 97.98 มิลลิกรัมตอกรัม 
ตามลําดับ และเปอรเซ็นตการดูดซับเทากับ 98.83 และ 97.98 ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

  
 

 
ภาพท่ี 3 ประสิทธิภาพการกําจดัโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ดวยตัวดูดซับรากผักตบชวา 

 

 
4. บทสรุป 
 

           จากการวิเคราะหหาความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ ในน้ําเสียตัวอยางโดยใชตัวดูดซับคือ ราก
ผักตบชวาซึ่งเปนวัสดุทางธรรมชาติ และวิเคราะหปริมาณโลหะหนักดวยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโทเมทรี 
พบวา สภาวะที่เหมาะสมของขนาดตัวดูดซับ ระยะเวลาในการดูดซับ และความเขมขนของโลหะหนักท่ีในการดูดซับ มีคาเปน 
100 ไมครอน 180 นาที และ 20 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และความสามารถของการดูดซับโลหะหนัก Cr3+ และ Zn2+ 
ของรากผักตบชวา มีคาเปน 98.83 และ 97.98 % ตามลําดับ  

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

    ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและทุนอุดหนุนการวิจยั โครงการวิจยับูรณาการนักศึกษาและอาจารยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นและความเปนเลิศทางวิชาการ ปงบประมาณ 2563 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาเปรียบเทียบความเร็วในการผิดรูปเทากับ 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาที ตอสมบัติดานการออน
ตัวของความเคนและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซท่ีผสมเขมาดําเกรด N550 และซิลิกาในปริมาณ 40 phr ดวย
เครื่อง universal testing machine ผลการวิจัยพบวายางธรรมชาติวัลคาไนซผสมสารตัวเติม เมื่อไดรับแรงกระทําแบบพลวัต
ดวยความเร็วในการผิดรูปตํ่ามีการออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายสูงกวาการกระทําดวยความเร็วในการผิดรูปสูง 
เมื่อจาํนวนรอบของการถูกกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ิมข้ึน การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายรวมมีคาสูงข้ึนตามไป
ดวย ยางธรรมชาติผสมเขมาดํามีคาความเคนสูงสุด และพลังงานสูญหายสูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกา ผลการวิจัยที่ได 
สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรมตางๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางท่ีไดรับแรงแบบพลวัต  
 

คําสําคัญ: ความเร็วในการผิดรูป การออนตัวของความเคน พลังงานสูญหาย ยางธรรมชาติ สารตัวเติม 

 

Comparative Study of Low and High Deformation Speed on Stress Softening 

and Loss Energy of Filled Natural Rubber Vulcanizates  
 

Supattra Tudam, Fatihah Daeworsanung, and Watcharin Sainumsai* 

Program in Rubber and Polymer Technology, Faculty of Science and Technology, SKRU 

*Corresponding Author; E-mail: watcharin.sa@skru.ac.th 
 

Abstract 
 

This work comparative studies the effect of deformation speed (10 and 500 mm/min) on stress 

softening and loss energy of carbon black (N550 grade) and silica-filled natural rubber (NR) vulcanizates 

by using universal testing machine. The carbon black and silica contents were 40 phr (parts (by weight) 

per hundred parts of rubber). It was found that filled-NR vulcanizates applied with lower deformation 

speed dynamic force, higher the stress softening and loss energy. Stress softening and total loss energy 

increased with increasing cycle numbers. Carbon black N550-filled NR exhibited higher maximum stress 

and loss energy than silica-filled one. The result of this research can be applied to the rubber 

engineering design, especially for the rubber products which applied dynamic force rubbers. 
 

Keywords: deformation speed, stress softening, loss energy, natural rubber, filler 
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1. บทนํา  
 

ยางธรรมชาติเปนสารพอลิเมอร ที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงมาก การจัดเรียงตัวของโครงสรางทางเคมีเปนแบบ cis-1,4-
polyisoprene กอนการใชงานจึงจําเปนตองบดใหนิ่ม (masticate) เพื่อใหการบดผสมยางและสารเคมีทําไดงายขึ้น (พรพรรณ, 

2540) ยางธรรมชาติที่ยังไมผานกระบวนการวัลคาไนซ (vulcanization) จัดเปนวัสดุประเภทหยุนหนืด (viscoelastic 

material) มีสมบัติเปนทั้งพลาสติกและอิลาสติก (Ngai, et al., 2014; Ward & Hadley, 1993; Boonstra, 1982) นั่นคือ 
ยางสามารถยืดและไหลไดเมื่อไดรับแรงกด ซึ่งเปนสมบัติของพลาสติก เมื่อเอาแรงออกยางสามารถกลับคืนสูรูปเดิมได ซึ่งเปน
สมบัติของอิลาสติก ดังน้ัน เมื่อยางมีสมบัติทั้งพลาสติกและอิลาสติก ทําใหยางยุบตัวหรือยืดเมื่อไดรับแรงกดหรือแรงดึง แตเมื่อ
คลายแรงกระทําออก ยางจะคืนรูปกลับแตไมเทาเดิม สวนยางธรรมชาติที่ผานการวัลคาไนซแลวสามารถยืดไดถึงประมาณ 
1000% หรือมากกวานั้น (Gent, 1992; Gent & Mars, 2014; Roberts, 1988) สมบัติในการยืดไดสูงนี้ ทําใหยางธรรมชาตินี้
สามารถทําผลิตภัณฑที่ตองการยืดไดสูง เนื่องจากยางธรรมชาติมีโครงสรางโมเลกุลที่สม่ําเสมอ ทําใหสามารถตกผลึกไดเมื่อดึง 
(Tosaka, et al., 2004; Toki, et al., 2005; Sainumsai, et al., 2017) ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานตอแรงดึงและ
ความตานทานตอการฉีกขาดสูง 

การนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ จะมีการเติมสารตัวเติมชนิดเสริมแรงบางชนิด เชน เขมาดํา 
(carbon black) หรือ ซิลิกา (silica) (Donnet & Custodero 2014; Laube, et al., 2001; Waddell & Evans, 2001) เพ่ือ
เพิ่มความแข็งแรง และความทนทานใหกับยางธรรมชาติ โดยสารตัวเติมเหลานี้จะยึดติดกับโมเลกุลยางดวยอันตรกิริยาทาง
กายภาพและทางเคมี สารตัวเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากเขมาดํา และ ซิลิกา ไดแก ดินขาวหรือเคลย (clay) แคลเซียมคารบอเนต 
(calcium carbonate) ทัลคัม (talc) ซึ่งสารเหลานี้ไมเสริมแรงจนถึงเสริมแรงไดปานกลางขึ้นกับขนาดของอนุภาค (Brydson, 

1988) แตจะชวยลดตนทุนในการผลิต และชวยใหกระบวนการผลิตเปนไปไดโดยงาย  
ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมที่วัลคาไนซแลวเมื่อถูกกระทําอยางตอเนื่องจะมีการออนตัวของความเคน ( stress 

softening) หรือเกิดการแตกหักเสียหายได (Boonstra, 1982; Donnet & Custodero, 2014) ปรากฏการณการออนตัวของ
ความเคนนี้รูจักกันทั่วไปในช่ือผลของมูลลินส (Mullins effect) นอกจากน้ียางซึ่งเปนวัสดุประเภทหยุนหนืดจะเกิดการสูญหาย
พลังงานจากแรงกระทําอยางตอเนื่อง กลาวคือแรงท่ีใชในการผิดรูปจะมากกวาแรงที่ใชในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานท่ีสูญ
หายไปนี้จะอยูในรูปของพลังงานความรอนสะสม (heat build-up) โดยที่สมบัติทางดานการเปลี่ยนแปลงรูปรางดังกลาวนี้
ขึ้นอยูกับเวลา อุณหภูมิ ความเคน (stress) และอัตราความเครียด (strain rate) (Brown, 2006) 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของความเร็วในการผิดรูปต่ําเทากับ 10 มิลลิเมตรตอนาที และอัตราในการผิดรูปสูงเทากับ 
500 มิลลิเมตรตอนาทีตอการออนตัวความเคน และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 และซิลิกาเปน
สารตัวเติมในปริมาณ 40 phr (parts (by weight) per hundred parts of rubber) โดยใชทดสอบดวยเคร่ือง universal 

testing machine 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ยางธรรมชาติที่ใชในงานวิจัยนี้เปนยางแทงมาตรฐานเกรด 5 แอล (STR 5L) ผลิตโดยบริษัทหวาไถรับเบอร จํากัด 
จังหวัดสงขลา กรดสเตียริค ซิงคออกไซด กํามะถัน สารตัวเรง และน้ํามันอะโรมาตกิ เปนเกรดที่ใชในอุตสาหกรรมยาง โดยสาร
ตัวเรงที่ใชคือ ซีบีเอส (N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulphenamide, CBS) สารตัวเติมในงานวิจัยนี้คือ เขมาดําเกรด 
N550 และซิลิกา เปนเกรดทั่วไปที่ใชในอุตสาหกรรมยาง 
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ผสมยางคอมพาวดตามสูตรการทดลองในตารางท่ี 1 โดยนํายางแทงมาตรฐานเกรด 5 แอล มาบดผสมยางกับ
สารเคมีตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3182-94 ดวยเคร่ืองบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้งขนาด 10x20 นิ้ว ซึ่งมี friction ratio 

เทากับ 1:1.2 ผลิตโดยบริษัทชัยเจริญเอ็นจิเนียริ่ง หลังจากน้ันนํายางคอมพาวดมาทดสอบหาเวลาอัดเบาดวยเคร่ือง moving 

die rheometer (MDR) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 2084-95 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงาน
ผลดวยคาเฉลี่ย แลวนํายางคอมพาวดมาอัดเบาเปนแผนทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3182-94 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณยางและสารเคมีที่ใชของยางคอมพาวด 
สวนประกอบ ปริมาณ (phr) 

ยางธรรมชาต ิ 100 100 

กรดสเตียริค 1.5 1.5 

ซิงคออกไซด 5 5 

ซีบีเอส 1.5 1.5 

เขมาดําเกรด N550 40 - 
ซิลิกา - 40 
น้ํามันอะโรมาติก 2 2 
กํามะถัน 2 2 

 

นําแผนทดสอบมาตัดเปนช้ินทดสอบรูปดัมบเบล (dumb-bell) แลวนําไปทดสอบดวยเครื่อง universal testing 

machine ดวยความเร็วในการดึง 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวใหหดตัวกลับ ใน
โหมด cycle จํานวน 7 รอบ บันทึกคาความเคนสูงสุด (maximum stress) ของแตละรอบ จากนั้นคํานวณการออนตัวของ
ความเคน (stress softening) ดังสมการที่ (1) ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย 

Stress softening (%)  = 
1T

Ti x 100      (1) 

โดยที่  T1 หมายถึง คาความเคนสูงสุดของการดึงยางใหยืดออก-หดตัวกลับ ในรอบแรก 

Ti หมายถึง คาความเคนสูงสุดของการดึงยางใหยืดออก-หดตัวกลับ ในรอบที่ 1-7 

 
รูปท่ี 1 คาความเคนสูงสุดและพลงังานสูญหายจากการการยืด-หดยางในแตละรอบ 
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จากความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด ดังแสดงใน รูปที่ 1 คํานวณพลังงานสูญหายไปในเน้ือยาง 
(hysteresis loss energy) ดังสมการที่ (2) ทดสอบ 5 ช้ินทดสอบ รายงานผลดวยคาเฉลี่ย 

Hysteresis loss energy (kJ/m2) = AE – AR       (2) 
โดยที่  AE หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (N/mm2) กับระยะยืด (มิลลิเมตร) ขณะยืดออก (extension) 

AR หมายถึง พื้นที่ใตกราฟระหวางความเคน (N/mm2) กับระยะยืด (มิลลิเมตร) ขณะหดกลับ (retraction) 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

การดึงยางใหยืดออก 300 เปอรเซ็นตแลวปลอยใหยางหดตัวกลับ ดวยความเร็วในการผิดรูปเปน 10 และ 500 
มิลลิเมตรตอนาที โดยดึงใหยางตัวอยางยืด-หดจํานวน 7 รอบ ของยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550 และซิลิกาเปนสาร
ตัวเติม ไดความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืด แสดงดังรูปที่ 2(ก) - 2(ง) พบวายางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิด
ทีค่วามเร็วในการผิดรูปเปน 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาทีมีพฤติกรรมท่ีเหมือนกัน ซึ่งคาความเคนของการดึงใหยางยืดออก
ในรอบแรกมีคาสูงกวาความเคนของการหดกลับของยาง โดยในการหดตัวกลับของยางนั้น ยางจะไมกลับสูตําแหนงไดอยาง
สมบูรณ กลาวคือคาความเคนจะเปนศูนยท่ีความเครียดคาหน่ึง ซึ่งถือเปนการคงรูปอยางถาวร นอกจากน้ีคาความเคนในการ
ยืดยางดังกลาวยังมีคาสูงกวาความเคนในการยืดยางรอบตอ ๆ มา ซึ่งจะไดพิจารณาการออนตัวความเคนตามสมการที่ (1) 
ตอไป สวนความแตกตางระหวางความเคนของการดึงใหยางยืดออกกับความเคนของการหดกลับของยางในแตละรอบของการ
ผิดรูป สามารถคํานวณหาพลังงานสูญหายหรือพลังงานท่ีสะสมในเนื้อยางตามสมการที่ (2) ดังกลาวแลวขางตน 
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(ก) เขมาดํา / 10 มิลลเิมตรตอนาที   (ข) ซิลิกา / 10 มิลลิเมตรตอนาที 
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(ค) เขมาดํา / 500 มิลลเิมตรตอนาที   (ง) ซิลิกา / 500 มิลลิเมตรตอนาที 

 

รูปท่ี 2 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบของยางธรรมชาติผสมเขมาดาํเกรด N550 และซิลิกา 
ดวยความเร็วในการผิดรูปเปน 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาที 
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ยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 เมื่อถูกดึงใหยืดออกและปลอยใหหดตัวกลับดวยความเร็วในการผิดรูป 10 
มิลลิเมตรตอนาที ซึ่งเปนความเร็วในการผิดรูปต่ําที่ใชในงานวิจัยนี้ มีคาความเคนในการดึงรอบแรกสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 3 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเขมาดําซึ่งเปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรง (Boonstra, 1982; Donnet & Custodero, 2014) เมื่อผสมเขา
ไปในยางธรรมชาติสามารถเกิดอันตรกิริยาระหวางโมเลกุลยางกับเขมาดําทั้งทางกายภาพและทางเคมี ทําใหสามารถสงผาน
แรงกระทําจากภายนอกไปสะสมในอนุภาคของเขมาดําได สงผลใหตองใชแรงดึงมากข้ึนเพื่อใหยางผิดรูปหรือยืดออกในระยะ
ยืดท่ีเทากัน สวนยางธรรมชาติผสมซิลิกาท่ีความเร็วในการผิดรูปเดียวกันจะมีคาต่ํา ซึ่งซิลิกาจัดเปนสารตัวเติมชนิดเสริมแรง
เชนกัน แตเนื่องจากบนพ้ืนผิวของซิลิกามีหมูไฮดรอกซิล หรือหมูไซลานอลอยูในปริมาณมาก (Donnet & Custodero, 2014; 

Waddell & Evans, 2001) ทําใหมีความเปนข้ัวสูง ซิลิกาจึงแตกตัวและผสมเขากับยางธรรมชาติซึ่งไมมีขั้วไดยาก ยาง
ธรรมชาติผสมซิลิกาจึงมีคาความเคนในการดึงรอบแรกต่ํากวายางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรด N550  
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รูปที ่3 ความเคนกับระยะยืดจากการยืด-หด รอบแรกของยางธรรมชาติผสมเขมาดําเกรด N550 และซิลิกา ดวยความเร็วใน
การผิดรูปเปน 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาที 

 

เมื่อเปรียบเทียบยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมชนิดเดียวกันที่ความเร็วในการผิดรูปต่ําและสูง คือ 10 และ 500 
มิลลิเมตรตอนาที ตามลําดับ พบวายางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิดที่ความเร็วในการผิดรูปตํ่ามีคาความเคนในการดึง
รอบแรกสูงกวา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการผิดรูปของยางดวยความเร็วในการผิดรูปที่ต่ํามากนั้น ปลายโมเลกุลยางอิสระ (free 

chain end) (Treloar, 2005) หรือสวนของโมเลกุลยางระหวางจุดเช่ือมโยงที่เกี่ยวพันกัน (entanglement) (Gent & Mars, 

2014) สามารถคลายตัว หรือการเลื่อนไถล (molecules slipping) ของโมเลกุลยาง (Hanson, et al., 2005; Houwink, 

1956) หรือเคลื่อนไหวอยางอิสระได ทําใหตองใชแรงกระทําสูงในการดึงใหยางยืดออก สวนแรงกระทําในขณะหดตัวกลับมีคา
ต่ํากวาแรงท่ีใชในการยืดออกอยางมาก เนื่องจากการคลายตัว หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลดังกลาวจะไมคืนกลับสภาพเดิม 
จะเห็นไดอยางชัดเจนวามีพื้นที่ระหวางการยืดออกและการหดกลับสูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งจะไดพิจารณาปริมาณ
พลังงานสูญหายน้ีในภายหลังตอไป เมื่อความเร็วในการผิดรูปสูง (500 มิลลิเมตรตอนาที) อาจจะเร็วเกินไปที่โมเลกุลยางจะ
เกิดการคลายตัว หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยาง ทําใหความเคนต่ํากวาที่ความเร็วในการผิดรูป 10 มิลลิเมตรตอนาที แต
ยังคงปรากฏพื้นที่ระหวางการยืดออกและการหดกลับ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการแตกหักของโครงสรางสารตัวเติม หรือการ
แตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม (Kraus, et al., 1966; Mullins, 1950) 

รูปที่ 4 (ก) แสดงความเคนสูงสุดของยางธรรมชาติผสมเขมาดําและซิลิกาที่ถูกดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตใน
แตละรอบอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบ ดวยความเร็วในการผิดรูป 10 และ 500 มิลลิเมตรตอนาที พบวาเมื่อจํานวนรอบท่ีดึง
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ใหยางยืด-หดเพ่ิมขึ้น ความเคนของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิดที่ทุกความเร็วในการผิดรูปมีคาลดลงตามจํานวน
รอบที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบที่สองคาความเคนจะลดลงหลังจากการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตในรอบแรกคอนขางมาก 
หลังจากนั้นในรอบตอ ๆ มา คาความเคนลดลงอีกเล็กนอย โดยยางธรรมชาติผสมเขมาดําที่ดึงใหยางยืด-หดดวยความเร็วใน
การผิดรูป 10 มิลลิเมตรตอนาที มีคาความเคนสูงสุด การออนตัวหรือลดลงของความเคนนี้ อาจเปนผลมาจากการดึงยางใหยืด
ออกในรอบแรก ทําใหเกิดการแตกหักของโซโมเลกุลยาง (bond rupture) หรือพันธะระหวางโมเลกุลที่ออนแอ (Blanchard 

& Parkinson, 1952; Bueche, 1960; Diani, et al., 2006) การคลายการเก่ียวพัน (disentanglement) ของโซโมเลกุล 
(Hanson, et al., 2005) หรือการจัดเรียงตัว (orientation) ของโซโมเลกุลยาว (Qi & Boyce, 2005) การดึงใหยางยืดออกใน
รอบตอ ๆ มา จึงใชแรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลง อยางไรก็ตามยางธรรมชาติผสมเขมาดําและซิลิกามีการลดลงของ
ความเคนที่แตกตางกัน อาจเปนผลเน่ืองมาจากการดึงใหยางตัวอยางยืดออก ทําใหสารตัวเติมแตละชนิดที่เติมลงไปมี การ
แตกหักของโครงสรางสารตัวเติม หรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม (Kraus, et al., 1966; 

Mullins, 1950) หรือการเลื่อนไถล (molecules slipping) ของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติม (Hanson, et al., 

2005; Houwink, 1956) ที่แตกตางกัน สงผลใหคาความเคนลดต่ําลงตางกัน ดังนัน้การดึงใหยางยืดออกในรอบตอ ๆ มา จึงใช
แรงดึงนอยลงหรือมีคาความเคนลดลงนั่นเอง  
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รูปที ่4 (ก) ความเคนสูงสดุ และ (ข) การออนตัวของความเคนจากการยืด-หดอยางตอเนื่องจํานวน 7 รอบของยางธรรมชาติที่

ผสมสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr 
 

เมื่อคํานวณการออนตัวของความเคนตามสมการท่ี (1) แสดงดังรูปที่ 4(ข) พบวายางธรรมชาติผสมสารตัวเติมทั้ง 2 
ชนิดท่ียืด-หด ดวยความเร็วในการผิดรูปต่ํา (10 มิลลิเมตรตอนาที) มีการออนตัวของความเคนมากกวายางที่ยืด-หด ดวย
ความเร็วในการผิดรูปสูง ยางธรรมชาติผสมเขมาดํามีการออนตัวหรือการลดลงของคาความเคนมากกวายางธรรมชาติที่ผสม   
ซิลิกา นั้นแสดงวาการดึงใหยางยืดออก 300 เปอรเซ็นตอาจทําใหเกิดการแตกหักของโครงสรางเขมาดําหรือการแตกหักของ
พันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคเขมาดําหรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของเขมาดําดังกลาวแลวขางตน ซึ่ง
โดยทั่วไปโครงสรางเขมาดําจะอยูในลักษณะของแอกโกลเมอเรต (agglomerate) ซึ่งประกอบดวยแอกกรีเกต (aggregate) 

ของเขมาดําที่ยึดกันอยูอยางหลวม ๆ สามารถแตกและถูกทําลายไดงายจากการยืดออกของยาง (Leblanc, 2002; Chandra 

et al., 2017) ในทํานองเดียวกัน ซิลิกาซ่ึงปกติจะมีโครงสรางเปนกลุมกอน (clusters) ที่ยึดติดกันอยูดวยพันธะไฮโดรเจน ก็
สามารถแตกและถูกทําลายไดเชนกัน แตเกิดขึ้นไดยากกวาการแตกแอกโกลเมอเรตของเขมาดํา นอกจากน้ีอนุภาคซิลิกาไมมี
อันตรกิริยากับโมเลกุลยางท่ีจะทําใหเกิดการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกาหรือการเลื่อนไถลของ
โมเลกุลยางกับอนุภาคของซิลิกา จึงทําใหการลดลงของความเคนที่นอยกวายางที่ผสมเขมาดํา  

คํานวณพื้นท่ีใตกราฟความสัมพันธระหวางความเคนกับระยะยืดของการดึงใหยางยืดออก (ขาขึ้น) และพื้นที่ใตกราฟ
ของการหดตัวกลับ (ขาลง) แลวนํามาคํานวณพลังงานสูญหายตามสมการที่ (2) ไดผลแสดงดังรูปที่ 5(ก) ซึ่งจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาการยืด-หดยางธรรมชาติผสมเขมาดําดวยความเร็วในการผิดรูป 10 มิลลิเมตรตอนาทีมีพลังงานสูญหายสูงมาก ดัง

(ก) (ข) 
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อธิบายแลวขางตน นั่นคือที่ความเร็วในการผิดรูปนี้อาจทําใหโมเลกุลยางเกิดการคลายการเกี่ยวพัน หรือการเลื่อนไถลของ
โมเลกุลยางมากกวาความเร็วในการผิดรูปสูง 500 มิลลิเมตรตอนาที การคลายการเกี่ยวพัน หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยาง
เปนพฤติกรรมท่ีไมสามารถยอนกลับได (Treloar, 2005; Hofmann, 1989) สงผลใหมีพลังงานสูญหายสูงที่สุด ซึ่งพลังงาน
เหลานี้ถูกใชไปในการแตกหักของโครงสรางสารตัวเติมหรือการแตกหักของพันธะระหวางโมเลกุลยางกับอนุภาคสารตัวเติม 
หรือการเลื่อนไถลของโมเลกุลยางกับอนุภาคของสารตัวเติมดังกลาวแลวขางตน ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนจากพลังงานสูญหาย
รวมในการยืด-หดจํานวน 7 รอบ ดังแสดงในรูปที่ 5(ข)  การยืด-หดยางดวยความเร็วในการผิดรูป 10 มิลลิเมตรตอนาทีมี
พลังงานสูญหายสูงที่สุด 
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(ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หด แตละรอบ  (ข) พลังงานสูญหายรวมจากการยดื-หด 7 รอบ 

 

รูปที่ 5 (ก) พลังงานสูญหายจากการยืด-หด แตละรอบ และ (ข) พลังงานสูญหายรวมจากการยืด-หด 7 รอบของยางธรรมชาติ
ที่ผสมสารตัวเตมิในปริมาณ 40 phr 

 

ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลของความเร็วในการผิดรูปตอการออนตัวความเคน และพลังงานสูญ
หาย โดยทดสอบการออนตัวความเคน และพลังงานสูญหายดวยเครื่อง universal testing machine ซึ่งสามารถปรับ
ความเร็วในการผิดรูปในโหมด cycle ไดสูงสุดเพียง 500 มิลลิเมตรตอนาที ซึ่งการใชงานของผลิตภัณฑยางบางชนิดมีความเร็ว
ในการผิดรูปท่ีสูงกกวานี้ งานวิจัยท่ีจะศึกษาตอไป ผูวิจัยจะไดศึกษาความเร็วในการผิดรูปท่ีสูงข้ึนดวยเคร่ืองทดสอบอ่ืน ๆ เชน 
เครื่อง dynamic mechanical analyzer (DMA) เปนตน รวมทั้งศึกษาในยางธรรมชาติที่ผสมเขมาดําเกรดอ่ืน ๆ และสารตัว
เติมชนิดอื่นๆ และปริมาณของสารตัวเติมดวย ซึ่งจะทําใหไดองคความรูที่นําไปประยุกตใชในการพัฒนา และปรับปรุงสูตรยาง 
ใหเหมาะสมกับการใชงานยางธรรมชาติทางวิศวกรรมที่รับแรงกระทําแบบพลวัตไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยางตอไป 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมเม่ือไดรับแรงกระทําแบบพลวัตดวยความเร็วในการผิดรูปต่ํา มีการออนตัวของความ
เคน และพลังงานสูญหายสูงกวาการกระทําดวยความเร็วในการผิดรูปสูง โดยเม่ือจํานวนรอบของการถูกกระทําอยางตอเนื่อง
เพิ่มขึ้น การออนตัวของความเคน และพลังงานสูญหายรวมมีคาสูงขึ้นตามไปดวย ยางธรรมชาติผสมเขมาดํามีคาความเคน
สูงสุด และพลังงานสูญหายสูงกวายางธรรมชาติผสมซิลิกา ผลการวิจัยที่ไดเกี่ยวกับสมบัติดานการออนตัวของความเคน และ
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมน้ี สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑยางทางวิศวกรรม 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางท่ีไดรับแรงกระทําอยางตอเนื่อง หรือผลิตภัณฑที่ตองรับแรงกระทําซ้ํา ๆ ในขณะใชงาน เชน ยางลอ
รถ ยางรองคอสะพาน ยางรองแทนเครื่อง และยางรองอาคาร ซึ่งอาจตองทําการวิจัยตอไปในกรณีของยางธรรมชาติผสม  
เขมาดําเกรดตาง ๆ สารตัวเติมชนิดอื่น และผลของปริมาณสารตัวเติม 
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การสรางและทดสอบสมรรถนะตนแบบเคร่ืองยนตอัดอากาศระบบเชื้อเพลิงกาซ LPG เพื่อ

ประยุกตใชเปนสื่อการสอน 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยครั้งน้ีไดกลาวถึงการออกแบบและสรางเครื่องยนตอัดอากาศ (turbojet) ขนาดเล็กซึ่งเปนแบบควบคุมดวย

มือ (manual) และใชเช้ือเพลิงเปนกาซ LPG ในการจุดระเบิดหัวเทียน เพื่อนําไปประยุกตใชเปนชุดสาธิตในการศึกษา

โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตอัดอากาศซึ่งมีซึ่งมีราคาถูกกวาชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศท่ีตองมีการนําเขา

จากตางประเทศและมีราคาที่สูง โดยในข้ันตอนการออกแบบไดใชชิ้นสวน เทอรโบชารจของรถยนตรุน Rb25 ยี่หอนิสสันท่ีมีใบ

คอมเพรสเซอรชนิด Mixed flow และใบพัดเทอรไบนชนิด Radial–inflow เปนช้ินสวนในการออกแบบ เมื่อทดสอบ

สมรรถนะโดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงในการจุดระเบิด พบวาแรงขับดัน (static thrust) มีคาเทากับ 5.5 kgf, ความเร็วรอบ

สูงสุดท่ี 26,300 rpm ที่อุณหภูมิของเครื่องยนตโดยเฉลี่ยอยูที่ 695–759   ํc 

 

คําสําคัญ: เครื่องยนตอัดอากาศ, การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต, แรงขับดัน, ความเร็วรอบเครื่องยนต, อุณหภูมิไอเสีย 
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The construction and testing of a prototype of Turbo jet engine for LPG fuel 

system to be used as a teaching media 
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Abstract 
 

This research describes the design and construction of a small turbojet engine that is manual 

control and uses LPG as fuel to ignite spark plugs. To be used as a demonstration set to study the 

structure and working principle of compressed air engines, which are cheaper than the demonstration 

sets of compressed air engines that have been imported from foreign countries and are at a high price. 

In which the design process uses parts the turbocharger of Nissan Rb25 with Mixed flow compressor 

blades and Radial – inflow turbine blades are the design parts. When testing the performance by using 

LPG gas as fuel for ignition found that the Static thrust is equal to 5.5 kgf, maximum speed at 26,300 rpm 

at the average engine temperature is 695–759  ํc. 

Keywords: turbo jet engine, engine performance testing, static thrust, engine speed, exhaust temperature 

 

1. บทนํา  

 

จากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตท่ีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปสงผลใหบุคลากรท่ีมีความรูท่ีเก่ียวของในดาน

เครื่องกลและยานยนตน้ันเปนท่ีตองการเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม:2557) ดังนั้น

สถาบันการศึกษาหลายแหงจึงไดมีการเปดสอนหลักสูตรฝกสอน และใหความรูเฉพาะดานยานยนตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน แตเน่ืองดวยในสาขาวิชาดังกลาวนี้มีความจําเปนท่ีจะตองใชอุปกรณและชุดสาธิตซึ่งมีราคาสูงและ

อาจจําเปนตองมีการนําเขาในบางช้ินจึงสงผลใหเกิดขอจํากัดของการเรียนการสอน 

เครื่องยนตอัดอากาศ (turbojet) เปนเครื่องยนตที่อาศัยหลักการของแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากการอัดอากาศภายในทอ

แลวสงไปยังใบพัดเพ่ือสงแรงขับออกไปทางดานหนา (K. Hunecke: 2003) ซึ่งเปนที่นาสนใจอยางยิ่งในการนํามาประกอบ

การศึกษาเกี่ยวพื้นฐานการทํางานของเครื่องยนตนอกเหนือจากเครื่องยนตประเภทเบนซินและดีเซลที่ใชในปจจุบัน แตเนื่อง

ดวยเปนเทคโนโลยีตองที่มีการนําเขาจากตางประเทศและมีราคาท่ีสูงรวมถึงยังตองใชเชื้อเพลิงเฉพาะซ่ึงไมมีความสะดวกใน

การศึกษา 
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ในงานวิจัยครั้งนีจ้ึงมีความสนใจที่จะสรางตนแบบของเครื่องยนตอัดอากาศมาใชเปนอุปกรณสาธิตประกอบการสอน

ใหแกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตสถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย เพื่อเปนการลดตนทุนในการ

นําเขาและสามารถปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเองไดตามความเหมาะสม นอกจากน้ียังไดมีการตรวจสอบสรรถนะของเครื่องยนตอัด

อากาศที่สรางขึ้นไดแก แรงขับดัน, ความเร็วรอบและอุณหภูมิของเครื่องยนตอัดอากาศโดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงในการ

ทดสอบ 

2. การออกแบบและการประกอบ 

ในการออกแบบชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศท่ีสามารถทํางานไดจริงนั้นตองมีความสามารถในการทนทานตอ

อุณหภูมิที่สูงมาก ๆ ไดและตองมีการเคลือ่นไหวที่ไหลลืน่ตลอดเวลา และเพ่ือใหเปนการลดตนทุนในการสรางจึงไดมีการนําเอา

เคร่ืองยนตเทอรโบจากรถยนตยี่หอนิสสัน รุน skyline รหัสเครื่องยนต RB 25 det มาประยุกตใชเปนสวนขับเคลื่อนหลัก และ

สวนชุดกังหันของชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศชุดนี้  

 
ภาพท่ี 1 แสดงชุดเครื่องยนตเทอรโบ Nissan รุน skyline รหัสเครือ่งยนต RB 25 det ที่ใชในการทดลอง 

 

การออกแบบสวนหองสันดาป (combustion chamber) นั้นมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองมีสมบัติในการ

ทนทานตอความรอนสูง จึงไดมีการเลือกใชเหล็กกลาไรสนิมชนิด 304 (stainless steel 304) ท่ีมีความทนทานตอการกัด

กรอนและทนความรอนไดสูง โดยมีความหนาแนน 7,900 kg/m3 และสามารถในการทนทานตอการเผาไหม 870   ํc (ชานัน 

ชัยสุข: 2550) 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนผังหลักการทํางานของเครื่องยนตใบพัดแกสแบบระบบเปด 

 

โดยเงื่อนไขจําเพาะในการออกแบบของสภาวะแวดลอมไดกําหนดเงื่อนไขเบื้องตนเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหและ

คํานวณขนาดและความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรภายใตเงื่อนไขของหลักการทํางานของเครื่องยนตใบพัดแกสแบบระบบ

เปด (B. Zohuri และ P. McDaniel:2018) ดังแผนผังท่ีแสดงในภาพที่ 2 โดยจะพิจารณาในชวงที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนชวงกอนที่

อากาศจะเขาไปยังครีบกระจายอากาศผานสมการ (J. Large และ A. Pesyridis:2019) 

 

                                                           
60
in

in
D Nv                                                                (1) 

เมื่อ inv , inD และ N คือ ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรขาเขา ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดคอมเพรสเซอร

ขาเขา และ ความเร็วรอบของใบพัดคอมเพรสเซอรขาเขา ตามลําดับ โดยจากการคํานวณนี้สงผลใหการออกแบบขนาดของ

ใบพัดคอมเพรสเซอรขาเขาเทากับ 56 mm ที่ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรขาเขาเปน 295.83 m/s  

ในขณะเดียวกันความเร็วและขนาดของใบพัดคอมเพรสเซอรขาออกก็จะสามารถคํานวณไดจากสมการ                

(J. Large และ A. Pesyridis:2019) 

                                                            
60
out

out
D Nv                                                             (2) 

เมื่อ outv , outD  และ N  คือ ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรขาออก ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัด

คอมเพรสเซอรขาออก และ ความเร็วรอบของใบพัดคอมเพรสเซอรขาออก ตามลําดับ โดยจากการคํานวณนี้สงผลใหการ

ออกแบบขนาดของใบพัดคอมเพรสเซอรขาออกเทากับ 75 mm ที่ความเร็วของใบพัดคอมเพรสเซอรขาออกเปน 392.67 m/s 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงเครื่องยนตอัดอากาศท่ีประกอบแลวตามหลักการและผลการคํานวณ 

 

และหลังจากท่ีคํานวณออกแบบช้ินสวนตามทฤษฎีแลวก็ไดเริ่มเขียนแบบแปลนของหองเผาไหมและช้ินสวนตาง ๆ 

ตามผลการคํานวณ เพ่ือนําไปขึ้นรูปและเชื่อมตอกันดังท่ีแสดงในภาพที่ 3  
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3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

เครื่องยนตอัดอากาศท่ีไดรับการออกแบบและสรางเสร็จสมบูรณแลวดังที่แสดงในภาพท่ี 4 โดยในสวนของทอสง

อากาศจะทําหนาที่สงอากาศไปยังหองเผาไหม เพ่ือทําการจุดระเบิดโดยมีอากาศและเชื้อเพลิงเปนสวนผสม 

   
ภาพท่ี 4 ภาพการทดสอบการทํางานของเครื่องยนตอัดอากาศที่สรางข้ึนโดยใชแกส LPG เปนเชื้อเพลิง 

 

เพ่ือใหมั่นใจไดวาการออกแบบและสรางชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงไดมี

การสดสอบสมรรถนะ 4 ดาน ไดแก ความเร็วรอบของเครื่องยนต แรงขับดัน อุณหภูมิไอเสีย และอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิง 

โดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี ้

1. ดานความเร็วรอบของเครื่องยนตอัดอากาศ พบวามีความเร็วรอบสูงสุดท่ีทําไดเฉลี่ยเทากับ 26,300 rpm และ

ความเร็วรอบต่ําสุดที่สามารถวัดไดคือประมาณ 10,000 rpm โดยเฉล่ีย ซึ่งอยูในเกณฑขั้นต่ําของเครื่องยนตอัดอากาศขนาด

เล็กท่ีจะมีความเร็วรอบสูงสุดโดยเฉลี่ยอยูในชวง 25,000 – 50,000 rpm 

2. ดานแรงขับดัน จากรูปที่ 5 แสดงกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและแรงขับดันของเครื่องยนตอัด

อากาศท่ีสรางข้ึนโดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงพบวา ในชวงความเร็วรอบ 10,000 ถึง 16,000 rpm นั้นมีแรงขับดันที่ ต่ํามาก 

แตเม่ือเคร่ืองยนตทําความเร็วรอบเพิ่มขึ้นเกิน 16,000 rpm จะเห็นไดวาแรงขับดันมีคาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงคาความเร็ว

รอบสูงสุดท่ี 26,000 rpm จะมีแรงขับดันเฉลี่ยเทากับ 4.9 kgf ทัง้น้ีเนื่องจากเครื่องยนตอัดอากาศนั้นจําเปนตองอาศัยการไหล

ของอากาศสงแรงใหใบพัดเทอรไบนหมุนจนทําความเร็วรอบที่เหมาะสมคาหนึ่งจึงจะสามารถทํางานและสงแรงขับออกมาได 
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ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสมัพันธระหวางความเร็วรอบและแรงขับดันของชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศท่ีสรางข้ึน

โดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง 

3. ดานอุณหภูมิไอเสีย ตามท่ีแสดงในรูปท่ี 6 พบวาอุณหภูมิไอเสียเพ่ิมขึ้นตามความเร็วรอบของเครื่องยนตอัดอากาศ

โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 750 ̊c ที่ความเร็วรอบ 26,300 rpm และมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 556 ̊c ที่ความเร็วรอบ

ประมาณ 10,000 rpm โดยแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไอเสียนั้นจะเปนในลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางชา ๆ และคงที่ แตจะมี

เพียงชวงความเรว็รอบสูงสุดเทานั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  

4. ดานอัตราการเผาไหมเช้ือเพลิง พบวามีคาเพ่ิมขึ้นอยางชา ๆ ตามความเร็วรอบของเครื่องยนตอัดอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน

เชนเดียวกับดานอุณหภูมิไอเสีย โดยอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงเฉลี่ยสูงสุดคือ 79 ml/min ที่ความเร็วรอบ 26300 rpm และมี

คาต่ําสุดประมาณ 39 ml/min ที่ความเร็วรอบประมาณ 10,000 rpm ตามลําดับ ดังท่ีแสดงใหเห็นในรูปที่ 7 

 

 
ภาพท่ี 6 กราฟแสดงความสมัพันธระหวางความเร็วรอบและอณุหภมูิไอเสียของชุดสาธิตเคร่ืองยนตอัดอากาศที่สราง

ขึ้นโดยใชกาซ LPG เปนเช้ือเพลิง 
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ภาพท่ี 7 กราฟแสดงความสมัพันธระหวางความเร็วรอบและอัตราการเผาไหมเช้ือเพลิงของชุดสาธิตเคร่ืองยนตอัด

อากาศท่ีสรางข้ึนโดยใชกาซ LPG เปนเช้ือเพลิง 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดออกแบบสรางและทดสอบสมรรถนะตนแบบชุดสาธิตเคร่ืองยนตอัดอากาศเพ่ือประยุกตใชเปนสื่อ

การสอนซึ่งเปนแบบควบคุมดวยมือและใชเชื้อเพลิงเปนกาซ LPG ในการจุดระเบิดหัวเทียน  จากการทดสอบสมรรถนะของชุด

สาธิตเครื่องยนตอัดอากาศพบวาเครื่องยนตอัดอากาศที่สรางไดนั้นอยูในเกณฑข้ันต่ําของเครื่องยนตอัดอากาศขนาดเล็กโดยมี

ความเร็วของรอบเคร่ืองยนตสูงสุดอยูท่ี 26,300 rpm โดย ณ จุดนี้จะมีแรงขับดัน อุณหภูมิไอเสีย และอัตราการเผาไหม

เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ    4.9 kgf, 750 ̊c และ 79 ml/min ตามลําดับ จากการสรางชุดสาธิตเครื่องยนตอัดอากาศ

ระบบเช้ือเพลิง LPG เพ่ือประยุกตใชเปนสื่อการสอนสามารถลดตนทุนจากการสั่งซื้อและนําเขาจากตางประเทศไดเนื่องจากใช

ชิ้นสวน เทอรโบชารจของรถยนตรุน Rb25 ยี่หอนิสสัน มาทดแทนได และในอนาคตมีความนาสนใจอยางยิ่งที่จะพัฒนา

รูปแบบของเครื่องยนตอัดอากาศใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึนรวมไปถึงการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตอัดอากาศเม่ือนํา

เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนมาใชในการจุดระเบิดหัวเทียน 
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บทคัดยอ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีสะสมตะกอนดินตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของพืชปกคลุมดินริมฝงโขง จังหวัดนครพนม 
โดยประยุกตการรับรูระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ ใชขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat5 TM และ Landsat8 

OLI/TIRS ในการจําแนกพ้ืนท่ีสะสมตะกอนตะกอนดิน พื้นที่แหลงน้ําและพื้นท่ีพืชปกคลุมดวยคาดัชนีความตางของนํ้า (NDWI) 

และดัชนีความตางของพื้นพรรณ (NDVI) บริเวณริมฝงโขง ในป พ.ศ.2541 2551 และ 2561 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ในชวงป พ.ศ. 2541-2551 พบวาพ้ืนที่แหลงน้ําลดลงรอยละ 50 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือพื้นที่พืชปกคลุมและพื้นที่สะสม
ตะกอนดิน รอยละ 37.36 และ 1.43 ตามลําดับ ในชวงป พ.ศ. 2551-2561 พบวาพื้นที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนคือ พื้นที่สะสม
ตะกอนดิน รอยละ 50  และแนวโนมลดลงคือ พื้นที่แหลงน้ําและพื้นที่พืชปกคลุม รอยละ 26 และ 23.99 ตามลําดับ เมื่อทํา
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีความตางแหลงน้ํา (NDWI) และ ดัชนีความตางพืชพรรณ (NDVI) โดยการวิเคราะหการ
ถดถอย (regression analysis) พบวา มีความสัมพันธแบบผกผัน คา R2 เทากับ 0.66  เนื่องจากพ้ืนท่ีสะสมตะกอนดินเพ่ิมขึ้น 
แตพื้นท่ีพืชปกคลุมกลับลดลงเพราะเกิดการผันผวนของระดับน้ํา พืชพรรณริมตลิ่งจึงไดรับผลเหี่ยวแหง  จากการวิเคราะหการ
คาดการณโดยแบบจําลอง CA-Markov   พบวามีแนวโนมของพื้นที่พืชปกคลุมและพื้นที่สะสมตะกอนดินลดลง เนื่องจากมีการ
พัฒนาลุมน้ําอยูตลอดสายน้ําและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดายกายภาพและการใช
ประโยชนท่ีดินของริมฝงโขง  

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลง การสะสมตะกอนดิน การรับรูระยะไกล 
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Abstract 

The object of this research is study of  the change of Sediment accumulation areas on the 

change of vegetation cover  along the bank of Mekong river, Nakhon Phanom Province. Apply Remote 

sensing and Geo- information Systems Using Landsat5 TM and Landsat8 OLI / TIRS to classify sediment 

accumulation areas, waterbody areas, and vegetation covered areas by the Normalized Difference 

Water Index (NDWI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) along the bank of Mekong bank 

1998, 2008 and 2018. During 1998-2008, the results show that water body areas decreased by 50% and 

vegetation cover  and sediment accumulation areas increase 37.36% and 1.43% respectively. While, 

during the years 2008-2018 found that the sediment accumulation areas increase by 50%, water body 

areas and vegetation cover areas decreased by 26% and 23.99% respectively. The analysis the 

relationship between NDWI and NDVI. Using Regression analysis found that inverse correlation R2 of 0.66 

due to sediment accumulation areas increased, but the area of vegetation cover areas is reduced 

because of fluctuations in water level therefore the vegetation along the bank has. The prediction 

analysis by CA-Markov model results the trend of vegetation cover area and sediment accumulation 

area are reduced due to watershed development and climate change, it affects the physical and land 

use changes.   

Keywords: changes, Sediment accumulation, Remote sensing 

1. บทนํา
แมน้ําโขงในประเทศไทยเริ่มไหลจากทางภาคเหนือผานจังหวัดเชียงราย ลงสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานจังหวัด

เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ตามลําดับ ในชวงฤดูรอนพบวาจะเกิดพื้นที่สะสม
ตะกอนดินในหลายพ้ืนท่ีของลุมน้ําโขงโดยเฉพาะบริเวณริมตลิ่งและสันทรายกลางน้ํา (มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ,  2555) 
โดยพื้นท่ีสะสมตะกอนดินถือไดวามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว เนื่องจากมีการใชประโยชนพื้นที่ในการ
เพาะปลูกพืชหรือการขยายพันธุของสัตวน้ําอันกอใหเกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของ แตอยางไรก็ตามปจจุบันพื้นที่
ตะกอนดินริมฝงลดนอยลงเน่ืองจากกิจกรรมของมนุษย เชน โครงการพัฒนาลุมน้ําโขง  การกอสรางวัตถุกีดขวางทางน้ํา 
รวมถึงสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันสงผลกระทบตอการไหลของกระแสนํ้า ลักษณะ
ภูมิประเทศ ศักยภาพของดิน และสิ่งปกคลุมดินมีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดการพังทลายของตลิ่ง (Gupta et al., 2002) 
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รวมทั้งในแตละเดือนมีการผันผวนของระดับน้ําโขงไมคงที่มากกวาในอดีต  จึงเปนปจจัยสงผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงอุทก
วิทยาของลุมน้ําโขงตอนลาง (วรรณพร ความสุข, 2549) การประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม ชวยในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมในอดีตจนถึงปจจุบัน (ธีรวัฒน สุวรรณเลิศ
เจริญและคณะ, 2556) และการคาดการณการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินโดยวิเคราะหแบบจําลอง CA_Markov 

สามารถคาดการณหรือทํานายการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอนาคต โดยประมวลผลใน IDRISI  ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ธีรเวทย ลิมโกมลวิลาศ, 2557) 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการคาดการณพื้นที่สะสมตะกอนดินและ
พืชปกคลมุริมฝงโขง จังหวัดนครพนม โดยประยุกตใชภูมิสารสนเทศในการวิจัย ซึ่งนําภาพถายดาวเทียม Landsat5 TM และ 
Landsat8 OLI/TIRS ระหวางป พ.ศ.2541-2561 โดยจําแนกพ้ืนที่สะสมตะกอนดินและพืชปกคลุม เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงและคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สะสมตะกอนดินและสิ่งปกคลุมริมฝงโขง  ซึ่งบงบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพริมฝงโขงจากอดีตถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีสะสมตะกอนดินและพืชปกคลุม  เพื่อเปนแนวทางในการแกไข ปองกัน การพัฒนาพื้นที่สะสมตะกอนดิน และ
การใชประโยชนจากระบบนิเวศไดอยางยั่งยืน  
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมในระบบ  Landsat 8 OLI/TIRS และ Landsat 

5TM ในชวงระหวางป พ.ศ. 2541 2551และ 2561 จากนั้นทําการปรับแกขอมูลความคลาดเคลื่อนของภาพถายดาวเทียมทาง
เรขาคณิต (Geometric Correction) ซึ่งเปนการแกไขความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกตองของภาพถายดาวเทียม 

2.2 การจําแนกภาพถายดาวเทียม ทําการจําแนกขอมูลพื้นท่ีสะสมตะกอนดินเพื่อจําแนกพ้ืนดิน โดยใชวิธีการคํานวณ
ดัชนีความตางแหลงน้ํา (Normalized Difference Water Index : NDWI) (Mcfeeter, 1996) ตามสมการดังนี้ 

                                 (1) 

เมื่อ GREEN คือ การสะทอนในชวงคลื่นตามองเห็นสีเขียว (%) 
NIR คือ การสะทอนในชวงคลื่นใกลอินฟาเรด (%) 

การวิเคราะหพื้นท่ีของพืชปกคลุมดิน ใชวิธีการคํานวณดัชนีความตางพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index 

: NDVI ) ตามสมการดังนี้ 
                                      (2) 

เมื่อ NIR คือ การสะทอนในชวงคลื่นใกลอินฟาเรด (%) 
RED คือ การสะทอนในชวงคลื่นตามองเห็นสีแดง (%) 

2.3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินริมฝงโขงโดยการ Overlay (ซอนทับขอมูล) นําขอมูลการใชที่ดินป 2541 

2551 และ 2561 แบงออกเปน 2 ชวงเวลาคือ ป 2541-2551 และ ป 2551-2561 เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  
2.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีความตางแหลงน้ํา (NDWI)และดัชนีความตางพืชพรรณ (NDVI) โดยทํา

การวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis)  
 2.5 วิเคราะหการคาดการณพื้นที่สะสมตะกอนดิน  

แบบจําลอง Markov คือการคาดการณการเปลี่ยนแปลงบนเงื่อนไขความนาจะเปนของ Bayes เพื่อแสดงผลการ 
เปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่ (Sang et al., 2011) คํานวณโดยโปรแกรม IDRISI  และสามารถใชในการสรางเมทริกซความ
นาจะเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนท่ีการใชที่ดิน โดยการใชขอมูลเมทริกซความนาจะเปน เมทริกซพื้นที่การเปลี่ยนแปลง และ
ชุดความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข (Katawut et al., 2020)  หลักการ Cellular Automata (CA) คือแบบจําลองเชิงพื้นที่ที่มี
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การเปลี่ยนแปลง โดยวิเคราะหจากการเปลี่ยนแปลงของจุดภาพขางเคียง ซึ่งการคํานวณจะวิเคราะหหลายซ้ําตามเวลาที่กําหนด 
จึงจะแสดงผลเปนการคาดการณ (ธีรเวทย ลิมโกมลวิลาศ, 2557) ซึ่งวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ใชเง่ือนไขความนาจะเปนดัง
สมการตอไปนี้ 

โดยสมการหาสัดสวนท่ีดิน  

                                          (3) 

โดยที่ s(t+1), s(t) คือ สถานะ ณ เวลา t   
t+1, Pij คือ เมทริกซของความนาจะเปนในการเปลี่ยนแปลงท่ีคํานวณจากสมการ 

     (4) 

 เมื่อ   

 

2.6 สรางแบบจําลองเพ่ือคาดการณการใชที่ดินป พ.ศ. 2561 

 นําขอมูลการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2541 และ 2551 โดยกําหนดสัดสวนการใชที่ดิน และความนาจะเปนในการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภท ดวยแบบจําลอง Markov chain จากนั้นนําคาดังกลาวไปใชในการทํานายรูปแบบการ
ใชที่ดินป พ.ศ.2561 ดวยแบบจําลอง CA จากนั้นทําการนําขอมูลที่ไดจากแบบจําลอง CA พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับขอมูลการ
ใชที่ดิน ป พ.ศ.2561 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง ซึ่งมีสัดสวนท่ีดินที่ตรงกันถึงรอยละ 77  การคาดการณการใช
ที่ดินป ป พ.ศ. 2571 โดยนําขอมูลการใชที่ดิน ป พ.ศ. 2541 และ 2551  โดยกําหนดสัดสวนการใชที่ดิน และความนาจะเปน
ในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินแตละประเภท ดวยแบบจําลอง Markov chain จากน้ันนําคาดังกลาวไปใชในการทํานาย
รูปแบบการใชที่ดินป พ.ศ.2561 ดวยแบบจําลอง CA จากนั้นทําการนําขอมูลที่ไดจากแบบจําลอง CA พ.ศ.2561  

 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

3.1 จําแนกลักษณะท่ีดินริมฝงโขง 
จากการจําแนกขอมูลจากภาพถายดาวเทียมใน 3 ชวงเวลา ป พ.ศ. 2541 2551 และ 2561 ดังภาพท่ี 1 ในป      

พ.ศ.2541 พบวา พื้นที่แหลงน้ํามากท่ีสุดถึง รอยละ 87.62 รองลงมาคือ พื้นที่สะสมตะกอนดิน และพืชปกคลุม รอยละ 6.75 

และ 5.63 ตามลําดับ ในชวงป พ.ศ.2551 พบวา พื้นที่แหลงน้ํามากท่ีสุดถึง รอยละ  84.17 รองลงมาคือ พืชปกคลุมและพ้ืนที่
สะสมตะกอนดิน รอยละ 8.98 และ 6.85 ตามลําดับ และในป พ.ศ.2561 พบวา พื้นที่แหลงน้ํามากที่สุดถึง รอยละ 79.49 

รองลงมาคือ พื้นที่สะสมตะกอนดิน และพืชปกคลุม รอยละ 15.84 และ 4.67 ตามลําดับ จากการวิเคราะหพบวาพื้นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆป  ซึ่งในแตละปปริมาณนํ้าโขงที่แตกตางกัน การเกิดวิกฤตภัยแลงจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีทั้งพ้ืนที่เพ่ิมใหมและพ้ืนที่ที่หายไป ทั้งนี้จังหวัดนครพนมจัดอยูลุมน้ําโขงตอนลางสงผลใหไดรับอิทธิพลจากการ
พัฒนาลุมน้ําตอนบนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางไหลและกระแสน้ําในแตละปที่แตกตางกัน ซึ่งการสงผลใหริมตลิ่งเปลี่ยนแปลง
ไปดวย เกาะ แกง และดอนสันทรายมีการสะสมหรืออาจลดหายไปในบางป (ธนพร เรืองโพน, 2550) จากการจําแนกการใช
ที่ดินบนพ้ืนที่สะสมตะกอนดิน ป พ.ศ. 2541 2551 และ 2561 ทําการตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกภาพถาย
ดาวเทียม พบวามีคาความถูกตอง 88.52 80.00 และ 86.88 เปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 1 แผนที่ลักษณะที่ดินริมฝงโขง  

ก. ป พ.ศ.2541, ข. ป พ.ศ.2551 และ ค. ป พ.ศ.2561 

 

2. การเปล่ียนแปลงลักษณะท่ีดิน 
 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ดิน ซึ่งแบงชวงออกเปน 2 ชวง คือ พ.ศ.2541-2551 และ พ.ศ.2551-

2561 ดังภาพท่ี 2 ป พ.ศ.2541 และ 2551 พบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่แหลงน้ําลดลงมากท่ีสุด 2,574 ไร คิดเปนรอยละ 50 
และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่มากท่ีสุดคือพื้นที่พืชปกคลุม รองลงมาคือพื้นท่ีสะสมตะกอนดิน เทากับ 2,500 และ 74 

ไร คิดเปนรอยละ 37.36 และ 1.43 ตามลําดับ  ดังตารางท่ี 1 จากการเปลี่ยนแปลงพบวาการลดลงของพื้นที่แหลงน้ํา สวนใหญ
เปลี่ยนไปเปนพื้นที่สะสมตะกอนดินและพื้นที่พืชปกคลุม เน่ืองจากการกัดเซาะริมตลิ่งจากกระแสน้ํา สงผลใหเกิดการสะสม
ตะกอนดิน เกิดเปนสันดอนตามริมฝงโขง และเกิดการปกคลุมของพืชพรรณ อาทิเชน วัชพืช และการเพาะปลูกผักเศรษฐกิจ   

 ป พ.ศ.2551 และ 2561 พบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือ พื้นที่สะสมตะกอนดิน เทากับ 6,699 ไร 
คิดเปนรอยละ 50  และพ้ืนที่ที่มีการลดลงมากท่ีสุดคือ พื้นที่แหลงน้ําและ พื้นที่พืชปกคลุม เทากับ 3,484 และ 3,215 ไร คิด
เปนรอยละ 26 และ 23.99 ตามลําดับ   ดังตารางท่ี 2 จากการเปลี่ยนแปลงพบวาพื้นที่สะสมตะกอนดินเพิ่มข้ึน สวนใหญ
เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่แหลงนํ้า รองลงมาจากพื้นที่พืชปกคลุม เน่ืองจากระดับน้ําที่ลดลงพรอมทั้งเริ่มมีการพัฒนาเมืองและ
ลุมน้ําโขง ซึ่งตามแนวเขตริมฝงโขงมีการกอสรางผนังหินปองกันดินพังทลาย และมีสิ่งปลูกสรางริมฝงโขง อาทิเชน สะพานขาม
แมน้ําโขงไทย – ลาว สงผลตอพ้ืนที่แหลงนํ้าและพ้ืนที่พืชปกคลุมลดลง  

 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สะสมตะกอนดินที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญไดมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนที่แหลงน้ํา 
และพื้นที่พืชปกคลุม เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดวิฤตภัยแลงและการพัฒนาลุมน้ํา จึงสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีดินริมตลิ่งดานลาง ซึ่งสวนใหญพบเปนพนังหินปองกันดินทรุดสงผลใหพืชปกคลุมมีแนวโนมที่ลดลง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีใชเพาะปลูกลดนอยลง ทั้งนี้จากการสํารวจปริมาณนํ้าทาจากจุดตรวจนครพนมมีปริมาณท่ีสูงเพิ่มข้ึนอันเนื่องจาก
การไดรับปริมาณน้ําฝนจากจังหวัดหนองคายกระแสนํ้าไหลมายังจังหวัดนครพนม สงผลใหเกิดการกัดเซาะและพัดพาตะกอน
ดินทับถมตามเกาะ แกง ตามแนวยาวริมตลิ่งแมน้ํา ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงในทุกๆป ทั้งนี้ยังพบการกอสรางกีดขวางการไหล
ของน้ําจึงเปนอีกปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (วรรณพร ความสุข, 2549 )  
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ภาพท่ี 2 การเปลีย่นแปลงลักษณะที่ดิน ก. ป พ.ศ.2541-2551 และ ข. ป พ.ศ. 2551-2561 

 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีดินป พ.ศ.2541 และ 2551 

ลักษณะท่ีดิน 2541 ลักษณะท่ีดิน ป 2551 (ไร) 
ดิน แหลงน้ํา พืชปกคลุม รวม 

ดิน 2,346 1,282 1,398 5,026 

แหลงน้ํา 2,538 60,833 1,888 65,259 

พืชปกคลุม 216 570 3,405 4,191 

รวม 5,100 62,685 6,691 74,476 

 

ตารางที ่2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีดินป พ.ศ.2551 และ 2561 

ลักษณะท่ีดิน 2551 ลักษณะท่ีดิน ป 2561 (ไร) 
ดิน แหลงน้ํา พืชปกคลุม รวม 

ดิน 2,192 2,329 579 5,100 

แหลงน้ํา 5,264 56,143 1,278 62,685 

พืชปกคลุม 4,343 729 1,619 6,691 

รวม 11,799 59,201 3,476 74,476 

 
3. ความสัมพันธระหวางดัชนีความตางแหลงน้ํา (NDWI) และ ดัชนีความตางพืชพรรณ (NDVI) 

 จากการจําแนกขอมูลดัชนีความตางแหลงน้ํา (NDWI) และ ดัชนีความตางพืชพรรณ (NDVI) ทําการวิเคราะหการ
ถดถอย (regression analysis) พบวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง ในทิศทางแปรผกผัน คา R2 เทากับ 0.66 เน่ืองจากคา
ความหนาแนนปริมาณพืชนอยลงจึงสงผลใหดัชนีความตางพืชพรรณกลับลดลง ซึ่งสอดคลองกับการหาความสัมพันธคา NDVI 
มีความสัมพันธที่แปรผกผันกับขอมูลการประโยชนที่ดินทุกประเภท (วลดา เดชะพงศธนา และคณะ, 2559 ) ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้น
ของพื้นที่สะสมตะกอนดินเปนเพราะการลดลงของปริมาณนํ้าที่เขาสูวิกฤตภัยแลงของลุมน้ําโขงท่ีเกิดขึ้นในชวงฤดูรอนเปน
ประจํา ทั้งนีพ้ืชชุมน้าํบางชนิดที่เติบโตตามตะกอนดินที่พัดพา ในบางปพบมีตะกอนดินนอยและดินพัดพาสวนใหญเปนดินทราย 
จึงสงผลใหพืชปกคลุมลดลง (มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ และคณะ,  2555) 
 

4. การคาดการณการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีดิน ป พ.ศ. 2571 
การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สะสมตะกอนดินในป พ.ศ.2571 พบวา มีพื้นที่แหลงน้ํามากท่ีสุดคือ 60,899 

ไร คิดเปนรอยละ 81.76 รองลงมาคือพื้นที่สะสมตะกอนดินและพื้นท่ีพืชปกคลุม เทากับ 11,013 และ 2,564 ไร คิดเปนรอยละ 
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14.78 และ 3.44 ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3  จากการวิเคราะหพื้นที่สะสมตะกอนดินและพื้นที่พืชปกคลุมมีแนวโนมลดลง
เพราะการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าท่ีมีการผันผวน การไหลของกระแสน้ําและการพัฒนาลุมน้ําโขงตลอดสายจึงสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ดินและสงผลถึงพืชปกคลุมที่ลดนอยลง เน่ืองจากมีโครงการพัฒนาพนังหินปองกันดินทรุดตาม
แนวลําน้ําสงผลใหพ้ืนท่ีพืชปกคลุมลดลง ทั้งนีเ้มื่อตะกอนดินลดลงจึงสงผลตอกระแสนํ้าที่พัดพามายังลุมน้ําตอนลาง ทําใหเกิด
การกัดเซาะริมตลิ่งและน้ําขาดตะกอนดินสงผลตอพืชชุมน้ําและพืชริมน้ําที่จะกําลังเจริญเติบโต ซึ่งสอดคลองกับการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงตะกอนแมน้ําโขง โดยคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (MRC) ไดศึกษาการคาดการณผลกระทบของเขื่อนในแมน้ํา
โขงพบวา การสูญหายของตะกอนดินจะลดลงถึง 97 % ภายในป พ  .ศ  . 2583 ซึ่งจะสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของ
แมน้ําและสัณฐานธรณีริมตลิ่งเปลี่ยนแปลง (ทศวรรษ คุณาวัฒน ,2563)   

 

ตารางที ่3  คาสัดสวนลักษณะท่ีดิน ป 2571 คาดการณแนวโนม 10 ป 
ลักษณะท่ีดิน 2561 คาสัดสวนลักษณะท่ีดิน ป 2571 (คาดการณ) 

ดิน แหลงน้ํา พืชปกคลุม รวม 
ดิน 4,860 6,108 831 11,799 

แหลงน้ํา 4,345 53,834 1,022 59,201 

พืชปกคลุม 1,808 957 711 3,476 

รวม 11,013 60,899 2,564 74,476 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนที่การคาดการณลักษณะที่ดินป พ.ศ.2571 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สะสมตะกอนดินริมฝงโขง โดยประยุกตใชการสํารวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศ  
พบการเปลี่ยนแปลงทุกป ซึ่งสวนใหญพื้นที่สะสมตะกอนดินมีแนวโนมเพิ่มขึ้น พื้นที่แหลงน้ําและพืชปกคลุมมีแนวโนมลดลง 
เนื่องจากการผันผวนของปริมาณนํ้าในแตละป การเกิดวิกฤตภัยแลงจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดพื้นที่สะสมตะกอน
เปนหาดทราย จึงเปนที่นิยมพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวในชวงฤดูรอนและใชพื้นที่สะสมตะกอนดินที่มีความอุดมบูรณเปนที่
เพาะปลูก ดานความสัมพันธระหวางดัชนีความตางแหลงน้ํา (NDWI) และ ดัชนีความตางพืชพรรณ (NDVI) มีความสัมพันธใน
รูปแบบแปรผกผัน เพราะพ้ืนที่สะสมตะกอนดินเพิ่มมากขึ้น แตพืชปกคลุมกลับลดลง จากการคาดการณการเปลี่ยนแปลงพบ
พื้นที่สะสมตะกอนดินและพื้นที่พืชปกคลุมมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับน้ําผันผวนและ
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การพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําอยางตอเน่ือง จึงสงผลใหริมตลิ่งในบางพ้ืนที่ไดรับผลจากการกัดเซาะ ตะกอนดินลดลงจึงสงผลตอพื้นที่
พืชปกคลุมคลอยลดลงตามไปดวย 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
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การจัดการสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีสนับสนุนทุนในการทําวิจัย 
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การดูดซับน้ํามันในแหลงน้ําท้ิงดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว 
 

รัชกฤช ปทมโสภาสกุล, เอกรินทร บดีรัฐ  และ บุณยรัศมิ์ สุขเขียว*  
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
*boonyaras.s@rsu.ac.th  

 
บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการสกัดไคตินจากเปลือกกุงขาว เพื่อใชในการศึกษาการดูดซับน้ํามันจากแหลงน้ําทิ้ง พบวา

สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดไคตินจากเปลือกกุงขาวคือ การตมดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เขมขน 8% w/v ที่
อุณหภูมิ 80OC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง  และแชในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เขมขน 8% w/v ที่อุณหภูมิหอง (28 OC) เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง เพื่อการกําจัดโปรตีนและกําจัดแรธาตุจากเปลือกกุงขาว ตามลําดับ ลักษณะทางกายภาพของไคตินที่ไดเปนเกล็ดสี
สมออน และมีปริมาณ 5.73 % w/w ของน้ําหนักเปลือกกุงขาว เมื่อนําไคตินที่ไดไปประยุกตใชในการดูดซับน้ํามันจากแหลง
น้ําเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v   ในสภาวะท่ีเหมาะสมคือ ทีอุ่ณหภูมิ 28 OC pH 9.0 เขยาที่ความเร็วรอบ 125 รอบ
ตอนาที เปนเวลา 15 นาที พบวาไคตินน้ําหนัก 1.00  2.00  3.00 4.00 และ 5.00 กรัม มีความสามารถในการดูดซับน้ํามัน 
65.25  76.10  78.33 79.13 และ 80.25% ตามลําดับ  ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันจากแหลงน้ําทิ้งของรานอาหารรอบ
มหาวิทยาลัยรังสิต 5 แหง พบวามีความสามารถในการดูดซับไดดีมากโดยเฉลี่ย 86.55% 
 
คําสําคัญ: ไคติน เปลือกกุงขาว การดูดซับน้ํามัน 
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Oil Adsorption in Wastewater Using Chitin Extracted from White Shrimp Shell 
 

Ratchakrich Patthamasopasakul, Ekarin Boodeerat and Boonyaras Sookkheo* 
Department of Chemistry, Faculty of Science, Rangsit University   

*Corresponding Author; email: boonyaras.s@rsu.ac.th 
 
 

Abstract 
 

Chitin extracted from white shrimp shell was investigated to study oil adsorption in wastewater. 
The optimum condition for deproteinization and deminieralization of white shrimp shell were refluxing 
with 8% w/v sodium hydroxide at 80 OC for 3 hours followed by storage in 8% w/v hydrochloric acid at 
ambient temperature (28 OC) for 24 hours. The physical appearance of the extracted chitin was light 
orange. The amount of chitin obtained was 5.73 % w/w of the total weight of the shrimp shell. Its 
application in oil adsorption using the synthetic wastewater containing 2% w/v oil with the optimum 
condition at 28 OC, pH of 9.0 and 125 rpm shaking for 15 min was studied. It was observed that the 
extracted amounts of 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 and 5.00 grams gave the oil adsorption efficiency of 65.25  
76.10  78.33 79.13 and 80.25 %, respectively. The oil adsorption efficiency in five areas of wastewater in 
Rangsit University canteen showed a high efficiency with the average of 86.55% 
 
Keywords: chitin, white shrimp shell, oil adsorption. 
 
1. บทนํา  
 

ไคตินเปนพอลิเมอรชีวภาพ ท่ีประกอบดวยมอนอเมอร acetyl-glucosamine พบไดทั่วไปในสิ่งมีชีวิต เชน เห็ด รา 
ยีสต หนอน แมลง โดยเฉพาะบริเวณโครงรางแข็งภายนอกของสัตวใน phylum Arthropoda ไดแก กุง ปู กั้ง ปลาหมึก แมลง
สาป ตัวดวง เปนตน 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางของไคติน (ที่มา: เพียรทิพย, 2553) 
 

 เปลือกแข็งของสัตวทะเล เชน กุง ปู และปลาหมึก มีองคประกอบที่สําคัญ คือ ไคติน (13-70%) แคลเซียม
คารบอเนต (30-40%) แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส คาโรทีนอยด (สีสม) โปรตีนและไขมัน ซึ่งวิธีการเตรียมไคตินสามารถทําไดโดย
ใชตัวทําละลายสกัด เพื่อกําจัดสวนอื่นๆ ไดแก โปรตีน แรธาตุและรงควัตถุออก ไคตินสามารถนําไปประยุกตใชในดานตางๆ 
เชน ทางการแพทยใชเปนสวนผสมในผาปดบาดแผล ทางการเกษตรทําหนาที่เรงการเจริญเติบโตเปนสารยับยั้งแบคทีเรียและ
เชื้อราบางชนิด หรือชวยยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางใชเปนสวนผสมในการรักษาสิว ฝา และ
ลดรอยดางดําใหจาง อีกทั้งยังชวยปรับสภาพฟนฟูของผิวหนาได ในอุตสาหกรรมเสนใยและสิ่งทอ สามารถนําไคตินมาเคลือบ
เสนใยผาเพื่อลดกลิ่นเหง่ือและกลิ่นอับช้ืน นอกจากน้ียังตานทานเช้ือราและแบคทีเรีย เปนตน (Hirano,1996) 
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เปลือกกุง เปลือกปู และเปลือกกุงขาวเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรสภาพอาหารทะเล 
โดยทั่วไปจะถูกกําจัดโดยการจําหนายใหแกโรงงานผลิตอาหารสัตวในราคาตํ่า ซึ่งวัสดุเหลาน้ีถาหากนํามาผานกระบวนการ
ผลิตไดเปนสารไคติน จะทําใหเกิดการเพ่ิมมูลคาของวัสดุเหลือทิ้งและเปนแนวทางที่ชวยลดปญหามลภาวะและรักษา
สิ่งแวดลอมดวย  (จิรจรรย, 2545) 

อีกทั้งในปจจุบันการปลอยน้ําเสียจากโรงงานประเภทตางๆ ลงสูแมน้ํา หรือคราบน้ํามันที่พบในชุมชนยังเปนปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดมลพิษทางน้ํา และทําใหทัศนียภาพของแหลงน้ําไมสวยงาม ซึ่งมีงานวิจัยที่พบวา ไคตินเปน
วัสดุดูดซับมีประสิทธิภาพที่ดีในการบําบัดน้ําเสียที่มีคราบน้ํามันปนเปอน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดเลือก เปลือกกุงขาวมา
ทําการศึกษาการดูดซับน้ํามันจากแหลงนํ้าทิ้งตางๆ เพื่อสรางดุลยภาพชีวิตใหดีขึ้น 
 
2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมเปลือกกุงขาว 
เปลือกกุงขาว ( Litopenaeus vannamei) จากตลาดสุวพันธ จังหวัดอางทอง ถูกนํามาลางทําความสะอาด และ

อบในตูอบ ที่อุณหภูมิ 70 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นนํามาบดใหมีขนาดเล็กดวยเครื่องบดละเอียด 
 

 
ภาพท่ี 2 เปลือกกุงขาว 

 
2.2 การกําจัดโปรตีน 

 ช่ังเปลือกกุงขาวท่ีอบแลว 100 กรัม ใสลงในขวดกนกลมทําการรีฟลักซดวยสารละลาย 8% w/v โซเดียมไฮดรอก
ไซด ที่อุณหภูมิ 80-90 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นกรองสารท่ีรีฟลักซ ไดดวยกระดาษกรองเบอร 42 และลางดวยนํ้ากลั่น
จนน้ําลางมีคา pH เปนกลาง นําสารท่ีไดไปอบ ท่ีอุณหภูมิ 70 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง (เพียรทพิย, 2553) 
 

2.3 การกําจัดแรธาตุและรงควัตถุ         
 ช่ังเปลือกกุงขาวท่ีผานการกําจัดโปรตีนแลวใสลงในบีกเกอร เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 และลางดวยน้ํากลั่น จนนํ้าลางมีคา pH เปนกลาง นําสารท่ีไดไปอบที่
อุณหภูมิ 70 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ช่ังน้ําหนักไคตินที่ผลิตได และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
 

2.4 การวิเคราะหโครงสรางของไคติน 
  นําไคตินที่ผลิตไดจากการทดลองมาวิเคราะหเอกลักษณหมูฟงกชันนัลดวยเครื่อง Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR) ของบริษัท Perkin Elmer spectrum100 

 

2.5 การวิเคราะหน้ําหนักน้ํามัน โดยวิธีการสกัดดวยเฮกเซน  
 นําสารละลายตัวอยางท่ีมนี้ํามันปนเปอนปริมาตร 50 มิลลิลิตร ปรับ pH เทากับ 2.0 ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอ
ริก ใสลงในกรวยแยกขนาด 250 มิลลิลิตร พรอมทั้งลางภาชนะท่ีใสดวยเฮกเซน แลวใสลงในกรวยแยก (ใชเฮกเซน ปริมาตร 
30 มิลลิลิตร)   ปดฝาและเขยาอยางแรง 2 นาที ตั้งทิ้งไวปลอยใหช้ันตัวทําละลายอินทรียแยกออกจากช้ันน้ํา แลวแยกช้ันน้ําที่
อยูช้ันลางเก็บไวสกัดอีกครั้ง สวนช้ันตัวทําละลายอินทรีย ซึ่งประกอบดวยนํ้ามันและเฮกเซน ใหถายเก็บไวในถวยระเหยที่
ทราบน้ําหนักแนนอน  แลวทําการสกัดซ้ํา จากนั้นนําถวยระเหยไประเหยเฮกเซนออกโดยใชเครื่องอังไอนํ้า   นําถวยระเหยท่ี
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ไดไปอบท่ีอณุหภูมิ 70 ºC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง แลวทิ้งไวใหเย็นในโถเก็บความช้ืน (desiccators) เปนเวลา 30 นาที แลวนําถวย
ระเหยมาชั่งนํ้าหนัก เพื่อหานํ้าหนักของนํ้ามันในสารตัวอยาง (สมนึก, 2545) 

 

2.6 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการดูดซับน้ํามันในน้ําเสียสังเคราะหดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว  

 

   2.6.1. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ 
  เตรียมนํ้าเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v โดยช่ังน้ํามัน 1.00 กรัม และเติมน้ํากลั่นจนไดปริมาตร 50 
มิลลิลิตร ใสไคติน 1.00 กรัม เขยาท่ีความเร็วรอบ 125 รอบตอนาที เปนเวลา 5 10 15 20 25 และ 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
(28 ºC) จากนั้นทําการกรองแยกไคตินท่ีผานการดูดซับน้ํามันแลวดวยตะแกรง และนําน้ําตัวอยางท่ีผานการกรองมาหานํ้าหนัก
ของน้ํามัน และคํานวณหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะห 
 

     2.6.2 คา pH ที่เหมาะสมในการดูดซับ  
   เตรียมน้ําเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v โดยชั่งนํ้ามัน 1.00 กรัม จากน้ันเติมน้ํากลั่นและปรับคา pH ของ

สารละลายใหได 5.0  7.0  9.0 และ 11.0 และปรับปริมาตรเปน 50 มิลลิลิตร ใสไคติน 1.00 กรัม เขยาที่ความเร็วรอบ 125 
รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 ºC) จากนัน้ทําการกรองแยกไคตินท่ีผานการดูดซับน้ํามันแลวดวยตะแกรง 
และนํานํ้าตัวอยางท่ีผานการกรองมาหานํ้าหนักของนํ้ามัน และคํานวณหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะห 
 

  2.6.3 การหาปริมาณไคตินที่เหมาะสมตอการดูดซับน้ํามัน  
          เตรียมน้ําเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v โดยชั่งนํ้ามัน 1.00 กรัม และเติมน้ํากลั่น ปรับคา pH เปน 9.0 
ในปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใสไคติน 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 และ 5.00 กรัม ลงในขวดรูปชมพู เขยาที่ความเร็วรอบ 125 
รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 ºC) กรองแยกไคตินที่ผานการดูดซับน้ํามันแลวโดยใชตะแกรงลวด นําน้ํา
ตัวอยางท่ีผานการกรองแลวมาหาน้ําหนักของนํ้ามัน และคํานวณหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะห 
 

 2.7 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในน้ําท้ิง 
 เก็บตัวอยางน้ําทิ้งท่ีมีคราบนํ้ามันปนเปอนปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากรานอาหารท่ีตางๆ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต 
ดังนี้ 1) รานอาหารอิสลาม  2) รานกวยเต๋ียวเน้ือ  3) รานอาหารตามสั่ง 4) รานขาวมันไก 5) รานขาวแกง แลววิเคราะหหา
น้ําหนักของน้ํามันที่มีอยูในน้ําทิ้งโดยวิธีการสกัดดวยเฮกเซน จากนั้นนํานํ้าทิ้งจากรานอาหารท่ีตางๆ  ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ปรับ
คา pH  เปน 9.0  และเติมไคติน 2.00 กรัม เขยาท่ีความเร็วรอบ 125 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 ºC) 
และคํานวณหาประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะห 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

3.1 สภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดโปรตีนและกําจัดแรธาตุ 
จากผลการทดลองของเพียรทิพย  (เพียรทิพย, 2553) พบวา การใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขน 

8% w/v เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เปนสภาวะที่เหมาะสมในการกําจัดโปรตีน จึงไดศึกษาความเขมขนสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
เพื่อใชในการกําจัดแรธาตุและรงควัตถุ พบวาในเวลา 24 ช่ัวโมง ความเขมขนกรดไฮโดรคลอริกในปริมาณ 8-16% w/v จะทํา
ใหไดไคตินที่มีลักษณะทางกายภาพเปนเกล็ดสีสมออนมากตามท่ีตองการ แตเมื่อความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มขึ้น จะ
ทําใหไดปริมาณไคตินที่นอยลง ดังน้ันจึงเลือกที่สภาวะความเขมขนกรดไฮโดรคลอริกที่ 8% w/v เปนสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สําหรับการสกัดไคติน ดังแสดงผลในตารางที่ 1  
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ตารางที่1 ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของไคตินจากเปลือกกุงขาว โดยใชความเขมขนกรดไฮโดรคลอริกท่ีแตกตางกัน 

 HCl (% w/v) น้ําหนักไคติน (กรัม) % yield ลักษณะทางกายภาพ (สี) 

2 8.3258 8.33 สีสม 
4 7.0163 7.02 สีสม 
6 5.8093 5.81 สีสมออน 
8 5.7310 5.73 สีสมออนมาก 
10 3.4961 3.50 สีสมออนมาก 
12 1.7776 1.78 สีสมออนมาก 
14 1.7645 1.76 สีสมออนมาก 
16 1.7334 1.73 สีสมออนมาก 

 
3.2 การวิเคราะหโครงสรางของไคติน 
เมื่อนําไคตินที่สกัดไดจากเปลือกกุงขาว มาศึกษาโครงสรางดวยเครื่อง FTIR ไดผลสเปกตรัมที่ยืนยันแสดงหมูฟงกชัน 

carbonyl group (C=O) stretching ของหมู amide (C=ONH2) 1629 cm-1, C-O stretching 1153 cm-1, COC 
stretching 1072-1073 cm-1 , OH และ NH stretching 3255 cm-1  ดังแสดงในภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 FTIR สเปกตรัมของไคตินท่ีผลิตไดจากเปลือกกุงขาว 
 
3.3 ผลการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการดูดซับน้ํามันในน้ําเสียสังเคราะหดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว 

 

  3.3.1. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับน้ํามันในน้ําเสียสังเคราะห 
  จากผลการทดลองใชไคตินจากเปลือกกุงขาวปริมาณ 1.00 กรัม ในน้ําเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v 
เขยาที่ความเร็วรอบ 125 รอบตอนาที เปนเวลา 5 10 15 20 25 และ 30 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28ºC) พบวาประสิทธิภาพ
การดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะหเทากับ 52.30  55.11  59.61  60.07  60.66 และ 61.24 % ตามลําดับ ซึ่งพบวาเวลา
ตั้งแต 15 นาที มีผลการดูดซับคอนขางคงท่ี ดังแสดงผลในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 ประสิทธิภาพการดดูซับนํ้ามันในน้ําเสียสังเคราะหดวยไคตนิจากเปลือกกุงขาวในเวลาท่ีแตกตางกัน 
 
 3.3.2 คา pH ที่เหมาะสมในการดูดซับน้ํามันในน้ําเสียสังเคราะห  
      จากผลการทดลองใชไคตินจากเปลือกกุงขาวปริมาณ 1.00 กรัม ในน้ําเสียสังเคราะหที่มีน้ํามันผสม 2% w/v ที่
มีคา pH แตกตางกันคือ 5.0 7.0 9.0 และ 11.0 เขยาที่ความเร็วรอบ 125 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง (28 
ºC) พบวาคา pH ของสารตัวอยาง มีผลประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะหอยางเห็นไดชัด ในสภาวะเปนดาง 
pH 9 และ pH 11 มีความสามารถในการดูดซับไดดีกวาสภาวะเปนกลางและเปนกรด  โดยเฉพาะท่ีคา pH 9.0 มี
ความสามารถในการดูดซับดีที่สุด (65.05%) ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ประสิทธิภาพการดดูซับนํ้ามันในนํ้าเสียสังเคราะหดวยไคตนิจากเปลือกกุงขาวใน pH ที่แตกตางกัน 
  
  3.3.3 ปริมาณไคตินที่เหมาะสมตอน้ําเสียสังเคราะหท่ีมีน้ํามันผสม 2% w/v 
 จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ํามัน 2% w/v ในน้ําเสียสังเคราะหดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว ใน
สภาวะที่เหมาะสม คือ pH 9.0 ระยะเวลา 15 นาที เขยาที่ความเร็วรอบ 125 รอบ/นาที  อุณหภูมิหอง (28ºC) ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวาไคตินท่ีมนี้ําหนักแตกตางกันจะมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันในนํ้าเสียสังเคราะหแตกตางกันดวย เมื่อไคตินมี
ปริมาณมากขึ้นความสามารถในการดูดซับน้ํามันก็ดีขึ้น โดยท่ีปริมาณไคติน 1.00 2.00 3.00 4.00 และ 5.00 กรัม มี
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ความสามารถในการดูดซับน้ํามัน 2% w/v ในน้ําเสียสังเคราะหไดรอยละ 65.25 76.10 78.33 79.13 และ 80.25 ตามลําดับ 
ดังภาพท่ี  6 ดังนั้นปริมาณไคตินที่เหมาะสมสําหรับการดูดซับน้ํามัน 2% w/v ในน้ําเสียสังเคราะหควรใชในปริมาณ 2.0 กรัม
หรือมากกวา เพื่อการดูดซับอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ประสิทธิภาพการดดูซับน้ํามันโดยปริมาณไคตินที่แตกตางกัน 
 

3.4 ประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามนัจากแหลงนํ้าทิ้ง 
ในการทดลองศึกษาการดูดซับน้ํามันในแหลงน้ําท้ิง ดวยไคตินจากเปลือกกุงขาว จากรานอาหารตางๆ 5แหง บริเวณ

รอบมหาวิทยาลัยรังสิต ไดแก รานอาหารตามสั่ง รานกวยเตี๋ยวเนื้อ รานขาวแกง รานอาหารอิสลาม และรานขาวมันไก พบวา
ไคตินที่ไดจากเปลือกกุงขาว 2.0 กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซบัน้ํามันในนํ้าท้ิงจากแหลงตางๆ ไดผลดังนี้  89.55 86.53 84.37 
90.08 และ 82.22 % ตามลําดับ ( โดยเฉลี่ย 86.55% ) ดังแสดงในภาพท่ี 7 และ ภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ประสิทธิภาพการดูดซับของไคตินในแหลงน้ําท้ิงจากรานอาหารตางๆ ในมหาวิทยาลยัรังสติ
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ภาพท่ี 8 การดูดซับน้ํามันในน้ําท้ิงจากรานอาหารตางๆ (ก) รานอาหารตามสั่ง  (ข) รานกวยเตี๋ยวเนื้อ (ค) รานขาวมันไก 
 

4. บทสรุป 
 

ในการทดลองน้ีไดนําเปลือกกุงขาวที่บดละเอียดและอบแหงแลวมารีฟลักซดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
เขมขน 8% w/v ที่อุณหภูมิ 80 OC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นแชในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เขมขน 8% w/v ที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จะไดสารไคตินที่มีลักษณะเปนเกล็ดสีสมออน ปริมาณ 5.73 % w/w และเม่ือนําไคตินที่
สกัดไดในปริมาณ 1.0 กรัม มาทดสอบการดูดซับน้ํามัน 2% w/v จากแหลงน้ําเสียสังเคราะห ในสภาวะที่เหมาะสม คือที่
อุณหภูมิหอง (28 ºC) pH 9.0 เขยาที่ความเร็วรอบ 125 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที พบวามีความสามารถในการดูดซับ
น้ํามัน 65.25 % และความสามารถในการดูดซับจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณไคติน โดยเม่ือไคตินเพิ่มเปน 2.0 -5.0 กรัม มี
ประสิทธิภาพการดูดซับเพ่ิมเปนรอยละ 76.10 - 80.25 ดังนั้นในการทดสอบการดูดซับน้ํามันจากแหลงน้ําท้ิงของรานอาหารใน
มหาวิทยาลัยรังสิต 5 แหง ไดใชไคตินจากเปลือกกุงขาวท่ีสกัดไดปริมาณ 2.00 กรัม พบวามีความสามารถในการดูดซับน้ํามัน
ไดดีมาก โดยมีคาการดูดซับโดยเฉลีย่ถึงรอยละ 86.55 ซึ่งจากการนําไคตินที่สกัดไดจากเปลือกกุงขาวที่เหลอืใช มาดูดซับน้ํามัน
จากแหลงน้ําท้ิงไดในประสิทธิภาพที่สูง จะสามารถชวยแกปญหามลพิษทางนํ้าดวยวิธีธรรมชาติตามศาสตรพระราชา  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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ความอนุเคราะหการใชเครื่อง Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีที่ปลอดภัยสำหรับรถขนสงธุรกิจโลจิสติกส ใชวิธีการประเมินผูขับข่ีดวย
โปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Driver Risk Index : DRI)  และแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูขับ
รถบรรทุก (รับสงพนักงาน) นำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบที (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 1) ผูขับรถบรรทุกสวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2) ผูขับรถบรรทุกที่ไดรับการอบรมจากโปรแกรม DRI สวนใหญไมเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถบรรทุกอีก 3) ผูขับรถมีพฤติกรรมในการเฝาระวังอันตรายและตรวจสอบสิ่งรอบขางขณะขับข่ีไดดี ซึ่งปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นได 4) ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของเพศ อายุ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก ไมมีผลตอระดับ
ความเสี่ยงจากสถานการณ  ในขณะที่ระดับการศึกษาของผูขับรถมีผลตอระดับความเสี่ยงน้ี 5) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
ที่แตกตางกันไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจากสถานการณและพฤติกรรมการขับขี่ (ในแงของการเผชิญหนา ความตื่นเตน ความ
ตกใจ ความเหน่ือยลา เปนตน) และ 6) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโปรแกรม DRI พบวา ผูขับ
รถบรรทุกที่เขารับการอบรมโดยภาพรวมมีความพึงพอใจตอโปรแกรมน้ีในระดับดีมาก โดยปจจัยดาน เพศ อายุงาน และ
ประสบการณในการขับรถบรรทุกไมมีผลตอคาระดับความพึงพอใจ ในขณะที่อายุและระดับการศึกษามีผลตอความพึงพอใจใน
การเขาอบรมจากโปรแกรมดังกลาว    

คำสำคัญ: ผูขับรถบรรทุก การขับข่ีปลอดภัย โปรแกรมการประเมินพฤติกรรมการขับข่ี 
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Abstract 

 Research on the independent study of safe driving behavior for truck vehicles logistics business 

focused on the evaluation of truck driver behavior using the Driver Risk Index (DRI) program and 

questionnaire. Data collected from a group of sample of truck drivers was analyzed by using statistics: 

Hypothesis testing, t-test, and One-Way ANOVA analysis. The study results are summarized as follows: 1) 

Most truck drivers have knowledge of traffic laws. 2) Most truck drivers do not have any accident after 

being trained by the DRI program. 3) The driver has well behavior to observe any potential hazard and 

check the surroundings while driving which can prevent accidents. 4) Personal factors in terms of gender, 

age, work experience and truck driving experience does not affect the risk level of the situation while the 

driver's education level affects this risk level 5) Different knowledge about traffic laws does not affect the 

level of risk from situations and driving habits. (In terms of confrontation, excitement, anxious, fatigue, 

etc.) And 6) The truck drivers who attended the training were satisfied with the DRI program at a very 

good level. The gender, age, work experience and truck driving experience had no effect on the 

satisfaction level while the age and level of education affects the satisfaction of the training program. 

Keywords: Truck driver, Safe driving, Driving behavior assessment program 

1. บทนำ
 ปจจุบันธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวเปนอยางมากในชวงหลายปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อทำการขนสงวัตถุดิบ สินคาและสิ่งของตางๆ ซึ่งมีการขนสงหลากหลายวิธี อาทิเชน การขนสงทางบก (ถนน)  การขนสง
ทางน้ำ (เรือ)  และการขนสงทางอากาศ (เครื่องบิน) ท้ังนี้ พบวาวิธีการขนสงสินคาภายในประเทศท่ีนิยมมากท่ีสดุ คือ การ
ขนสงทางบก หรือทางถนนโดยใชรถบรรทุกขนาดตางๆ เมื่อปริมาณรถบรรทุกขนสงเพิ่มมากข้ึนบนทองถนน สิ่งที่ตามมาคือ
สถิติการเกิดอุบัตเิหตุทางการจราจร และความรุนแรงของอุบัติเหตทุี่มากข้ึนดวย ความเสียหายจากอบุัติเหตุอาจสงผลใหผูขับข่ี
ไดรับบาดเจบ็ เสียชีวิต ทุพพลภาพ และทรัพยสินเสยีหายเปนมูลคาสูง ขอมูลจากเว็บไซต WHO (2561) พบวา ประเทศไทยมี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศตางๆ 
ในภูมิภาคเดียวกัน พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุบนทองถนนสูงสุดที่ 32.7 คน ตอประชากร 100,000 
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คน แบงเปนการเสยีชีวิตของคนใชรถยนต  คนใชรถจักรยานยนตและคนใชจักรยาน ที่อัตรา 4 คน,  24.3 คน และ 1.1 คน 
ตอประชากร 100,000 คน ตามลำดับ (WHO Global Status Report on Road Safety, 2018)           

มูลเหตุที่มาของอุบัติเหตุในประเทศไทยมากกวาครึ่ง เกิดจากพฤติกรรมที่มาจากความเชื่อและแนวความคิด มากกวา
ความออนดอยทางทักษะ องคกรที่ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย และวิทยากรทั้งไทยและเทศ ตางมีความเห็นตรงกันวา ทัศนคติ
หรือแนวคิดเกี่ยวกับ การขับขี่เปนปจจัยที่สำคญัอยางยิ่ง  และพัฒนายากที่สุด มคีนเพียงคนเดยีวเทานั้นท่ีจะทำสำเร็จ และ
คนๆ นั้นก็คือตัวผูขับข่ีเอง (คูมือหลักการขับรถขนสง, กรมการขนสงทางบก, 2552) 

ดังนั้นการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการขนสงโลจสิติกส จงึเปนแนวทางท่ีผูวิจัยจะดำเนินการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูขับข่ีรถขนสง โดยใชโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk Index: DRI) ในการประเมินผูขับข่ีทั้ง
ดานความเสี่ยงจากสถานการณและพฤติกรรมการขับข่ี ซึ่งโปรแกรม DRI เปนโปรแกรมที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
พรอมท้ังยังมีบทเรียน E-learning ใหผูขับข่ีไดศึกษาทำความเขาใจ เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผูขับข่ี สู
ความเปนมืออาชีพ และตระหนักถึงการขับขี่เชิงปองกันอันตราย การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เปนการเก็บรวมรวบ ประเมิน และ
วิเคราะหขอมูลตามหลักการทางดานสถิติ โดยนำมาพิจารณาทั้งในแงสถิติเชิงพรรณนา และอนุมาน เพ่ือใหไดขอมูลที
นาเช่ือถือ ประกอบการตัดสินใจ อภิปราย และสรุปผลงานวิจัยในท่ีสุด  
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 ศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของผูขับรถบรรทุก 

2.2 ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของการขับรถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk Index : DRI)  

2.3 ศึกษาพฤติกรรมการขับรถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk Index: DRI)       

2.4 ศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจท่ีมีตอการเขาอบรมโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับข่ี (Drive Risk Index: DRI) 

2.5 เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก กับความพึงพอใจในการเขา
อบรม และอายุ และระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในการเขาอบรม  

2.6 เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ อายุ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก กับระดับความเสี่ยงจาก
สถานการณ และระดับการศึกษา กับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ  

2.7 เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ และความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร กับระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี  
 

3. สมมติฐานการศึกษา 

 
ภาพท่ี 1  สมมติฐานการศึกษา 
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4. นิยามศัพทเฉพาะ 
4.1 พฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัย หมายถึง ปฏิกิริยาที่ผูขับขี่แสดงออกมาขณะขับขี่ยานพาหนะ ดวยความตระหนัก

ถึงความปลอดภัยทั้งในแงของตนเอง หรือผูขับขี่ทานอื่น คนเดินเทา และผูอื่นที่อยูในสภาพการจราจรไมใหไดรับบาดเจ็บ
เสียชวีิต หรือ ทรัพยสินเสียหาย รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายเก่ียวกับการขนสง 

4.2 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณหรือสถานการณที่ เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด หรือไมตั้งใจใหเกิดขึ้น สงผลใหเกิดความ
เสียหายกับทรัพยสิน รางกาย และจิตใจที่อาจทำใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต สามารถจำแนกอุบัติเหตุไดหลายประเภท อาทิเชน 
อุบัติเหตุในเคหะสถาน อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุจากธรรมชาติ และอุบัติเหตุจากการจราจร (วิจิตร บุญยะโห
ตระ, 2536) 

4.3 Driver Risk Index: DRI หมายถึงโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาจากปจจัย
ของมนุษย โดยมหาวิทยาลัย Cranfield ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณจากการเก็บขอมูลเพื่อวิจัยมากกวา 20 ป ผลการ
ประเมินจะแสดงถึงระดับความเสี่ยงและระดับพฤติกรรมของความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงภัยในการขับข่ีรถบนทองถนน 

 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
5.1 ทำใหทราบถึงความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายจราจร ของผูขับรถบรรทุกขนสงวา สามารถสงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง

ในการขับรถมากนอยเพียงใด 

5.2 นำความรูที่ไดจากการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร มาพิจารณากำหนดแนวทางการปองกันท่ีเหมาะสม 

5.3 ทำใหทราบถึงพฤติกรรมของผูขับข่ีรถขนสงดวยโปรแกรม DRI  

5.4 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม DRI และนำไปสูการพัฒนาการใชงานอยางประสิทธิภาพ 

5.5 ทำใหทราบถึง ความสัมพันธระหวางเพศ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก กับความพึงพอใจในการเขา
อบรม และอายุ และระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในการเขาอบรม 

5.6 ทำใหทราบถึงความสัมพันธระหวางเพศ อายุ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก กับระดับความเสี่ยงจาก
สถานการณ และระดับการศึกษา กับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ 

5.7 ทำใหทราบถึงความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ และความรู
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร กับระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากงานวิจัยของ Anders af Wåhlberg ( July 2013) เรื่อง The road to Driver Risk Index; A review กลาวสรุปไววา 
โปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (DRI) เปนแบบสอบถามสำหรับการประเมินผูขับขี่  ที่มาจากผลการวิจัยเก่ียวกับ
ความเครียดของผูขับขี่ในสมัยกอน จนผานขั้นตอนพัฒนาตามมาตรฐาน ตั้งแตการอางอิงทฤษฎีเบื้องตน ไปจนถึงการทดสอบ
วิธีการ และสถิติตางๆ จนใชงานจริงผานรูปแบบออนไลน อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ พบวาองคประกอบของความเครียดมักมี
สวนผสมของปฏิกิริยา และพฤติกรรมของผูขับข่ีในมิติดานอ่ืนๆ ดวย จึงจำเปนตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุมผูขับข่ีราย
ใหม กับการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ไมใชเฉพาะปจจัยดานบุคลิกภาพ แตจะเก่ียวของกับพฤติกรรมและปฏิกิริยาตาง ๆ 
ในขณะขับข่ี  (แมวาสวนใหญจะทำการศึกษาจากเครือ่งจำลองการขับขี่) การศึกษาวิจัยในอนาคต จำเปนตองศึกษาในระยะยาว 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ที่แทจริง เพื่อตรวจสอบวา DRI มีความสามารถในการคาดการณใดๆ ไดแมนยำมากนอยเพียงใด     
วันน้ี DRI ดูเหมือนจะเปนเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมการขับขี่ ในแนวทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวในทองตลาด 
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7. วิธีดำเนินการวิจัย   
การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) หรือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) กำหนด

แหลงที่มาของขอมูล ดังน้ี 

7.1 การวิเคราะหเอกสาร (Analysis of Document) โดยทำการศึกษาคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยจะทำการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของจากหนังสือวิชาการท้ังภาษาไทยและตางประเทศ 

7.2 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม เพื่อการวิจัยเชิง
สํารวจในคร้ังน้ี มี 2 แบบสอบถาม คือ  

- แบบสอบถามการศึกษาอิสระเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการขับข่ีที่ปลอดภัย สำหรับรถขนสง ธุรกิจโลจิสติกส 
(Questionnaire)  

- แบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Driver Risk Index : DRI) ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมีลิขสิทธ์ิผานระบบ on-line โดย
พนักงานขับรถที่เปนกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง จะตองทำการประเมินแบบสอบถามผานโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่จากเครื่องคอมพิวเตอร ผานเว็บไซต https://www.driverriskindex.co.uk  โดยจะกำหนดช่ือผูใชงาน (User)  และ
รหัสผาน (Password)  แกผูเขารับการทดสอบ  
 

8. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนพนักงานขับรถขนสงของบริษัท ที่ดำเนินกิจการประกอบธุรกิจโลจิสติกส ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปนผูรับการทดสอบจำนวน 64 คน โดยตองเขารับการอบรมตามเกณฑ และผานการทดสอบท้ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่กำหนด 

 

9. การจัดทำขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ดำเนินการรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามผานโปรแกรม DRI และแบบสอบถาม การศึกษาอิสระเรื่องการศึกษา

พฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัยสำหรับรถขนสงธุรกิจโลจิสติกส โดยการประมวลผล และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  สถิติเชิงอนุมานไดแก การทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจาก
กลุมตัวอยาง 2 กลุม และใชสถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกำหนดระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

10. ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของผูขับรถบรรทุก 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูขับข่ีรถบรรทุก พบวา ผูขับข่ีรถบรรทุกสวนใหญเปนเพศชาย มากที่สุดรอยละ 
96.88 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มากที่สุด รอยละ 45.31 โดยมีอายุต่ำสุด 22 ป อายุสูงสุด 63 ป และโดยเฉลี่ยแลวผูขับ
รถบรรทุกมีอายุ 43.11 ป ดวยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 8.35 ป สถานภาพสมรมแลวมากท่ีสุด รอยละ 78.13 มีระดับ
การศึกษาไมเกินมัธยมปลาย หรือ เทียบเทามากที่สุด รอยละ 71.88 นอกจากนี้ อายุการทำงานสวนใหญอยูระหวาง 6 – 10 ป 
มากที่สุด รอยละ 48.44 และประสบการณในการขับรถบรรทุก 11 ปข้ึนไปมากท่ีสุด รอยละ 46.88   

ผลการวิเคราะหความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรของผูขับรถบรรทุก พบวา โดยสวนใหญผูขับรถบรรทุกทราบถึง
บทลงโทษกรณีไมมีใบอนุญาตเปนผูขับรถถูกตองตามชนิดและประเภทของรถท่ีขับจำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 76.56 ทราบ
ถึงบทลงโทษปรับกรณีเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นขณะปฏิบัติหนาที่ขับรถ จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 75 แต
ไมทราบถึงโทษจำคุกจำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 64.06 ทราบถึงจำนวนช่ัวโมงท่ีขับรถบรรทุกสามารถขับรถบรรทุกตอเนื่อง
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ภายใน 24 ช่ัวโมงจำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 89.06 แตไมทราบถึงความเร็วสูงสุดเมื่อขับรถบรรทุกลากจูงรถพวงกรณีขับ
รถบรรทุกในเขตเมืองจำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 70.31 ทราบถึงบทลงโทษความเร็วสูงสุดเมื่อขับรถบรรทุกซึ่งบรรทุกวัตถุ
อันตรายบนทางพิเศษกรณีบนทางพิเศษมหานคร / ทางพิเศษศรีรัช / ทางพิเศษฉลองรัชจำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 64.06 
และทราบถึงบทลงโทษ ความเร็วสูงสุดเมื่อขับรถบรรทุกซึ่งบรรทุกวัตถุอันตรายบนทางพิเศษกรณีบนทางพิเศษบูรพาวิถี / ทาง
พิเศษอุดรรัถยาจำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 71.88 

สวนที่ 2 การเกิดอุบัติเหตุของการขับรถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk Index : DRI) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของการขับรถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ 
(Drive Risk Index : DRI) พบวา ผูขับรถบรรทุกจำนวน 64 คน กอนเขาอบรม เคยประสบอุบัติ เหตุประมาณ 1 – 5 คร้ัง 
จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 67.19 และหลังเขาอบรม โดยสวนใหญไมเคยเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 
89.06 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แนวทางการอบรมการขับข่ีเชิงปองกันอุบัติเหตุ ท้ังการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติขับรถยนต  
อีกทั้งการใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และแนวทางปฏิบัติ แกไขตางๆ เมื่อพบสถานการณฉุกเฉินนั้น ถือเปนการ
ใหขอมูลความรู ความเขาใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ของพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรน่ันเอง 
 โดยมาตรการทางการศึกษาและอบรม ถือไดวาเปนปจจัยหลักสวนหน่ึง ที่จะชวยลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทาง
บกน่ันเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุของการขับรถบรรทุกนั่นเอง 
      สวนที่ 3 พฤติกรรมการขับรถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk Index : DRI)       
 3.1 สรุปผลการประเมินจากปจจัยจากพฤติกรรม 

      พนักงานขับรถบรรทุกสวนใหญ มีความเสี่ยงจากการเฝาระวังอันตรายอยูในระดับต่ำ แสดงวาพนักงานขับรถมี
การตรวจสอบสิ่งที่อยูรอบขางขณะขับข่ีรถบรรทุกไดดี เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเขามา และปองกันกอนจะเกิดอุบัติเหตุการ
เฉี่ยวชนข้ึน   สวนปจจัยจากพฤติกรรมอื่นๆ ประเมินอยูในเกณฑปานกลาง อาทิเชน 

- พฤติกรรมความกาวราว : เปนการแสดงกิริยา หรือวาจาของพนักงานขับรถ กรณีที่เกิดการกระตุนจากผูขับขี่รายอ่ืน
ที่มากระทำ   

- ความตื่นเตนในการขับขี่ : สถานการณที่พนักงานขับรถเคยกระทำ เชน ใชความเร็วสูงๆ เมื่อถนนโลง การเขาโคงโดย
ไมลดความเร็ว เปนตน   

- งานท่ีมีผลตอความเสี่ยง : ภาวะงาน การจัดสรรเวลาที่ไมเหมาะสมเหลานี้ จะมีโอกาสใหเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพนักงานขับ
รถประเมินอยูในเกณฑความเสี่ยงปานกลาง 

- ความเหนื่อยลาจากการขับขี่ : เมื่อพิจารณาถึงความเหนื่อยลา ซึ่งมีผลตอการตอบสนองตอการแกไขเหตุการณ โดย
ความเหนื่อยลา ถือเปนปจจัยหลักของการชน โดยบางครั้ง ยังสงผลสำคัญให เกิดการบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต   

- ขอกังวลในการขับขี่ : ปจจัยขอนี้ถือเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา พนักงานขับรถท่ีมักจะตำหนิตนเอง สำหรับปญหาที่พบ
บนถนน การตำหนิตนเองน้ี จะทำใหเกิดการละจากสมาธิในการขับข่ี และเปนการเพ่ิมปจจัยที่เกี่ยวกับการเฉ่ียว
ชนมากข้ึน   

- การเผชิญหนา : พฤติกรรมของพนักงานขับรถ ที่มักแสดงออกมา อาทิเชน การขับตัดหนา การขับ จ้ีทายรถคัน
ขางหนา หรือกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึง จนนำไปสูการเผชิญหนากับผูขับทานอ่ืน   

- การมีสมาธิในการขับขี่ : พนักงานขับรถสวนมาก เช่ือมั่นวาพวกเขามักจะไมเกิดการชนจึงนำไปสูความมั่นใจท่ีสูง
เกินไป ในทางกลับกันความเชื่อม่ันต่ำ ก็มักมีความเสี่ยงในการขับรถเชนกัน    
โดยภาพรวมผลการประเมินของพนักงานขับรถบรรทุกสวนใหญ อยูในเกณฑปานกลาง ดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับ

ความเชือ่มั่น(การมีสมาธิในการขับขี่) จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลางนั่นเอง 
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- การประเมินตนเอง : การท่ีพนักงานขับรถ มีการประเมินและวิเคราะหความพรอมทั้งรางกายและจิตใจมากนอยแค
ไหน เมื่อตองขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถบรรทุกสวนใหญไดคะแนนปานกลาง แสดงวา พนักงานขับรถมีการประเมิน
ความพรอมของตนเองไดคอนขางดี 

3.2 สรุปผลการประเมินจากปจจัยจากสถานการณ 
สำหรับผลการประเมินพฤติกรรมการขับรถบรรทุก พบวา ความเสี่ยงจากสถานการณ ในภาพรวมจัดอยูในเกณฑปาน

กลาง  
       ลำดับแรกคือ ปจจัยระยะทางสะสมที่เดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 (S.D=0.62)  โดยหากตองขับรถไกลข้ึน ความ

เสี่ยงในประเด็นนี้ก็จะมีมากยิง่ขึ้น   รองลงมาเปนปจจัยจำนวนช่ัวโมงในการขับข่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.56 (S.D=0.85) โดยการขับ
รถเปนเวลานาน ๆ จะมีสวนในการเพิ่มความเสี่ยงตอการเฉ่ียวชนมากข้ึน    

ในขณะที่ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผูขับขี่ ในภาพรวมจัดอยูในเกณฑปานกลาง โดยลำดับแรกคือ ปจจัยการ
เผชิญหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.28 (S.D=0.86) ซึ่งถือเปนหนทางท่ีนำไปสูความเครียดในการขับรถ โดยจะนำไปสูความขัดแยง
กับผูขับรถทานอื่น รองลงมาคือ ปจจัยขอกังวลในการขับขี่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.06 (S.D=0.92) พนักงานขับรถท่ีมักจะตำหนิ
ตนเอง สำหรับปญหาที่พบบนถนน การตำหนิตนเองนี้ จะทำใหเกิดการละจากสมาธิในการขับขี่ และเปนการเพิ่ มปจจัยที่
เกี่ยวกับการเฉี่ยวชนมากข้ึน  

แตอยางไรก็ดี พบวาปจจัยการเฝาระวังอันตรายอยูในระดับต่ำสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.25 (S.D=0.53) ซึ่งแสดงให
เห็นวา ผูขับรถบรรทุกมีความระมัดระวังในการขับขี่อันเปนพฤติกรรมที่ดีในการขับรถ 

สวนที่ 4 ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีตอการเขาอบรมโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive Risk 
Index : DRI) 

 ผลการวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุบนถนนกอนและหลังการเขาอบรมโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับขี่ (Drive 

Risk Index : DRI) จากจำนวน 64 คน พบวา โดยสวนใหญกอนเขาอบรมผูขับข่ีรถบรรทุกจะเคยประสบเหตุประมาณ 1 – 5 
ครั้ง จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 67.19 และเมื่อหลังเขาอบรมแลวเกิดอุบัติเหตุ ผูขับข่ีรถบรรทุกที่เคยประสบเหตุประมาณ 
1 – 5 ครั้ง มีจำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 10.94 ซึ่งลดลงรอยละ 56.25 แสดงใหเห็นวา การอบรมโปรแกรมดังกลาวชวยปรับ
พฤติกรรมของผูขับข่ีรถบรรทุกใหสามารถปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนไดดีขึ้น   
             ดังน้ัน จึงเปนในทิศทางเดียวกันวา ผลการสำรวจความพึงพอใจท่ีมีตอการเขาอบรมโปรแกรมดังกลาว พบวา ผูขับ
รถบรรทุกสวนใหญมีความพงึพอใจโดยภาพรวมระดับดีมากตอการเขาอบรม จำนวน 36 คน หรือคิดเปนรอยละ 56.25   
 สวนที่ 5  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก  กับ
ความพึงพอใจในการเขาอบรม  และอายุ และระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในการเขาอบรม  สรุปไดดังนี้ คือ 

- เพศ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุกที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจในการเขาอบรม 

- อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการเขาอบรม 

เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจในการเขาอบรมท่ีมีอายุและระดับการศึกษาตางกันเปนรายคู 
พบวา ผูขับรถบรรทุกท่ีมีอายุไมเกิน 30 ป มีความพึงพอใจในการเขาอบรมนอยกวาผูขับรถบรรทุกที่มีอายุ 31-40 ป, อายุ 41-
50 ป และอายุ 51 ปข้ึนไป สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน 

ผูขับรถบรรทุกที่มีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมปลายหรือเทียบเทา มีความพึงพอใจในการเขาอบรมมากกวาผูขับ
รถบรรทุกที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน 

 สวนที่ 6  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ อายุ อายุงาน และประสบการณในการขับรถบรรทุก 
กับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ  และระดับการศึกษา กับระดับความเสี่ยงจากสถานการณ   สรุปไดดังนี้ คือ 

- เพศ อายุ อายุงานที่แตกตางกัน และประสบการณในการขับรถบรรทุกท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจาก
สถานการณ 
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- ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความเสี่ยงจากสถานการณ  
เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเสีย่งจากสถานการณที่มีระดับการศึกษาตางกันเปนรายคู พบวา 

ผูขับรถบรรทุกที่มีระดับการศึกษาไมเกินมัธยมปลายหรือเทียบเทา มีระดับความเสี่ยงจากสถานการณนอยกวาผูขับรถบรรทุกที่
มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางกัน  อีกท้ังเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และ
ประสบการณในการขับรถบรรทุกที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี 

 สวนที่ 7 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กับระดับความเสี่ยงจาก
สถานการณ  และความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจร กับระดับความเส่ียงจากพฤติกรรมการขับขี่  สรุปไดดังนี้ คือ 

- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจากสถานการณ 
- ความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี 

แสดงใหเห็นวา ความรูเก่ียวกับกฎหมายจราจรที่แตกตางกันจากปจจัยสวนบุคคลนั้น จะไมมีผลตอความเสี่ยงท้ังจาก
สถานการณ และพฤติกรรมการขับข่ี ของโปรแกรม DRI 

 

11. สรปุผลการวิจัย และอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการขับขี่รถบรรทุกจากโปรแกรมประเมินพฤติกรรมการขับข่ี (Drive Risk Index : DRI) 

สรุปผล ไดดังนี ้
-  ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอความพึงพอใจตอการเขาอบรม 

- ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอระดับความเสี่ยงจากสถานการณ 
- ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรไมมผีลตอระดับความเสีย่งจากสถานการณและความเสี่ยงจากพฤติกรรม

การขับขี่  
จากขอมูลสรุปผลขางตน จึงกลาวไดวา ปจจัยสวนบุคคลท้ังในแงของ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 

และประสบการณทำงานน้ัน ไมมีผลตอความพึงพอใจตอการเขาอบรม และระดับความเสี่ยงจากสถานการณ อาทิเชน 
ประสบการณการขับขี่ และจำนวนช่ัวโมงในการขับข่ี    

และความรูของพนักงานขับรถ เกี่ยวกับดานกฎหมายจราจรทางบกน้ัน ไมสงผลตอระดับความเสี่ยงจากสถานการณ 
อาทิเชน ประสบการณการขับขี่ และจำนวนช่ัวโมงในการขับข่ี   อีกทั้งไมมีผลตอความเสี่ยงจากพฤติกรรมการขับข่ี  อาทิเชน 
การเผชิญหนา ความตื่นเตน ความตกใจ ความเหนื่อยลา เปนตน 

 

12. เอกสารอางอิง 
- ศูนยอำนวยความปลอดภัยทางถนน ,2554 ,ทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road 

Safety) ระหวางป 2554 – 2563 

- กรมการขนสงทางบก, 2552 , คูมือหลักการขับรถขนสง 
- วิจิตร บุญยะโหตระ, 2531,อุบัติภัย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติสำนักนายกรัฐมนตรี 
- กาญจนกรอง สุอังคะ, 2559, การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ ของวัยรุนที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจาก

การใชรถจักรยานยนต 
- DriverMetrics® website, 2020, Cranfield Innovation Centre, Cranfield University Technology Park, 

University Way, Cranfield, MK43 0BT 

 Anders af Wåhlberg ,July 2013, Department of Psychology, Uppsala University : The road to Driver 

Risk Index; A review 
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ตัวประมาณอัตราสวนสําหรับประมาณคาเฉล่ียประชากรที่ปรับใหมดวยการถดถอยทีม่ีความ
แกรง  

ศศินันท เชยชิต1* และ นวลพรรณ ลอวสัน1

1ภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื กรุงเทพ ประเทศไทย 
*c.sasinun94@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอตัวประมาณอัตราสวนสําหรับประมาณคาเฉลี่ยประชากรในกรณีที่ขอมูลมีคา
ผิดปกติขึ้นใหมโดยวิธีการประมาณดวยการถดถอยท่ีมีความแกรง โดยปรับจากตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากร
ของ Nangsue  (2009)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาวิธีการประมาณการถดถอยที่มีความแกรงโดยวิธี Huber M 

พรอมทั้งศึกษาถึงคาความเอนเอียงและคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณที่เสนอใหม และทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตัวประมาณท่ีเสนอใหมกับวิธีเดิมโดยใชเกณฑความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย ผลการศึกษาจากขอมูลที่ได
จากการจําลองพบวา ตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรท่ีนําเสนอขึ้นใหมมีประสิทธิภาพสูงกวาตัวประมาณด้ังเดิม
ภายใตสถานการณที่เหมาะสม  

คําสําคัญ: ตัวประมาณอัตราสวน, การถดถอยท่ีมีความแกรง, การสุมตัวอยางแบบงาย 
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Adjusted Ratio Estimator for Estimating Population Mean Using Robust Regression 

Sasinun Choeychit1,* and Nuanpan Lawson2 
1 Department of Applied Statistics, Faculty of Applied Science 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand 

* c.sasinun94@gmail.com

Abstract 

This paper aims to propose the new ratio estimators for estimating population mean when an 

outlier occurs in the study using robust regression by adjusting the Nangsue (2009) estimator. We consider 

the Huber M method in the study and also the bias and mean square error of the estimator are 

investigated. The new estimators are compared with the existing estimator using mean square error of 

the estimator. A simulation study shows that the proposed estimators perform well when compared to 

the existing estimator under suitable conditions. 

Keywords: Ratio estimator, Robust regression, Simple random sampling 

1. บทนํา

ตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรใชประโยชนของความสัมพันธระหวางตัวแปรชวย (Auxiliary variable) 

และตัวแปรที่สนใจศึกษา (Variable of interest) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเมื่อตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน 
คณะผูวิจัยหลายคณะไดเสนอตัวประมาณอัตราสวนแบบตาง ๆ มากมาย เชน ตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากร 
(Cochran, 1977) ซึ่งเปนตัวประมาณท่ีเอนเอียง (Bias) แตสามารถละความเอนเอียงไดถาสุมตัวอยางขนาดใหญ  แสดงดัง
สมการตอไปนี ้

ˆ ,
R

y
Y X

x

โดยที่ y  คือ คาเฉลี่ยตัวอยางของตัวแปรที่สนใจศึกษา, x  คือ คาเฉลี่ยตัวอยางของตัวแปรชวย, X  คือ คาเฉลี่ยประชากร
ของตัวแปรชวย 

คาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (Mean Square Errors: MSE) ของตัวประมาณอัตราสวน แสดงดังสมการ
ตอไปนี ้

2 2 2ˆ 2 ,
R y x x y

MSE Y Y C C C C  
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หลังจากน้ันไดมีคณะผูวิจัยหลายคณะพัฒนาตัวประมาณอัตราสวนข้ึนใหม เชน ตัวประมาณอัตราสวนขึ้นใหมโดยใช
สัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวแปรชวย (Sisodia & Dwivedi, 1981) ตอมา มีการเสนอตัวประมาณอัตราสวนขึ้นใหมโดยใช
สัมประสิทธิ์การแปรผันและสัมประสิทธิ์ความโดงของประชากรของตัวแปรชวย (Correlation of kurtosis: 

2
x ) 

(Upadhyaya & Singh, 1999)  และ ตัวประมาณที่ใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรชวย x  (Singh & Tailor, 2003) มา
ชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวประมาณ นอกจากน้ียังมีนักวิจัยอีกมากมายไดเสนอตัวประมาณท่ีใชประโยขนของ
สารสนเทศของตัวแปรชวยตัวอ่ืนหลายตัวประมาณจนสามารถสรุปไดเปนรูปแบบท่ัวไป เชน ตัวประมาณอัตราสวนที่เสนอโดย 
Jaroengeratikun and Lawson (2018) และยังมีคณะผูวิจัยที่ไดนําสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression coefficient) มา
ปรับปรุงตัวประมาณเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน  

ตัวประมาณอัตราสวนและตัวประมาณการถดถอยมาใชในการประมาณคาเฉลี่ยของประชากรเม่ือขอมูลเกิดการสูญ
หาย (Nangsue, 2009) แสดงดังสมการ (1)  
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สําหรับตัวแปรศึกษา 

และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณดังกลาว แสดงดังสมการตอไปนี้ 
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ในกรณีที่ขอมูลมีคาผิดปกติปนอยูการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

least square method : OLS) อาจนําไปสูการสรุปผลท่ีผิดพลาดเนื่องจากไมสอดคลองกับขอสมมติที่วาประชากรมีการแจก
แจงแบบปกติและความแปรปรวนมีคาคงท่ี   ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงมีผูวิจัยพัฒนาวิธีการประมาณคาพารามิเตอร
ของการถดถอยที่มีความแกรง (Robust regression) ขึ้นมาซ่ึงสามารถลดอิทธิพลความผิดปกติของขอมูลลงไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดโดย (Kadilar & Candan & Cingi, 2007) 
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ไดเสนอใหใชวิธีประมาณคาพารามิเตอรของการถดถอยท่ีมีความแกรงดวยวิธี Huber-M โดยปรับจากตัวประมาณของ 
Sisodia and Dwivedi (1981); Singh and Kakran (1993); Upadhyaya and Singh (1999) และตัวประมาณของ Kadilar 

and Cingi (2004) ตอมา Zaman and Bulut (2018) ไดเสนอตัวประมาณอัตราสวนของประชากรของ (Kadilar & Candan 

& Cingi, 2007) โดยใชการถดถอยท่ีมีความแกรงอื่น ๆ เชน วิธีการประมาณแบบ Least absolute deviations method 

(Lad) และนํามาเปรียบเทียบกับตัวประมาณของ (Kadilar & Candan & Cingi, 2007) 

จากที่ไดกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะนําเสนอตัวประมาณอัตราสวนของประชากรข้ึนใหมใน
กรณีที่มีขอมูลผิดปกติ โดยไดทําการปรับจากตัวประมาณของ Nangsue (2009) พรอมทั้งคํานวณคาความเอนเอียง และคา
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณท่ีนําเสนอขึ้นใหมและทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณท่ีนําเสนอ
ใหมกับตัวประมาณเดิมโดยพิจารณาจากคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําที่สุดดวยขอมูลที่ไดจากการจําลอง    

2. ตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉล่ียประชากรที่นําเสนอขึ้นใหม 
 

ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการเสนอตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรขึ้นมาใหมโดยปรับจากตัวประมาณ
ของ Nangsue (2009) โดยจะทําการประมาณคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยดวยตัวประมาณท่ีมีความแกรงโดยใชวิธี Huber M 

จากสมการที่ (1) แทนคา 
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การประมาณคาพารามิเตอรของสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีมีความแกรง โดยใชวิธี Huber M แสดงดังนี้ 
  วิธีประมาณแบบ Huber-M เสนอโดย (Huber, 1973) 
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เมื่อ sgn . คือสัญลักษณแทนไดดังนี้
1 ,
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1 ,e

e k

e e k

k

และ k  เปนคาคงที่มีคา

เทากับ 1.345 (Fox, 2002) 
 

จากตัวประมาณที่คณะผูวิจัยไดนําเสนอมาขางตนนั้น คณะผูวิจัยจะทําการคํานวณหาคาความเอนเอียงและคาความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยโดยแสดงดังตอไปนี้ 

กําหนดให 
0

1y Y e  และ 
1

1x X e  เปนตัวประมาณท่ีไมเอนเอียงของ Y  และ X  ตามลําดับ 
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2.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงทฤษฏี 
 

คณะผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรท่ีนําเสนอขึ้นใหม 
กับตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรตัวดั้งเดิม (Nangsue, 2009), ˆ
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3. ผลจากการจําลองขอมูล 
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ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรท่ีนําเสนอขึ้นใหมโดยทํา
การจําลองขอมูลดวยโปรแกรม R โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระ X มีการแจกแจงปกติ มีคาเฉลี่ยเปน 20 ความแปรปรวน 2 
ประชากรขนาด 1000 ขนาดตัวอยางเปน 50, 100 และ 200 เปนตัวแทนของขอมูล ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ตามลําดับ โดยที่กําหนดใหตัวอยางนั้นมีขอมูลผิดปกติปนอยู 5% ของขนาดตัวอยางและมีคาผิดปกติระดับปานกลาง โดยใน
การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการจําลองขอมูลดวยโปรแกรม R ภายใตกรณีที่กําหนด แตละกรณีจะทําซ้ํา 1000 รอบ  ตัว
ประมาณที่ใหคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําที่สุดจะเปนตัวประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตารางที่ 1 คาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย 

 

จํานวนตัวอยาง วิธีประมาณ MSE 

50 
OLS 0.0301 

Huber M 0.0210 

100 
OLS 0.0097 

Huber M 0.0089 

200 
OLS 0.0045 

Huber M 0.0040 
 

จากตารางที่ 1 พบวาตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรท่ีเสนอขึ้นมาใหมดวยวิธีการประมาณการถดถอยที่
มีความแกรงดวยวิธี Huber M มีประสิทธิภาพดีกวาวิธีการประมาณการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยสุดในทุกระดับของขนาด
ตัวอยางที่ทําการสุม โดยเฉพาะในกรณีทีต่ัวอยางสุมมีขนาดเล็ก ซึ่งจะพบวาถาสุมตัวอยางขนาดใหญขึ้นคาที่ไดจากวิธี Huber 

M จะมีคาใกลเคียงกับวิธี OLS ดังนั้นจะพบวาวิธี Huber M มีประสิทธิภาพดีกวา OLS และยังชวยประหยัดงบเวลาและ
งบประมาณไดดีกวาดวย 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

 ในงานวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยเสนอตัวประมาณอัตราสวนของคาเฉลี่ยประชากรข้ึนใหมโดยใชวิธีการประมาณการ
ถดถอยท่ีมีความแกรงของ Huber M กับตัวประมาณของ Nangsue (2009) พบวาตัวประมาณที่เสนอข้ึนใหมมีประสิทธิภาพ
สูงกวาตัวประมาณด้ังเดิม โดยในการศึกษาดวยการใชขอมูลที่ไดจากการจําลองไดพิจารณาระดับของขอมูลที่มีความผิดปกติที่
แตกตางกัน ซึ่งสูตรที่นําเสนอขึ้นใหมสามารถนําไปประยุกตใชจริงไดกับขอมูลที่มีคาผิดปกติหลากหลาย ไมวาจะเปนทางภัย
พิบัติ โรคระบาด สงคราม เปนตน จึงเปนประโยชนใหกับนักศึกษา นักวิจัย และผูที่สนใจท่ัวไปสามารถนํา ไปประยุกตใชได  
รวมทั้งตัวประมาณท่ีนําเสนอขึ้นใหมมีประสิทธิภาพดีกวาวิธี OLS โดยเฉพาะในกรณีที่ตัวอยางสุมมีขนาดเล็กซึ่งจะเปน
ประโยชนกับนักวิจัยในการชวยประหยัดเวลาและงบประมาณในการเก็บขอมูลตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยและมีประสิทธิภาพสูง  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตัวแบบพยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลอนุกรมเวลาปริมาณความตองการซื้อไขไก
ของประเทศไทย โดยใชขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งใชเทคนิคการสรางตัวแบบ
พยากรณทางสถิติ 3 วิธี ไดแก วิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอรแบบบวก วิธีบอกซ-เจนกินส และ
วิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย เมื่อกําหนดใหปริมาณผลผลิตเปนตัวแปรตน เปรียบเทียบความแมนยําของตัวแบบพยากรณ
ดวยเกณฑรอยละของความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉลี่ย และเกณฑรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําสุด 
ผลการวิจัยพบวาตัวแบบจากวิธีบอกซ-เจนกินสเปนตัวแบบพยากรณที่มีความแมนยําสูงที่สุด  

คําสําคัญ: ความตองการซื้อไขไก บอกซ-เจนกินส การปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอรแบบบวก การถดถอย
เชิงเสนอยางงาย 
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A Comparison of Forecasting Techniques Regarding the Demand for Eggs 
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Ratchasima 30000, THAILAND 

piyanuch.po@rmuti.ac.th 

Abstract 

The purpose of this research is to construct the most suitable forecasting model regarding the 
demand for eggs in Thailand. The data comes from the Office of Agricultural Economics, Department of 
Agricultural Extension. A comparison of forecasting techniques utilizes three forecasting methods namely, 
Winters’ Additive Exponential Smoothing method, Box-Jenkins method and Simple Linear Regression 
method. Comparing the accuracy of the forecasting models by considering the mean absolute 
percentage error (MAPE) and root mean squared error (RMSE). The results have shown that the Box-
Jenkins method is the most accurate of the forecasting models.  

Keywords: Egg Demand, Box-Jenkins, Winters’ Additive Exponential Smoothing, Simple Linear Regression 

1. บทนํา

ในชวง 10 ปที่ผานมาปริมาณการผลิตไขไกของโลกในระยะที่ผานผลผลิตไขไกของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางสูงมาก 
ประเทศผูผลิตท่ีสําคัญคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเปนรอยละ 48.24 รองลงมาคือสหรัฐอเมริกาคิดเปนรอยละ 10.70 สวน
สถานการณไขไกในประเทศไทยไดมีการจัดระเบียบนําเขาพอ-แมพันธุไกไขเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตไขไกใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด สงผลใหผูเลี้ยงไกไขเกรงวาจะขาดแคลนลูกไกไข จึงสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันยืดอายุ การปลด
ระวางแมไกไขออกไป ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นคาดการณวามีผลผลิตลนตลาดวันละ 3-4 ลานฟอง เกษตรกรผูเล้ียงไกไขจึงเรง
ระบายผลผลิตออกสูตลาด พรอมทั้งผูประกอบรายใหญเรงระบายไขไกออกสูตลาดดวย สงผลใหราคาไขไกคละลดราคาตํ่ากวา
ครึ่งนึง เมื่อเทียบกับตนทุนแลว ทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน ภาครัฐไดรวมมือกับภาคเอกชนหามาตรการในการ
กําหนดแนวทางแกไขราคาไขไกตกตํ่า โดยการลดปริมาณแมไกไขออกจากระบบ 2 ลานตัว ซึ่งผูประกอบการรายใหญรวมกัน
ปลดระวางแมไกไขเกือบ 1 ลานตัว จะเห็นวาเกิดปญหาหลายดาน อยางแรกเลยคือปญหาดานการผลิต พันธุไขไกขาดการวิจัย
และพัฒนาพันธุ เนื่องจากในปจจุบันจะตองนําเขาพอ-แมพันธุจากตางประเทศมาผลิตลูกไกไข ทําใหเสียคาใชจายคอนขางสูง 
ทําใหการผลิตลูกไกไขเพื่อจําหนายกับผูเลี้ยง คอนขางผูกขาดและลูกไกมีราคาแพง สงผลกระทบตอเนื่องทําใหตนทุนการผลิต
ไขไกสูงเกินควร ราคาอาหารสัตวสวนใหญในหลายปที่ผานมามีราคาสูงขึ้น ที่ดินมีราคาแพงเปนอุปสรรคตอการขยายฟารม 
แรงงานขาดแคลนและไมมีคุณภาพ ปญหาทางดานการตลาด คือความไมแนนอนของราคา เนื่องจากวามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
และลดลงคอนขางเร็ว เปนอุปสรรคตอการวางแผนการผลิต ปริมาณไขไกที่ออกสูตลาดขาดความสมํ่าเสมอ ขาดมาตรฐานใน
การจัดขั้นของไขไก 

ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบวิธีการพยากรณระหวางวิธีการบอกซ – เจนกินส วิธีการปรับให
เรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอรแบบบวกและวิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย สําหรับการพยากรณความตองการซื้อ
ไขไกในประเทศไทย เพื่อพยากรณความตองการซ้ือไขไกในประเทศไทย จะทําใหทราบถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
การพยากรณความตองการซ้ือไขไกในประเทศไทยท่ีแมนยําจะสงใหการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมี
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ประสิทธิภาพมากข้ึนและไดสารสนเทศจากการพยากรณมาชวยสนับสนุนในการตัดสินใจใหกับผูบริหารและนักลงทุนของไทย
ได 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย   
 

 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสรางตัวแบบพยากรณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชอนุกรมเวลาความตองการซื้อ
ไขไกในประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
จํานวน 120 คา คณะผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม 
พ.ศ.2561 จํานวน 108 คา สําหรับการสรางตัวแบบพยากรณดวยวิธีทางสถิติ 3 วิธี ไดแก วิธีการของบอกซ – เจนกินส วิธีการ
ปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอรแบบบวก และวิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย เนื่องจากท้ัง 3 วิธีการ
พยากรณมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากท่ีสุด เพราะจากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา 
พบวาอนุกรมเวลาชุดนี้มีสวนประกอบของแนวโนมและความผันแปรของฤดูกาล โดยที่แนวโนมมีลักษณะเพิ่มขึ้น และความผัน
แปรของฤดูกาลมีลักษณะคงที่ สวนขอมูลชุดที่ 2 คือ ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2562  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
จํานวน 12 คา นํามาใชสําหรับการเปรียบเทียบความแมนยําของตั วแบบพยากรณโดยใช เกณฑรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย และเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยที่ต่ําที่สุด 
 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย   
      ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 

 

2.1 การพยากรณโดยวิธีบอกซ – เจนกินส (Box – Jenkins Method) 
      วิธีการพยากรณ  ARIMA เปนวิธีการพยากรณ ของบอกซ – เจนกินส ดวยตัวแบบอารีมามี ชื่อเต็มวา 
Autoregressive Integrated Moving Average วิธีนี้เปนการเลือกตัวแบบ เพื่อใชในการพยากรณจากการนําอนุกรมเวลามา
พิจารณากราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัว (Auto Correlation Function: ACF) และกราฟฟงกชันสหสัมพันธในตัวบางสวน 
(Partial Auto Correlation Function: PACF) และตัวแบบท่ีไดอาจมีไดมากกวา 1 ตัวแบบ โดยอนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ 
(Stationary Time Series) นั่นคือ มีคาเฉล่ียคงที่ และความแปรปรวนคงท่ี (ทรงศิริ แตสมบัติ, 2549) โดยมีตัวแบบท่ัวไป คือ 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S=12 (George E.P.Box et al, 2016) แสดงดังสมการที่ (1)  
   

                            ( ) ( )(1 ) (1 ) ( ) ( )L d L D L
p P t q Q tB B B B Y B B                                           (1) 

โดยที ่ 2
1 2( ) 1 ... p

p pB B B B  แทน  ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบไมมีฤดูกาลอันดับที่  p      

(Non – Seasonal Autoregressive Operator of Order p : AR(p)) 
 2

1 2( ) 1 ...L L L PL
P PB B B B  แทน ตัวดําเนินการสหสัมพันธในตัวเองแบบมีฤดูกาลอันดับที่  P  

(Seasonal Autoregressive Operator of Order P : SAR(P)) 
 (1 )dB    แทน ลําดับที่ของการหาผลตางไมมีฤดูกาล 

 (1 )L DB  แทน ลําดับที่ของการหาผลตางมีฤดูกาล   
 2

1 2( ) 1 ... q
q qB B B B  แทน ตัวดําเนินการเฉล่ียเคลื่อนที่แบบไมมีฤดูกาลอันดับที่  q  (Non – 

Seasonal Moving Average Operator of Order q : MA(q)) 
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 2
1 2( ) 1 ...s L L QL

Q QB B B B  แทน  ตัวดําเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมีฤดูกาลอันดับที่  Q  

(Seasonal Moving Average Operator of Order Q : SMA(Q)) 
 tY   แทน อนุกรมเวลา  ณ  เวลา  t   

 ( ) ( )L
p PB B  แทน คาคงท่ี  โดยที่    แทนคาเฉลี่ยของอนุกรมเวลาที่มีลักษณะคงท่ี  (Stationary) 

 t   แทน อนุกรมเวลาของความคลาดเคล่ือนที่มีการแจกแจงปกติและเปนอิสระกัน  ดวยคาเฉล่ียเทากับศูนย
และความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา 
 t   แทน ชวงเวลา  ซึ่งมคีาต้ังแต  1  ถึง n   
 n   แทน จํานวนขอมูลในอนุกรมชุดที่  1 
 L  แทน จํานวนฤดูกาล 
 B   แทน ตัวดําเนินการถอยหลัง  (Backward Operator)  โดยที่  L

t t LB Y Y   
 

 2.2 การพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอรแบบบวก (Winters’ Additive 
Exponential Smoothing Method) 
      วิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวินเทอร มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่มีแนวโนมเปน
เสนตรง และมีสวนประกอบของฤดูกาล มีคาคงที่การปรับเรียบ 3 ตัว คือ คาคงที่การปรับเรียบของคาระดับ (α)  คาคงที่การ
ปรับเรียบของคาความชัน (γ)  และคาคงที่การปรับเรียบของคาฤดูกาล (Seasonal) (δ)  ตัวแบบพยากรณแสดงดังสมการที่ 
(2)  
        -   

ˆˆ ( )t m t t t s mY a b m S                                        (2) 
 

เมื่อ t̂ mY  แทน คาพยากรณ ณ เวลา   t m โดยที่ m  แทนจํานวนชวงเวลาที่ตองการพยากรณไปขางหนา  
 ,  t ta b และ ˆ

tS  แทน คาประมาณ ณ เวลา t  แสดง ระยะตัดแกน Y  ความชันของแนวโนม และความผันแปรตาม       
        ฤดูกาลตามลําดับ โดยท่ี   -  - 1  - 1

ˆ( -  ) (1 -  )   t t t s t ta Y S a b   
       -1  -1( -  ) (1 -  )t t t tb a a b  

     และ  - 
ˆ ˆ( -  ) (1 -  )t t t t sS Y a S  

       α,γ  และ δ  แทน คาคงท่ีการปรับเรียบ โดยท่ี 0 < α < 1 , 0 < γ < 1  และ 0 < δ < 1   

 t  แทน ชวงเวลา ซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง 1n โดยท่ี 1n แทนจํานวนขอมูลในอนุกรมเวลาชุดที่ 1  

 s   แทน จํานวนฤดูกาล 
 

 2.3 การพยากรณโดยวธิีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Method) 
การวิเคราะหถดถอย เปนการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ลักษณะ คือ ตัวแปรอิสระ ซึ่งเปนตัว

แปรที่ไมไดถูกกําหนดโดยตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องที่ศึกษาอยู แตอาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่
ศึกษาหรือเปนขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ตัวแปรตามเปนตัวแปรท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 
ตัวแปรดังกลาว อาจมีรูปแบบของความสัมพันธใน 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธที่เปนเสนตรงและความสัมพันธที่ไมเปน 
เสนตรง โดยการวิเคราะหความสัมพันธที่มีตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวเปนตัวบงบอกอิทธิพลของตัวแปรตาม เราอาจ
เรียกวา เปนการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ตัวแบบพยากรณแสดงดังสมการที่ (3) 

 

         ˆ  i iY a bX                       (3) 
 

เมื่อ îY  แทน คาพยากรณตัวแปรตาม เมื่อ i  = 1,2,3,… 

  a  แทน คาคงที่หรือจุดตัดบนแกน  y 
  b  แทน คาความชันของเสนถดถอย 
  iX  แทน ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน เมื่อ i  = 1,2,3,… 
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3. ผลการวิจัย   
การวิจัยเพื่อพยากรณความตองการซ้ือไขไกในประเทศไทย โดยใชตัวแบบอารีมา ตัวแบบของวินเทอรแบบบวก และตัว

แบบการถดถอยเชิงเสนอยางงาย เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย  
 

 3.1 ผลการพยากรณโดยวิธีบอกซ – เจนกินส 
พิจารณาจากลักษณะของสหสัมพันธในตัวโดยระบุพารามิเตอร q,Q ในตัวแบบและสหสัมพันธในตัวบางสวนของ

ขอมูลโดยระบุ p,P ในตัวแบบสามารถดูไดจากกราฟ ACF และ PACF ดังภาพท่ี 2 พบวาอนุกรมเวลายังไมคงที่ นั่นคือ ชุดของ
ขอมูลมีการเคลื่อนไหวไปตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (Time Trend) และความแปรปรวนวิ่งหางออกจากเดิมไปเรื่อย 
ๆ  ตามแนวโนมของระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงทําการแปลงขอมูลดวยการ Difference Trend and Seasonal 
1 (d = 1), (D = 1) ไดกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาท่ีแปลงขอมูลแลว แสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งพบวา อนุกรมเวลามี
ลักษณะคงที่ จึงกําหนดตัวแบบพยากรณที่เปนไปได พรอมกับประมาณคาพารามิเตอร ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยตัวแบบ
พยากรณมีคาพารามิเตอรของตัวแบบเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และคาสถิติ Q Ljung – Box (18) เทากับ 12.413 
และคา p-value = 0.715 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญที่ = 0.05 ดังนั้น ตัวแบบท่ีพิจารณามีความเหมาะสม เมื่อตรวจสอบ
ขอตกลงเบื้องตนของความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ พบวา ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov-
Smirnov Z = 1.135, p-value = 0.152) มีการเคลื่อนไหวเปนอิสระกัน (Q Ljung – Box (27) = 39.848, p-value = 
0.053) มีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากศูนย  (t = 324, p-value = 0.747) และมีความแปรปรวนคงท่ีทุกชวงเวลา (Levene 
Statistic p-value = 0.086) ดังนั้น ตัวแบบที่เหมาะสม นั่นคือ ARIMA(1,1,0)(1,1,0)12 ไมมีพจนคาคงที่ ซึ่งจากสมการที่ (1) 
สามารถเขียนตัวแบบไดดังนี้ 

1 12 1 1 1 1 13 1 1 13 1 2 1 1 14 12 1 24

1 13 1 1 25 13 1 25 1 14 1 1 26

t t t t t t t t t t

t t t t t t

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y

 

เมื่อแทนคาประมาณพารามิเตอรจากตารางท่ี 1 จะไดตัวแบบพยากรณแสดงดังนี ้
12 1 13 1 13 2 14 12

24 13 25 13 25 14 26

ˆ ( 0.361) 0.314 (0.314)(0.361) 0.361 0.314 (0.314)(0.361)
0.361 0.314 (0.314)(0.361) 0.361 0.314 (0.314)(0.361)

t t t t t t t t t

t t t t t t t

Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y

   (4) 

เมื่อ t̂Y  แทน คาพยากรณ ณ เวลา t  

 t iY  แทน อนกุรมเวลา ณ เวลา t i เมื่อ i = 1, 2, 12, 13, 14, 24, 25, 26  

 
ภาพท่ี 2 กราฟสหสัมพันธในตัว ACF และสหสัมพันธในตัวบางสวน PACF 

 
ภาพท่ี 3 ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย  

เมื่อแปลงขอมูลดวย Trend and Seasonal Difference 
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ตารางท่ี 1 คาประมาณพารามิเตอรของตัวแบบ ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12 

คาประมาณพารามิเตอร ARIMA(1,1,0)(1,1,0)12

ไมมีพจนของคาคงที่ 

คาคงท่ี 
คาประมาณ 
p-value 

- 

1(1) :AR  
คาประมาณ 
p-value 

-0.314 
0.002 

1(1) :SAR  
คาประมาณ 
p-value 

-0.361 
0.000 

Q Ljung – Box (ณ lag 18) 12.413 
p-value 0.715 

3.2 ผลการพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบวินเทอรแบบบวก  
  วิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบวินเทอรแบบบวก เปนวิธีพยากรณที่เหมาะสําหรับขอมูลที่มี

สวนประกอบของแนวโนม และความผันแปรตามฤดูกาล วิธีนี้จะใชคาคงที่ในการปรับใหเรียบ 3 ตัว คือ คาปรับน้ําหนักสําหรับ
คาระดับ ( )  คาปรับน้ําหนักสําหรับความชัน ( )  และคาปรับน้ําหนักสําหรับฤดูกาล ( )  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ SPSS หาคาคงที่ดังกลาวที่ใหคาผลรวมความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Sum of Squared Error) ต่ําที่สุดโดยคาปรับ
น้ําหนักสําหรับคาระดับ ( )  คาปรับน้ําหนักสําหรับความชัน ( )  และคาปรับน้ําหนักสําหรับฤดูกาล ( )  จะทําการหา
ตั้งแต 0.01 และขยับไปทีละ 0.01 จนถึง 1 การสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบวินเทอร
แบบบวก เมื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ  พบวา ความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจง
ปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.077, p-value = 0.125) มีการเคล่ือนไหวเปนอิสระกัน  (Durbin - Watson = 2.129) 
มีคาเฉลี่ยไมแตกตางจากศูนย  (t = 0.182, p-value = 0.856)  และมีความแปรปรวนคงที่ทุกชวงเวลา (Levene Statistic 
p-value = 0.291)  ดังนั้นตัวแบบพยากรณที่ไดมีความเหมาะสม สามารถเขียนตัวแบบไดดังนี้ 

ˆˆ 1,295.662 4.211( )t m t S mY m S                                              (5) 
เมื่อ t mYY   แทน คาพยากรณณเวลา t m  โดยที่ m เทากับ 1 ถึง 12  

(เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 12 คา)
ˆ

t S mS  แทน คาดัชนีฤดูกาล 

3.3 ผลการพยากรณโดยใชวิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
การสรางตัวแบบพยากรณโดยวิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย คณะผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลความ

ตองการซื้อไขไกในประเทศไทยและราคาไขไก ตังแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพการกระจายของความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย (Product:Y) และราคาไขไก (Price:X) 
           ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
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 จากภาพท่ี 4 จะเห็นวา ความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับราคาไขไก ตั้งแตเดือนมกราคม 
พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 มีทิศทางตรงกันขาม และเมื่อนําขอมูลทั้งสองสวนมาทําแผนภูมิการกระจาย พบวา
การกระจายของตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายความสัมพันธในเชิงเสนตรง ( p  0.05) สามารถเขียนตัวแบบไดดังนี้ 
                                                   ˆ 1,389.396 1.157i iY X                              (6) 
เมื่อ îY   แทน คาพยากรณความตองการซื้อไขไก 
 iX   แทน ราคาไขไก 
 

 3.4 การเปรียบเทียบความแมนยําของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี 
การพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย ดังตารางท่ี 2 พบวา คาความคลาดเคล่ือนของตัวแบบท่ีมี

ความเหมาะสมสําหรับการพยากรณมากที่สุด คือ วิธีการของบอกซ – เจนกินส เนื่องจากใหคาพยากรณที่ใกลเคียงกับคาจริง
มากที่สุดหรือใหคา MAPE และ RMSE ต่ําที่สุด 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแมนยําของวิธีการพยากรณทั้ง 3 วิธี ประจําป พ.ศ.2562 

เดือน คาจริง คาพยากรณ 
บอกซ – เจนกินส วินเทอรแบบบวก การถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

มกราคม 1,186.450 1,334.890 1,373.154 1,073.539 
กุมภาพันธ 1,158.240 1,282.280 1,335.268 1,072.382 
มีนาคม 1,168.640 1,318.990 1,374.825 1,086.266 
เมษายน 1,183.480 1,327.160 1,369.520 1,083.952 
พฤษภาคม 1,223.580 1,377.260 1,410.206 1,072.382 
มิถุนายน 1,219.120 1,376.700 1,400.649 1,065.440 
กรกฎาคม 1,269.610 1,419.860 1,433.423 1,060.812 
สิงหาคม 1,290.400 1,439.860 1,433.236 1,058.498 
กันยายน 1,262.190 1,405.570 1,405.864 1,053.870 
ตุลาคม 1,293.370 1,445.680 1,434.150 1,050.399 
พฤศจิกายน 1,285.940 1,426.940 1,404.325 1,058.498 
ธันวาคม 1,308.220 1,473.090 1,447.895 1,066.597 

RMSE 148.563 166.414 181.018 
MAPE 11.986 13.387 13.601 

 

 3.5 ผลการพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย 
การเปรียบเทียบความแมนยําของคาพยากรณ ซึ่งพบวาวิธีการของบอกซ – เจนกินส มีความเหมาะสมกับ

อนุกรมเวลาชุดนี้มากท่ีสุด ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการดังกลาวในการพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย 
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาผลผลิตไขไกในประเทศไทยจากคาพยากรณ 3 วิธี 

ขอมูลชุดท่ี 1 

ขอมูลชุดที่ 2 

คา
พย

าก
รณ
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4. สรุปผลการวิจัย  
 

งานวิจัยการเปรียบเทียบเทคนิคพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย มีจุดประสงคเพื่อศึกษา สรางตัวแบบ 
และพยากรณความตองการซื้อไขไก ซึ่งขั้นตอนการสรางตัวแบบจะใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการใช
เทคนิคการพยากรณอยูดวยกัน 3 วิธี ไดแก วิธีการของบอกซ – เจนกินส วิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธีของวิน
เทอรแบบบวกและวิธีการถดถอยเชิงเสนอยางงาย จากน้ันทําการตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบโดยใชเกณฑรากท่ีสอง
ของความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย (RMSE) และเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ย (MAPE) เพื่อทําใหผลการ
พยากรณมีความผิดพลาดในการพยากรณต่ําที่สุด 

สําหรับตัวแบบในการเปรียบเทียบเทคนิคพยากรณความตองการซื้อไขไกในประเทศไทย โดยผลจากตัวแบบวิธีบอกซ 
– เจนกินส ใหคา RMSE เทากับ 148.56 และคา MAPE เทากับ 11.99 ตัวแบบวิธีการปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลดวยวิธี
ของวินเทอรแบบบวก ใหคา RMSE เทากับ 166.41 และคา MAPE เทากับ 13.39 และตัวแบบการพยากรณโดยวิธีการถดถอย
เชิงเสนอยางงาย ใหคา RMSE เทากับ 181.02 และคา MAPE เทากับ 13.60 ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือ ตัวแบบ  
ARIMA(0,1,0)(1,1,0)S=12 ไมมพีจนของคาคงท่ี โดยวิธีบอกซ – เจนกินส 

จากผลของตัวแบบ ARIMA(0,1,0)(1,1,0)S=12 ไมมีพจนของคาคงที่ พบวา ความตองการซ้ือไขไกในประเทศไทย ในป
พ.ศ.2563 ต่ําสุดคือ เดือนกุมภาพันธ จํานวน 1366.68 ลานฟอง และสูงสุดคือ เดือนธันวาคม จํานวน 1568.73 ลานฟอง 

 
5. กิตติกรรมประกาศ   
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลบางเลน ประจําปงบประมาณ 2561 
โดยเก็บขอมูลยอนหลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จากแหลงขอมูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลทั้งหมด 18 หนวยงาน จําแนกออกเปน 2 ศูนยตนทุน คือศูนยตนทุนสนับสนุนประกอบดวย
หนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได และศูนยตนทุนหลัก ประกอบดวย 3 หนวยตนทุน ไดแก หนวยงานที่กอใหเกิดรายได หนวย
บริการผูปวย และหนวยบริการอื่น  โดยศูนยตนทุนสนับสนุน(หนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได)จะกระจายตนทุนมายังศูนย
ตนทุนหลัก มีการกระจายทุนโดยใชวิธีสมการซิมัลเทนิอัส (Simultaneous Equation Method) เมื่อนําตนทุนของหนวยงาน
ในศูนยตนทุนหลัก หารดวยปริมาณครั้งการใหบริการผูปวยของแตละหนวยงานในหนวยก็จะไดตนทุนตอหนวยบริการ 

 ผลการวิจัยพบวาตนทุนคาแรง:ตนทุนคาวัสดุ:ตนทุนคาลงทุน เทากับ 54.40:35.75:8.85 โดยมีตนทุนพื้นฐานและ
ตนทุนคารักษาพยาบาลเทากับ 73.08:26.92 ตามลําดับ ตนทุนตอหนวยบริการเฉลี่ยตอวันนอนโรงพยาบาล 2,231.70 บาท มี
งานการพยาบาลผูคลอดเทากับ 6,110.84 บาท รองลงมางานผูปวยใน 1,908.06 บาท ตนทุนตอหนวยบริการตํ่าสุดงานผูปวย
นอกเทากับ 94.68 บาท เปน ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้นําไปใชประกอบในการวางแผนการจัดบริหารกําลังคน จัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานการเงินและการจัดบริการพยาบาลของหนวยบริการ เพื่อการใชทรัพยากรของโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
คําสําคัญ: ตนทุนตอหนวยบริการ, โรงพยาบาลชุมชน 
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UNIT COST ANALYSIS OF BANGLEN HOSPITAL,NAKORNPATHOM PROVINCE 
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BANGLEN HOSPITAL 
*vanit61@gmail.com 

 
Abstract 

 
This Research study aimed to study the unit cost of  Banglen Hospital for the annual budget 

year 2018, The secondary data of 18 offices during October 1, 2017  to September 30, 2018 were used to 
analyst in this research, The hospital offices were sorted into 2 cost centers such as 1)  transient cost 
center consisting of non-revenue producing cost units, 2) absorbing cost center consisting and 3 cost units 
such as revenue producing cost units, patient service area and non-patient service area. The transient 
cost center worked as the allocate fund office to distribute cost to the other units of absorbing cost 
center by simultaneous equation method. The unit cost could be calculated from total cost of 
absorbing cost center and  cost of people per service time. 

 The data analysis showed that the cost of wages, materials and investment was the ratio of 
54.40 : 35.75 : 8.85 , respectively. While the basic cost and medical treatment cost were 73.08 : 26.92 , 
respectively. The average cost per unit of service day hospitalized 2,231.70 bath. The highest unit cost 
was a labour room unit  of 6,110.84 bath, In patient department unit of 1,908.06 bath and the lowest 
unit cost was Out patient department of 94.68 bath. This research data can be benefit for human 
resource management operational plans, in addition, it might be useful for the manipulation of the 
effective financial data base system , nursing care management and resource utilization.  
 
Keywords: Unit Cost Analysis of Banglen Hospital, Nakornpathom Province 
 
1. บทนํา  
 

 ประเทศไทยแบงระดับโรงพยาบาลเปน 3 ระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่ง
มีจํานวนสูงท่ีสุดจํานวน 723 แหง โดยโรงพยาบาลชุมชนถือวาเปนหนวยบริการสุขภาพใกลชิดประชาชนสูงที่สุด รวมกับไดมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโรงพยาบาลภาครัฐเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป 2545 ซึ่งกําหนดราคาตามราย
ช้ินงานบริการในผูปวยแตละรายเปนการจัดสรรงบประมาณมีผูซื้อบริการ 3 กองทุนใหญ ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เกิดผลกระทบทางดานการเงินจากระบบการจัดสรรในลักษณะเหมาจาย
รายหัวที่ไมเพียงพอ และโรงพยาบาลหลายแหงกําลังประสบปญหาวิกฤตทางการเงินระดับรุนแรง ขาดสภาพคลองทางการเงิน
ในวงกวาง สาเหตุที่ขาดทุนจาก 2 ปจจัยหลัก คือ งบประมาณจัดสรรท่ีไดรับไมเพียงพอและประสิทธิภาพการบริหาร  
 การบริหารสถานพยาบาลอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตองมีการวางแผนงานและแผนการใชเงิน
(งบประมาณ) ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ ตลอดจนมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของหนวยงานยอยในทุกวัน 
สารสนเทศทางบัญชีที่จัดเรียงในรูปแบบบัญชีการเงิน แสดงในรูปรายงานทางการเงิน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และ 
Finance Ratio นั้นสามารถใหภาพกวางๆในระดับหนวยงาน แตไมสามารถตอบสนองความตองการขอมูลสารสนเทศในระดับ
หนวยงานยอย เพื่อชวยในการบริหารจัดการภายในองคกร ระบบบัญชีบริหาร เปนเครื่องมือทางบัญชีที่ใหขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการในระดับหนวยงาน จะสงผลใหการบริหารจัดการองคกรนั้นขาดขอมูลเชิงประจักษที่
เพียงพอ เกิดความเสี่ยงในการบริหาร เนื่องจากผูบริหารทุกระดับตองใชประสบการณสวนตัวในการตัดสินใจหัวใจสําคัญของ
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ระบบบัญชีบริหารเริ่มที่ระบบบัญชี การนําเอาสถิติผลผลิตของหนวยงานยอยมารวมวิเคราะห เพื่อใหไดตนทุนตอหนวย เชน 
ตนทุนเฉลี่ยผูปวยนอก ตนทุนเฉลี่ยผูปวยใน เปนตน 
 โรงพยาบาลบางเลนเปนโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เขตสุขภาพที่ 5 มีสภาพ
คลองทางการเงินระดับ 1 โดยมีรายรับนอยกวารายจายตอป ประมาณ 25 ลานบาท ณ 31 ตุลาคม 2560 ผูศึกษาในฐานะเปน
คณะกรรมการบริหารสถานพยาบาลและผูบริหารสูงสุดทางการพยาบาล ในบทบาทการบริหารดานการจัดอัตรากําลั งคน
บริการพยาบาลของโรงพยาบาล  เพื่อใหการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและคุณภาพ รวมกับบทบาทของผูนําทางการ
พยาบาลที่มีบทบาทท่ีสําคัญอยางหน่ึง คือ แกปญหาดานตางๆในฝายการพยาบาลภายใตการเปล่ียนแปลง เปนผูประสานเชื่อม
ทีมสุขภาพ ลดความขัดแยง การเจรจาตอรอง เพื่อ ใหเกิดการจัดสรรท่ีเหมาะสมเปนธรรม ไดรับการยอมรับทั้งระดับ
โรงพยาบาลและองคกรพยาบาล ในทางปฏิบัติกับพบวาปญหาประการสําคัญของผูบริหารคือ มีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนตอหนวย
บริการในงานตางๆ ในแตละระดับนอยมาก หากจะใหการสนับสนุนควรเปนดานใด จํานวนเทาไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งการ
วิเคราะหหาตนทุนตอหนวยบริการจะเปนวิธีหนึ่งเพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษใชประกอบการตัดสินใจการบริหารโรงพยาบาล  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาตนทุนและตนทุนตอหนวยบริการ ของโรงพยาบาลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
2.2 เพื่อคํานวณและศึกษาเฉลี่ยตอวันนอนผูปวยใน และอัตราสวนตนทุนตอราคาขาย 
2.3 ศึกษาตนทุนและตนทุนตอหนวยบริการของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม   

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาตนทุนในมุมมองของผูบริหาร คือมุมมองของสถานพยาบาลเท านั้น โดยใชขอมูลและ
หลักเกณฑตามบัญชีเกณฑคงคาง ไมไดคํานึงถึงตนทุนทางเศรษฐศาสตร เชน คาเสียโอกาส โดยใชหลักทฤษฎีเกี่ยวกับการ
วิเคราะหตนทุน และผูศึกษาไดประยุกตใช “คูมือการศึกษาตนทุนสถานบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 
เขียนโดย คณะทํางานศูนยศึกษาตนทุนคาใชจายสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใชโปรแกรม Microsoft Excel ใน
การบันทึกและคํานวณขอมูลตนทุน โดยทําการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการในปงบประมาณ 2561  
 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง (Retrospective Review) เปน

ระยะเวลา 1 ป งบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  และขอมูลบางสวนทําการเก็บรวบรวมไป
ขางหนา (Prospective Review)    

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรตัวอยาง (Population to be sampled)  โรงพยาบาลบางเลน  อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ตัวอยาง(Sample) หนวยบริการของโรงพยาบาลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวนหนวยงาน 11 กลุมงาน รวม
กับ 2 งาน และกลุมการพยาบาลแบงออกเปน 5 งาน รวมทั้งหมด 18 กลุมตัวอยาง  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Instrument) 
              เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดใชแบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูลโดยประยุกตใชมาจาก 
“คูมือการศึกษาตนทุนสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” และใชโปรแกรม Microsoft office Excel ในการบันทึกและ
คํานวณขอมูลตนทุน แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ จํานวน 10 แบบบันทึก ไดแก ขอมูลทรัพยากรพ้ืนฐานบุคลากร 
คาแรงจําแนกตามหนวยตนทุน เปนตน และเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับเก็บรวมรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และ Hosp. Cost ชวยในการคํานวณหาตนทุน 

4.3 แหลงขอมูล 
 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลรายการบางสวนที่นํามาใชในการกระจายตนทุน ไดจากการสอบถามบุคลากร
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของขอมูลทางคลินิก การบริการ และการบริหารจัดการไดจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล 
 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลคาใชจายของโรงพยาบาล ขอมูลผลงานบริการของโรงพยาบาล ไดจากแหลงขอมูล
รายงานประจําป ขอมูลจากกลุมงานตางๆของโรงพยาบาล 
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5.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) และการวิเคราะหขอมูล 
 

 5.1 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบงานของโรงพยาบาลและกําหนดหรือการจัดการหนวยตนทุน เปนขั้นตอนการกําหนด
วัตถุประสงคและสิ่งที่ตองการทราบตนทุนตอหนวย เปนศูนยตนทุนสนับสนุน หรือศูนยตนทุนหลัก ในรูปแบบวิธีทางบัญชี
ตนทุน ประกอบดวย 

5.1.1 ศูนยตนทุนสนับสนุน หรือหนวยตนทุนช่ัวคราว (Transient Center : TCC)  
5.1.2 ศูนยตนทุนหลัก หรือหนวยรับตนทุน (Absorbing Cost Center : ACC)  
5.1.3 หนวยตนทุนบริการผูปวย (Patient Service : PS) รหัสนําหนาดวยพยัญชนะ C หมายถึง ศูนยตนทุน

ที่ทําหนาท่ีรักษาพยาบาลผูปวยโดยตรง  
5.1.4 หนวยตนทุนบริการอื่น (Non-Patient Service : NPS) รหัสนําหนาดวยพยัญชนะ D หมายถึง หนวยท่ี

ทําหนาที่สงเสริมสุขภาพ ควบคุม และปองกันโรคใหผูมารับบรกิารและประชาชนในเขตรับผิดชอบ  
5.2 ขั้นตอนการหาตนทุนรวมทางตรงของแตละหนวยตนทุน  

1). ตนทุนคาแรง (Labour Cost : LC) เก็บขอมูลรายช่ือเจาหนาที่และเงินเดือน ประกอบดวย ขอมูล 3 สวน 
คือ สวนท่ี 1 คาแรงจากการทํางานในเวลาราชการ ไดแก เงินเดือน  สวนที่ 2 คาแรงจากการทํางานนอกเวลาราชการ ไดแก 
คาตอบแทนนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ คาตอบแทนเวรผลัดบาย-ดึก เปนตน และสวนที่ 3 คาแรงอ่ืนๆ ไดแก เงิน
สวัสดิการคาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล เงินคาตอบแทนบุคลากรเจาหนาท่ี คาตอบแทนเงิน พตส. เปนตน 
 2). ตนทุนคาวัสดุ (Material Cost : MC) รวบรวมมลูคาวสัดุที่แตละหนวยตนทุนใช จากหนวยจาย คือ มูลคา
วัสดุสาํนักงาน รวบรวมจากหนวยพัสด ุมูลคาเวชภณัฑมิใชยาที่ใชของแตละหนวยตนทุน และคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน  
 3). ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost : CC) คิดคาเสื่อมราคาประจําป โดยคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง  
           5.3 ขั้นตอนการบันทึกเกณฑการปนสวนตนทุนทางออม ( Indirect Cost Allocation) คือ คาใชจายสวนกลาง
หมายถึงคาใชจายที่รวมกันระหวางศูนยตนทุน การปนสวนคาใชจายของศูนยตนทุนสนับสนุนไปยังศูนยตนทุนหลัก จะถูก
กระจายไปใหหนวยงานอ่ืนๆ ทุกหนวยงานตามเกณฑการกระจายตนทุน (Allocation Criteria)  
           5.4 ขั้นตอนการปนสวนตนทุนศูนยตนทุนสนับสนุนใหกับศูนยตนทุนหลักที่เกี่ยวของ 

1) บันทึกปริมาณงานของศูนยตนทุนสนับสนุน 

2) สรางสมการเสนตรง สรางสมการของหนวยตนทุนตางๆ/สมการตนทุนรวมของหนวยรับตนทุน ดังสูตร 

 ตนทุนท้ังหมด (Full Cost) = ตนทุนทางตรงรวม (Total Direct Cost) +ผลรวมของตนทุนทางออม   
                                    จากหนวยตนทุนอ่ืนๆ (Total Indirect Cost) 

3) จัดรูปแบบของผลลัพธตนทุนรวมของศูนยตนทุนสนับสนุนที่คํานวณไดในข้ันตอนท่ี 3 ใหอยูในแนว
เดียวกับสัดสวนในตารางเมตริกซ 

4) จัดสมการตนทุนรวมของหนวยตนทุนใหตัวแปรอยูดานเดียวกัน แลวจัดใหอยูในรูปแบบท่ีจะแปลงเปน
เมตริกซ(Matrix) และถอดหรือแกสมการโดยวิธเีมตริกซ (Matrix Algebra) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft excel ชวยในการคํานวณ จากสตูร  [B] = [A].[X] 
โดยที่ A คือ คา Coefficient ที่สงตนทุนใหแกกัน (เมตริกซสัมประสทิธ์ิของตัวแปร) 
เมื่อ B คือ ตนทุนรวมโดยตรงของศูนยตนทุนสนับสนุน (TCC) (Matrix  ของคาคงท่ี) 
X คือ ตนทุนท้ังหมดของหนวยงานตนทุนช่ัวคราว (Full Cost หรือ Matrix ของตัวแปร) 

5) นําคา Coefficient A  
6) นํา Inverse matrix ที่ไดไปคูณกับ Matrix B จะไดตนทุนทั้งหมดของศูนยตนทุนสนับสนุน โดยใช

คอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft excel ประมวลผลขอมูล 
7) คํานวณตนทุนทางออมที่แตละศูนยตนทุนสนับสนุนจัดสรรใหแตละศูนยตนทุนหลัก จากนั้นรวมตนทุน

ทางออมทั้งหมดเขากับตนทุนทางตรงรวมของแตละศูนยตนทุนหลัก ไดผลลัพธเปนตนทุนรวมของศูนย
ตนทุนหลัก ข้ันตอนน้ีเปนการคํานวณตนทุนท่ีศูนยตนทุนหลักไดรับตนทุนจริง จากสูตร  
Full Cost = Total Direct Cost + Total Indirect Cost 

5.5.  ขั้นตอนการคํานวณตนทุนตอหนวย เมื่อไดตนทุนท้ังหมดของหนวยตนทุนหลัก หรือหนวยรับตนทุน นํามาหาร
ดวยปริมาณกิจกรรมจะไดเปนตนทุนตอหนวยบริการ  
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 
 ตนทุนตอหนวยบริการ =  

5.6.  ขั้นตอนการจัดกลุมศูนยตนทุนกิจกรรม  เปนการวิเคราะหตนทุนผูปวยรายบุคคลโดยวิธีวิเคราะหตนทุนจุลภาค  
5.7.  ขั้นตอนการเช่ือมโยงตนทุนกิจกรรมไปสูผลผลิต ไดแก รวบรวมขอมูลราคาขาย (Charge) ทั้งที่ผูปวยนอกและ

ผูปวยใน ในปงบประมาณท่ีคํานวณตนทุน กลุมคาบริการตามหมวดคารักษา และคํานวณตนทุนกิจกรรมบริการ  
       เมื่อไดตนทุนจากทุกขั้นตอนท่ี 5 และคาบริการท่ีรวบรวมไดในแตละกลุมบริการ แลวจึงนํามาคํานวณตนทุน

กิจกรรมบริการ โดยวิธีตนทุนเฉลี่ยตอวันนอน และอัตราสวนตนทุนตอราคาขาย (Ratio of cost to charge : RCC) จากสูตร 
อัตราสวนตนทุนตอราคาขาย (RCC) = ตนทุน/รายไดหรือราคาขาย 

5.8  ขั้นตอนการคํานวณตนทุนรายกลุมบริการหรือตนทุนรายหมวดคารักษาของผูปวยรายคน  โดยคํานวณคาหอง
คาอาหาร และนําอัตราสวนตนทุนตอราคาขายที่ไดคูณกับราคาขายของแตละกลุมบริการ  

5.9  ขั้นตอนการคํานวณตนทุนผูปวยรายบุคคล (Patient–level Costing)  หลังจากไดตนทุนรายกลุมบริการของ
ผูปวยแตละรายแลว จึงคํานวณตนทุนการบริการของผูปวยรายคน ดังนี ้

ผูปวยใน  ตนทุนรายบุคคลตอการนอนโรงพยาบาล 1 ครั้ง ตัวอยางเชน 
= คาหองและคาอาหาร (700 บาท) + คายาและสารอาหารทางเสนเลือด(2,400 บาท) + …+  
   คาธรรมเนียมแพทยและคาบริการทางการพยาบาล (50 บาท) = 3,150 บาท 

 ผูปวยนอก ตนทุนรายบุคคลตอการรับบริการแบบผูปวยนอก 1 ครัง้  
= คายาและสารอาหารทางเสนเลอืด(700 บาท) +…+ คาธรรมเนียมแพทยและคาบริการทางการ 
   พยาบาล(100 บาท) =  800 บาท 
 

6.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
6.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) เพื่อหาจํานวน รอยละ อัตรา และสัดสวนในการบรรยายลักษณะ  
     ผลการศึกษาการวิจัยของตนทุนตอหนวยบริการ 
6.2 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม Microsoft excel บันทึกและคํานวณในการจัดการขอมูลเพ่ือทําการกระจาย 
     แบบ Simultaneous Equation Method ใชสมการเสนตรง และสรางเมตริกซการกระจายตนทุน (Allocation    
     Matrix) 

 

7.  ผลการวิจัย 
7.1  ผลการวิเคราะหตนทุนคาแรง คาวัสดุ คาลงทุน และตนทุนรวมทางตรง 
7.1.1   การวิเคราะหตนทุนรวมทางตรงของโรงพยาบาลบางเลน พบวา ตนทุนคาแรงเปนตนทุนที่สูงสุด เทากับ 

54,357,971.67 บาท คิดเปนรอยละ 55.40 ของตนทุนทั้งหมดในโรงพยาบาล รองลงมาคือ ตนทุนคาวัสดุ เทากับ 
35,077,617.99 บาท คิดเปนรอยละ 35.75 และตนทุนคาลงทุน เทากับ 8,683,577.73 บาท คิดเปนรอยละ 8.85 

7.1.2   ผลการวิเคราะหตนทุนรวมทางตรงของกลุมการพยาบาลในโรงพยาบาลบางเลน พบวาตนทุนคาแรงเปน
ตนทุนที่สูงสุด เทากับ 27,377,127.04 บาท คิดเปนรอยละ 64.78 ของตนทุนทั้งหมดกลุมการพยาบาลในโรงพยาบาล 
รองลงมา คือ ตนทุนคาวัสดุ เทากับ 11,154,987.73 บาท คิดเปนรอยละ 26.39 และตนทุนคาลงทุน เทากับ 3,731,990.71 
บาท คิดเปนรอยละ 8.83 สัดสวน 64.78 : 26.39 : 8.83 

7.1.3   ผลการวิเคราะหตนทุนทั้งหมด ตนทุนตอหนวยบริการ ตนทุนที่กระจายมาจากหนวยงานที่ไมกอใหเกิด
รายไดนํามารวมกับตนทุนคาแรงตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคาลงทุนของหนวยท่ีกอใหเกดิรายได  

1). ตนทุนท้ังหมดของศูนยตนทุนหลักหรือหนวยรับตนทุน  
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละตนทุนพ้ืนฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล และตนทุนท้ังหมดของศูนยตนทุนหลักหรือหนวยรับตนทุน 
ของโรงพยาบาลบางเลน ปงบประมาณ 2561 จําแนกตามหนวยตนทุน 

หนวยตนทุน 
ตนทุนพ้ืนฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ 
กลุมงานทันตกรรม 6,152,580.06 9.84 388,256.91 1.69 6,540,836.97 7.65 
กลุมงานปฐมภูมิและองครวม 6,428,336.14 10.29 1,259,065.88 5.47 7,687,402.02 8.99 

  ตนทุนท้ังหมดของแตละหนวยตนทุนหลัก 
จํานวนปริมาณกิจกรรมของหนวยตนทุนหลัก 

375



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

หนวยตนทุน 
ตนทุนพ้ืนฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนท้ังหมด 

จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ 
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 3,668,403.73 5.87 24,682.62 0.11 3,693,086.35 4.32 
กลุมงานการแพทยแผนไทย 909,543.31 1.46 137,687.01 0.60 1,047,230.32 1.22 
งานแพทยแผนจีน 281,051.85 0.45 18,153.33 0.08 299,205.18 0.35 
กลุมการพยาบาล       

งานการพยาบาลผูปวยนอก 7,081,224.76 11.33 906,851.46 3.94 7,988,076.21 9.34 
งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช 

18,219,048.92 29.15 11,586,726.97 50.32 29,805,775.89 34.85 

งานการพยาบาลผูปวยใน 13,920,556.49 22.27 8,537,290.85 37.08 22,457,847.34 26.26 
งานการพยาบาลผูคลอด 5,835,678.29 9.34 165,166.38 0.72 6,000,844.68 7.02 

รวมกลุมการพยาบาล 45,056,508.46 72.09 21,196,035.66 92.06 66,252,544.12 77.47 
รวมท้ังหมด 62,496,423.55 100.00 23,023,881.42 100.00 85,520,304.97 100.00 

 จากตารางที่ 1 เมื่อแยกพิจารณาตามตนทุนพื้นฐานและตนทุนรักษาพยาบาล พบวา กลุมการพยาบาลมีตนทุน
ทั้งหมดสูงที่สุด เทากับ 66,252,544.12 บาท คิดเปนรอยละ 77.47 รองลงมาคือ กลุมงานปฐมภูมิและองครวม เทากับ 
7,687,402.02 บาท คิดเปนรอยละ 8.99 และ งานแพทยแผนจีน  มีคาต่ําที่สุด เทากับ 299,205.18 บาท คิดเปนรอยละ 0.35  

เมื่อพิจารณากลุมการพยาบาล พบวา งานการพยาบาลผูปวยผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชมีตนทุนพื้นฐานสูง
ที่สุดเทากับ 18,219,048.92 บาท คิดเปนรอยละ 29.15 รองลงมาคืองานการพยาบาลผูปวยในเทากับ 13,920,556.49 บาท 
คิดเปนรอยละ 22.27 และงานการพยาบาลผูคลอดมีคาต่ําที่สุดเทากับ 6,000,844.68 บาท คิดเปนรอยละ 7.07  

2). ตนทุนตอหนวยบริการ นําตนทุนทั้งหมดหารดวยปริมาณบริการแตละศูนยตนทุนหลักหรือหนวยรับตนทุน
ผูปวยจะไดตนทุนตอหนวย ตนทุนพ้ืนฐาน และตนทุนรักษาพยาบาล ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลบางเลน ปงบประมาณ 2561 
หนวยตนทุน ปริมาณบริการ ตนทุนพื้นฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนตอหนวย 

กลุมงานทันตกรรม 7,758 6,152,580.06 388,256.91 843.11 
กลุมงานปฐมภูมิและองครวม 18,143 6,428,336.14 1,259,065.88 423.71 
กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 5,704 3,668,403.73 24,682.62 647.46 
กลุมงานการแพทยแผนไทย 3,354 909,543.31 137,687.01 312.23 
งานแพทยแผนจีน 1,378 281,051.85 18,153.33 217.13 
กลุมการพยาบาล     
งานการพยาบาลผูปวยนอก 84,366 7,081,224.76 906,851.46 94.68 
งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 64,306 18,219,048.92 11,586,726.97 463.50 
งานการพยาบาลผูปวยใน 3,840 13,920,556.49 8,537,290.85 5,848.40 
งานการพยาบาลผูคลอด 410 5,835,678.29 165,166.38 14,636.21 

รวมกลุมการพยาบาล 152,922 45,056,508.46 21,196,035.66 138.61 
รวมท้ังหมด 189,259 62,496,423.55 23,023,881.41 121.65 

จากตารางที่ 2 พบวา โรงพยาบาลบางเลนมีตนทุนตอหนวยบริการทั้งหมด  เทากับ 121.65 บาทตอรายที่มารับ
บริการ เมื่อจําแนกตามหนวยบริการ พบวา กลุมงานทันตกรรมมีตนทุนตอหนวยบริการสูงที่สุด เทากับ 843.11 บาทตอราย
ที่มารับบริการ รองลงมาคือกลุมงานเวชกรรมฟนฟูมีตนทุนตอหนวยบริการเทากับ 647.46 บาทตอรายท่ีมารับบริการ และ
งานแพทยแผนจีนตนทุนตอหนวยบริการนต่ําที่สุด เทากับ 217.13 บาทตอรายท่ีมารับบริการ 

เมื่อพิจารณากลุมการพยาบาล พบวา กลุมการพยาบาลมีตนทุนตอหนวยบริการภาพรวมท้ังหมดเทากับ 138.61 
บาทตอรายท่ีมารับบริการ โดยมีงานการพยาบาลผูคลอดมีตนทุนตอหนวยบริการสูงที่สุดเทากับ 14,636.21 บาทตอรายที่มา
รับบริการ รองลงมา คือ งานการพยาบาลผูปวยในเทากับ 5,848.40 บาทตอรายที่มารับบริการ และงานการพยาบาลผูปวย
นอกมีตนทุนตอหนวยบริการต่ําที่สุดเทากับ 94.68 บาทตอรายท่ีมารับบริการ  
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      3). ผลการวิเคราะหตนทุนเฉลี่ยตอวันนอน และอัตราสวนทุนตอราคาขาย 

 ตนทุนตอหนวยบริการผูปวยในตอวันนอน  นําตนทุนทั้งหมดตอหนวยงานผูปวยในหารดวยจํานวนวันนอน จะ
ไดตนทุนตอหนวยตนทุนพ้ืนฐาน และตนทุนรักษาพยาบาล ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ตนทุนตอหนวยบริการ จํานวนวันนอนบริการผูปวยในโรงพยาบาลบางเลน ปงบประมาณ 2561 
หนวยตนทุน จํานวนวันนอน ตนทุนพ้ืนฐาน ตนทุนรักษาพยาบาล ตนทุนตอหนวย 

งานการพยาบาลผูปวยใน 11,770 1,182.72 725.34 1,908.06 
งานการพยาบาลผูคลอด 982 5,942.65 168.19 6,110.84 

รวม 12,752 1,549.26 682.44 2,231.70 
จากตารางที่ 5 พบวาโรงพยาบาลบางเลนมีตนทุนเฉลี่ยตอหนวยบริการเทากับ  2,231.70 บาทตอวันนอน

โรงพยาบาล โดยงานการพยาบาลผูคลอดมีตนทุนตอหนวยบริการของงานบริการผูปวยในตอวันนอน เทากับ 6,110.84 บาท
ตอวันนอนโรงพยาบาล และงานการพยาบาลผูปวยในเทากับ 1,908.06 บาทตอวันนอนโรงพยาบาล  
 

8.   สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลเรื่องตนทุน และตนทุนตอหนวยโรงพยาบาลบางเลน ปงบประมาณ 2561 โดยสัดสวนตนทุน
คาแรง (FC) ตอตนทุนคาวัสดุ (MC) ตอตนทุนคาลทุน (CC) เปน 55.40 : 35.75 : 8.86 ตามลําดับ ตนทุนคาแรงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของตนทุนโรงพยาบาลที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป เปนตนทุนที่โรงพยาบาลไมสามารถควบคุมใหลดลงได 
สอดคลองกับผลงานการศึกษาคณะทํางานพัฒนาการจัดทําตนทุนบริการ ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 (2559:115) มีตนทุนคาแรง
โรงพยาบาลในระดับ F1 มีระดับเทากับโรงพยาบาลบางเลน สัดสวน 55 : 38 : 7 จันทนา สุขรัตนอมรกุล (2553) ศึกษาตนทุน
ตอหนวยบริการของโรงพยาบาลบางคลา สัดสวน 76.32 : 18.66 : 5.02 และมลฤดี บํารุงชู (2554:84) ศึกษาตนทุนตอหนวย
บริการของโรงพยาบาลบันนังสตา สัดสวน 63.1 : 30.49 : 6.33 การบริหารคาแรงใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหเกิดความคุม
ทุนสูงที่สุด ฉะนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเปนกลยุทธที่สําคัญในการควบคุมตนทุนของโรงพยาบาลใหใกลเคียงกับ
สภาพความเปนจริง รองลงมาคือตนทุนวัสดุ มูลคาสูงสุดจะเปนคายา และเวชภัณฑมิใชยา จะถูกกระจายอยูที่หนวยตนทุนที่
กอใหเกิดรายได เปนกลุมหนวยงานท่ีมีบทบาทในการใหบริการและสนับสนุนงานบริการผูปวย เชน งานเภสัชกรรมสนับสนุน
ดานยา เวชภัณฑตางๆ งานชันสูตร งานเอกซเรย เปนตน เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลาน้ีจําเปนตองใช
วัสดุอุปกรณทางการแพทยสงผลใหตนทุนคาวัสดุของหนวยงานที่กอใหเกิดรายไดสูง และในสวนของตนทุนคาลงทุนถูก
กระจายอยูที่กลุมงานบริหารท่ัวไปสูงสุดเนื่องจากโรงพยาบาลไดกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ช้ันในป 2557 สงผลใหกลุมงาน
บริหารท่ัวไปมีมูลคาตนทุนคาลงทุนสูง  
 สัดสวนของตนทุนทางตรงตอตนทุนทางออมเฉลี่ยของโรงพยาบาลบางเลน ปงบประมาณ 2561 84.05 : 15.95 
การศึกษาคณะทํางานพัฒนาการจัดทําตนทุนบริการ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 (2559:116) มีตนทุนทางออมโดยเฉลี่ยของ
โรงพยาบาลระดับชุมชนมีคารอยละ 20-30 โดยตนทุนทางออม หมายถึง โรงพยาบาลใชเงินเพื่อการบริหารจัดการในสวน
สนับสนุน ผลการศึกษาโรงพยาบาลบางเลนมีตนทุนทางออมนอยกวา แตในสวนของตนทุนทางตรงตอตนทุนทางออมเฉลี่ยของ
กลุมการพยาบาลเทากับ 74.95 : 57.04 มีคาตนทุนทางออมสูงกวาตนทุนทางออมของโรงพยาบาลมาก แสดงวากลุมการ
พยาบาลมีการบริหารจัดการสวนสนับสนุนทีม่ีการกระจายไปเปนตนทุนทางออม อาจเกิดจากสาเหตุการจัดเก็บขอมูลตนทุนไม
ชัดเจน หรือไมสามารถแยกสวนตนทุนได จึงไดนําใสไวที่กลุมงานบริหารท่ัวไปที่ไมเกี่ยวกับการบริการผูปวยทําใหกระจายไป
เปนตนทุนทางออมสูง  แสดงวาโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการในสวนสนับสนุนที่มีการกระจายตนทุนเพ่ือใหการวิเคราะหทํา
ไดดีขึ้น 

การศึกษาตนทุนตอหนวยบริการไมไดคํานึงถึงความรุนแรงของโรค ลักษณะของโรค ประเภทและความยากงายใน
การตรวจรักษาเปนตนทุนตอหนวยบริการเฉลี่ยของผูมารับบริการทั้งหมด ป 2561เทากับ 121.65 บาทตอหนวยบริการ มีคา
นอยกวาทุกหนวยบริการของโรงพยาบาลยกเวนงานบริการผูปวยนอกที่มีตนทุนตอหนวยบริการ 94.68 บาทตอหนวยบริการ 
โดยกลุมการพยาบาลมีตนทุนตอหนวยบริการผูปวยภาพรวม 138.61 บาท มีงานการพยาบาลผูคลอดมีตนทุนตอหนวยบริการ
สูงที่สุด 14,636.21 บาท รองลงมางานบริการผูปวยใน 5,848.40 บาท เมื่อทําการศึกษาเฉลี่ยกับวันนอนโรงพยาบาลจะได
ตนทุนตอหนวยบริการภาพรวม 2,231.70 บาท ประกอบดวยตนทุนพื้นฐานตอตนทุนรักษาพยาบาล 1,549.26 : 682.44 มี
ตนทุนตอหนวยบริการ สอดคลองกับการศึกษาของขวัญประชา เชียงไชยสกุลไชย และคณะ ตนทุนผูปวยในรายบุคคลเพื่อ
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ปรับปรุงกลไกการจายเงินโดยกลุมวินิจฉัยโรครวมภายใตโครงการปรับปรุงกลไกการจายเงินโดยกลุมวินิจฉัยโรครวม  
(2556:25) ทําการศึกษาโรงพยาบาลท่ัวประเทศ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พบวา ตนทุนเฉลี่ยในการ
ใหบริการผูปวยในในระดับโรงพยาบาลชุมชนอยูระหวาง 997.16 – 4,492.37 บาทตอวันนอนโรงพยาบาล เฉลี่ย 2,073.94 
บาท  

9. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั

จากการดําเนินการวิจัยและผลการศึกษาท่ีได เพื่อจะเปนประโยชนและเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ
ในการบริหารโรงพยาบาลบางเลน ผูวิจัยขอเสนอแนวทางดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาตนทุนโรงพยาบาลควรมีการบันทึกหลักฐานขอมูลทางการเงินและบัญชี และสถิติผลงานทุกหนวยงาน
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ รวมทั้งพิจารณาเกณฑการกระจายตนทุนใหเหมาะสมก็จะทําใหทราบแนวโนมของการ
เปลี่ยนแปลงตนทุนในหนวยงานตางๆ ทุกระยะเพื่อจะไดขอมูลเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา 

2. การศึกษาตอไปควรศึกษาวงจรรายไดทั้งที่เรียกเก็บไดจริงและที่พึงไดควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะหนวยงานที่
กอใหเกิดรายได ควรจะมีขอมูลโดยละเอียด ถูกตอง เปนปจจุบัน ก็จะกอใหเกิดประโยชนในการวางแผนงบประมาณที่
เหมาะสมได 

3. ขอมูลคาแรงเจาหนาที่ตองมีความถูกตอง เปนปจจุบันตลอดเวลา เชน กรณียายเขา ลาออก ลาศึกษาตอ เปนตน
4. ตนทุนคาใชจายของแตละหนวยงานที่ไดจากการวิเคราะห ควรแจงใหแตละหนวยงานทราบ เพื่อใหตระหนักถึง

และเห็นความสําคัญในการเก็บขอมูลและสถิติตางๆที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการวิเคราะหตนทุนตอไป 

10. เอกสารอางอิง

กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2556. คูมือการศึกษาตนทุนหนวย
บริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง ประเทศไทย จํากัด.  

กัญจนา ติษยาธิคม. วลัยพรพัชรนฤมลและวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร. 2544 คูมือการวิเคราะหตนทุน 
ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นางสาวอุทุมพร วงษศิลป ดร.ดิชพงศ พงศภัทรชัย. (2556:25). การศึกษาตนทุนผูปวยใน

รายบคุคลเพ่ือปรับปรุงกลไกการจายเงินโดยกลุมวินิจฉัยโรครวมภายใตโครงการปรับปรุงกลไกการจายเงินโดย
กลุมวินิจฉัยโรครวม. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, อรทัย เขียวเจริญ, ธีรศักดิ์ วงศใหญ, ดนุภพ ศรศิลป และอุดมศักดิ์ แสงวณิช. 2556. ตนทุน
การใหบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2553 - 2554. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, พฤศจิกายน – ธันวาคม, 22 (6):1061-8.  

ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย. 2555. ตนทุนในการใหบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ป 2553 –2554. คนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2556 จาก http://ihppthaigov. 
net/presentation/attachresearch/119/PDF/PDF1.pdf 

คณะทํางานพัฒนาการจัดทําตนทุนบริการ(Unit cost) เขตสุขภาพท่ี 9. (2559:116). รายงานการศึกษาตนทุนบริการ (Unit 
Cost) ของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9 ปงบประมาณ 2559 บริษัทอันลิมิต พริ้นติ้ง 
จําากัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา. 

จันทนา สุขรัตนอมรกุล. 2553. ตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิทยาลัย 
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี. มีนาคม – สิงหาคม, 21 (2):36-49.  

ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, กรทิพย วิทยากาญจน, จุฑารัตน ขาวลออและอรุณศรี บุญที.2558 การวิเคราะหตนทุนตอหนวย งาน
สงเสริมและปองกันดานสุขภาพจิต ศูนยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2558 

ประสิทธิ ยอดคํา. การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการโรงพยาบาลลําปลายมาศ. บุรีรัมย: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฎบุรีรัมย 

มลฤดี บํารุงชู. 2554.  การวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา. การคนควาอิสระ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี. 
โรงพยาบาลชุมชน. สาํนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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การวางแผนเกษียณอายุการทํางานกอนวัย ดวยการคัดเลือกหุนระยะยาว  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการเกษียณอายุการทํางานของคนไทยหลายคนท่ีไมมีเงินเก็บเพียงพอตอ
การเลี้ยงชีพตนเองในวัยเกษียณ ซึ่งมีการพยากรณวาในป 2568 ประเทศไทยจะมีสัดสวนผูสูงอายุถึงรอยละ 20 หรือเรียกวา
เขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยการวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาวิธีการวางแผนเพ่ือการเกษียณใหกับบุคคลที่สนใจอยากจะลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  เพื่อเพิ่มรายไดตั้งแตเริ่มทํางานจนถึงหลังการเกษียณและลดความเสี่ยงในการลงทุนใหอยู
ในระดับที่สามารถยอมรับได โดยสรางพอรตการลงทุนจากการคัดเลือกหุนท่ีมีอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มี
วิธีการคือนําหุนแตละตัวมาวัดประสิทธิภาพผลประกอบการและเลือกหุนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก แลวนํามาใชหา
สัดสวนการลงทุนดวยแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) และแบบจําลองอาณาจักรมด (Ant Colony 
Optimization) แลวทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการใชสัดสวนการลงทุนของทั้งสองแบบจําลอง 
ซึ่งผลการวิจัยพบวาแบบจําลองเชิงพันธุกรรมสามารถนําไปเปนแนวทางในการลงทุนไดดีกวาแบบจําลองอาณาจักรมด 

คําสําคัญ: พอรตการลงทุน แบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรม แบบจําลองอาณาจักรมด การเกษียณอายุ 
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Planning Early Retirement by Selecting Long-Term Stocks 
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Abstract 

Most Asian countries are slowly coming experience with the challenge of ensuring that their 
eldest citizens will have enough money to live on. As we knew that the portion of the older Thai 
population has increased sharply and expected to become a full-fledged aging society in 2025. In 
considering, we are deeply concerned about the investment opportunities for seniors who are interested 
in The Stock Exchange of Thailand (SET). The analysis was based on the Optimization Portfolio Selection 
with the Efficient Frontiers which reduce risks. To construct a portfolio frontiers, Genetic Algorithm and 
Ant Colony Optimization were used for comparison between return and risks. According to the result, 
Genetic Algorithm is more efficient than Ant Colony Optimization.  

Keywords: Portfolio, Genetic Algorithm, Ant Colony Optimization, Retirement 

1. บทนํา

โดยท่ัวไปเงินออมจากการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยหรือแบบบํานาญ เงินจากกองทุนตางๆ รวมถึงเงินจากการ
ลงทุนสวนตัวที่สะสมไว มักไมเพียงพอที่จะทําใหผูเกษียณอายุมีคุณภาพชีวิตที่สุขสบายได  การรูจักเลือกลงทุนเพื่อใหได
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกวาอัตราเงินเฟอ เชน กองทุนรวม พันธบัตร หุนกู หุนสามัญ เปนตน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได จะชวยใหมีเงินเก็บมากพอไวใชในวัยเกษียณ การลงทุนในหุนเริ่มจากการสรางพอรตการ
ลงทุนในการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ตามความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได พอรต มาจากคําวา “พอรตการลงทุน” 
(Investment Portfolio) หมายถึง การสรางกลุมหลักทรัพยตั้งแต 2 หลักทรัพยขึ้นไป เพื่อใหบรรลุเปาหมายการลงทุน หรือก็
คือ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ ประเภท  เพื่อลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของ
หลักทรัพย และสรางผลตอบแทนใหเปนไปตามที่คาดหวัง (หองเรียนนักลงทุน, 2562)  

 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm , GA) เปนเทคนิคทางปญญาประดิษฐอยางหนึ่งท่ีใชในการคนหา การ
เพิ่มประสิทธิภาพ และการเรียนรูดวยการเลียนแบบทฤษฎีการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ (Goldberg, 1989) โดยขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรมมีจุดเดนเรื่องความทนทานตอความผดิพลาดในการคนหาคําตอบจากแหลงขอมูลที่มีความซับซอน และยากที่จะสราง
แบบจําลองดวยสมการคณิตศาสตร เน่ืองจากเปนกระบวนการคนหาที่ไมมีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจําลองหรือ
ลักษณะเฉพาะของขอมูลแบบใดแบบหน่ึง  Chang and Sheng (2017) ศึกษากระบวนการตัดสินใจของมารคอฟ และ
อัลกอริทึมทางพันธุกรรม เพื่อเสนอกรอบการวิเคราะหใหม อีกท้ังยังพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการกําหนดกล
ยุทธการซื้อขายหุน การตรวจสอบนี้ใชคุณลักษณะการทํานาย และความสามารถในการวิเคราะหตามเวลาจริงของกระบวนการ
ตัดสินใจของมารคอฟในการตัดสินใจเร่ืองเวลา การเลือกหุนและการจัดสรรทุนใชการเขารหัสสตริง เพื่อแสดงกลยุทธการลงทุน
ที่แตกตางกันสําหรับอัลกอริทึมทางพันธุกรรม ใชความสามารถในการคนหาแบบขนานของอัลกอริทึมทางพันธุกรรม เพื่อระบุ
กลยุทธการลงทุนที่ดีท่ีสุด การทดลองยืนยันวา แบบจําลองที่นําเสนอในงานวิจัยสามารถใหผลตอบแทนสูงกวามาตรฐานอื่น 

380



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

 วิธีอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization, ACO) เปนข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Algorithm) ที่
ใชฐานประชากรมาชวยในการหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุในเวลาที่เหมาะสม เปนวิธีการท่ีไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติโดยการ
เลียนแบบพฤติกรรมในการหาอาหารของมด ซึ่งมดสามารถเดินทางคนหาแหลงอาหารและสรางเสนทางที่สั้นที่สุดระหวางรังกับ
แหลงอาหารไดโดยการปลอยฟโรโมนระหวางเสนทาง เพื่อใชในการสื่อสารทางออมกับมดตัวอื่นในฝูง สรรเพ็ชญ ไชยศิลปสังข  
และ อุดม จันทรจรัสสุข (2554) ไดศึกษาขั้นตอนวิธีอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization, ACO) สําหรับการคนหา
คําตอบที่ดีที่สุดของปญหาการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่ง โดยงานวิจัยมุงเนนเรื่องการเลือกใชคานํ้าหนักของฟโ รโมน ( ) 
และคาน้ําหนักของฮิวริสติค ( ) ท่ีเหมาะสมสําหรับแตละปญหา จากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
พัฒนาข้ึนดวยภาษา Visual C# กับชุดปญหามาตรฐานจาก OR-Library พบวาไดคําตอบที่มีประสิทธิภาพสูง คือผลคําตอบมี
เปอรเซ็นตความผิดพลาดท่ียอมรับไดเมื่อเทียบกับคําตอบท่ีดีที่สุด โดยการทดลองหาคําตอบนั้นทําใหทราบคา  และ  ที่มี
ความเหมาะสมของแตละชุดปญหา และสามารถวิเคราะหความสัมพันธของคา  และ  ที่จะนําไปสูคําตอบที่ดีที่สุด จาก
แนวโนมของผลคําตอบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคา  และ  จิระศักดิ์ ชาบาง (2560) ศึกษาการประยุกตใชวิธีอาณาจักร
มดในการแกปญหาการจัดลําดับการผลิตแบบไหลลื่นที่มีเวลาการผลิตที่เปนพิสัยภายใตเครื่องจักร 3 เครื่องจักร (สถานี) ที่มี
จํานวนงานในการทดลองจํานวน 8 งาน 12 งาน และ 16 งาน จุดประสงค เพื่อหาคาพิสัยของเวลาเสร็จสิ้น (Makespan 
Range) ที่นอยที่สุด หากตารางการผลิตใดมีคาพิสัยของเวลาเสร็จสิ้นมาก แสดงวาจะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนของเวลา
เสร็จสิ้นของตารางการผลิตมากกวาตารางการผลิตที่มีพิสัยของเวลาเสร็จสิ้นนอย ผลการทดลองพบวาการประยุกตใชวิธี
อาณาจักรมดสามารถแกไขปญหาการจัดลําดับการผลิตแบบไหลลื่นท่ีมีเวลาการผลิตที่เปนพิสัยได 

 งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิธีการวางแผนการเกษียณอายุการทํางานกอนวัย เพื่อทํากําไรใหกับการลงทุนและลดความ
เสี่ยงในการลงทุนใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยการสรางพอรตการลงทุนระยะยาวกอนถึงวัยเกษียณ  ซึ่งเปนการ
ประยุกตใชแนวคิดแบบขั้นตอนวิธอีาณาจักรมดและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การจัดอันดับหุนท่ีนาสนใจเพื่อนํามาลงทุนระยะ
ยาวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  ทําไดโดยการคัดเลือกหุน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด และ
เก็บขอมูลราคาหุนรายวันในแตละปเปนเวลา 10 ปของหุนทั้ง 10 ตัว จากนั้นนําชุดขอมูลการเรียนรูมาหาสัดสวนการลงทุนโดย
ใชวิธีอาณาจักรมด และข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม จากนั้นนําสัดสวนการลงทุนที่ไดมาหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใช
ชุดขอมูลตรวจสอบ และชุดขอมูลทดสอบ แลวทําการเปรียบเทียบผลการลงทุนของทั้งสองแบบจําลอง โดยการหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. ขอบเขตของงานวิจัย

ขอบเขตของงานวิจัยนี้ มุงเนนเพื่อศึกษาโอกาสในการสรางพอรตเพ่ือการลงทุนเพื่อใหเหมาะสมตอสถานการณ
ปจจุบัน ทํากําไรใหกับการลงทุนและลดความเสี่ยง โดยใชแนวคิดแบบขั้นตอนอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization, 
ACO) และ อัลกอริทึมทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA) มาใชจัดอันดับหุนที่นาสนใจในการนํามาลงทุนระยะยาวใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดยศึกษาผลประกอบการของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ยอนหลัง 
10 ป (ป 2553 – 2562) ทําการจัดอันดับหุนที่นาสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ดัวยตารางระดับความ
เสี่ยง (Degree of Risk) และจัดสรรคสัดสวนหุนในพอรตหุนใหเหมาะสมดวย ACO และ GA   

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

3.1 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน (Process Diagram) 
ขั้นตอนการดําเนินงานในงานวิจัยน้ี มีดังน้ี การเตรียมขอมูล (Data Preparation) การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analysis) และการคัดเลือกพอรตการลงทุน (Portfolio Selection) ซึ่งผังงานข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยแสดงไวในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนผังข้ันตอนการดําเนนิงาน (Process Diagram) 
 

3.1.1 การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 
ในงานวิจัยน้ีไดเริ่มจากการคัดเลือกหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ที่ติดอันดับ SET50 ระหวาง 

ป พ.ศ.2548 – 2562 มากกวา 20 ครั้ง จากการจัดอันดับรวม 30 ครั้ง ไดหุนมาท้ังหมด 28 ตัว หลังจากน้ันทําการเตรียม
ขอมูลแยกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ขอมูลราคาหุนแตละตัวแบบรายวันยอนหลัง 10 ป ตั้งแต ป พ.ศ.2553 – 2562 และทําการ
แบงขอมูลออกเปน 3 ชุด คือ ชุดขอมูลการเรียนรู (Training Dataset) ป 2553 – 2559 ชุดขอมูลการตรวจสอบ (Validation 
Dataset) ป 2560 กับป 2561 และชุดขอมูลการทดสอบ (Test Dataset) ป 2562 และ ชุดที่ 2 ขอมูลผลประกอบการของ
หุนแตละตัวยอนหลัง 10 ป ตั้งแต ป พ.ศ.2553 – 2562 โดยเตรียมขอมูลทั้งหมด 6 ปจจัยที่สงผลตอการพิจารณาการเลือก
หุน (จุฑามาศ ใจทน, 2555 ; ทวีชัย เวชคุณานุกูล และคณะ, 2561 ; อาภากร วนเศรษฐ, 2559) ดังนี้ อัตราสวนทางการเงินที่
เปรียบเทียบระหวางราคากับกําไร (Price to Earnings Ratio, P/E) อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางการบัญชีตอหุน (Price 
to Book Ratio, P/BV) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity, ROE) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return 
on Assets, ROA) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio, D/E) และอัตราสวนกําไรตอหุน (Earnings 
Per Share, EPS)   

 

3.1.2 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
ในการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) ของงานวิจัยนี้ แบงเปนสองสวนดวยกัน คือ 
สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลผลประกอบการของหุนทั้ง 6 ปจจัย ดวยคาสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อดู

ทิศทางความสัมพันธระหวางปจจัยวามีทิศทางเดียวกันหรือไม ซึ่งพบวา คาสหสัมพันธระหวางปจจัย ROA และปจจัย ROE, 
คาสหสัมพันธระหวางปจจัย ROA และปจจัย P/BV, คาสหสัมพันธระหวางปจจัย P/BV และปจจัย ROE มีคาเขาใกลหนึ่ง โดย
มีคาเทากับ 0.7778, 0.7254 และ 0.8134 ตามลําดับ นั่นคือ ปจจัยทั้งสามนี้มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน จึงตองทํา
การตัดปจจัยเหลานี้ออกสองปจจัย โดยในการเลือกตัดปจจัยผูวิจัยคํานึงถึงความสําคัญของแตละปจจัยที่นักลงทุนท่ัวไปใชเพื่อ
เลือกหุนเขาพอรต ปจจัยที่ผูเช่ียวชาญดานการลงทุนแนะนําใหนักลงทุนดูเปนอยางแรก คือ ปจจัย ROE เพราะเปนคากําไร
สุทธิตอหนึ่งหนวยการลงทุนของผูถือหุน ดังน้ันจึงทําการตัดปจจัย ROA และปจจัย P/BV ออก จะเหลือเพียง 4 ปจจัย คือ 
ปจจัย P/E, ROE, D/E, EPS ที่จะนําไปใชวิเคราะหจัดอันดับหุนเพื่อสรางพอรตการลงทุนตอไป     

สวนท่ี 2 เปนการนําคาปจจัยทั้งสี่ที่ไดจากการวิเคราะหในสวนท่ี 1 มาวิเคราะหตอ เพื่อหาหุนที่นาลงทุน 10 ตัว 
ใสในพอรต ผูวิจัยไดนําตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มาประยุกตใชในการจัดอันดับของหุน (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 
2558)  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพของปจจัยทั้ง 4  เปน 5 ระดับ ดังนี้  ระดับที่ 1 คาประสิทธิภาพ คือ แย ระดับที่ 2 คา
ประสิทธิภาพ คือ พอใช ระดับที่ 3 คาประสิทธิภาพ คือ ปานกลาง ระดับที่ 4 คาประสิทธิภาพ คือ ดี และระดับที่ 5 คา
ประสิทธิภาพ คือ ดีมาก ในที่นี้ผูวิจัยกําหนดชวงคาปจจัยเพื่อใหคะแนนประสิทธิภาพของหุนแตละหุนโดยศึกษามาจาก
งานวิจัยของ จุฑามาศ ใจทน (2555) ทวีชัย เวชคุณานุกูล และคณะ (2561) และ อาภากร วนเศรษฐ (2559) ซึ่งไดชวง
คะแนนแสดงดังตารางที่ 1 หลังจากนั้นจะทําการหาคาคะแนนประสิทธิภาพของหุนทั้ง 28 ตัวที่ไดมาจากข้ันตอนการเตรียม
ขอมูล ในที่นี้ขอแสดงตัวอยางการคํานวณคะแนนประสิทธิภาพของหุนหนึ่งตัว คือหุน AOT รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
และหลังจากนั้นก็นําคาประสิทธิภาพของหุนท้ัง 28 ตัว มาเรียงอันดับ และเลือกหุนท่ีมีคาประสิทธิภาพสูงที่สุด 10 อันดับแรก
ใสในพอรต ดังแสดงในตารางท่ี 3 

Start 

Data Preparation 

Data Analysis 

End 

Portfolio Selection 
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ตารางที่ 1 เกณฑการใหระดับคะแนนความเสี่ยงของปจจัย 4 ปจจัย 

 ปจจัย 
  ระดับ 

EPS D/E ROE P/E

1 (แย) EPS ≤ 2.40 D/E ≥ 3.90 ROE ≤ 5.90 P/E › 17.90 

2 (พอใช) 2.40 ‹ EPS ≤ 4.90 2.90 ≤ D/E ‹ 3.90 5.90 ‹ ROE ≤ 9.90 13.90 ‹ P/E≤17.90 

3 (ปานกลาง) 4.90 ‹ EPS ≤ 6.40 1.90 ≤ D/E ‹ 2.90 9.90 ‹ ROE ≤13.90 9.90 ‹ P/E ≤13.90 

4 (ดี) 6.40 ‹ EPS ≤ 8.90 0.90 ≤ D/E ‹ 1.90 13.90 ‹ ROE ≤17.90 5.90 ‹ P/E ≤ 9.90 

5 (ดีมาก) EPS › 8.90 D/E ‹ 0.90 ROE › 17.90 P/E ≤ 5.90 

ตารางที่ 2 ตัวอยางตารางจัดอันดับดวยวิธีตารางระดับความเสี่ยง ( Degree of Risk ) ของหุน AOT 

ป EPS ระดับ D/E ระดับ ROE ระดับ P/E ระดับ 
ผลคูณ

ของระดับ 
2553 0.99 1 0.97 5 1.93 1 45.30 1 5 
2554 1.77 1 1.06 4 3.48 1 32.70 1 4 
2555 4.55 2 0.93 5 8.72 2 22.20 1 20 
2556 11.44 5 0.67 5 19.32 4 21.31 1 100 
2557 8.55 4 0.58 5 12.96 3 22.46 1 60 
2558 13.11 5 0.47 5 18.22 4 26.49 1 100 
2559 13.70 5 0.42 5 17.03 4 27.01 1 100 
2560 1.45 1 0.36 5 16.37 4 39.74 1 20 
2561 1.76 1 0.30 5 18.29 4 39.46 1 20 
2562 1.75 1 0.28 5 16.81 4 42.46 1 20 
คาเฉลี่ย 5.91 0.60 13.31 31.91 44.9 

ตารางที่ 3 หุนท่ีมีคาประสิทธิภาพสูงที่สุด 10 อันดับแรก 

อันดับ ชื่อยอบริษัท คะแนนประสิทธิภาพ 

1 SCC 244 

2 EGCO 206.2 

3 PTT 200.8 

4 TOP 181.3 

5 PTTEP 174.5 

6 SCCC 161.9 

7 ADVANC 115 

8 DELTA 112 

9 BANPU 94.2 

10 RATCH 79 
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3.1.3 การคัดเลือกพอรตการลงทุน (Portfolio Selection) 
จากตารางระดับความเสีย่ง (Degree of Risk) ทําใหสามารถคัดสรรหุน 10 อันดับแรกออกมาได ขั้นตอนตอไป

ก็คือการจัดพอรตของหุน โดยในการจัดพอรตหุนนั้นไมไดแคเลือกหุนที่เหมาะสมแตอยางเดียว แตยังตองหาคาสัดสวนการ
ลงทุนที่ เหมาะสมอีกดวย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไดนําข้ันตอนอาณาจักรมด  (Ant Colony Optimization, ACO) และ 
อัลกอริทึมทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm, GA) มาจัดการหาสัดสวนการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับหุน 10 อันดับแรก 
และใชการวัดประสิทธิภาพการบริหารพอรตการลงทุนดวยมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe (Sharpe Ratio)  

 

1. การวัดประสิทธิภาพการบริหารพอรตการลงทุนดวยมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe (Sharpe Ratio) 
         มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe (Sharpe Ratio) เปนการวัดผลตอบแทนของหลักทรัพยที่มากกวาหรือ
เหนือกวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง สําหรับนักลงทุนในการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนในตลาด
หุน (Stock market) หรือตลาดเทรดเงิน (Forex Exchange) จะมีการวัดประสิทธิภาพของพอรตการลงทุนโดยใชเครื่องมือ
หรือดัชนีช้ีวัดตาง ๆ เปนตัววัดความสําเร็จในบริหารพอรตการลงทุน นักลงทุนจะดูที่อัตราผลตอบแทนตอปแคชนะตลาดไดก็
เพียงพอแลว แตถาจะลงทุนในระยะยาวจะพิจารณาเพียงแคผลตอบแทน (Return) อยางเดียวไมเพียงพอ จะตองมีเครื่องมือ
ที่มาชวยช้ีวัดประสิทธิภาพของพอรตการลงทุน (Alzheimancer , 2017) นั่นก็คือวิธีคํานวณคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe 
ซึ่งแสดงดังสมการที่ (1) 

1

1 1

n

i i f
i

n n

i j ij
i j

r x r

x x

Sharpe Ratio                                                (1) 

โดยที่  
ir  แทน ผลตอบแทนของหลักทรัพยตัวที่ i  
ix  แทน สัดสวนในการลงทุนในหลักทรัพยตัวท่ี i  ตอการลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพยของนักลงทุน 
fr  แทน อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสีย่ง เชน อัตราดอกเบี้ยพันธบตัร (Risk Free Rate) 
ij  แทน ความแปรปรวนรวมของผลตอบแทนระหวางหลักทรัพยตัวท่ี i  และตัวที่ j  

 

ในการนําคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe มาใชเพื่อเปรียบเทียบพอรตการลงทุน ควรใชเปรียบเทียบ
ระหวางพอรตการลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมอืนกันเปนสําคญั โดยพอรตทีม่ีคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe สูงกวา แสดง
วา พอรตนั้นสรางผลตอบแทนไดสูงกวา ณ หนึ่งหนวยความเสี่ยงท่ีเทากัน (สุธีรา อัศวสุนทรางกูร, 2560) 
 

2. วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เปนเทคนิคทางปญญาประดิษฐอยางหน่ึงที่ใชในการคนหาการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และการเรียนรู (Search, Optimization, and Learning) ดวยการเลียนแบบทฤษฎีการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ โดยขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรมมีจุดเดนในดานความทนทานตอความผิดพลาดในการคนหาคําตอบจากแหลงขอมูลที่มีความซับซอนและยากท่ี
จะสรางแบบจําลองดวยสมการคณิตศาสตร เนื่องจากเปนกระบวนการคนหาที่ไมมีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจําลองหรือ
ลักษณะเฉพาะของขอมูลแบบใดแบบหน่ึง เพื่อพัฒนาหรือทําการหาคําตอบท่ีดีที่สุดในการแกปญหา (Goldberg, 1989) ใน
งานวิจัยนี้จึงไดนํามาใชแกปญหาการจัดการหาสัดสวนการลงทุนท่ีเหมาะสมของหุนแตละตัวในพอรต โดยปรับคาสัดสวนการ
ลงทุนใหไดคามากที่สุดของมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe  

ภาพท่ี 2 แสดงถึงผลของมาตรวัดตามตัวแบบ  Sharpe ดวยวิธี เชิงพันธุกรรมที่ขนาดประชากร 
(Population) เทากับ 400, ขนาด DNA เทากับ 10, อัตราการสลับสายพันธุ (Crossover Rate) เทากับ 0.9, อัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาล (Risk Free Rate) ป 2553-2559 เฉลี่ยที่ 1.9587 % และจํานวนรอบในการเรียนรูของวิธีเชิงพันธุกรรม 
5,000 รอบ ไดคาที่ดีสุดของ Sharpe Ratio คือ 0.9702 
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ภาพท่ี 2 ผลของมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ดวยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 

3. วิธอีาณาจักรมด (Ant Colony Optimization)
อาณาจักรมด (ACO) เปนวิธีการที่จําลองวิธีการทํางานของมดงานในการเดินจากรังไปสูแหลงอาหาร ปกติ

แลวเมื่อมดเดินทางมดจะปลอยกลิ่นฟโรโมนท้ิงไวรายทางเพ่ือนําทางใหมดงานตัวถัดไป จากการทดลองเพื่อศึกษาการเดินทาง
ของมดดวยการสรางสะพานท่ีมี 2 ทางแยก โดยการทดลองในชวงแรกจะใชสะพานท่ีมีความยาวเทากันไมวาจะแยกไปทางใดก็
ตาม เมื่อมีมดเดินขามผานสะพานมากเพียงพอ จะพบวาทาง 1 เสนบนสะพานจะมีความเขมขนของฟโรโมนสูงกวาอีกฝงหนึ่ง 
นั่นเทากับเปนการดึงดูดใหมดงานตัวถัด ๆ ไปเดินผานสะพานดานที่มีความเขมขนของฟโรโมสูงมากกวาอีกฝง ซึ่งจะเห็นวา 
ลักษณะการทํางานของอัลกอริทึมนี้จะแตกตางจากอัลกอริทึม GA ในงานวิจัยนี้จึงไดนํามาใชแกปญหาการจัดการหาสัดสวน
การลงทุนที่เหมาะสมของหุนแตละตัวในพอรต โดยปรับคาสัดสวนการลงทุนใหไดคามากที่สุดของมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe 

ภาพท่ี 3 ผลของมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ดวยวิธีอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) 

ภาพ ท่ี  3 แสดงถึ งผลของมาตรวัดตามตั วแบบ  Sharpe ด วย วิธีอาณ าจักรมด  (Ant Colony 
Optimization) โดยที่ จํานวนมด (M) เทากับ 114, อัตราการระเหย ( ) เทากับ 0.0015, ฟโรโมน ( ) เทากับ 0.5, อัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล (Risk Free Rate) ป 2553-2559 เฉลี่ยที่ 1.9587 % และจํานวนรอบในการเรียนรูของวิธีอาณาจักร
มด 1,000 รอบ ไดคาที่ดีสุดของ Sharpe Ratio คือ 0.8725 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย คือ โปรแกรม Microsoft Excel 2016 และ Jupyter Notebook 

4. ผลการวิจัย
 

ผลของสัดสวนการลงทุนในหุนแตละตัวของพอรตการลงทุนที่สรางขึ้นจากอัลกอริทึมวิธีเชิงพันธุกรรมและวิธี
อาณาจักรมด แสดงดังตารางท่ี 4 ซึ่งพบวาในแบบจําลอง ACO ไดสัดสวนการลงทุนในหุน SCC, EGCO, PTT, TOP, PTTEP, 
SCCC, ADVANC, DELTA, BANPU และ RATCH เปน 5.45%, 26.44%, 9.13%, 5.30%, 1.72%, 2.78%, 4.41%, 27.85%, 
0.24% และ 16.67% ตามลําดับ ในแบบจําลอง GA ไดสัดสวนการลงทุนในหุน SCC, EGCO, PTT, TOP, PTTEP, SCCC, 
ADVANC, DELTA, BANPU และ RATCH เปน 15.76%, 46.57%, 0.04%, 0.10%, 0.02%, 0.01%, 8.33%, 29.16%, 0%
และ 0.02% ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4 สัดสวนการลงทุนในหุนแตละตัวของพอรตการลงทุนท่ีสรางข้ึนจากแบบจําลอง ACO และแบบจําลอง GA 

ชื่อหุน สัดสวนการลงทุน 
แบบจําลองอาณาจักรมด 

สัดสวนการลงทุน 
แบบจําลองวิธีเชิงพันธกุรรม 

1. SCC 5.45 % 15.76 % 
2. EGCO 26.44 % 46.57 % 
3. PTT 9.13 % 0.03 % 
4. TOP 5.30 % 0.10 % 
5. PTTEP 1.73 % 0.02 % 
6. SCCC 2.78 % 0.01 % 
7. ADVANC 4.41 % 8.33 % 
8. DELTA 27.85 % 29.16 % 
9. BANPU 0.24 % 0.00 % 
10. RATCH 16.67 % 0.02 % 

จากตารางท่ี 4 พบวา สัดสวนการลงทุนท่ีไดจากชุดขอมูลการเรียนรูของแบบจําลองอาณาจักรมดมีการกระจาย
สัดสวนการลงทุนมากกวาแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรม หลังจากนั้นงานวิจัยนี้จึงนําผลสัดสวนการลงทุนที่ไดจากชุดขอมูลการ
เรียนรูของทั้งสองแบบจําลองมาหาคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของการลงทุนในชุดขอมูลการตรวจสอบและชุดขอมูลการ
ทดสอบ และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของแตละแบบจําลอง 
นํามาใชเปรียบเทียบกัน แบบจําลองท่ีมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยแสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย ดังแสดงผลการ
เปรียบเทียบในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของแบบจําลอง ACO และแบบจําลอง GA 
  แบบจําลอง 

 ป 
คามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe 

แบบจําลองอาณาจักรมด 
คามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe 
แบบจําลองวิธีเชิงพันธกุรรม 

ชุดขอมลูการเรียนรู ป 2553-2559 0.8725 0.9702 
ชุดขอมลูทดสอบ ป 2560 0.3381 0.1458 
ชุดขอมลูทดสอบ ป 2561 -0.2684 0.0652 
ชุดขอมลูตรวจสอบ ป 2562 0.5202 0.5181 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3371 0.1972 

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาผลของแตละแบบจําลองในชุดขอมูลการเรียนรู ชุดขอมูลทดสอบและชุดขอมูล
ตรวจสอบ พบวาแบบจําลองอาณาจักรมดมีคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe เปน 0.8725, 0.3381, -0.2684 และ 0.5202 
ตามลําดับ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปน 0.3371 และในแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรมมีคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe เปน 
0.9702, 0.1458, 0.0652 และ 0.5181 ตามลําดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 0.1972 

จากผลขางตน จะเห็นวาคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe นั้นมีคาไมเกิน 1 ซึ่งเปนคาที่เหมาะสมสําหรับพอรตการ
ลงทุน เนื่องจากคาผลตอบแทนและความเสี่ยงนั้นไมสูงเกินไป และเหมาะสมกับการลงทุนพอรตหุนระยะยาว แตเนื่องจากใน 
ป 2561 นั้นไดมีความผันผวนของราคาในตลาดหุนไทยเปนอยางมาก โดยราคาหุนสวนใหญต่ําลงเปนอยางมาก จึงทําใหคา
มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe นั้นต่ําถึงขั้นติดลบ ซึ่งจากเหตุการณขางตนน้ันทําใหคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบจําลอง
วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) นั้นมีคานอยกวาแบบจําลองอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) เพราะ
แบบจําลองอาณาจักรมดมีการกระจายสัดสวนการลงทุนไปท่ีหุนหลาย ๆ ตัว แตแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรมจะเนนการลงทุน
ไปที่หุนแคบางตัวเทานั้น จึงทําใหแบบจําลองอาณาจักรมดมีผลของคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ติดลบ และคามาตรวัด
ตามตัวแบบ Sharpe ของแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรมน้ันดีกวา 
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5. สรปุผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
เนื่องจากผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาของผูเกษียณอายุที่มีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป ซึ่งในวัยเกษียณยังมีคาใชจายใน

การดูแลตัวเองอีกมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดทําการวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนการลงทุนกอนวัยเกษียณ ทางผูวิจัยเก็บขอมูลของผลประกอบการของหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) และสังเคราะหหาปจจัยสําคัญที่ใชวิเคราะหหลักทรัพยมา 4 ปจจัย ไดแก อัตราสวนทางการเงินที่
เปรียบเทียบระหวางราคากับกําไร (Price to Earnings Ratio, P/E), อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity, ROE), 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio, D/E), อัตราสวนกําไรตอหุน (Earnings Per Share, EPS) 
จากนั้นทําการกําหนดคะแนนประสิทธิภาพของทั้ง 4 ปจจัย ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 คือ แย ระดับที่ 2 คือ พอใช 
ระดับที่ 3 คือ ปานกลาง ระดับที่ 4 คือ ดี และระดับที่ 5 คือ ดีมาก แลวคํานวณคะแนนประสิทธิภาพของหุนแตละตัว เพื่อ
คัดเลือกหุน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูงสุด และทําการเก็บขอมูลราคาหุนรายวันในแตละปเปนเวลา 10 ป ของ
หุนทั้ง 10 ตัวนั้น และไดแบงขอมูลเปนสามชุด คือ ชุดขอมูลการเรียนรู ป 2553 – 2559 ชุดขอมูลตรวจสอบ ป 2560 กับ ป 
2561 และชุดขอมูลทดสอบ ป 2562 แลวนําชุดขอมูลการเรียนรูมาหาสัดสวนการลงทุนโดยใชแบบจําลองอาณาจักรมด และ
แบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรม จากนั้นนําสัดสวนการลงทุนที่ไดมาหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใชชุดขอมูลตรวจสอบ
และชุดขอมูลทดสอบ แลวทําการเปรียบเทียบผลการลงทุนของทั้งสองแบบจําลอง โดยการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แบบจําลองที่ไดคาสวนเบี่ยงเบนนอยที่สุดแสดงวามีการกระจายตัวของขอมูลนอยและจะถือวา
แบบจําลองน้ันดี ผลจากการเปรียบเทียบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของท้ังสองแบบจําลอง สรุปไดวาแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรม 
(Genetic Algorithm) ดีกวาแบบจําลองอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) เพราะมีคามาตรวัดตามตัวแบบ 
Sharpe (Sharpe Ratio) ในชุดขอมูลการเรียนรู (ซึ่งเปนขอมูลของราคาหุนท่ีใชไดในการลงทุนระยะยาว) สูงกวา และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคามาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe นอยกวา ดังนั้นแบบจําลองวิธีเชิงพันธุกรรมจึงเหมาะสมกวาในการ
นํามาใชวางแผนหาสัดสวนในการลงทุนกอนวัยเกษียณ 

5.2 ขอเสนอะแนะ 
จากการดําเนินงานสรางระบบเพ่ือการคัดเลือกหุนจากผลประกอบการนั้นมีขอจํากัดในการวิเคราะห เนื่องจากเปน

ระบบในรูปแบบของโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซึ่งเปนการทํามือ แตหากในอนาคตสามารถพัฒนาใหเปนโปรแกรม
รูปแบบออนไลนใหแกนักลงทุนจะสามารถลดขั้นตอนการวิเคราะหได และนอกจากปจจัยท่ีใชวิเคราะหในงานวิจัยนี้ ยังมีปจจัย
อื่นๆ เชน สภาวะเศษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งมีสวนสําคัญที่สงผลกระทบตอการลงทุน ดังนั้นงานวิจัยใน
อนาคตควรนําปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของนอกจากน้ีมาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. เอกสารอางอิง
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์. (2558). [ออนไลน]. ความรูความเขาใจในระบบบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน . [สืบคนเม่ือ

วันท่ี15 มีนาคม 2563].  จาก http://www.cca.kmitl.ac.th/ 
จิระศักดิ์ ชาบาง. (2559). การประยุกตใชวิธีอาณาจักรมดกับการจัดลําดับการผลิตแบบไหลลื่นที่มีเวลาการผลิตไมแนนอน. 

วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
จุฑามาศ ใจทน. (2555). กลยุทธการซ้ือขายหลักทรัพยนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงป 

2554.  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ทวีชัย เวชคุณานุกูล อรไท ช้ัวเจริญ และพรมนัส สิริธรังศรี. (2561). ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหุน

สามัญในธุรกิจหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย . คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2561). คูมือการบริหารความเส่ียง. คณะอนุกรรมการดานความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
รุณี ไกรทอง. (2557). ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมท่ีมีวิวัฒนาการทํางานรวมกันเพ่ือสรางกลยุทธซื้อขายหลักทรัพย. คณะสถิติ

ประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

387



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

สรรเพ็ชญ ไชยศิลปสงัข และอุดม จันทรจรัสสุข. (2554). A Modified Ant Colony Algorithm for Job Shop Scheduling 
Problem. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 42-48.  

สุธีรา อัศวสุนทรางกูร. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนในกองทุนรวมหุนไทยดวยกลยุทธ Dollar Cost 
Averaging (DCA) กับกลยุทธ Lump Sum (LS). การคนควาอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

หองเรียนนักลงทุน. (2562). [ออนไลน]. บริหารพอรตอยางไรใหประสบความสําเร็จ. [สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562]. จาก  
https://www.set.or.th/set/education 

อาภากร วนเศรษฐ. (2559).  ผลกระทบอัตราสวนทางการเงินตอราคาหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย: กรณี
ประเทศไทยและอินโดนีเซีย.  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, สาขาวิชา
การบริหารการเงิน, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

Alzheimancer. (2017). [Online]. วัดประสิทธิภาพการบริหาร Portfolio ดวย Sharpe Ratio. [สืบคนเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2562]. Available: https://medium.com/@Alzheimancer 

Chang, Y.H.  Sheng, M.  (2017).  Incorporating Markov decision process on genetic algorithms to formulate 
trading strategies for stock markets. Applied Soft Computing. 

Goldberg  D.E. (1989). [Online]. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. 
[Retrieved on December 1, 2019]. Available : https://kapitaennem0.wordpress.com 

Sitdhibong A. (2016). [Online]. Swarm Intelligence. Retrieved on [Retrieved on December 1, 2019]. 
Available : https://we.in.th 

388



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

| King’s Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (นําเสนอผลงานแบบบรรยาย) 

389



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จงัหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลกัการทำงานของระบบคอมพิวเตอร 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมที่เรียนรูดวยวิธีปกติ โดยใชการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบคาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงาน
ทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในเกณฑที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉล่ียที่ 4.97 คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 และมีประสิทธิภาพ 87.50/87.86 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ย 8.95 สูงกวากลุมที่เรียนรูดวยวิธีปกติ มีคาเฉล่ีย 7.87 อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พัฒนาและหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1 1 1* 1 
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Abstract 

The developement of Computer Assisted Instruction (CAI); Computer System for Students 

Mattayomsuksa 2 at Poolcharoen witthayakhom school. The sample consisted of 80 students who study 

in Mattayomsuksa 2 at Poolcharoen witthayakhom school. The purpose of this study were; (1) to 

develope and to be efficiency according to the critiria. (2) to compare learning achievement. The 

statistics employed in data analysis were mean, standard deviation and t-test. The instruments used in 

this research were (1) computer assisted instruction (CAI); computer system. (2) an achievement learning 

test. The result of this study were found that Computer Assisted Instruction (CAI); Computer System for 

Students Mattayomsuksa 2 at Poolcharoenwitthayakhom school had efficiency at 87.50/87.86 which 

means had excellent quality (((((((( = 4.97, S.D. = 0.18). The result of achivement learning of students 

mattayomsuksa 2 at Poolcharoenwitthayakhom by using Computer Assisted Instruction (CAI); Computer 

System had mean was at 8.95 which showed higher learning achievemen than students that learning 

normally class which mean was at 7.87 according to the .05 level of significance 

: Computer Assisted Instruction, Development and Finding Efficiency, Learning Achievement 

1. บทนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญตอการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคมทั้งดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดาน

การศึกษา ปจจุบันมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีการสรางสรรคสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย  เพื่อจะตอบสนองความ
ตองการที่แตกตางกันไปของบุคคลแตและบุคคล เทคโนโลยีเขามาชวยในดานการศึกษา โดยเฉพาะมาพัฒนาในดานส่ือการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียน เพราะวาองคประกอบที่สำคัญของกระบวนการเรียนการสอนอยูที่ครูและส่ือการเรียนการสอน ที่
จะนำจุดประสงคเน้ือหาและกิจกรรมไปสูนักเรียนรูไดงายขึ้นไมเสียเวลาทำความเขาใจมากขึ้น ชวยประหยัดเวลา ตลอดจน
ชวยถายทอดความคิดระหวางครูกับนักเรียนไดเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจไดอยางรวดเร็ว และจดจำเรื่องที่เรียนไดดี สื่อ
การเรียนการสอนมีความจำเปนตอการเรียนรูเน่ืองจากปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ เพิ่มมากข้ึนความรูมี
มากขึ้น จึงทำใหมีเน้ือหาวิชาที่ตองสอนมากข้ึน (กรมวิชาการ, 2560: 14-15) 

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน เปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ความสำคัญของเอกัตบุคคล เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) ทั้งในเชิงสติปญญา ทักษะ 
และเจตคติ แนวคิดดังกลาวเปล่ียนจากการยึดครูเปนศูนยกลางมาสูการเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการ
สอน มีการสรางปฏิสัมพันธใหมระหวางผูเรียนกับสื่อมากขึ้น โดยผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน่ันเอง สวนประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนตอผูสอนคือลดภาระและเวลาในการสอนของครูลง ครูสามารถนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมท่ีสำคัญและ

1 1 1* 

1 
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จำเปนได สวนประโยชนตอผูเรียนก็มีหลายประการกลาวคือ ผูเรียนสามารถเรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน ไดตามความ
ตองการและความสะดวกของตนเอง ทั้งในดานเวลาและสถานท่ี และผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติดวยตนเองตลอดจนสามารถ
ประเมินความกาวหนาในการเรียนโดยจะไดรับขอมูลปอนกลับในทันที เปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน เพราะบทเรียนมี
สีสัน ภาพ และเสียงทำใหผูเรียนเกิดความตื่นเตน ไมเบื่อหนาย สามารถเขาใจเน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รุงนภา ฟองจินดาวัฒน, 2561: 12-13) 

จากการสังเกตครูผูสอนในโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เริ่มจากการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียน ไดพบวา
ครูผูสอนสวนใหญมักยึดตำราเปนสื่อหลักในจัดการเรียนการสอน จึงทำใหผูเรียนขาดความสนใจ ไมกระตือรือรน เกิดความเบื่อ
หนายในการเรียนการสอนของครูผูสอน อีกทั้งผูเรียนสนใจที่จะจดบันทึกเพียงอยางเดียว ไมมีการตอบโตหรือพูดคุยกับ
ครูผูสอนเทาที่ควรจะเปน เพราะสาเหตุน้ีจึงทำใหผูเรียนยังเกิดความไมเขาใจในเน้ือหาบทเรียนมากนัก และยังสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร อยูในเกณฑระดับที่ตองปรับปรุง ทั้งน้ีคณะผูวิจัยคิดวาตองหาตัวชวยเพ่ือ
กระตุนการเรียนรูใหแกผูเรียน ซ่ึงสิ่งสำคัญของกระบวนการเรียนรูของคนรุนใหม คือ ความนาสนใจ การไดคนหา ไดเจอสิ่ง
แปลกใหม และยังชอบท่ีจะเรียนรูดวยตัวเองไดทดลองลงมือทำ  

จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยไดตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีจะทำใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตลอดจนการแกไขปญหาการขาดแคลนครูที่เชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร ขึ้นอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหครูผูสอนสามารถใชเปนสื่อการ
สอนไดอยางดีและชวยใหนักเรียนมีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดบรรลุจุดมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมท้ังมีคุณลักษณะเปนที่พึงประสงคของครู อาจารย และผูปกครอง คือ เปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข นอกจากน้ียังเปนการปลูกฝงใหนักเรียนรูจักปรับตัวใหทันกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงหวังวาการจัดทำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนครั้งน้ี 
นอกจากจะเปนวิธีการที่ชวยแกปญหาดังกลาวมาแลว ยังเปนการสรางความเจริญกาวหนาใหกับวงการการศึกษาอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ที่เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมที่เรียนรูดวยวิธีปกติ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบ

คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพระดับดีมากและประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ที่กลุมนักเรียนที่เรียนรู

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สูงกวากลุมนักเรียนที่เรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย

4.1 ประชากร / กลุมตัวอยาง 
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4.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน

พูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีนักเรียนจำนวน 12 หอง รวมประชากรทั้งสิ้น 453 คน 

4.1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ีไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียน

พูลเจริญ วิทยาคม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 หอง จำนวน 80 คน ดวยการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) (โดยการเลือกแบบเจาะจงน้ีคณะผู วิจัยไดเลื อกจากผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร คอนขางนอยกวาหองอ่ืน)  

1) กลุมตัวอยางที่จัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/10 จำนวน 40 คน  

2) กลุมตัวอยางที่จัดการเรียนรูแบบวิธีปกติ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9 จำนวน 40 คน

4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1.1 ขั้นวิเคราะห

1.1.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 ) กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

1.1.2 วิเคราะหหลักสูตร เพื่อจำแนกกิจกรรม กระบวนการเรียนรู สาระการเรียนรู เรื่อง หลักงานทำงานของ
ระบบคอมพิวเตอร กำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยอางอิงผลการเรียนรูที่
คาดหวังของหลักสูตร 

1.1.3 วิเคราะหสาระการเรียนรูเก่ียวกับสาระการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชา เทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร โดยละเอียด กำหนดเปนหนวยการเรียนรู และเน้ือหายอย 

1.1.4 วิเคราะหและศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยศึกษาเก่ียวกับการใช
เครื่องมือตาง ๆ และการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ 

1.2 ขั้นออกแบบ คณะผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ใน
บทเรียน แบบทดสอบ และเน้ือหาบทเรียน 

1.3 ขั้นการพัฒนา เปนขั้นการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ โดยคณะผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินดานเน้ือหา และดานเทคนิค 
จากน้ันใหผูเชี่ยวชาญประเมิน จำนวน 3 คน และรวบรวมขอมูลจากการประเมินของผูเช่ียวชาญมาทำการวิเคราะหผล  

1.4 ขั้นนำไปใช เปนการประเมินบทเรียนในเบื้องตน โดยนำไปทดลองแบบเดี่ยวใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 ในภาคเรียนที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 3 คน ประกอบดวยนักเรียนในกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เพื่อ
ปรับปรุงบทเรียนหลังจากน้ันนำมาทดลองแบบกลุมใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 อีกครั้ง ที่ไมใชกลุมกลุม
ตัวอยางจำนวน 9 คน คละความสามารถ เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียน และนำมาทดลองแบบภาคสนามใชกับนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งสุดทาย กับกลุมตัวอยางจำนวน 40 คน เพื่อหาขอบกพรองของบทเรียนครั้งสุดทาย 

1.5 ขั้นประเมินผลสรุปผล หลังจากทดลองใชกับกลุมทดลอง ที่ ไมใชกลุมตัวอยางเสร็จแลวนำบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กับกลุมที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ แลวทำการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนำมา
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วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวาง 2 กลุม และนำขอมูลที่ไดทั้งหมด ไปวิเคราะหคาทางสถิติและ
สรุปผลการทดลอง และเขียนผลการรายงานวิจัย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงาน
ทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2.1 วิธีการสรางแบบทดสอบท่ีดี การหาคาความยาก ความงาย คาอำนาจจำแนก และความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบจากหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2.3 ศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง สาระและมาตรฐานการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประมินผล 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
2.4 ศึกษาเน้ือหาสาระเก่ียวกับเรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เพื่อที่จะนำมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.5 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยให
ครอบคลุมเน้ือหา  

2.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบคุณภาพ และทำการ
ปรับปรุงแกไข โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item Objective Congruence)  

2.7 ทดลองใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เคยเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร จำนวน 20 คน เพื่อนำมาวิเคราะหคุณภาพ 

2.8 นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาความยากงาย (P) คาอำนาจจำแนก (r) หาคาความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร Kr-20 

2.9 เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหหาความ
ยากงาย (P) คาอำนาจจำแนก (r) และหาคาความเช่ือม่ัน มาจำนวน 10 ขอ 

2.10 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 
4.3 วิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นำผลคะแนนที่ไดจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคุณภาพสื่อ ที่ผานการประเมินจาก

ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน มาหาระดับคุณภาพของบทเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560: 24) ดังน้ี  

ระดับคาเฉลี่ย 
 4.50 - 5.00  หมายถึง  คุณภาพระดับดีมาก 
 3.50 - 4.49  หมายถึง  คุณภาพระดับดี 
 2.50 - 3.49 หมายถึง  คุณภาพระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง  คุณภาพระดับพอใช 
 1.00 - 1.49  หมายถึง  คุณภาพระดับควรปรับปรุง 

2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางมี 3 ขั้นตอน (ดร.ดิเรก, 2560: 53) ดังน้ี
2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ทดลองแบบเดี่ยว (1 : 1) คือ ทดลองกับผูเรียน 3 คน โดยใชเด็กออน ปานกลางและเด็ก

เกง มาทำแบบทดสอบทายบทเรียน ( ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( ) เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพเสร็จ
แลวใหปรับปรุงแกไขบทเรียนใหดีขึ้น  

2.2 ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองแบบกลุม (1 : 10) คือ ทดลองกับผู เรียน 9 - 12 คน คละผูเรียนที่เกง ออน
คำนวณหาประสิทธิภาพ มาทำแบบทดสอบทายบทเรียน ( ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( ) เพื่อ
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คำนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวใหปรับปรุงแกไขบทเรียนใหดีขึ้น โดยขั้นน้ีจะตองไดคาประสิทธิภาพที่สูงกวา ขั้นตอนที่ 1 
คือมีคาโดยประมาณ 70.00/86.66  

2.3 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองภาคสนาม (1 : 100) คือ ทดลองกับผูเรียนกลุมตัวอยาง 20 - 40 คน มาทำ
แบบทดสอบทายบทเรียน ( ) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ( ) เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวให
ปรับปรุงแกไขบทเรียนใหดีขึ้น โดยขั้นน้ีจะตองไดคาประสิทธิภาพที่สูงกวา ขั้นตอนท่ี 2 คือมีคาโดยประมาณ 88.88/88.88 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นำผลคะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนมาหาทดสอบคา (t-test) แบบ 

Independent เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางนักเรียนกลุมที่เรียนรูดวยดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกับนักเรียนกลุมที่เรียนรูดวยวิธีแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง หลักงานทำงานของระบบ

คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ผังโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญจำนวน 3 คน เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงาน
ทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

S.D. 
ระดับ
คุณภาพ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. ดานเน้ือหา
1.1 วัตถุประสงคการเรียนรู 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
1.2 เน้ือหา 4.60 5 5 4.87 0.52 ดีมาก 

2. ดานเทคโนโลยี
2.1 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2.2 ภาพประกอบ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2.3 ตัวอักษร 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2.4 การใชภาษา 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2.5 เสยีงบรรยาย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2.6 การวัดผลและประเมินผล 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

คาเฉล่ียรวมทุกดาน 4.95 5 5 4.97 0.18 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 

หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา การประเมินจากผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ดาน มี
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.97 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

ตารางท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ขั้นตอน จำนวน ///////////// ผลการประเมิน 
ทดลองแบบเดี่ยว 3 70.33 / 76.67 ยังไมไดตามเกณฑ 80/80 
ทดลองแบบกลุม 9 80.00 / 83.33 สูงกวาเกณฑ 80/80 

ทดลองภาคสนาม 40 87.50 / 87.86 สูงกวาเกณฑ 80/80 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทำงานของระบบ
คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม พบวา การทดลองแบบเดี่ยว ผลการประเมิน 
70.33/76.67 ยังไมไดตามเกณฑ 80/80 การทดลองแบบกลุม ผลการประเมิน 80.00/83.33 สูงกวาเกณฑ 80/80 และการ
ทดลองภาคสนาม ผลการประเมิน 87.50/87.86 สูงกวาเกณฑ 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ท่ีเรียนรูดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมท่ีเรียนรูดวยวิธีปกติ 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน กับกลุมที่เรียนรูดวยวิธีปกติ 

วิธีการ 
จำนวน
นักเรียน 

S.D. 
T - Test 

t df Sig 

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน 

40 8.95 1.03 
3.749 69.630 .018 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ 40 7.87 1.48 
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 8.95 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 7.87 โดยคา sig. มีคาเทากับ .018 ต่ำ
กวา .05 แสดงวา คาเฉล่ียการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวาของนักเรียนที่การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินของแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคุณภาพสื่อ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน มีคะแนนคาเฉล่ียโดยภาพรวมที่ 4.97 คะแนน และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมที่ 0.18 เม่ือนำมา
เปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว จึงสรุปไดวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพระดับดี
มาก และผลการประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการทำแบบทดสอบทายบทเรียนในแตละบทของกลุม
นักเรียนที่ เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีผลคะแนนที่ใชกับนักเรียนกลุม ตัวอยางจำนวน 40 คน มีคะแนนคา //// ที่ 87.50/87.86 จึงสรุป
ไดวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

2. ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมนักเรียนจำนวน 40 คนที่ เรียนด วยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนพูลเจริญ
วิทยาคม ปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยคะแนนท่ี 8.95 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงสูงกวากลุมนักเรียนจำนวน 40 คนที่
เรียนดวยวิธีแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 7.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นอยกวากลุมนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ถึง 1.08 คะแนนคาเฉล่ีย จึงสรุปไดวากลุมนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวากลุมนักเรียนที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ 

 

7. อภิปรายผล   

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงในแตละขั้นตอนอีกทั้งผูเช่ียวชาญไดชวยตรวจเครื่องมือและประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จำนวน 3 คน แบบประเมิน 2 ดาน 1) ดานเน้ือหา 2) ดานเทคโนโลยีทำใหไดเครื่องมือตาง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร มีคุณภาพระดับดีมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในข้ันตอนของการหา
คุณภาพน้ัน คณะผูวิจัยไดดำเนินการตามแนวคิดของ (ณัฐกร สงคราม , 2561: 24-35) ADDIE Model เปนรูปแบบระบบการ
เรียนการสอนท่ีนิยมนำมาใชในการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ขั้นตอนของ ADDIE Model ประกอบดวย 1. 

การวิเคราะห (Analysis), 2. การออกแบบ (Design), 3. การพัฒนา (Development), 4. การนำไปใช (Implementation), 
5. การประเมินผล (Evaluation) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่คณะผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/80 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรารถนา สืบคา (2560: 75-85), แกวตา ชมพูอาจ (2560: 90-96), ลัดดาวัลย เขียวหวาน (2560: 
91), ณัฐิกา วงษาวดี (2560: บทคัดยอ), พิมณิชา พรหมมานต (2560: บทคัดยอ), เพ็ญศรี นวลศรี (2561: บทคัดยอ) ทั้งน้ี
เพราะวาไดผานการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการนำไปทดลองใชกับนักเรียน 3 ครั้ง ซ่ึงครั้งแรกได
ทดลองแบบเดี่ยวกับนักเรียน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางไดผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 
73.33/76.67 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวา นักเรียนยังขาดความพรอมเก่ียวกับกระบวนการเรียน ความบกพรองบาง
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ประการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงผลใหประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนต่ำกวาเกณฑที่กำหนด จึงได
นำไปพัฒนาปรับปรุงและแกไขสวนที่บกพรอง จากน้ันนำไปทดลองแบบกลุมกับนักเรียนจำนวน 9 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ผล
ปรากฏวา ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 80.00/83.33 มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาการทดลองครั้งแรก 
แสดงใหเห็นถึงทิศทางในการพัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปทดลองครั้งที่ 3 กับนักเรียนแบบภาคสนาม 
จำนวน 40 คน ที่เปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.50/87.86 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 

2. นักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักงานทำงานของระบบคอมพิวเตอร สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีคาเฉล่ียการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 8.95 การจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 7.87 แสดงวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนตามสมมุติฐาน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่คณะผูวิจัยพัฒนาข้ึนไดรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ นำบทเรียนมาแกไขปรับปรุงจนทำใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย บทเรียนชวยใหเรียนรูไดสะดวก เสียงดนตรีและเสียงบรรยายที่ใชประกอบบทเรียนสรางความ
เราใจดวยการที่เม่ือใชเมาสคลิกที่ขอความจะมีเสียงบรรยายเกิดขึ้น มีรูปภาพประกอบทำใหเกิดความนาสนใจ เหมาะสมกับวัย
นักเรียน ทำใหนักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถ สามารถนำบทเรียนกลับไปทบทวนไดทั้งที่
บานและท่ีอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังมีแบบทดสอบทายบทเรียน เพื่อทบทวนความรู จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

8. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงเห็นวาวิธีการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ดังน้ันหากครูผูสอนตองการใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้นนาพิจารณานำวิธีการสอนน้ีไปใชในการสอน 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เน่ืองจากปจจุบันพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับต่ำ จึงควรเรงพัฒนาวิธีการสอนใหดีขึ้น และ

จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันสามารถทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงข้ึน สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรจัดใหมีการอบรม พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
การพัฒนาในโอกาสตอไปควรนำไปปรับใชกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ในระดับชั้นอ่ืน ๆ ควรลองใชสถิติที่สูงขึ้นใน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และควรแบงกลุมตัวอยางเปน เกง กลาง ออน เพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยการวิจัยน้ีผูวิจัยไดศึกษาปญหา ความ
ตองการ การใชระบบสารสนเทศอยางแทจริง ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) เปนกรอบ
แนวคิดหลักในการวิจัย โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3) ศึกษาความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยจัดกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเพ่ือหา
ความพึงพอใจของระบบ ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มีระดับประสิทธิภาพในระดับดีมาก (  = 4.78) 2) ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (  = 4.75) 

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ, เพ่ือการจัดการ, หอพักนักศึกษา 
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Abstract 

The research is a research and development research model. In this research actually studied the 

problems of the demand for the using information systems. The research has chosen to user the 

information development model (SDLC)as the main conceptual framework in the research. The purposes 

of this research were 1) to develop information systems for student dormitory management at Dhonburi 

Rajabhat University, Samutprakan 2) to find the effectiveness of the information system. Which has been 

checked by experts. 3) to study the satisfaction of users for the information system. By specifying the 

sample group to find the satisfaction of the system The results of the research showed 1) the efficiency 

of the information system is at a very good level (   = 4.78). and 2)  results of the satisfaction of the 

information system users with an average equal to 4.94 which is in very good level (  = 4.75). 

Keywords : information system, management, student dormitory 

1. บทนํา
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการมากข้ึน ปจจุบันหนวยงานตางๆ ไดนําระบบ

สารสนเทศมาใชในองคกรกันอยางแพรหลาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบฐานขอมูลที่มีอยูมากมายใหเปนระบบ เพ่ือใหหนวยงานหรือผูใชบริการ
สามารถเขาถึงขอมูลสารสารเทศไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ (ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุธนวิบูลยชัย,2551)

กลาววา ระบบสารสนเทศ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีองคกรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยให
การติดตอสื่อสารมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน ตลอดจนการกระจายขอมูลสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา ชวยลด
ข้ันตอน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ันในการบริหารจัดการของหนวยงานจึงมีความสําคัญที่ จะนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง รวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
จัดการในการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน  

ระบบสารสนเทศ เปนชุดขององคประกอบท่ีทําหนาที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายสารสนเทศ เพ่ือ
ชวยการตัดสินใจ และการควบคุมในองคกร ในการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การนํา
ขอมูลเขาสูระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และการนําเสนอผลลัพธ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการ
สะทอนกลับ (Feedback) เพ่ือการประเมินและปรับปรุงขอมูลนําเขา ระบบสารสนเทศอาจจะเปนระบบท่ีประมวลดวยมือ
(Manual) หรือระบบที่ใชคอมพิวเตอรก็ได (Computer-based information system –CBIS) สอดคลองกับ (Laudon & 

Laudon,2001) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการไดมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 คณะ 1. คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3. คณะการจัดการ 4. คณะครุศาสตร ทําใหมีนักศึกษามี
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การเขาพักหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยผูดูแลหอพักนักศึกษามีการจัดเก็บขอมูลโดยวิธีการเขียนลง
สิ่งพิมพ ทําใหไมอํานวยความสะดวกแกผูดูแลหอพัก ในสวนการแจงขาวสารปญหาตางๆ ยังใชวิ ธีการแจงเตือนโดยใชการ
สื่อสารจากแอปพลิเคชั่น เพ่ือชวยในการแจงเตือนใหกับนักศึกษาไดรับทราบถึงปญหา อาจทําใหนักศึกษาบางกลุมไมไดรับ
ขาวสารครบถวนทุกคน การจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาไมมีระบบจัดเก็บทําใหอํานวยความสะดวกใหกับผูแลหอพักทางผูจัดทํา
จึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการ (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ,2562) 

จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการขอมูลของหอพัก
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ดวยโปรแกรม PHP (PHP Hypertext Preprocessor) สอดคลองกับ 
(บัญชา ปะสีละเตสัง,2550) อยางไรก็ตามสามารถใชโปรแกรมประยุกตมาชวยอํานวยความสะดวกในการสรางงานได เชน 
Macromedia Dreamweaver หรือโปรแกรมประเภท Editor เชน Edit Plus ฯลฯ โปรแกรมเหลาน้ีจะชวยจําแนกคํา เชน 
คําสั่ง คําทั่วไป ตัวแปร ฯลฯ ใหมีสีตางกันเพ่ือสะดวกในการสังเกต และมีตัวเลขบอกบรรทัดทําใหสะดวกในการแกไข ในการ
พัฒนาระบบจะมีขอมูลตาง ๆเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เชน ขอมูลของบุคลากรผูดูแล
หอพัก ขอมูลของนักศึกษาที่อยูอาศัยในหอพัก การเบิกถอนอุปกรณภายในหองพัก รวมถึงการจัดการทางดานการเงินของ
หอพัก เพ่ือเปนการแสดงขอมูลของผูใช โดยผูใชงานระบบจะไดรับความสะดวกสบายในการใชงานระบบ ชวยใหลดปญหาการ
สูญหายและคลาดเคลื่อนของขอมูล การตรวจสอบรายละเอียดคาใชจายและขอมูลตางๆ ของพอพัก ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการข้ึน ท้ังน้ี  เพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาว มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองมากย่ิงข้ึน โดยดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และใชคุณสมบัติของฐานขอมูลในการจัดการกับขอมูลซึ่งจะทําใหการใชขอมูลสําหรับการจัดการหอพักมี
ประสิทธิภาพและตรงตามจุดประสงคที่ไดต้ังไว  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ 
 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จํานวน 1,500 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูดูแลหอพักนักศึกษา จํานวน 6 คน และนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพัก 
จํานวน 100 คน 

3.2 สถานที่/เวลา 
3.2.1 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
3.2.2 เวลาในการทําวิจัย ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

3.3 เคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
ผูวิจัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (พนิดา ตันศิริ,2553) ดังตอไปน้ี 

402



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

3.3.1.1 กําหนดปญหา (Problem Definition) ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินงาน
การจัดการขอมูลของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปญหาของระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีในดานความถูกตองของขอมูล ดานความสะดวกสบายรวดเร็ว และดานความสอดคลองความ
ตองการของผูใชงานในการใชขอมูล  

 3.3.1.2 วิเคราะห (Analysis) ข้ันตอนการกําหนดปญหามาวิเคราะหตามกระบวนการดังน้ี 

1) วิเคราะหการจัดการของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
2) กําหนดความตองการของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการข้ึนมาใหม 
3.3.1.3 ออกแบบ (Design) ศึกษาและวิเคราะหปญหาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไดทราบถึงปญหาการดําเนินงานวิธีการเดิม ผูวิจัยพัฒนาระบบงานใหมเพ่ือ
แกปญหาดังกลาว  

 3.3.1.4 การพัฒนา (Development) หลังจากวิเคราะหและออกแบบระบบแลว จึงนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

3.3.1.5 ทดสอบ (Testing) การทดสอบผลการทํางานของระบบท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไว
ข้ันตอนน้ีเปนการทํางานจริงกอนนําไปใหผูใชงานทดสอบและประเมินผล ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการทํางาน
ของระบบ หากมีขอผิดพลาดก็จะยอนกลับไปที่ข้ันตอนการสรางระบบใหม โดยการตรวจสอบความถูกตองของระบบ และ
ตรวจสอบวาสามารถทํางานไดตามความตองการหรือไม 

3.3.1.6 ติดต้ัง (Implementation) ระบบท่ีพัฒนาเสร็จแลวไดนําไปติดต้ังเพ่ือทดลองการใชงาน
โดยใชขอมูลจริงของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

 3.3.1.7 บํารุงรักษา (Maintenance) เปนข้ันตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่ไดมี
การติดต้ังและใชงานแลว อาจพบปญหาของระบบซึ่งตองแกไขใหถูกตอง  
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  3.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ 

   3.3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

   3.3.2.2 ทําการสรางแบบประเมินโดย การศึกษาจากแนวทางท่ีมีผูจัดทําไวและปรับปรุงเพ่ิมเติม
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน คือแบบประเมินผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 ขอ 

   3.3.2.3 ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและประเมินเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเน้ือหา (IOC) (ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ 2549:65) 
   3.4.2.4 ปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และกําหนดระดับการประเมินตาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท (อางในบุญชม ศรีสะอาด 2535: 99)  
  3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศฯ 

   3.3.3.1 รวบรวมขอมูลและศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวของ เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบสารสนเทศ  
   3.3.3.2 กําหนดประเด็นที่จะทําการสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพัก ตามหลักการออกแบบของระบบ 

   3.3.3.3 ทําการออกแบบสอบถามท่ีจะใชในการประเมินสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอระบบสานสนเทศเพ่ือการจัดการหอพัก หลังจากท่ีไดทําการกําหนดประเด็นแลว 
   3.3.3.4 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการหอพักนักศึกษา ตามท่ีไดทําการออกแบบไว 
   3.3.3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจสรางเสร็จแลวไปใหการดูแลหอพักศึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจนของแบบสอบถาม 

   3.3.3.6 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
หอพักนักศึกษา ที่ไดรับการตรวจสอบมาปรับปรุงและแกไข แลวนําไปใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

 3.4 การประเมินและเก็บรวบรวมขอมูล 

 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
โดยใชกลุมตาง ๆ มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  3.4.1 จัดทําทําบันทึกขออนุญาตผูดูแลหอพักนักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
เพ่ือทําการทดลองระบบสารสนเทศกับผูดูแลหอพักและนักศึกษา 
  3.4.2 แจกคูมือการใชงานระบบสารสนเทศและแบบสอบถามใหกับผูดูแลหอพักและนักศึกษา เพ่ือให
ผูใชงานไดทดลองใชระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ 

  3.4.3 รวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจระบบ หลังจากน้ันไดทําการบันทึกขอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีผูใชตอบกลับมาเขาสูระบบ 

  3.4.4 วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยนําขอมูลมาวิเคราะหและรายงานผลการ
วิเคราะหขอมูล 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
  คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนในการพัฒนาระบบ โดยศึกษาปญหาระบบงานเดิม รวมไปถึงความ
ตองการระบบงานใหม หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจึงไดนําขอมูลปญหาที่เกิดข้ึน มาวิเคราะหเพ่ือออกแบบระบบงานใหม และได
พัฒนาระบบดวยภาษาคอมพิวเตอร เม่ือพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอย คณะผูวิจัยจึงทําการทดสอบการทํางานของระบบและ
นําไปทดลองใชงานจริง จนไดระบบที่มีความสมบูรณมากท่ีสุด โดยมีระบบยอยดังตอไปน้ี 
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1) ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ
2) ระบบการจัดการขอมูลภายในหอพักนักศึกษาสําหรับผูดูแลหอพัก
3) ระบบตรวจสอบขอมูลการเขาพักนักศึกษาสําหรับนักศึกษา

ภาพที ่1 ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ 

 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

หลังจากพัฒนาและทดสอบระบบวาใชงานไดอยางสมบูรณแลว คณะผูวิจัยจึงนําระบบไปใหแกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินประสิทธ์ิภาพของระบบ โดยสรุปขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ตารางที่ 1 ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศฯ 

ประเด็นในประเมินประสิทธิภาพ 
ผลการประเมิน 
S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1.การประเมินระบบดานความตองการผูใชเก่ียวกับระบบ 

2.การประเมินระบบดานหลักการทํางานของระบบ
3.การประเมินระบบดานการทดสอบการใชงาน
4.การประเมินระบบดานความปลอดภัยของขอมูล

4.75 

5.00 

4.73 

5.00 

.29 

.00 

.35 

.00 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกดาน 4.78 .29 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) การประเมินระบบดานความตองการผูใชเก่ียวกับ
ระบบ 2) การประเมินระบบดานหลักการทํางานของระบบ 3) การประเมินระบบดานการทดสอบการใชงาน 4) การประเมิน
ระบบดานความปลอดภัยของขอมูลผูเชี่ยวชาญ มปีระสิทธิภาพในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.78 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ 

หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบและระบบสามารถนําไปใชงานไดแลว คณะผูวิจัยไดนําระบบไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ทั้งผูดูแลหอพักนักศึกษา จํานวน 6 คน และนักศึกษาที่อาศัยใน
หอพัก จํานวน 100 คน ทําการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสรุปขอมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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ตารางที่ 2 ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศฯ 
รายการขอความคิดเห็น S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา 4.94 .03 ระดับดีมาก 

2. ความพึงพอใจของผูดูแลหอพักฯ 4.57 .26 ระดับดีมาก 

คาเฉล่ีย 4.75 .14 ระดับดีมาก 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศฯ จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 106 คน ความพึงพอใจของนักศึกษา จํานวน 100 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.94 

ความพึงพอใจของผูดูแลหอพักฯ จํานวน 6 คน มีระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  ผู วิจัย

ดําเนินการพัฒนาระบบ สรุปไดวาผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สามารถนําไปใชไดงานไดจริง 
 5.2 การหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําระบบไปใหแกผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผลการ
ประเมินในแตละดานของผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 4.78 จึงสรุปไดวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพัก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มปีระสิทธิภาพระดับดีมาก 
 5.3 ศึกษาความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําระบบมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาที่เขาพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจกลุมตัวอยางที่มีตอระบบ โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย
รวมทุกดานเทากับ 4.94 จึงสรุปไดวาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 

6. การอธิปรายผล
6.1 ผู วิจัยได ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สมุทรปราการ ตามวิธีการที่ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามความตองการของ
ผูใชงาน จากการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร การสังเกต การดําเนินงานของระบบงานเดิม รวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูลของ
ระบบงานใหม และไดดําเนินการออกแบบตามกระบวนการตางๆ เหลาน้ีสอดคลองกับทฤษฎีในการพัฒนาระบบ  
(พนิดา ตันศิริ,2553) การทํางานไว 7 ข้ันตอนดังท่ีไดกลาวไวในสวนของวิธีการดําเนินการวิจัย 

 6.2 การหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ จากการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ท้ังน้ีเปนเพราะในการพัฒนาระบบน้ัน คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบและปรับปรุง
ระบบตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สงผลใหระบบสารสนเทศสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ (อโศก ศรีสวัสด์ิ,2546) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสําหรับ
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี พบวาระบบงานโปรแกรมศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครูสถาบัน
ราชภัฏสุราษฎรธานี มีผลการประเมินประสิทธิภาพ มีผลการประเมินประสิทธิภาพระบบดาน การประเมินระบบดาน ความ
ตองการผูใชเก่ียวกับระบบ ประสิทธิภาพระดับดีมาก การประเมินระบบดานหลักการทํางานระบบ มีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
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การประเมินระบบดานการทดสอบการใชงาน มีประสิทธิภาพระดับดีมาก การประเมินระบบดานความปลอดภัยของขอมูล มี
ประสิทธิภาพระดับดีมาก 

 6.3 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ท้ังน้ีเปนเพราะในการพัฒนาระบบน้ัน คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งในข้ันตอนน้ีผูวิจัย
ไดใหความสําคัญเปนอยางย่ิงเน่ืองจากวา หากการพัฒนาระบบใหมไมใหความสําคัญตอความตองการผูใชงานแลว จะทําให
ระบบที่พัฒนาไมตรงกับความตองการของผูใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานบทความวิชาการของ (เอกพจน  ทองแท และคณะ, 
2559) ซึ่งได นําเสนอบทความวิจัยไวในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไดนําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานขอมูลงานวิจัยคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศจัดการฐานขอมูลงานวิจัย โดยใน
สวนของการศึกษาความพึงพอใจพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอการใชระบบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

7. ขอเสนอแนะ
 7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงเห็นวาการใชงานของระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการและจัดเก็บขอมูลของ
หอพักนักศึกษามีประสิทธิภาพมากกวาการจัดการและการจัดเก็บจากวิธีการแบบเกา ดังน้ันหากองคกรตองการใชการจัดการ
หอพักนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรพิจารณานําวิธีการพัฒนาหรือระบบดังกลาวไปใชงานในองคกร 
 7.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เน่ืองจากปจจุบันระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บขอมูลภายในองคกรน้ันเปนสิ่งจําเปน ควรสงเสริมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือใชในการจัดการและการจัดเก็บขอมูลภายในองคกรใหมีประสิทธิและ
คุณภาพที่ดี 

 7.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการวิจัยโดยเพ่ิมขอบขายและกลุมผูใชงานที่เกี่ยวของกับระบบหอพัก โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศให
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสารสนเทศมีความถูกตอง เน้ือหาควบถวนและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย มีทั้ งหมด 3 กลุม รวม 20 คน ไดแก 1) เจาหนาที่ผู ดูแล
โสตทัศนูปกรณ จำนวน 3 คน 2) อาจารย จำนวน 3 คน และ 3) นักศึกษา จำนวน 14 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สามารถ
นำไปใชในการประเมินและใชงานไดจริง 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .31 3) ผูใชงานมี
ความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการในระดับสูง ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .51 

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ การจัดการ โสตทัศนูปกรณ 
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Abstract 

This research aimed to 1) To develop the Information system of Audio-Visual aids Management 
at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn. 2) To determine the effectiveness of Information system 

of Audio-Visual aids Management at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn. 3) To investigate the 

satisfaction levels of the user towards the Information system of Audio-Visual aids Management at 

Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn. The representative sample has 3 groups total 20 people 

includes. 1) Audio Visual System Administrators total 3 people. 2) Professors total 3 people. 3) Students 

total 14 people. The research instrument has 1) Information system of Audio-Visual aids Management at 

Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn. 2)  Performance Appraisal System of Information system of 

Audio-Visual aids Management at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn. 3)  The satisfaction 

questionnaire of the use service for Information system of Audio-Visual aids Management at Dhonburi 

Rajabhat University Samutprakarn. The research revealed that 1) Information system of Audio-Visual aids 

Management at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn can be used to gauge and also can be apply. 

2) Information system of Audio-Visual aids Management at Dhonburi Rajabhat University Samutprakarn has

the efficiency is at excellent level which average equals 4.50 and standard deviation equals .31 3) The 

users have the satisfaction towards Information system of Audio-Visual aids Management at Dhonburi 

Rajabhat University Samutprakarn which average equals 4.11 and standard deviation equals .51 

Keywords: Information system, Management, Audio-Visual aids 

1. บทนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการมากข้ึน ปจจุบั นหนวยงานตาง ๆ ไดนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในองคกรกันอยางแพรหลาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลสารสารเทศไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล และ เจษฎาพร 
ยุทธนวิบูลยชัย (2551) ระบบสารสนเทศชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีที่องคกรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะ
ชวยใหการกระจายขอมูลสามารถทำไดอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา ชวยลดข้ันตอน ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ในการเรียนการสอน นอกจากผูสอนจะมีความรูความสามารถและทำการถายทอดไดดีแลว โสตทัศนูปกรณก็เปน
สวนหน่ึงท่ีมีความสำคัญไมนอย ดังที่ ชลิยา ลิมปยากร (2540) ไดใหความหมายไววา โสตทัศนูปกรณเปนสื่อกลางหรือทางผาน
ของขาวสารเน้ือหาความรูตาง ๆ มายังผูเรียนใหรับรู และเขาใจได ชวยใหมีความจำท่ีคงทนถาวรย่ิงข้ึน และพัฒนาความคิด   
ไดอยางตอเน่ือง 
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การใหบริการของงานฝายโสตทัศนูปกรณในปจจุบัน เมื่อผูใชงานมีความตองการที่จะนำโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ไปใช
จะตองบันทกึขอมูลการยืม-คืนเปนลายลักษณอักษรลงในแบบบันทึกการยืม-คืน ซึ่งพบปญหาในการใหบริการ คือ ความลาชา    
ในการใหบริการ ผูใชงานไมทราบวามีโสตทัศนูปกรณคงเหลือเทาใด ประวัติในการยืม-คืนสูญหาย โสตทัศนูปกรณสูญหาย และ
ไมสามารถติดตามโสตทัศนูปกรณที่สูญหายกลับมาได และปญหาความลาชาในการตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน สงผลให     
การใหบริการของงานฝายโสตทัศนูปกรณมีประสิทธิภาพไมดีเทาท่ีควร จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บเอกสารสำหรับหนวยงานการศึกษา วีณา เนตรสวาง และ สุรัตนา สังขหนุน (2555) ซึ่งไดทำการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานเอกสารใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการดานเอกสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปญหาการสูญหายของเอกสาร ลดข้ันตอนการ
ทำงานที่ซ้ำซอนฯ จากการวิจัยพบวาโปรแกรมระบบฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก และผูประเมิน    
มีความพึงพอใจตอโปรแกรมระบบฐานขอมูลในระดับมากที่สุดซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว นอกจากน้ีในงานวิจัย
ของ วุฒิไกร ปอมมะรัง (2556) ไดทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล ดานงานโสตทัศนูปกรณและอาคาร
สถานที ่คณะสถาปตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตรศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการวิจัยพบวา โปรแกรมระบบฐานขอมูล
ดานงานโสตทัศนูปกรณ และอาคารสถานท่ี ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปน โปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด บุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความพึงพอใจตอโปรแกรมระบบฐานขอมูลดานงานโสตทัศนูปกรณและอาคารสถานท่ี 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนและจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปญหาและความสำคัญดังกลาว       
ทำใหเกิดแนวคิดในการนำระบบสารสนเทศเขามาใชงาน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพ่ือใหงานฝายโสตทัศนูปกรณสามารถจัดการขอมูล และใหบริการผูใชงานไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมุทรปราการ 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. สามารถดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมุทรปราการได 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีประสิทธิภาพใน

ระดับดี 
3. ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมุทรปราการในระดับสูง 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี ไดแก ผูใชงานโสตทัศนูปกรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวน 1,727 คน 

2) กลุมตัวอยางมีทัง้หมด 3 กลุม รวม 20 คน ไดแก 1) เจาหนาท่ีผูดูแลโสตทัศนูปกรณ จำนวน 3 คน 2) อาจารย
จำนวน 3 คน และ 3) นักศึกษา จำนวน 14 คน 
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โดยเลือกดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะกลุมตัวอยางที่ถูกเลือก มีการใชงาน
โสตทัศนูปกรณเปนประจำ และมีหนาท่ีในการใหบริการจัดการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณโดยตรง 

4.2 เคร่ืองมือและการหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
1) กำหนดปญหา (Problem Definition) คณะผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการขอมูล

ของงานฝายโสตทัศนูปกรณ ซึ่งปญหา คือ ความผิดพลาด ความลาชาและปญหาในการเก็บรักษาขอมูล 
2) วิเคราะห (Analysis) เปนการวิเคราะหข้ันตอนการทำงานของวิธีการจัดการขอมูลแบบเดิม
3) ออกแบบ (Design) จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน คณะผูวิจัยจึงพัฒนาระบบงานใหมเพ่ือ

แกปญหาดังกลาว โดยไดออกแบบการทำงานของระบบใหม ดังภาพที่ 1 

4) การพัฒนา (Development) หลังจากวิเคราะหและออกแบบแลว จึงทำการพัฒนาระบบ
5) ทดสอบ (Testing) ทำการทดสอบระบบ หากมีขอผิดพลาดจะยอนกลับไปพัฒนาระบบอีกครั้ง
6) ติดต้ัง (Implementation) นำระบบที่พัฒนาเสร็จแลวไปติดต้ังเพ่ือทดลองการใชงาน
7) บำรุงรักษา (Maintenance) หลังจากท่ีไดมีการติดต้ังและใชงานแลว อาจพบปญหาของระบบ ซึ่งตอง

แกไขใหระบบสามารถทำงานไดอยางถูกตอง  

4.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ  

1) ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินระบบจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
2) ทำการสรางแบบประเมินโดยการศึกษาจากแนวทางท่ีมีผูจัดทำไวและปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบ
3) เมือ่สรางแบบประเมนิเสร็จ นำไปใหแกผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพ่ือตรวจความสอดคลองของขอคำถาม
4) ปรับปรุงขอคำถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และกำหนดระดับการประเมินตามมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท บุญชม ศรีสะอาด (2556) โดยใชเกณฑ ดังน้ี 
ระดับ 5 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก  
ระดับ 4 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ดี  
ระดับ 3 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ปานกลาง 

ภาพที ่1 Flowchart และ Data Flow Diagram level 0 ของระบบใหม 

412



งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 5 

ระดับ 2 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ พอใช 
ระดับ 1 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง ตองทำการปรับปรุงแกไข 

4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  

1) ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
2) ทำการสรางแบบสอบถามโดยการศึกษาจากแนวทางที่มีผูจัดทำไวและปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให

สอดคลองกับระบบที่พัฒนาข้ึน 
3) เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จ นำไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพ่ือตรวจความสอดคลองของขอคำถาม
4) ปรับปรุงขอคำถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และกำหนดระดับการประเมินตามมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท บุญชม ศรีสะอาด (2556) โดยใชเกณฑ ดังน้ี 
ระดับ 5 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ สูงที่สุด 

ระดับ 4 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ สูง 
ระดับ 3 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ นอย 

ระดับ 1 คะแนน คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ นอยท่ีสุด 

4.3 การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ศึกษาวิธีการและข้ันตอนในการพัฒนาระบบจากเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ
2) วิเคราะหปญหาและความตองการในการพัฒนาระบบ
3) ออกแบบระบบและนำผลการออกแบบใหแกอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง
4) พัฒนาระบบดวยภาษาทางคอมพิวเตอร และทดลองใชงาน
5) ตรวจสอบขอผิดพลาดของระบบ และปรับปรุงแกไขระบบให สามารถทำงานไดตามขอบเขตท่ีกำหนดไว
6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโดยเสนอใหแกผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบดวยแบบประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ 
7) ปรับปรุงแกไขระบบตามขอแนะนำของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
8) จัดทำคูมือการใชงานระบบและทดลองใชงานระบบ
9) นำแบบสอบถามความพึงพอใจใหแกกลุมตัวอยางไดทำการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ
10) สรุปผลขอมูลท่ีไดจากการประเมนิและจัดทำรายงานการวิจัย

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
คณะผูวิจัยทำการพัฒนา ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบ จนไดระบบที่มีความสมบูรณมากที่สุด  

โดยมีระบบยอยดังน้ี 1) ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ 2) ระบบในการจัดการขอมูลสำหรับผูดูแลระบบ 3) ระบบ 
ในการจัดการขอมูลสำหรับเจาหนาที ่และ 4) ระบบในการยืมโสตทัศนูปกรณสำหรับผูใชงานทั่วไป ดังภาพที่ 2-5 
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รูปภาพที่ 2 ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงาน 

รูปภาพที่ 3 ระบบในการจัดการขอมูลสำหรับผูดูแลระบบ 

รูปภาพที่ 4 ระบบในการจัดการขอมูลสำหรับเจาหนาท่ี 

รูปภาพที่ 5 ระบบในการจัดการขอมูลสำหรับผูใชงานทั่วไป 
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5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

เมือ่พัฒนาและทดสอบระบบวาสามารถใชงานไดอยางสมบูรณแลว คณะผูวิจัยจึงนำระบบไปใหแกผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ทาน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยสามารถสรุปขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไดดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ประเด็นในการประเมินประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับประสิทธิภาพ 

1. การประเมินระบบดาน Functional Requirement Test 4.44 .45 ดี 

2. การประเมินระบบดาน Functional Test 4.53 .34 ดีมาก 

3. การประเมินระบบดาน Usability Test 4.06 .45 ดี 

4. การประเมินระบบดาน Security Test 5.00 .00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.50 .31 ดีมาก 

จากตารางท่ี 1 แสดงให เห็นวาผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
โสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ของผูเชี่ยวชาญมีระดับประสิทธิภาพในระดับดีมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .31 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และระบบสามารถนำไปใชงานไดแลว คณะผูวิจัย
ไดนําระบบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุมทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสามารถ
สรุปขอมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ไดดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผู ใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

ขอคำถาม 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความพึงใจของเจาหนาท่ี 4.03 .38 สูง 
2. ความพึงใจของอาจารย 4.14 .55 สูง 
3. ความพึงใจของนักศึกษา 4.18 .60 สูง 

เฉลี่ยรวม 4.11 .51 สูง 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผลรวมการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ของกลุมตัวอยาง มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และมีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .51 
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6. สรุปผลการวิจัย
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ที่คณะผู วิจัย

ดำเนินการพัฒนา สามารถสรุปไดวาคณะผู วิจัยไดดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ใหสามารถนำไปใชในการประเมินและใชงานไดจริง 

2. การหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ คณะผูวิจัยนำระบบไปใหแกผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ในแตละดานของผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .31 จึงสรุปไดวาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

3. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ คณะผูวิจัยไดนําระบบมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก เจาหนาท่ี อาจารย 
และนักศึกษา เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบ โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ทั้ง 3 กลุมท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .51 จึงสรุปไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
โสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการในระดับสูง 

7. การอภิปรายผล
1. คณะผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สมุทรปราการตามวิธีการที่ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามความตองการของ
ผูใชงาน จากการเก็บขอมูลจากเอกสาร การสังเกต การดําเนินงานของระบบงานเดิม รวมไปถึงการเก็บขอมูลของความ
ตองการของระบบงานใหม จากน้ันดำเนินการในการพัฒนาระบบดวยภาษาทางคอมพิวเตอร และทำการทดสอบโปรแกรมเพ่ือ
ตรวจสอบความผิดพลาด และปรับปรุงเพ่ือใหระบบมีความสมบูรณมากท่ีสุด ซึ่งกระบวนการตาง ๆ เหลาน้ีสอดคลองกับทฤษฎี
ในการพัฒนาระบบซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย วรัญญานุไกร (2555) ได กลาวถึงข้ันตอนของการพัฒนาระบบไวดังน้ี 1) การ
กำหนดปญหา 2) การศึกษาความเปนไปได 3) การวิเคราะหระบบ 4) การออกแบบระบบ และ 5) การติดต้ังระบบ  

2. ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโสตทัศนูปกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งน้ีเปนเพราะในการพัฒนาระบบน้ัน คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบ
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นิมารูนี หะยีวาเงาะ และคณะ (2559) ที่ทำการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่ 1 พบวาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะท่ี1 มีผลการประเมินประสิทธิภาพระบบดาน Functional Requirement 

Test มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี  ดาน  Function Test มีประสิทธิภาพอยู ในระดับดี ดาน Performance Test มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และดาน Security Test มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบพบวา ผูใชงานมีระดับความพึงพอใจตอระบบโดย
รวมอยูในระดับสูง ทั้งน้ีเปนเพราะในการพัฒนาระบบน้ัน คณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งใน
ข้ันตอนน้ีคณะผูวิจัยไดใหความสำคัญเปนอยางย่ิงเน่ืองจากวา หากการพัฒนาระบบไมใหความสำคัญตอความตองการของ
ผูใชงานแลว จะทำใหระบบที่พัฒนาไมตรงกับความตองการของผูใชงาน ซึ่งสอดคลองกับงานบทความวิชาการของ 
เอกพงษ ทองแท และคณะ (2559) โดยไดนําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศกึษาความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศจัดการฐานขอมูลงานวิจัย โดยใน
สวนของ การศึกษาความพึงพอใจพบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอการใชระบบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
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8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
1) ควรทำการศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยตาง ๆ  ภายในองคกรเพ่ือพิจารณาหาความเหมาะสมกอนนำผลการวิจัยไปใช 
2) องคกรที่มีลักษณะปญหาและความตองการใกลเคียงกับผลการวิจัย สามารถนำผลของการวิจัยครั้งน้ีไปเปน

ขอมูลทีช่วยประกอบการตัดสินใจการกำหนดนโยบายของผูบริหารในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองคกร  
 

8.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) สงเสริมการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรมากข้ึน เพ่ือลดปญหาในการใหบริการภายในองคกร 
2) จัดการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในองคกรในการฝกอบรม พัฒนาดานการใชระบบสารสนเทศ  

 

8.3 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 
1) ระบบไมมีการเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นในองคกร ทำใหเกิดปญหาในการนำขอมูลขององคกรมาใช 
2) ไมมกีารกำหนดระยะเวลาในการยืม ทำใหไมมกีารแจงเตือนไปยังผูยืมวา ผูยืมทำการยืมจนครบกำหนดแลว  
3) ควรเพ่ิมฟงกชันการแจงโสตทัศนูปกรณเสีย หรือสงซอม เพราะในการใหบริการจริงอาจพบปญหาดังกลาวได 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เร่ือง การลดน้ําหนัก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก  เครื่องมือที่

ใชพัฒนาดวยโปรแกรมภาษา PHP และ MySQL ในลักษณะการใชงานออนไลน โดยวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบแบบ 

V-Model  5 ขั้นตอน การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน ตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้ไดแก บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการออกกําลังกาย จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก 

โดยผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับมาก ( x  = 3.91, S.D. = 0.07) และความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปท่ีใชบทเรียนออนไลนความรูทาง

สุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก  มีอยูในระดับมาก ( x  = 4.40, S.D.= 0.71)  

คําสําคัญ: ออนไลน ความรูทางสขุภาพ การลดนํ้าหนัก V Model 

The Online Lesson Development of Health Knowledge on Weight Loss 

Jitranut Khianrungrot1 Kittika Sungkawadee
Bachelor of Science (Computer Science), Faculty of Science and Technology, 

Pibulsongkram Rajabhat University 

Jitranut.k@psru.ac.th

Abstract 

The purpose of this research was an online lesson development of health knowledge on weight 

loss. The tool used in the research was developed by PHP and MySQL in online usage by using system 

analysis and design method; V-Model 5 steps: communicating, planning, modeling, constructing, and 

deploying. The samples used in the research were 15 people who were interested in physical activity 

chosen by accidental sampling. The statistics used for data analysis were Mean and Standard Deviation. 

The result of the research showed that the result of an online lesson development of health knowledge 

on weight loss by the experts was at a high level ( x  = 3.91, S.D. = 0.07) and the opinions of the people

using an online lesson of health knowledge on weight loss were at a high level ( x = 4.40, S.D. = 0.71).

Keywords: Online, health knowledge, weight loss, V Model 
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1.บทนํา 

ในปจจุบันคนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพและลักษณะของความอวนของรางกายสงผลทําใหสุขภาพเสื่อม การ

ดูแลรักษาสุขภาพและไดมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอยาง ทางดานพฤติกรรมการคิดของประชากรในสมัยนี้มีการออก

กําลังกายกันนอยลงมากและอาจทําใหเกิดผลเสียตามมา คือรางกายไมแข็งแรง สุขภาพไมแข็งแรง และมีผลตอรูปราง

ทรวดทรงของมนุษย โรคอวนจัดเปนปญหาหลักทางสาธารณสุขท่ีพบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีพบวาคนท่ีอยูในเมืองที่มี

อาหารการกินอุดมสมบูรณมีปญหาเกี่ยวกับโรคอวน อีกทั้งยังมีปญหาเจ็บปวยตาง ๆ มากมายที่ตามมากับโรคอวน จึงทําใหคน

ที่เปนโรคอวนสวนใหญหันมาใชยาลดน้ําหนัก เขาใชบริการคอรสลดความอวนของสถาบันเสริมความงามตาง ๆ ซึ่งมีคาใชจาย

มากมาย และอาจเสี่ยงจากการใชยาลดความอวน วิธีที่ปลอดภัยและไดผลดีที่สุด คือ การควบคุมการรับประทานอาหาร และ

การออกกําลังกายอยางถูกวิธี (สาริษฐา สมทรัพย, 2561) 

  เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิศวกรรมซอฟตแวรเปนความรูในดานการใชสารสนเทศ ในปจจุบันมีบทบาทในการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย เขามามีบทบาทตอการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการจัดการความรูอยางกวางขวางและเสรี สามารถเรียนรูได

ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูไดโดยงายโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเขาถึงแหลงเรียนรูได

อยางไรขีดจํากัด และมีสวนชวยในการสนับสนุนสื่อทางดานการศึกษาอีกดวย โดยวิศวกรรมซอฟตแวร หมายถึง การประยุกต

ความรูทางวิทยาศาสตรในการออกแบบและการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรรวมถึงการทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ

พัฒนาโครงสรางระบบนั้น ๆ  ดังกลาววา สื่อสมัยใหมนิยมเปนสื่อทางดานการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ทําใหนาสนใจมากข้ึน สะดวกรวดเร็วและเขาถึงงายตอการใชงาน (ศราวุธ แจงสุขและสุทิศา ซองเหล็กนอก, 2560) 

  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรที่สําคัญ คือ กระบวนการกําหนดคุณสมบัติของซอฟตแวรใหตรงกับความตองการ 

(Specification) กระบวนการพัฒนาโครงสรางระบบ (Development) และกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของ

ซอฟตแวร (Validation) สุดทายคือกระบวนการพัฒนาทําใหซอฟตแวรมีการปรับเปลี่ยนตรงความตองการผูใชซอฟตแวร 

(Evolution) จึงกลาวไดวา การใชสื่อการเรียนการสอนหรือบทเรียนออนไลนกําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งใชในการ

เรียนในลักษณะใดก็ได ถายทอดผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 

หรือทางสัญญาณโทรทัศน ซึ่งเน้ือหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่คุนเคยกันมาพอสมควร ดังนั้น สื่อการเรียนการ

สอนจึงเปนรูปแบบการเรียนที่สามารถนําไปใชไดหลายระดับ ควรพิจารณานําไปประยุกตใชให เหมาะสมกับความถนัด ความ

สนใจ และความตองการของตน (ศิริภัทร รุงเรืองสินงาม, 2560) 

 จากขอมูลและความตองการดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ 

เรื่อง การลดนํ้าหนัก  เพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถใชงานไดงายที่สุด อีกท้ังชวยเปนแรงจูงใจและผลักดันของคนท่ี

ตองการดูแลสุขภาพและควบคมุน้าํหนักมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงตอไปโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาปรับใชให

เปนประโยชน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก

2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นตอการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก ใชขั้นตอนการพัฒนาระบบแบบ V-model  

โดยวิธีการวิเคราะหและออกแบบ 5 ขั้นตอน การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใช

งาน มาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก โดยมีการกําหนดปญหาวิเคราะห 

ออกแบบ การทดสอบ และประเมินผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ตั้งแตเริ่มตนวเิคราะหปญหาจนกระท่ังนําระบบไปใช โดย

มีขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการวิเคราะห v - model การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก 

จากภาพท่ี 1  เปนการวิเคราะหขัน้ตอน v - model การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลด

น้ําหนัก ดวยขั้นตอน การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน ดวยหลักการทํางานของ

โปรแกรม ผานกระบวนการแบบ V - Model 

3.3.1 การวิเคราะหระบบ 

     การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก มีขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบการ

ทํางานของระบบ ดังน้ี 

1) ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบบทเรียนออนไลนความรูทาง

สุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก 

Coding 

Testing 

Program Design 

System Design 

System Testing 

Requirements Analysis 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน

ความรูทางสุขภาพ เรื่อง การ

ลดน้ําหนัก 

สุขภาพ เรื่องงารลด

ลดน้ําหนัก 
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ภาพท่ี 2  ลําดับขั้นตอนการทํางานของบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก 

 จากภาพท่ี 2 เปนการออกแบบข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม การทํางานของบทเรียนออนไลนความรูทาง

สุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก  

2) บทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก (Class diagram)

ภาพท่ี 3 คลาสไดอะแกรมของการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก  

ภาพท่ี 4 สวนของการใชงานเมนูหลัก 
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สวนภาพท่ี 3 และภาพที่ 4 เปนการวิเคราะหออกแบบการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลด

น้ําหนัก ดวยขั้นตอน คลาสไดอะแกรมของการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก และสวนการ

เรียกใชงานเมนู 

3.3.2 การทดสอบระบบ 

ทดสอบการใชงานบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก  กับกลุมตัวอยางเปนบคุคลทั่วไปท่ีเขา

ใชสถานบริการการออกกําลังกาย จํานวน 15 คนเปนการสุมแบบบังเอิญ 

ประเมินความคดิเห็นโดยใชแบบสอบถามท่ีมีการกําหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูที่มีตอแอปพลิเคช่ัน

เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคิรท (ลวน สายยศ และองัคณา, 2543) โดยกําหนดลักษณะของขอถามตามขอบเขต

คุณลักษณะความพึงพอใจ และวัตถุประสงคของการวิจัยแสดงเกณฑการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 

 5 หมายถึง  ความคิดเห็นมากท่ีสดุ

 4 หมายถึง ความคิดเห็นมาก 

 3 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง  

 2 หมายถึง  ความคิดเห็นนอย 

 1 หมายถึง  ความคิดเห็นนอยที่สุด 

ผลการประเมินคณุภาพของการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก และความคิดเห็น

ของผูใชที่มีตอระบบถูกนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายคาเฉลี่ยตามระดับ

ความสําคญั โดยยึดหลักเกณฑดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สดุ 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง ความคิดเห็นมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นนอยที่สุด 

3.3.3 ขั้นตอนและวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนักและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

และประเมินความคิดเห็น พบจุดเดนของโปรแกรม ดังนี ้

1) การใชงานงาน เรียกใชสะดวก

2) ในแตละสวนของระบบมีความชัดเจนและสามารถสงผาน แกไขปรับปรุง งาย และเหมาะสม

3) มีโอกาสในการประสบความสําเร็จในการสงผานไปใหผูใชงาน

4) ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.3.4 การออกแบบสวนติดตอกบัผูใช 
การออกแบบสวนตดิตอกับผูใช  (User Interface) เปนการออกแบบหนาจอสวนตาง ๆ ของโปรแกรม 

โดยการออกแบบพิจารณาดานความงาย สะดวกตอการใชงาน ไมมคีวามซับซอน มีความสวยงาม ใหสามารถใช 

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังการออกแบบสวนแรกของบทเรียนรูทางสุขภาพ เรื่องการลดน้ําหนัก ดังภาพท่ี 4  

และภาพที่ 5 

422



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 – 10 July 2020 

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

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงสรางบทเรยีนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก 

จากภาพท่ี 5 เปนการออกแบบสวนติดตอกับผูใช ตอจากภาพท่ี 4 ในการเรียกใชเมนูและสวนประสานตอการใชงาน 

เพื่อความสะดวกในการเรียกใชงานโปรแกรม 

 

4. ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาบทเรยีนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก  เครื่องมือท่ีใชพัฒนาดวยโปรแกรมภาษา 

PHP และ MySQL ในลักษณะการใชงานออนไลน โดยวิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบแบบ V-Model  5 ขั้นตอน  

การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน การประเมินประสิทธิภาพระบบโครงสราง

โปรแกรม โดยผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับมาก ( x  = 3.91, S.D. = 0.07)  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบบทเรียนออนไลน 

รายการประเมิน ความคิดเห็น 

x  S.D. การแปลผล 

1. ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ (Performance Test) 4.06 0.24 มาก 

2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ (Functional Test) 3.86 0.33 มาก 

3. ดานความสะดวกในการใชงานระบบ (Usability Test) 3.80 0.40 มาก 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 3.91 0.07 มาก 

 

จากตาราง 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาว 3 ทาน พบวา ดานดานประสิทธิภาพในการทํางาน มี

คาเฉลี่ย ( x = 4.06, S.D. = 0.24) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ย ( x = 3.86, S.D. = 0.33) ดานความ

สะดวกในการใชงานระบบ มีคาเฉลี่ย ( x = 3.80, S.D. = 0.40) ในภาพรวมของการพัฒนาท่ีอยูในระดับมาก ( x = 3.91, S.D. 

= 0.07) 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความคดิเห็นการใชงานบทเรยีนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก  

รายการประเมินระบบ ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1. การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน 4.16 0.85 มาก 

2. การใชงาน เรียกใชสะดวก 3.69 0.70 มาก 

3. ในแตละสวนของระบบมีความชัดเจนและสามารถสงผาน แกไขปรับปรุง งาย และ

เหมาะสม 4.57 0.72 มาก 

4. มีโอกาสในการประสบความสําเร็จในการสงผานไปใหผูใชงาน 4.53 0.56 มากที่สุด 

5. ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเขาถึงระบบ 4.73 0.53 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 4.33 0.67 มาก 

จากตารางที ่2 ผลการประเมินความคิดเห็นการใชงานบทเรียนออนไลนความรูทางสขุภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก จาก

กลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกกําลังกาย จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ พบวา ดานการสื่อสาร การ

วางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน มีคาเฉลี่ย ( x = 4.16, S.D. = 0.85) ดานในแตละสวนของ

ระบบมีความชัดเจนและสามารถสงผาน แกไขปรับปรุง งาย และเหมาะสม มีคาเฉลี่ย ( x = 4.57, S.D. = 0.72) ดานทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเขาถึงระบบ มีคาเฉลี่ย ( x = 4.73, S.D. = 0.53) ในภาพรวมของการพัฒนาท่ีอยู

ในระดับมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.67)

ภาพท่ี  6 หลักการพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก 

ภาพท่ี 7 แบบทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียน 
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ภาพท่ี 8 บทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก ถูกพัฒนาในลักษณะ Responsive Design 

โดยวิธีการทําใหโปรแกรมสามารถรองรับโทรศัพทแบบสมารทโฟน โนตบุค และแทปแล็ต ไดเน้ือหาบทเรียนออนไลนความรู

ทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตน หลักการคํานวณคาดัชนีมวลกาย การทดสอบสมรรถภาพ 

หลักการ แนวทางการลดนํ้าหนัก และทฤษฎีการดูแลสุขภาพ การคํานวณแคลอรี่ที่ไดรับในแตละวัน ผลการพัฒนาเปนการ

ออกแบบบทเรียนรูทางสุขภาพ เรื่องการลดน้ําหนัก  ผูวิจัยไดออกแบบ แบบ V - model ตามขั้นตอน โดยวิธีการวิเคราะห

และออกแบบระบบแบบ V-model  5 ขั้นตอน การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใช

งาน  พฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยในยุคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง จากการทํางานท่ีเรงรีบสงผลใหผูคนเกิดปญหา

ดานสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลดนํ้าหนัก 

 ผลการประเมินความคิดเห็นการใชงานบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก จากกลุมตัวอยาง

บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการออกกําลังกาย จํานวน 15 คน กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ พบวา ดานการสื่อสาร การวางแผน การสราง

แบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน มีคาเฉลี่ย ( x = 4.16, S.D. = 0.85) ดานในแตละสวนของระบบมีความชัดเจน

และสามารถสงผาน แกไขปรับปรุง งาย และเหมาะสม  มีคาเฉลี่ย ( x = 4,57, S.D. = 0.72) ดานทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเขาถึงระบบ มีคาเฉลี่ย ( x = 4.73, S.D. = 0.53) ในภาพรวมของการพัฒนาท่ีอยูในระดับ

มาก ( x = 4.33, S.D. = 0.67)  สอดคลองกับ (จตุพร จํารองเพ็ง, 2560)  ผลของโปรแกรมควบคุมน้ําหนักตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารพฤติการณมีกิจกรรมการทางกาย และนํ้าหนักตัว ของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน พบวา หลัง

ทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกวา กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p.05) มีน้ําหนัก

ตัวเฉลี่ยลดลงกวากอนทดลองอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) และกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภค

อาหารสูงกวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p.05) และมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยลดลงกวากลุมควบคุมอยางมี นัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.05) 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การพัฒนาบทเรียนออนไลนความรู

ทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก โดยมีประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
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6.1 ผูวิจัยไดศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดนํ้าหนัก พบวา การพัฒนาบทเรียน

ออนไลนในลักษณะ Responsive Design โดยวิธีการทําใหโปรแกรมสามารถรองรับโทรศัพทแบบสมารทโฟน โนตบุค 

และแทปแล็ต ไดเนื้อหาบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตน หลักการ

คํานวณคาดัชนีมวลกาย การทดสอบสมรรถภาพ หลักการ แนวทางการลดนํ้าหนัก และทฤษฎีการดูแลสุขภาพ การคํานวณ

แคลอรี่ที่ไดรับในแตละวัน ผลการพัฒนาเปนการออกแบบบทเรียนรูทางสุขภาพ เรื่องการลดน้ําหนัก 

6.2 ผูวิจัยไดออกแบบ แบบ V - model ตามข้ันตอน โดยพบวา วิธีการวิเคราะหและออกแบบระบบแบบ V-model 

5 ขั้นตอน การสื่อสาร การวางแผน การสรางแบบจําลอง การพัฒนาโครงสราง การใชงาน โดยใชหลักการ  Requirements 

Analysis System Design Program Design Coding Testing  และ System Testing โดยการพัฒนาบทเรียนออนไลน

ความรูทางสุขภาพ เรื่อง การลดน้ําหนัก ผานโปรแกรมภาษา และทดสอบการใชงานกับผูใชงานท่ัวไป ไดผลเปนที่พึงพอใจ  

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย จากการพัฒนา ผูวิจัยพบวาผูเขาใชงานบทเรียนออนไลนความรูทางสุขภาพ เรื่อง การ 

ลดน้ําหนักเกิดปญหาจากการโหลดในขณะท่ีปฏิบตัิ ผูใชสะดวกท่ีจะเขาศึกษาโปรแกรมกอนการไปออกกําลังกาย 

7.2 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากการพัฒนาเสรมิระบบการจัดการเรียนการสอนแบบแอปพลิเคช่ัน 

แบบ Responsive  Design  ที่สามารถใชงานบนสมารทโฟน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนดานการใชสื่อ

การสอนแบบหลากหลายและสงเสริมในวิชาอื่น ๆ ตอไป 
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การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุนPM2.5แสดงผลผานระบบคลาวน ดวยเซ็นเซอรพีเอ็มเอส7003  

วริศร รัตนนิมิตร1* 

1คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
*warisr@siamtechno.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้จึงมี วัตถุประสงคเ พ่ือสรางและพัฒนา การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  PM2.5 ในอากาศดวย  
เคร่ืองตรวจจับฝุนละอองไรสาย โดยทําการเก็บขอมูลในฐานขอมูล Cloud ThingSpeak ซ่ึงมีการติดต้ัง เคร่ือง วัดคุณภาพ
อากาศและฝุนขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนท่ีแยกทาพระ อีกท้ังมีการนําเสนอขอมูลผานระบบรายงานผล   
ออนไลนเพ่ือใหผูรับขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ผลการวิจัยพบวา เคร่ืองตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  PM2.5 

สามารถสงคาฝุนละอองไปเก็บและแสดงผลบนคลาวนและเวบเบราเซอรได ในงานวิจัยนี้มีความคาดหวังวาขอมูลสภาพอากาศ
ดังกลาว จะสามารถเปนขอมูลเพ่ือสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาหมอกควันในเขตพ้ืนท่ี  กรุงเทพมหานครฝงตะวันตก 
รวมถึงการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และรวดเร็วทัน
เหตุการณตอปญหาท่ีเกิดข้ึน  

คําสําคัญ: ฝุนละออง, pm2.5, cloud 
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Development PM2.5 Dust Monitoring System on Cloud with PMS7003 

1 

Waris Rattananimit1,*

Faculty of Engineering and Technology , Computer Technology , Siam Technology College 

*warisr@siamtechno.ac.th

Abstract 

This study was conducted to develop the Cloud Computing model for Air Pollution database 

using a wireless sensor system for continuous monitoring of particulate air pollution (PM2.5 ). The study 

focused on Thapa junction Thonburi Western District of Bangkok. We were reporting the data through an 

online reporting system based on website in order to be accessed the information of air pollution 

situation more quickly and comprehensively. The Study result showd xxx was able to send PM2.5 data 

on Cloud and Webpage Screen.This study can be best practices of air pollution policy, moreover, to be 

an environmental impact assessment in Western District of Bangkok  for sustainable sort out the air 

pollution problem for the future.  

Keywords: Air pollution, PM2.5, cloud 

1.บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากหมอกควันในเกือบทุก  ภูมิภาค  จาก
รายงานของกรมควบคุมมลพิษผานเวบไซต air4thai โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก เชน  ธนบุรี มีปริมาณฝุน 
PM2.5 สูงติดอันดับของประเทศ เนื่องปญหาการจราจรและมีการกอสรางรถไฟฟามหานครทําใหมีปริมาณฝุนและควันเพ่ิมข้ึน
อยางมากมายในระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ซ่ึงไดสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมากโดยเฉพาะปญหา
หมอกควัน และมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนา การตรวจวัดปริมาณฝุน
ละออง PM2.5 ในอากาศดวย   

บทความนี้เปนการศึกษาการใชงานเซ็นเซอรหลักการทางแสงสําหรับวัดฝุนละอองในอากาศ PM2.5 โดยใชเซ็นเซอร 
Plantower โมเดล PMS7005  โดยสัญญาณเอาตพุตของเซ็นเซอรถูกตอรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร NodeMCU   โดยทํา
การเก็บขอมูลในฐานขอมูล Cloud ThinkSpeak ซ่ึงมีการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดปริมาณฝุนละออง (PM2.5) ในพ้ืนท่ีแยกทาพระ
อีกท้ังมีการนําเสนอขอมูล ผานระบบรายงานผล บนเว็บไซตอีกดวย  

2.วัตถุประสงคงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการนําเซนเซอรตรวจจับฝุน pm2.5 มาใชตรวจสอบปริมาณฝุนในพ้ืนท่ี 

2.2 เพ่ือศึกษาการสรางเวบไซตเพ่ือแสดงผล data visualization ปริมาณฝุนในพ้ืนท่ี 

3.งานวิจัยท่ีเ ก่ียวของ 
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ประภาส ผองสนาม  (2018) ไดทําการพัฒนาเครือขายอุปกรณตรวจวัดคาฝุนละอองแบบกระจาย ใชบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร NodeMCU ทํางานรวมกับ Sharp Optical Dust Sensor โดยจะทําการตรวจวัดคาฝุนละอองใน
อากาศตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือนําคาขอมูลท่ีได บันทึกไวฐานขอมูลกลางและนํามาแสดงผลในรูปแบบเว็บไซตและกราฟ 

พานิช อินตะ, เศรษฐสัมภัตตะกุล สมพร จันทระ และ พีระพงศทีฆสกุล (2017) ไดพัฒนา ตนแบบสถานีตรวจวัดฝุน
ละอองลอยในอากาศแบบออนไลนตนทุนตํ่า ในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคใต โดยแสดงผลในรูปแบบกราฟออนไลน เพ่ือใชในการ
แกไขปญหาสภาพภูมิอากาศไดอยางรวดเร็วและเขาใจงาย 

ศิลปณรง ฉวีพัน และ พรนรินทร สายกล่ิน (2019) การประยุกตใชเทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing 

ในการ สรางตนแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร โดยใชเ ซ็นเซอร PMS3003 

และใชเทคโนโลยี NB-IOT ตรวจสอบคาปริมาณฝุนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

Nuttapun Nakpong and Nopphagaw Thongbai (2018) ไดทําการวิจัยเร่ือง Air Pollution Monitoring and 

Alarming System via Internet of Things โดยใช เซนเซอร PSP30 ตรวจสอบสภาพในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แสดงผลผาน 
Application Blynk 

Titaporn Supasri (2018) ไดวิจัยเร่ือง Monitoring and Evaluation of PM2.5/10 in Chiang Mai Province 

by DustBoy Sensors  ไดสรางเซนเซอรช่ือวา Dustboy และใชวัดปริมาณฝุนในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและแสดงผล
เปน data Visualization  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของทางผูวิจัยจึงสามารถวางแผนและแนวทางในการวิจัยเพ่ือสรางเคร่ืองวัดปริมาณฝุน
และแสดงผลในรูปแบบ Data Visualizaton บนคลาวนซ่ึงเปนรูปแบบท่ีสะดวกตอการเขาถึงของผูใชงานและผูวิจัย 

4.วิธีการดําเนินการ 

ในการวิจัยนี้ใชอุปกรณหลายอยางประกอบเขาดวยกันเพ่ือสรางสถานี จะถูกแบงการทํางานเปน 2 สวน 1) สวนของ
เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศ 2) สวนของการแสดงบนบนเวบไซต 

4.1 เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถ ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง  (PM2.5) ไดจะตองมีเ ซ็นเซอร ท่ีมีความ
ละเอียดสูงผูวิจัยจึงเลือกใช plantower pms7003 ดังภาพท่ี 1 ซ่ึงเปนเซ็นเซอร วัดความหนาแนนของฝุนท่ีอยูในอากาศโดย
ใชแสงเลเซอรในการตรวจจับ PMS7003 เปนโมดูลตรวจวัดความเขมขนของอนุภาคแบบดิจิตอลโดยใชหลักการการกระเจิง
ดวยเลเซอร สามารถรวบรวมและคํานวณจํานวนอนุภาคแขวนลอยไดตอเนื่องในปริมาตรอากาศท่ีแตกตาง กันตอหนวย
ปริมาตร นั่นคือการกระจายความเขมขนของอนุภาคแลวแปลงเปนความเขมขนของมวล หลักการทํางานของตัวตรวจจับ ใช
หลักการของการกระเจิงของเลเซอรหมายความวาแสงเลเซอรจะถูกยิงไปบนอนุภาคของฝุนละอองในอากาศและเกิดการ
กระเจิง การตอบสนองและการสนับสนุนแบบเรียลไทม ผลลัพธหรือเอาตพุตท่ีไดคือมวลตอหนวยปริมาตรของอนุภาคและ
จํานวนของอนุภาคซ่ึงจํานวนอนุภาคตอปริมาตร 0.1 ลิตร ความเขมขนของมวลในหนวยไมโครกรัม / ลูกบาศกเมตร เอาตพุต
แบงออกเปนเอาตพุตแบบแอ็กตีฟ และเอาตพุตแบบพาสซีฟ เซ็นเซอรจะใชโฮสตเพ่ือสงขอมูลการทํางานในชวง เวลา 200 ~ 

800ms ย่ิงความเขมขนของอนุภาคในอากาศสูงข้ึนเทาใดชวงเวลาจะย่ิงส้ันลง 
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ภาพท่ี 1 plantower pms7003 

(ท่ีมา https://inex.co.th/shop/pms-7003.html) 

สวนควบคุมผูวิจัยเลือก NodeMCU Esp8266 ดังในภาพท่ี 2 เนื่องจากเปนบอรดไมโครคอนโทรเลอร ท่ีสามารถเช่ือมตอ
สัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย หรือ WiFi ได เพ่ือใชในการสงคา PM 2.5 ท่ีไดจาก Sensor PMS7003 สงไปยัง คลาวนเซิฟเวอร 

 

ภาพท่ี 2 NodeMCU ESP8266 

(ท่ีมา https://inex.co.th/shop/nodemcu-v2-0.html) 

4,2 สวนของการแสดงผลบนเว็บไซต ถูกแบงเปนงานยอยอีก 2 หนวยคือ 2.1) การเก็บขอมูลลง  คลาวนเ ซิฟเวอร 
2.2) การแสดงผลบน เวบเบราเซอร  

4.2.1 การเก็บขอมูลลง คลาวนเซิฟเวอร   

เนื่องจากขอมูลคุณภาพอากาศมีปริมาณมากในแตละวันผู วิจัยจึง เลือกเก็บขอมูลใน คลาวนเ ซิฟเวอร ของ 
ThingSpeak ซ่ึงเปน Platfrom as Service ทางดานเก็บขอมูลของ อินเตอรเน็ตของสรรพส่ิงเพ่ือเปนการรักษา Traffic ท่ีจะ
เขามาใน เว็บเซิฟเวอร ของผูวิจัย 

4.2.2 การแสดงผลบน เวบบราวเซอร  

ผูวิจัยไดทําการแสดงผลคุณภาพอากาศบนเวบไซต ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดย สราง Sub-Domain เพ่ืองาน
นี้โดยเฉพาะท่ี http://cloud.siamtechno.ac.th และสรางหนา air.php โดยใช PHP และ Javascript เ พ่ือดึงขอมูลจาก 
ThingSpeak มาแสดงรายงาน 

5.ผลการดําเนินการวิจัย 

การเช่ือมตอกันระหวาง NodeMCU และ PMS7003 จะเช่ือมตอกันผาน PIN Rx และ Tx โดย ตอ สลับกันระหวาง 
Pin Rx Tx ของ NodeMCU และ PMS7003 ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 NodeMCU และ PMS7007 

(ท่ีมา https://how2electronics.com/iot-air-quality-monitoring-esp8266/) 

ในเบ้ืองตนทีมผูวิจัยไดทําการติดต้ังแลว 1 จุด โดยทําการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีบริเวณแยกทาพระ 
บริเวณใตรถไฟฟา MRT ซ่ึงมีความหนาแนนของฝุน PM 2.5 ปริมาณมาก  

ภาพท่ี 4 การติดต้ังท่ีแยกทาพระ 

การทํางานของระบบเครือขายเปนการใชเครือขายหลายรูปแบบผสมกัน เชน การเก็บขอมูลใช Cloud ของ 
ThingSpeak และ หนาเว็บไซตสําหรับการแสดงผลใชระบบเครือขาย Server ของ SIamtechno.ac.th โดยมี เราเตอร 3G 

ทําหนาท่ีสงขอมูลข้ึนไป เซิฟเวอรดังกลาว 
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ภาพท่ี 5 ระบบเครือขายของการตรวจวัดสภาพอากาศ 

จากภาพท่ี 5 เมื่อ NodeMCU ไดรับคาจาก Sensor PMS7003 แลว สงคา PM2.5 เก็บเปน ตัวแปรแบบ String 

(String Variable) และสงคาข้ึนไปเก็บยัง คลาวน ของ ThingSpeak โดยมี API key เปนตัวตรวจสอบความปลอดภัย ตอมา 
ThingSpeak ทําการเก็บขอมูลดังกลาวลงขอมูลบนคลาวน และสราง Data Visualization แสดงผลเปนกราฟเสน 

ภาพท่ี 6 กราฟจาก ThingSpeak 

จากภาพท่ี 6 การแสดงผล Data Visualization ปริมาณของฝุน pm 2.5 โดยหนวยเปน ไมโครกรัม  / ลูกบาศก
เมตร ต้ังแตชวงเวลา กอน 14.00 น. ถึง 14.45 น. จะเห็นวามีปริมาณฝุน เพ่ิมข้ึนในชวง 14.15 น. แตอยูในระดับปริมาณ 30-

35 ไมโครกรัม / ลูกบาศกเมตร ซ่ึงทางผูวิจัยไดนําคาปริมาณของฝุน pm 2.5  ไดไปเปรียบเทียบกับ เวบไซต AirVisual และ 
Air4thai แลวไดผลออกมาใกลเคียงกัน 
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ภาพท่ี 7 หนาเวบไซต http://cloud.siamtechno.ac.th/air.php

จากภาพท่ี 7 สวนของ cloud.siamtechno.ac.th ไดสรางหนา air.php เพ่ือทําการ get Request ขอมูลของเวบ 
ThingSpeak ออกมาเพ่ือแสดงผล ปริมาณของฝุน pm 2.5 โดยหนวยเปน ไมโครกรัม / ลูกบาศกเมตร แผนท่ีดานบนสราง
เพ่ือรองรับการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับหลายๆจุดในขณะท่ีทําการทดลองมีเพียง จุดเดียว หนา air.php เ ขียนโดนใช HTML5 

,PHP และ Javascript เปนหนาเวบแบบเชิงตอบสนอง  (Responsive Web) ทําใหสามารถดูได ท้ัง  PC Tablet และ 
โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน 

6.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบวางานวิจัยนี้สามารถศึกษา ถึงปญหาฝุนควันท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร เขตทาพระ โดย
ขอมูลตรวจวัดปริมาณฝุนละออง PM2.5 จากเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ  และทําการเก็บขอมูลในฐานขอมูลการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศรวมไปถึงการนําเสนอขอมูลผานระบบรายงานผลเปนกราฟเสนจากเคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศใน
แตละแหงเพ่ือใหผูรับขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และเขาใจงาย นอกจากนี้งานวิจัยมี ความมุงหวังอยากใหเกิด
องคความรูใหมทางดานอินเตอรเน็ทเพ่ือสรรพส่ิง เพ่ือสรางความรวมมือและคาดหวังวาจะมีการเพ่ิมการติดต้ัง เคร่ืองตรวจ
สภาพอากาศนี้เพ่ิมในจุดตางๆของกรุงเทพฝงธนบุรี และในพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงอ่ืนๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ชุมชน ในอนาคตตอไปได 

7.อภิปรายผล 
ในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยไดออกแบบเคร่ืองตรวจจับคุณภาพอากาศโดยเนนไปท่ีคาฝุนละออง pm2.5 โดยใชเ ซ็นเซอร

โมดูล PMS7003 โดยอาศัยแสงเลเซอรภายในเซนเซอร ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการวัดคาของฝุนละออง PM 2.5 โดยในงานวิจัยนี้
แบงเปน 2 สวนหลักๆคือ 1) ชุดอุปกรณและเซนเซอรดังกลาว 2) ระบบแสดงผลบนเวบไซต โดย แบงยอยเปน 2.1) การเก็บ
ขอมูลลงคลาวนเซิฟเวอร 2.2) การแสดงผลผานเวบเบราเซอร เปนตัวเลขคาปริมาณของฝุน pm 2.5 โดยหนวยเปน 
ไมโครกรัม / ลูกบาศกเมตร และ แสดงผลเปนกราฟเสน ซ่ึงทางผูวิจัยไดนําคาปริมาณของฝุน pm 2.5  ไดไปเปรียบเทียบกับ 
เวบไซต AirVisual และ Air4thai แลวไดผลออกมาใกลเคียงกัน 

8.ขอเสนอแนะ 
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การใชงานยังมีขอจํากัดเชน การแสดงผลบนเวบเบราเซอรไมสามารถทําการแจงเตีอนแกผูใชงานไดในกรณีฝุนมีคา
สูงเปนอันตรายตอสุขภาพเนนเพียงการแสดงผลขอมูลจากเซนเซอรเทานั้น ควรจะพัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน หรือ แจง
เตือนผาน แอพพลิเคช่ัน Line  
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การพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรม
รวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สุรเชษฐ โฉมงาม1* และ อุบลรัตน ศิริสุขโภคา2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

* samloveunicity@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ
กิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ประเมินคุณภาพระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีพัฒนาขึ้นและ 3) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ
กิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนหัวหนาหมูเรียนช้ันปที่ 1-4 จำนวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช ไดแก ระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา แบบ
ประเมินคุณภาพระบบตนแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษา ประกอบไปดวย 4 สวน คือ สวนสมัครสมาชิกและการเขาสูระบบ สวนของบอรดการใหคำปรึกษา สวนขาวสาร และ
กิจกรรม 2) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการให
คำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจขอนักศึกษาตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.76 

คำสำคัญ: ระบบตนแบบ อาจารยที่ปรึกษา ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน 
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Abstract 

The purposes of the research were to 1) develop an advisor prototype system to support 
counseling and activities with students: case study of Nakhon Pathom Rajabhat University, 2) evaluate 
the website quality of the advisor prototype system to support counseling and activities with students: 
case study of  developed for Nakhon Pathom Rajabhat University, and 3) assess student satisfaction with 
the advisor prototype website, to support counseling and student activities. The case study of Nakhon 
Pathom Rajabhat University involves the amount of 30 people, group leader of grade 1-4, tools such as 
the website quality of the advisor prototype system to support counseling and activities with students, 
and Website Quality Assessment Form. 
 The research showed that the advisor prototype system to support counseling and activities 
with students consisting of 4 parts including membership application and login, counselling board, news 
section, and activities. The quality evaluation from experts who gave opinions on the prototype system 
of the advisor to support the consultation and activities with the students at the highest level showed 
mean equal to 4.58 and standard deviation equal to 0.40. The student satisfaction evaluation on the 
website of the advisor prototype system to support the consultation and activities with the students 
displayed the high level with an average of 4.06 and a standard deviation of 0.76. 

Keyword: Prototype System, Advisor, Online Advisor System 

1. บทนำ

การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน มีความแตกตางไปจากการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา 
เนื่องสถานศึกษากับบานอยูไกลกัน ทำใหนักศึกษาบางกลุมที่อยูหางไกลจากบาน พอแมผูปกครอง ตองอาศัยอยูหอพักบริเวณ
รอบสถานศึกษา เกิดความเปนอิสระในการดำเนินชีวิตมากขึ้น จะเห็นไดวานักศึกษาบางสวนที่ไมสามารถปรับตัวกับระบบ
การศกึษาใหม เพือ่นใหม สภาพแวดลอมใหม ตลอดจนการมีปญหาทางสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจและการเรียนของ
นักศึกษาเปนอยางมาก อาจทำใหนักศึกษากลุมนี้เกิดผลการเรียนต่ำลง พนสภาพจากการเปนสภาพนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จของนักศึกษา เนื่องจากตองชวยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวตอการเขามาสู
สถานศึกษาใหม เชน การปรับตัวกับเพื่อนใหม ปรับตัวในการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาตอง
รับผิดชอบตนเองมากข้ึน การเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะยังไมสามารถปรับตัวไดจะเกิดความคับของใจและ
สงผลใหเกิดปญหาทางอารมณและพฤติกรรม ทำใหเปนอุปสรรคตอความสำเร็จในการศึกษา แตถานักศึกษาสามารถปรับไดดี 
นักศึกษาจะเรียนอยางมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา (สามารถ อัยกร, 2559) 

อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอนักศึกษา ทั้งในดานวิชาการและดานบุคลิกภาพของนักศึกษา โดย
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยดำเนินการ ติดตาม ใหการชวยเหลือ ประสานงาน พรอมท้ังทำหนาที่
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กำกับดูแลใหคำปรึกษา  และแนะนำนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย สวนการใหคำปรึกษานักศึกษานั้น 
เพื่อตองการใหนักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา มีความรูความสามารถ การใชชีวิตทางการศึกษา ตลอดจนรวมกัน
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา การทำกิจกรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งของมหาวิทยาลัยและของสังคม 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีอิทธิพลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีสอน วิธีเรียน วิถีชีวิต และการ
ทำงานของครูและนักเรียนเปนอันมากโดยเฉพาะเม่ือสังคมมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและ
สืบคนไดตามความสนใจของแตละบุคคลโดยไมจำกัดเวลา สถานท่ี ช้ันเรียน และวัยของนักเรียนเปนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
การเรียนรูตลอดชีวิตที่แทจริง ดังนั้น การเรียนรูในยุคสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะพบวาเทคโนโลยีมีความสำคัญมากข้ึน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาทที่สำคัญตอการพัฒนาการศึกษา (พัลลภ พิริยะ 
สุรวงศ, 2543) 

จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาและพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการให
คำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดรับคำปรึกษาไดทันทวงทีและตรงกับสิ่งที่นักศึกษา
ตองการ และไดแลกเปลี่ยนปญหากับนักศึกษาทานอ่ืน ๆ อีกทั้งยังชวยลดกระดาษท่ีตองใช  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษา
และการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนาหมูเรียนช้ันปท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 388 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ หัวหนาหมูเรียนช้ันปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน 30 คน 

ดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากหมูเรียน 

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.2.1 เขาใจปญหา (Problem Recognition) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวของดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใหคำปรึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบตนแบบ 

3.2.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ผูวิจัยศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของโครงสราง
พื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งบประมาณ และระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

3.2.3 วิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวยการ
ตรวจสอบการทำกิจกรรมของนักศึกษาตามกฎระเบียบและขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว และสวนของระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนฝายการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ชวยในการกระจายขาวสารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใหกับนักศึกษา 

3.2.4 ออกแบบ (Design) ผูวิจัยออกแบบหนาจอของระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการให
คำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา 

3.2.5 สรางหรือพัฒนา (Construction) ผูวิจัยพัฒนาระบบตนแบบ โดยใชฐานขอมูล MySQL และใช Visual 
Studio Code เปนเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ
กิจกรรมรวมกับนักศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน และนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ  

445



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

3.2.6 การติดตั้งหรือการปรับเปลี่ยน (Installation or Conversion) ผูวิจัยคนหาจุดบกพรองของระบบตนแบบ 
และทำการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ และทำการติดตั้งระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทดลองใชงานตอไป  

3.2.7 บำรุงรักษา (Maintenance) ผูวิจัยตรวจสอบและแกไขจุดบกพรองหลังการใชงานใหสมบูรณ  

3.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3.1 เครื่องมือการวิจัย 
3.3.1.1 ระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา 
3.3.1.2 แบบประเมินคุณภาพระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ

กิจกรรมรวมกับนักศึกษา 
3.3.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการ

ทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา 
3.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.3.2.1 นำระบบตนแบบที่สรางข้ีนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ประเมิน แลวนำผลการประเมินมาหา
คาดัชนคีวามสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 

3.3.2.2 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษามีความสมบูรณ 

3.3.2.3 การสรางแบบประเมินสำหรับผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และการนำผล
การประเมินมาพิจารณาหาคาเฉลี่ย เพื่อกำหนดระดับการประเมินคุณภาพระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษา และวิเคราะหความ
พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบตนแบบ นำผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2551) ดังนี ้

4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษา ผูวิจัยไดพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 7 ดังนี ้

ภาพท่ี 1 สวนการเขาใชงานระบบ 

จากภาพท่ี 1 สวนการเขาใชงานระบบ ผูใชตองช่ือและรหัสผานของผูใช 
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ภาพท่ี 2 สวนของการสมัครเขาใชงานระบบ  

 
จากภาพท่ี 2 สวนของการสมัครเขาใชงานระบบ ผูที่จะใชงานระบบตองทำการสมัครใชงงานซ่ึงจะกรอกรายละเอียด

ตาง ๆ ที่ระบบตองการ เชน ช่ือ นามสกุล เพศ สาขาวิชา คณะ อีเมล และที่อยู เปนตน 
 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอหลักของระบบ 

  
จากภาพที่ 3 หนาจอหลักของระบบ เปนหนาจอที่แสดงขอความยินดีตอนรับเขาสูระบบ และผูใชงานสามารถเลือก

เมนูตาง ๆ ของระบบได 
 

 
ภาพท่ี 4 สวนของการโพสตขาวประชาสัมพันธ  

 

จากภาพที่ 4 สวนของการโพสตขาวประชาสัมพันธ รายละเอียดขาวประชาสัมพันธ เปนสวนรวบรวมขาวสารตาง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยแจงใหกับนักศึกษาทราบ 
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ภาพท่ี 5 สวนของรายละเอียดขาวประชาสัมพันธ 

จากภาพที่ 5 สวนของรายละเอียดขาวประชาสัมพันธ เปนสวนในการเขาไปดูรายละเอียดของขาวแตละขาว และ
ผูดูแลระบบสามารถแกไขไดเพียงคนเดียว 

ภาพท่ี 6 สวนของการขอคำปรึกษา 

จากภาพที่ 6 สวนของการขอคำปรึกษา การใหคำปรึกษา เปนสวนที่นักศึกษาสามารถของคำปรึกษาไดทั้งการเรียน 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเร่ืองสวนตัวของนักศึกษา ซึ่งมีการใหนักศึกษาใชช่ือแฝง เพื่อความสะดวกในการปรึกษา 

ภาพท่ี 7 สวนของการใหคำปรึกษา 

จากภาพท่ี 7 สวนที่เขาไปดูคำปรึกษาท่ีแยกยอยออกมาจากหนาหลัก เพื่อดูรายละเอียดของนักศึกษาเปนรายบุคคล
โดยสามารถดูไดวานักศึกษาแตละคนทำกิจกรรมอะไรไปแลวบาง 
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 4.2 การประเมินคุณภาพระบบแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบตนแบบ 
รายการประเมิน  S.D. ประสิทธิภาพของระบบ 

1. ดานความทันสมัย 4.16 0.28 มาก 
2. ดานเน้ือหาและขอมูล 4.46 0.34 มาก 
3. ดานความนาเชื่อถือ 4.53 0.23 มากที่สุด 
4. ดานการเช่ือมโยงขอมูล 4.73 0.46 มากที่สุด 
5. ดานการนำไปใชงานจริง 4.77 0.38 มากที่สุด 
6. ดานมัลติมีเดีย 4.75 0.43 มากที่สุด 
7. ดานการใหขอมูล 4.75 0.43 มากที่สุด 
8. ดานการเขาถึงขอมูล 4.55 0.57 มากที่สุด 
9. ดานความหลากหลายของขอมูล 4.33 0.57 มาก 

รวม 4.58 0.40 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบตนแบบ โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน หลังการประเมิน พบวาคาเฉลี่ยจาก
การประเมินมีคาเทากับ 4.58 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 โดยมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 

 

4.3 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ
กิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบตนแบบ 
รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 4.05 0.79 มาก 
2. ดานการออบแบบ 4.08 0.72 มาก 
3. ดานการสนับสนุนและการใหบริการการใชงาน 4.07 0.84 มาก 

รวม 4.07 0.76 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใชงานระบบตนแบบอาจารยที่ ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการให
คำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 
อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

5.1 การพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 สวน คือ สวนสมัครสมาชิกและการเขาสูระบบ 
สวนของบอรดการใหคำปรึกษา สวนขาวสาร และกจิกรรม ซึ่งผานการประเมินคุณภาพระบบจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นตอระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการให
คำปรึกษาและการทำกิจกรรมรวมกับนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40  

5.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการใหคำปรึกษาและการทำ
กิจกรรมรวมกับนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76  
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6. อภปิรายผลการวิจัย

6.1 การพัฒนาระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาฯ ทีผู่วิจัยพัฒนาข้ึนชวยใหนักศึกษาไดรับคำปรึกษาทันทวงที และตรง
กับสิ่งที่นักศึกษาตองการ และไดแลกเปลี่ยนปญหากับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ อีกทั้งยังชวยลดกระดาษที่ตองใชในการพิมพขาว
กิจกรรมตาง ๆ เน่ืองจากทุกหมูเรียนตองมารับเอกสารในวันพุธของทุกสัปดาห และนำขาวสารตาง ๆ ไปแจงใหเพื่อนในหมู
เรียนของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญไพร สุราช และอภิชาติ เหล็กดี (2559) ไดพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
ออนไลน ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการเรียนการสอน และการใหคำปรึกษาไดจริง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความงาย 
สะดวกตอการใชงานในการใหคำปรกึษาและเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

6.2 การประเมินคุณภาพของระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาฯ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีรูปแบบที่ใชงานงายและสามารถใชไดทุกสถานที่ สามารถดูขาวสารความเคลื่อนไหวและขอ
คำปรึกษาไดตลอดเวลา ทำใหนักศึกษาหรือผูใชงานไดรับความชวยเหลือทันตอเหตุการณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุภา สุ
ธงษา และทัสนันทน ตรีนันทรัตน (2556) ไดพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ผลการวิจัยพบวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดานการทำงานของระบบเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.38 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15)  และในดานลักษณะการออกแบบระบบ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.44 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.10) ดังน้ันโดยระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน สามารถใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวาง
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาไดเปนอยางดี 

6.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษาฯ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เน่ืองจากระบบตนแบบมีความทันสมัยเปนระบบท่ีสามารถออนไลนไดตลอดเวลา อีกทั้งนักศึกษาหรือผูใชงาน
สามารถบันทึกขอมูลสวนตัว หรือขอคำปรึกษาไดตลอดเวลา และยังเปนการลดจำนวนเอกสารขาวประสัมพันธ ซึ่งเปนวิธีการ
ลดขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งลดปญหานักศึกษาไมมารับเอกสารขาวประชาสัมพันธไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ฉัตรชัย อินทรประพันธ และชลธิชา แสงงาม (2560) ไดพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน ผลการทดสอบระบบจาก
ผูใชระบบ โดยคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.5 ซึ่งอยูในเกณฑมากที่สุด สวนในดานความสวยงาม และทันสมัยของระบบมีคาเฉลี่ยต่ำ
ที่สุดอยูท่ี 4.33 พบวาการใชงานเปนไปอยางราบรื่น ระบบมีความสมบูรณ และตรงตอความตองการของผูใชงาน  

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะดานการวิจัย เพื่อใหการใชงานระบบตนแบบอาจารยที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรจะ
พัฒนาใหมีการสนทนาสวนตัวกับอาจารยที่ปรึกษา และพัฒนาตอยอดการใหคำปรึกษาดวยวิธีอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน 
 7.2 ขอเสนอแนะดานการใชงาน สามารถนำแนวทางการวิจัยไปใชในการวิจัยเพื่อนำเสนอขอมูลดานอื่น ๆ และขอมูล
ในระบบตองมีอัปเดตใหมีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อที่จะใหบริการอาจารยและนกัศึกษาไดทันทวงท ี
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพัฒนาโปรแกรมชวยพยากรณความตองการของลูกคาผาน Web Application ซ่ึง
สามารถเลือกวิธีในการพยากรณพรอมกันไดทั้งหมด คือ 1.วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) 2.วิธีการปรับ
เรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียล (Exponential Smoothing Method) 3.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียลซํ้าสองครั้ง 
(Double Exponential Smoothing Method) โดยการเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนการพยากรณดวย คาเฉล่ียเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error :MAPE) ในการพยากรณความตองการกากถั่วเหลืองของ
โรงงานที่เปนกรณีศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลการพยากรณของโรงงานที่เปนกรณีศึกษาโดยใชประสบการณของผูบริหารในการพยากรณ 

มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) เทากับ 34.60  ซึ่งผูวิจัยไดทำการพัฒนาโปรแกรมชวยพยากรณที่
พัฒนาขึ้นพบวาผลการทดสอบการพยากรณดวยวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ กำหนดคาชวง Average ที่ 3 เดือน พบวาคาเฉลี่ย
เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) = 32.91% และที่ชวงเวลา 5 เดือน คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ (MAPE) = 40.52% การทดสอบการพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียลกำหนดคา α = 0.76 วิเคราะหคา
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ พบวาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) = 28.10%  และการทดสอบการ
พยากรณด วยว ิธ ีปร ับ เร ียบเอ ็กซ โปเนนเช ียล ซ ํ ้ าสองคร ั ้ ง  กำหนดค า α  = 0.76 พบว าค า MAPE = 29.92%  

จากเปรียบเทียบจะเห็นได วาคาความคลาดเคลื ่อนสมบูรณ (MAPE) ของวิธีการปรับเร ียบแบบเอ็กซโปแนนเซียล 

(Exponential Smoothing Method) มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ (MAPE) ต่ำที่สุดคือ 28.10 ซ่ึงต่ำกวา
การพยากรณ โดยใชประสบการณของผูบริหารในการพยากรณ อีกทั้งการใชงานโปรแกรมผาน Web Application มีความ
สะดวกในการทำงานสามารถทำงานไดทุกท่ีที่มีอินเตอรเน็ต 

คำสำคัญ: การพยากรณ, วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่, วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียล , วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนน 
    เซียลซ้ําสองครั้ง 
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Abstract 

This research was conducted to study and develop a program to help forecast the needs of 

customers through a Web Application which can select all methods of forecasting at the same time, 

namely. 1. Moving Average Method. 2. Exponential Smoothing Method 3. Double Exponential Smoothing 

Method. By comparing forecasting errors with Mean Absolute Percentage Error (MAPE) in forecasting the 

demand for soybean meal of the factory that is the case study 

From the study of the forecasting data of the factory that is a case study using the experience of 

the management in forecasting Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is 34.60%, which the researcher 

developed the predictive analytic program, found that the prediction test using the moving averages 

determined the mean range at 3 months  found that the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) = 32.91% 

and at 5 months found that Mean Absolute Percentage Error (MAPE) = 40.52%. Forecast with Exponential 

Smoothing Method  α = 0.76 It was found that the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) = 28.10% and 

The forecasting test using the double exponential smoothing method  α = 0.76 value, found that Mean 

Absolute Percentage Error MAPE = 29.92%. From the comparison, it can be seen that the complete error 

(MAPE) of the Exponential Smoothing Method has the lowest Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 

28.10, which is lower than the forecast. By using the experience of management in forecasting In addition, 

using the program through the Web Application is convenient for work, can work anywhere with internet 

Keywords: forecast, Moving Average Method, Exponential Smoothing Method, Double Exponential 

Smoothing Method    
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1. บทนำ
การแขงขันธุรกิจในยุค technological disruption นับวามีสวนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ การนำเทคโนโลยี

เขามาใชในกระบวนการทางธุรกิจจึงมีสวนสำคัญในการพัฒนาองคกรทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดทันเวลา ซึ่งการพยากรณมีสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง นับเปนจุดเริ่มตนของการดำเนิน
ธุรกิจที่จะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การจัดซื้อจัดหา ทำใหทราบถึงขนาดความตองการผลิตภัณฑของตลาด หรือ
แมแตการกำหนดกำลังการผลิต โดยการใชขอมูลในอดีตมาวิเคราะหสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงปจจุบันวิธีการพยากรณ หรือ
เครื่องมือที่ใชในการพยกรณมีหลายรูปแบบไมวาจะเปน การใชประสบการณในการพยากรณความตองการของลูกคา ซ่ึง
บางครั้งขาดความแมนยำในการพยากรณ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปอยูในลักษณะ Windows Application หรือ Win APP 

เปนโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User Interface) การใชงานตองติดตั้งในคอมพิวเตอรทำใหบางครั้งเกิดความไมสะดวก
ในการใชงาน หรือบางครั้งการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows สงผลใหโปรแกรมไมสามารถใชงานได 

ในงานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดทำการพัฒนาโปรแกรมชวยพยากรณความตองการของลูกคาผาน Web Application ใน
การพยากรณทั้งหมด 3 วิธี คือ 1.วิธีคาเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average Method) 2.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียล 

(Exponential Smoothing Method) 3.วิธ ีการปร ับเร ียบแบบเอ็กซ โปแนนเชียลซํ ้าสองคร ั ้ง ( Double Exponential 

Smoothing Method)  โดยไดทำการทดสอบโปรแกรมการพยากรณกากถั่วเหลืองของบริษัทจำหนายวัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตวที่เปนกรณีศึกษาท่ีเปนกรณีศึกษา ซ่ึงปจจุบันบริษัทที่เปนกรณีศึกษาไดใชประสบการณของผูบริหารในการพยากรณ
ความตองการของลูกซ่ึงขาดความแมนยำสงผลใหผลิตสินตามากกวาความตองการ(Over Suppl) ทำใหเกิดตันทุนในการบริหาร
จัดกาสินดัดงคลังเพิ่มสูงขึ้น ผูวิจัยไดใชขอมูลการพยากรณ และปริมาณการขายยอดหลัง 30 เดือน เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ
กากถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับบริษัทที่เปนกรณีศึกษา 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือศึกษาและ พัฒนาระบบที่ใชในการพยากรณบน Web Application 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการพยากรณที่เหมาะสมกับโรงงานที่เปนกรณีศึกษา 
2.3 เพ่ือลดตนทุนสินคาคงคลังและ ตนทุนการจัดเก็บสินคา 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในงานวิจัยฉบับนี้ไดทำการออกแบบ และพัฒนาระบบในการพยากรณที่สามารถงานใชบน Web Browser โดยใน

การพัฒนาระบบในการพยากรณ ใชระบบเปนคาคงที่ (Deterministic) ในพารามิเตอรตาง ๆ  ซึ่งใชปริมาณความตองการใน
อดีต ระยะเวลาในการพยากรณลวงหนา โดยใชเทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) 3 วิธี ไดแก 1. 

วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที ่ (Moving Average Method) 2.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียล (Exponential Smoothing 

Method) 3.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียลซ้ําสองครั้ง (Double Exponential Smoothing Method) โดยใชขอมูล
ปริมาณการขายกากถั่วเหลืองของโรงงานที่เปนกรณีศึกษายอนหลัง 30 เดือน 

3.1 การศึกษาสภาพปญหาของบริษัทท่ีเปนกรณีศึกษา 
จากการศึกษาสภาพปญหาเบื้องตนของบริษัทที่เปนกรณีศึกษา ผูวิจัยไดเก็บขอมูลการพยากรณ เพื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดขาย 30 เดือน ดังตารางท่ี 1   
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ตารางท่ี 1 ขอมูลการพยากรณกากถัวเหลืองปจจุบัน 

Period Annual Sales Forecast Diff * Period Annual Sales Forecast Diff * 
1 2,262.14  3,968.54  -1,706.40  16 1,111.55  1,667.32  - 555.77  
2       2,695.06  2,156.05  539.01  17 1,786.90  3,216.42    - 1,429.52  
3       2,701.95  3,842.34  - 1,140.39  18 2,060.72  2,369.83  - 309.11  
4       5,134.75  4,107.80  1,026.95  19 2,063.44  2,476.13  - 412.69  
5  4,531.76  6,438.11  - 1,906.35  20 2,487.08  1,989.67  497.42  
6       3,183.86  5,547.09  - 3,363.23  21       2,368.75  4,553.12  - 2,184.37  
7       5,127.90  8,589.09  -3,461.19 22       1,723.83  1,896.22  - 172.38  
8       4,093.55  5,912.26  - 1,818.71  23       1,868.56  2,989.69  - 1,121.13  
9       4,344.71  4,779.18  - 434.47  24       1,656.04   2,484.06  - 828.02  
10       4,289.58  5,147.49  - 857.92  25       1,821.91  2,095.19  - 273.29  
11       4,663.64  3,730.92  932.73  26       2,067.73  3,308.36  - 1,240.64  
12       1,058.71   1,164.58  - 105.87  27 1,649.19  1,896.57  - 247.38  
13       2,030.12   2,233.13  - 203.01  28       1,854.07  2,224.89  - 370.81  
14       1,633.77  1,878.83  - 245.07  29       1,901.30  1,521.04  380.26  
15       1,253.73   1,504.48  - 250.75  30       2,249.68  2,699.61  - 449.94  

* คา Diff หาไดจาก Annual Sales – Forecast

จากตารางที่ 1 ผูวิจัยไดทำเปรียบเทียบยอดขายจริง กับคาพยากรณ เพื่อพิจารณาความแมนยำในการพยากรณโดย
พิจารณาจาความคลาดเคล่ือนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ผลจากการคำนวณการใชประสบการณ
ของผูบริหารในการพยากรณพบวาคา MAPE เทากับ 34.60 

3.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
การวิจัยน้ีใชการพยากรณดวยเทคนิคอนุกรมเวลาไดแก 1.วิธีคาเฉลี ่ยเคลื ่อนที ่ (Moving Average Method) 

2.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียล (Exponential Smoothing Method) 3.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียล
ซ้ําสองครั้ง (Double Exponential Smoothing Method) (อนุสรณ บุญสงา, 2559) 

      3.2.1 วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method) วิธีนี้จะลดอิทธิพลของเหตุการณที่ผิดปกติลงได 

และทําใหขอมูลน้ันราบเรียบยิ่งขึ้น ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 

คาเฉล่ียเคลื่อนที่แบบอยางงาย ความตองการในชวงเวลากอนหนาชวงเวลา
   (1) 

n หมายถึง จำนวนชวงเวลาในคาเฉล่ียเคลื่อนที่ที่ตองการ  

         3.2.2 วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential Smoothing Method) ใช้หลกัการของการ
หาค่าเฉลยีวธิหีนึงโดยใหนํ้าหนักความสําคญักบัขอ้มูลใหม่มาก คําพยากรณ์จะตอบสนองกบัขอ้มูลใหม่เป็นหลกั โดยจะ
กําหนดนําหนักขอ้มูลล่าสุดเป็น  โดยใหค่้า  อยู่ระหว่าง 0-1 (เฉลมิชาต ิธรีะวริยิะ, 2017) 

         (2) 
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Ft หมายถึง คาพยากรณที่ตองการ 
Ft-1 หมายถึง คาพยากรณงวดที่แลว 
α หมายถึง คาคงท่ีปรับเรียบ 0<α<1 

At-  หมายถึง ค่าจริงงวดทีแลว้ 

        3.2.3 วิธ ีการปรับเร ียบแบบเอ็กซ โปแนนเชียลซํ ้ าสองครั ้ ง ( Double Exponential  Smoothing 
Method) เปนวิธีที่ใชหลักการของเอ็กซโพเนนเชียลมาใชซึ่งคลายกับวิรี single exponential smoothing แตวิธี single 

exponential smoothing เหมาะกับขอมูลที่มีความไมแนนอนเพียงอยางเดียว (ไมมีแนวโนมและฤดูกาล) จึงมีคาคงท่ีสำหรับ
ปรับเรียบเพียง 1 คา คือ α  

 (3) 

F’t หมายถึง ค่าพยากรร์ทีตอ้งการ 
Ft หมายถึง ค่าพยากรณ์ความตอ้งการจากการปรบัเรียบซิงเกิลเอกซ์โพเนนเชียล 

F’t-1 หมายถึง ค่าพยากรร์งวดทีแลว้ 

α หมายถึง คาคงท่ีปรับเรียบ 0<α<1 

   3.2.4. คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) 

คาเกิดจริง คาพยากรณ คาเกิดจริง
(4) 

3.3 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ 
การออกแบบสถาปตยกรรมระบบจัดไดวาเปนขั้นตอนสำคัญในระยะการออกแบบ ซ่ึงเก่ียวของกับการวางแผนดาน

ฮารดแวร ซอฟตแวร และโครงสรางของระบบเครือขาย 

ภาพท่ี 1 สถาปตยกรรมซอฟตแวรของระบบ 

จากภาพที่ 1 เปนการทำงานของระบบพยากรณบน Web Application ผูใชงานสามารถเขาใชงานในคอมพิวเตอร
ผาน Web Application สามารถใชงานผานWeb Browser โดยผูใชงานตองทำการล็อกอินเพื ่อเขาใชงานระบบ เมื่อเขา  

สูระบบจะสามารถเลือกฟงกชันการพยากรณแบบอนุกรมเวลา ( Time Series Method) โดยมีการแสดงลำดับขั้นตอน
(Sequence Diagram) การทำงานภายใน ของ Use case Diagram ดังภาพท่ี 2 

Web Server Internet Web Application    User 
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ภาพท่ี 2 Use case Diagram 

 

3.4 การออกแบบ User Interface 
การออกแบบ User Interface เปนขั้นตอนของการออกแบบสวนติดตอระหวางผูใชกับระบบเพื่อรองรับการนำ

ขอมูลหรือคำส่ังเขาไปสูระบบตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกลับมายังผูใช โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 3 การออกแบบ หนาจอ User Interface 
 

จากภาพที่ 3 สวนการแสดงขอมูลการพยากรณ โดยโปรแกรมที่ผูวิจัยไดทำการพัฒนาขึ้นมาน้ันมีสวนประกอบ
ทั้งหมด 4 สวนโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1 2 

3 

4 
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สวนที่ 1 Forecasting Setup ในสวนนี้เปนเการเลือกวิธีพยากรณพรอมกำหนดคาตัวแปรของวิธีการพยากรณที่
เลือก ในแตละวิธีจะสามารถใสขอมูลเปรียบเทียบได 2 แบบ  

วิธีที่ 1 คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ Number of periods to forecast คือ จำนวนเดือนที่ตองการพยากรณ average (1), 

average (2) คือ การกำหนดชวงเวลาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใสได2คาเพื่อทำการเปรียบเทียบหาคาที่ดีที่สุด 

วิธีที่ 2 วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปเนนเชียล Forecast คือการกำหนดคาพยากรณคาแรก สวนในชอง alpha(1), 

alpha(2) คือการกำหนดคา α ของวิธีการปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียล สามารถใสได2คาเพื่อทำการเปรียบเทียบหาคาที่ดีที่สุด 

วิธีที่ 3 วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียลซ้ําสองครั้ง Forecast คือการกำหนดคาพยากรณคาแรก สวนในชอง 
alpha(1), alpha(2) คือการกำหนดคา α ของวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล สามารถใสได2คาเพื่อทำการเปรียบเทียบ 

หาคาที่ดีที่สุด 

สวนที่ 2 Forecast ในสวนน้ีเปนตารางจะแสดงขอมูลจริง คาที่พยากรณ คาพยากรณที่คลาดเคลื่อน MAD, MSE 

และMAPE ของแตละเดือน 

สวนที่ 3 Line Graphs สวนน้ีเปนการแสดงกราฟของ ขอมูลจริง ขอมูลพยากรณของแตละวิธี 
สวนที่ 4 Result ในสวนน้ีแสดงขอมูลของผลการพยากรณของแตละวิธีโดยจะแสดงขอมูล MAD, MSE และMAPE 

ของการพยากรณทั้ง 3 วิธี เพ่ือสะดวกและงายตอการเปรียบเทียบขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

DESC = description 

MA1 = วิธีคาเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) คาที่1  

MA2 = วิธีคาเฉล่ียเคลื่อนที่ (Moving Average) คาที่2 

SES1 = วิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล (single exponential smoothing) คาที่1 

SES2 = วิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียล (single exponential smoothing) คาท่ี2 

DES1 = วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียลซ้ําสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) คาที่1 

DES2 = วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเชียลซ้ําสองครั้ง (Double Exponential Smoothing) คาที่2 

4. ผลการวิจัย
การทดสอบการพยากรณดวยวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ กำหนดคา ชวง Average ที่ 3 เดือน และ 5เดือน วิเคราะหคา

ความคลาดเคลื ่อนสมบูรณพบวาชวงเวลาที่3เดือนพบวาคา MAPE = 32.91% และที ่ชวงเวลา 5 เดือน พบวาคา MAD 

= 661.99 MSE = 1,014,295.22 และMAPE = 40.52%   

การทดสอบการพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียลกำหนดคา α = 0.76 วิเคราะหคาความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ พบวาคา MAD = 565.59 MSE = 925,770.27 และMAPE = 28.10%   

การทดสอบการพยากรณดวยวิธีปรับเรียบเอ็กซโปเนนเชียลซํ ้าสองครั ้ง กำหนดคา α = 0.76 วิเคราะหคา 
ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ พบวาคา MAD = 604.04 MSE = 939,805.86 และMAPE = 29.92% ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังน้ี  

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลพยากรณแตละวิธีจากโปรแกรมที่พัฒนาข้ึน 

Forecasting methods MAD MSE MAPE 

Moving Average Method (MA length 3) 747.96 967,155.33 32.91 

Moving Average Method (MA length 5) 661.99 1,014,295.22 40.52 

Exponential Smoothing Method α = 0.76 565.59 925,770.27 28.10 

Double Exponential Smoothing Method α = 0.76 604.04 939,805.86 29.92 
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5. บทสรุป 
 จากการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เมื่อนำขอมูลจำหนายกากถั่วเหลืองมาเปรียบเทียบกับการคำนวณโดยใชโปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นมาสามารถเปรียบเทียบวิธีการคำนวณไดหลากหลายวิธีพรอมกันคือ 1.หาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี  (Moving Average 

Method) โดยกำหนดคาใชเวลา3เดือน 2.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียล (Exponential Smoothing Method) โดย
กำหนดคา α = 0.76 และ α = 0.99 3.วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียลซํ ้าสองคร ั ้ง (Double Exponential 

Smoothing Method) โดยกำหนดคา α = 0.76 และ α = 0.99 เม่ือนำขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบผลของแตละวิธีจะเห็นได
วาคาความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ของวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซโปแนนเซียล 

(Exponential Smoothing Method) มีคาที่ต่ำท่ีสุด คือ 28.10 ซ่ึงต่ำกวาการพยากรณ โดยใชประสบการณของผูบริหารใน
การพยากรณพบวาคา MAPE เทากับ 34.60 จึงสรุปไดวาวิธีน้ีเหมาะสมที่สุดในการคำนวณ 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 1. ในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมชวยพยากรณความตองการของลูกคาผาน Web Application ผูวิจัยได
เลือกเครือขายอินเทอรเน็ตในการเขาใชงานโปรแกรมเพื่อความสะดวก และไดสรางระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร เพ่ือปองกันขอมูลของบริษัท 

 2. การทำงานของโปรแกรมชวยพยากรณความตองการของลูกคาผาน Web Application จำเปนจะตองใช
อินเตอรเน็ตในการใชงานเสมอ ยังไมสามารถใชงานในระบบออฟไลนได 

 3. ในการพยากรณความตองการของลูกคาโดยใชเทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา ควรพิจารณาตัดขอมูลที่มี
ความผิดปกติออกกอนที่จะนำขอมูลมาวิเคราะห เพื่อความแมนยำในการพยากรณ  
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรชัชัย    

วรรัตน  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ที่ใหคำแนะนำ แนวทางในเรื่องตาง ๆ จนทำใหผูศึกษาทำการการศึกษาในครั้งน้ีไดอยาง
ถูกตองสำเร็จไปดวยดีและจารึกพระคุณน้ีไวในความทรงจำอยางมิรูลืมเลือนนอกจากน้ันขอกราบขอบพระคุณ อาจารยบุญชัย 

แซส้ิว ซ่ึงความสำเร็จในครั้งน้ีเกิดขึ้นไดดวยความกรุณาใหความชวยเหลือในการแกไขและใหคำแนะนำท่ีมีประโยชนที่มีสวน  

ทำใหงานวิจัยครั้งน้ีมีคุณคามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในการติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนการประยุกตการใชเว็บแอปพลิเคชันกับงาน
ทางดานเกษตรกรรม โดยการวิเคราะหปญหาของการเกิดขอผิดพลาดของสินคาคือไขไก ใหสามารถตรวจสอบที่มาของไขไก
และวิเคราะหความนาจะเปนของปญหาที่เกิดขึ้นวามาจากขั้นตอนใด ลักษณะเดนของระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาคือ การใชคิวอาร
โคด เพื่อเรียกดูขอมูลไขไก ขอมูลแมพันธไก การใหวัคซีน การเลี้ยงดู อาหารที่ใชในการเลี้ยงไก ระบบการจัดการฟารม  และ
สามารถคํานวณอัตราการไขตอวันของแมไกได ซึ่งระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถชวยใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิต
ไขไกไดโดยการนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาชวย ซึ่งระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนการทํางานในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน 
มีการใชภาษาหลักในการพัฒนาคือ PHP และระบบจัดการฐานขอมูล My SQLI โดยใชเซิรฟเวอรหนองธงฟารมในการ
ดําเนินงาน ในขั้นตอนการประเมินผลระบบท่ีพัฒนา มีการประเมิน 2 รูปแบบ คือการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ัวไป จํานวน 50 คน ผลการประเมินแสดงใหเห็นวา ระบบ
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี (  = 4.35) จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ และความพึงพอใจของผูใชงานท่ัวไปอยู
ในระดับดี (  = 4.33) จากการประเมินจึงสรุปไดวา ระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชเปนระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามการ
ผลิตไขไกได 

คําสําคัญ  ระบบติดตามการผลิตไขไก, คิวอารโคด, ขอมูลไขไก 
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Abstract 

 The objective of the study was to develop the information system in order to monitor the production 

of egg using QR code. Case study for Nhongtong Farm Phatthalung. It is about how to apply website 

application with agriculture system by analyzing the problem of egg product and supposing the probability. 

The dominant feature of this developed system is using QR Code for searching for egg data, hen data, 

vaccinating, Feeding, Farm management system and Able to calculate the day-to-day rate of the hens. 

The developed system can help consumers verify egg production process. It about working as application 

which used PHP for main language and My SQLI for data base management system and used Nhongtong 

Farm server to operate. For evaluating, there were 2 pattern witch are 1) Efficiency assessment by 3 experts 

and 2) Satisfaction assessment by 50 users.  The results of the study were follow: 1) Efficiency assessment 

by 3 experts was in good level (  = 4.35)   2) Satisfaction assessment by 50 users was in good level(  = 

4.33) .  According to the result, it can be concluded that the developed system can use for monitoring egg 

production. 

Keyword: Egg production tracking system, QR-Code, egg information 

1. บทนํา
การบริโภคไขไกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูงไขไก 1 

ฟอง มีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ใหพลังงาน 80 กิโลแคลอร่ี โปรตีน 7 กรัม ไขมีโปรตีนที่มีคุณคาสูงคือมี กรดอะมิโน
จําเปนครบถวนและปริมาณสูง ซึ่งกรดอะมิโนจําเปนตองใชเพื่อสรางซอมแซมรางกาย แตรางกายสรางเองไมไดตองไดจาก
อาหาร นอกจากน้ี ไข ยังเปนแหลงของแรธาตุที่สําคัญมีประโยชน ตอรางกาย เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเปน
แหลงของวิตามินที่สําคัญไดแก วิตามินเอ วิตามินบี1 บี2 บี6 โฟเลต วิตามินดี วิตามินอี เลซิธิน (lecithin) ลูทีน (Lutein) ซีแซ
นทีน (Zeaxanthin) และโคลีน (Choline) ซึ่งจําเปนตอการสราง เซลลสมองของมนุษย (นายแพทย ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี
กรมอนามัย) 
 การตรวจสอบหาคุณภาพของไขไกเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งการตรวจสอบหาคุณภาพของไขไกมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การนํา
ไขไกไปแชในนํ้า การสังเกตดูจากสีของเปลือกไขไก การวัดระยะความสูงของไขขาว ซึ่งการตรวจสอบดวยวิธีเหลานี้จําเปนตอง
ใชแรงงานคนท่ีมีความชํานาญ พรอมทั้งใชระยะเวลานาน โดยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑไขไกขนาดใหญ ใช
เครื่องตรวจสอบหาคุณภาพของไขไกที่นําเขามาจากตางประเทศ และมีราคาสูง จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแกไขปญหา เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนกับไข
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ไก ระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด ซึ่งจะชวยใหผูผลิตและผูบริโภคไขไกทราบถึงความเปนมาของไขไกเพื่อหา
ขอผิดพลาดวามาจากข้ันตอนใด และไดทราบถึงกระบวนการผลิตและสงออกของไข ทําใหเพิ่มความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
 ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิต
ไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ท่ีจะสามารถตรวจสอบความเปนมาของไขไก วาผานกระบวนการใดมาบาง 
และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สามารถตรวจสอบไดเมื่อเกิดขอผิดพลาดกับไขไก 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน
จังหวัดพัทลุง 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของผูใชงานภายหลังการทดลองใชระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารม
ผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชงานภายหลังการทดลองใชระบบติดตามการผลิตไขไกดวย 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ

เทคโนโลยีและระบบที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารม
ผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุงนั้นมี 2 สวนหลักที่สําคัญคือ เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยี 
QR Code สามารถสรุปไดตอดังนี้ 

3.1 เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน 

 เว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต ที่จะเขาถึงดวยโปรแกรม Internet Browser ซึ่งทําให
เหมาะสมกับงานที่ตองการขอมูลแบบ Real Time จะพบขอดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ขอมูลตาง ๆ ที่อยูในระบบที่มีการ
ไหลเวียนแบบ Online จึงสามารถโตตอบกับผูใชบริการแบบ Real Time ทําใหเกิดความประทับใจ รวมท้ังสามารถใชงานได
งายโดยไมจําเปนตองติดตั้ง Client Program จะทําใหไมตอง Upgrade Client Program และสามารถใชงานผาน Internet 

Connection ที่มีความเร็วต่ํากวา สงผลใหผูใชบริการสามารถใชโปรแกรมไดจากทุกแหงในโลก ตัวอยางระบบออนไลนที่
เหมาะกับเว็บแอปพลิเคชั่น เชน ระบบการจองสินคาหรือบริการตาง ๆ ระบบงานบุคลากร ระบบงานแผนการตลาด ระบบการ
สั่งซื้อแบบพิเศษ และระบบงานในโรงเรียน เปนตน (เอกชัย แนนอุดร และวิชา ศิริธรรมจักร, 2551) 

 3.2 เทคโนโลยี QR Code 

 QR Code ยอมาจากคําวา Quick Response Code คือ บารโคด 2 มิติ (2 Dimension) ชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยโมดูลสี
ดําเรียงตัวกัน มีสัญลักษณเหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว สามารถอานไดดวยเคร่ืองสแกนคิวอารในโทรศัพทมือถือที่มีกลอง หรือ
สมารทโฟนเพ่ือถอดขอมูลตาง ๆ เชน ขอความ URL เบอรโทรศัพท เพื่อเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต โดย QR Code นี้พัฒนาโดย
บริษัทเดนโซเวฟ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของโตโยตา ประเทศญี่ปุน คิดคนในป ค.ศ. 1994 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 เสรี เพชรปุน (2561) ไดนําเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือควบคุมการออกตรวจของตํารวจสายตรวจตูแดงแบบ
ออนไลน การทํางานของตํารวจในยุคปจจุบัน อยูในสภาวะขาดแคลนดานกําลังพล และอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ จึง
ตองพยายามปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพ โดยมุงเนนกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากขอจํากัดที่มีอยู การแกไขปญหา
อาชญากรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายหรือผลสําเร็จไดนั้น ตํารวจจะตองรูจักการกําหนดยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการแกไข
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ปญหาใหถูกจุดและตรงประเด็นจึง จะสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อนําแอปพลิเคชันสวนเสริมของ Google คือ Google Forms มาประยุกตใชในการเก็บขอมูลการออก ตรวจจุดตูแดงให
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สายตรวจ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใน  สวนของเจาหนาที่ตํารวจระดับ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือใชในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่สายตรวจ มีหนาที่ในการจัดการขอมูลตูแดง วิเคราะห และ
ตัดสินใจในการวางแผนในการออกตรวจได 
 จักรกฤษณ หมั่นวิชา และคณะ (2559) ไดนําเสนอการประยุกตใชงานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ 
การเท่ียวชมพิพิธภัณฑในความทรงจําของคนสวนใหญ คือ การเดินชมสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงไป พรอมกับการหยุดอานปาย
ขอมูลพื้นฐานประกอบ หากตองการทราบขอมูลสิ่งของท่ีจัดแสดงในดานคุณคา ทางศิลปะที่ลึกซึ้งหรือตํานานสนุกๆ เกี่ยวกับ
ความเปนมาทางประวัติศาสตร คงตองอาศัยการหาขอมูลที่ เกี่ยวของเพ่ิมเติมตางหาก แตนับจากการพัฒนากาวหนาที่ไม
หยุดย้ังของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การติดตอแลกเปลี่ยนขาวสารกันผานสื่อ อิเล็กทรอนิกสหรือผานโซเชียลมีเดีย ไดกลายเปนสิ่ง
ที่แทบจะขาดเสียไมไดในการใชชีวิตประจําวัน พิพิธภัณฑไดตระหนักถึง ความสําคัญของการเผยแพรกิจการการงานของตน
ผานชองทางรูปแบบใหมนี้ดวย โดยการประยุกตใชกับการใหขอมูลนําชมพิพิธภัณฑ ดวยบารโคดแบบสองมิติ ซึ่งสามารถเก็บ
ขอมูลภาพ เสียง และอักษรไดอยางมากมาย  

4. กรอบแนวคิดของระบบ
 กรอบแนวคิดการทํางานของระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด ผูวิจัยมีแนวคิดในการสรางแบบจําลองการทํางาน
ของระบบดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ผูใช, ระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด, ฐานขอมูล 

ภาพที ่1 แผนภาพกรอบแนวคิดการทํางานของระบบติดตามการผลติไขไกดวยคิวอารโคด 

 4.1 ผูใช (User) หมายถึง ผูใชบริการ ท่ีตองการเรียกดูขอมูลไขไก ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลโดยการสแกน QR-CODE บน
ฉลากสินคา 
 4.2 ระบบ (System) หมายถึง ระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด ซึ่งจะทําทําหนาที่ในการประมวลผลขอมูล
หลังจากท่ีผูใชสแกน QR-CODE จากนั้นระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลที่ผูใชรองขอและแสดงผลลัพธจากการสแกนไปยังผูใช 
 4.3 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวของกันของไขไกที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมีระบบและมีความสัมพันธ
กันระหวางขอมูลที่ชัดเจน 

5. วิธีดําเนินงานวิจัย
 งานวิจัย การพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน 
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมเปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development Life Cycle) จะชวยใหระบบท่ีไดมี
ประสิทธิภาพ ข้ันตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ข้ันตอนดังน้ี 
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5.1 ขั้นตอนการกําหนดปญหา (Problem Definition) 

 เปนการกําหนดขอบเขต ปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบใหม ซึ่งพบวาระบบงานเดิมนั้นมีระบบการทํางาน
ที่ไมมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บขอมูลจะอยูในรูปแบบเอกสาร ขอมูลคอนขางกระจัดกระจาย ทําใหยากตอการสืบคนขอมูล
และเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูล การทํารายงานผลการตรวจสอบทําไดยาก ขอมูลไมเปนปจจุบันและอาจจะสงผลใหผลการ
ตรวจมีขอผิดพลาดได  

 5.2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
 เปนขั้นตอนการดําเนินงาน และหาความสัมพันธของงานแตละสวน ดวยเครื่องมือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1  (Data 

Flow Diagram Level 1) เพ่ือแสดงกระบวนการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย กระบวนการเขาสูระบบ 
กระบวนการเรียกดูขอมูล กระบวนการวิเคราะหโรคระบาด กระบวนการวิเคราะหไขไก แสดงไดดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของระบบงาน 

 จากแผนภาพกระแสขอมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) แสดงขอมูลการทํางานท้ังหมดของระบบซ่ึงมีการ
แบงเปนกระบวนการทํางาน กระบวนการคือ 5 

  5.2.1 กระบวนการเขาสูระบบ ซึ่งเริ่มจากผูดูแลระบบ ทําการเขาสูระบบเพื่อเขาดูขอมูล โดยระบบจะทําการ ตรวจสอบ
สิทธ์ิและแสดงสิทธ์ิในการใชงาน เพื่อแสดงขอมูลผูใช
  5.2.2 กระบวนการเรียกดูขอมูล ซึ่งประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของคือ ผูดูแลระบบ มีหนาที่รับผิดชอบ แกไขขอมูลภายใน
ผูใชทัว่ไป/ผูที่สนใจเลี้ยงไกไข สามารถเขาไปในระบบเพื่อเรียกดูขอมูลเกี่ยวกับไขไกได  

  5.2.3 กระบวนการวิเคราะหโรค เปนการวิเคราะหโรคที่อาจเกิดขึ้นกับแมพันธุไกไข และมีผลกระทบกับไขไก โดยผูที่
สามารถเรียกดูขอมูลในสวนน้ีไดแก ผูใชทั่วไป/ผูที่สนใจเลี้ยงไกไข และผูดูแลระบบ 

  5.2.4 กระบวนการวิเคราะหไขไก เปนกระบวนการวิเคราะหไขไกในดานตางๆ เชน คุณคาทางโภชนาการ ปริมาณการ
สงออกของไขไก เปนตน ผูที่เกี่ยวของไดแก ผูใชทั่วไป/ผูที่สนใจเลี้ยงไกไข 
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5.3 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) 

 เปนขั้นตอนการนําสิ่งที่เราวิเคราะหออกแบบเปนรายงาน เชน การออกแบบ Form Report Dialogues Interface & 

database Program & Process Design เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาในข้ันตอนตอไป ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลระบบติดตาม
การผลิตไขไกดวยคิวอารโคด ทําใหโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Entity Relation Diagram) เพื่อกําหนดความสัมพันธของ
ขอมูลในระบบแสดงไดดังภาพที่ 3 

ภาพท่ี 3  แผนภาพฐานขอมูลเชิงสัมพันธของระบบติดตามการผลติไขไกดวยคิวอารโคด 

 5.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) 

  5.4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนสําหรับการพัฒนาระบบ เชน การออกแบบและวิเคราะหระบบ 
การใชภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL I และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผูพัฒนาเพ่ิมทักษะในการพัฒนาระบบยิ่งขึ้น 

  5.4.2  การเขียนโปรแกรม 
  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการพัฒนา คือ โปรแกรม Sublime Text ซึ่งเปนเครื่องมือชวยใน
การเขียนชุดคําสั่งภาษา PHP ไดอยางสะดวก สวนเครื่องมือท่ีเลือกใชในการจัดการฐานขอมูล คือโปรแกรม MySQL I และใช
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เปนเครื่องมือในการออกแบบหนาจอ 

 5.5 ขั้นตอนการทดสอบระบบ (System Testing) 

 ขัน้ตอนการทดสอบระบบกอนนําไปใชงาน ผูพัฒนาระบบจึงไดจําลองเครื่องคอมพิวเตอรเปนเว็บเซิรฟเวอรจําลอง โดยการ
ติดตั้งโปรแกรม XAMPP 7.1.1 ซึ่งประกอบดวย 4 โปรแกรมยอย คือ โปรแกรม phpMyAdmin, ระบบจัดการ ฐานขอมูล 
MySQL, Apache WebServer และตัวแปรภาษา PHP 

 5.6 ขั้นตอนการติดต้ังระบบ (System Implementation) 

 ขั้นตอนการติดตั้งระบบที่สรางขึ้นมาเพ่ือใชงานจริง หลังจากการทดสอบระบบ (Testing) แลว ไดทําการอัพโหลดชุดคําสั่ง
ของระบบพรอมกับฐานขอมูลขึ้นไปบนเคร่ืองแมขายของระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอาร เพื่อติดตั้งและ ทดลองใชงาน
ระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด โดยใชโปรแกรม Filezilla Client ในการอัพโหลด โดยการสามารถ เขาใชงานไดที 
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 5.7 ขั้นตอนการบํารุงรักษา (Maintenance) 

 หลังจากนําระบบใหมมาติดตั้ง ผูใชอาจจะยังไมคุนเคยกับการทํางานของระบบใหม ดังนั้นจึงตองมีการแนะนําอยาง
ตอเนื่อง คอยดูแลบํารุงรักษาฐานขอมูลและชวยเหลือผูใชระบบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานและจัดทําคูมือการใชงาน  
 
6. ผลการวิจัย 

 จากขั้นตอนการกําหนดปญหา พบวาการตรวจสอบหาคุณภาพของไขไกมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การสังเกตดูจากสีของ
เปลือกไขไก การวัดระยะความสูงของไขขาว ซึ่งการตรวจสอบดวยวิธีเหลานี้จําเปนตองใชแรงงานคนที่มีความชํานาญ พรอม
ทั้งใชระยะเวลานาน เมื่อทราบปญหาแลวนําปญหาที่ไดมาวิเคราะหความเปนไปไดของระบบงานใหม โดยเปนระบบ
สารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีคิวอารโคดกลายเปนระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด 
เพื่อใหผูใชงานสามารถตรวจสอบคุณภาพและหาขอผิดพลาดของไขไกไดโดย ไมตองยุงยาก จากกรอบแนวคิดแสดง
กระบวนการทํางานภาพรวมของระบบท่ีพัฒนาข้ึน หลังจากน้ันเปนการวิเคราะหระบบงาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบ โดยใชเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบคือ ภาษา PHP เปนภาษาสําหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และระบบจัดการ
ฐานขอมูล My SQLI หลังจากท่ีไดมีการเขียนโปรแกรมตาง ๆ เปนท่ีเรียบรอย ทําการทดสอบกอนนําไปใชงานจริงเพื่อเปนการ
ตรวจสอบความถูกตองและตรงตามความตองการเมื่อทําการทดสอบเสร็จสิ้น จึงทําการติดตั้งระบบท่ีสรางขึ้นมาเพื่อใชงานจริง 
ขึ้นไปบนเซิรฟเวอรของหนองธงฟารม เพื่อติดตั้งและทดลองใชงานระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคดที่พัฒนาข้ึนมา 
ซึ่งผลการดําเนินงานจะสามารถแสดงไดดังภาพที่ 4 และ 5 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 หนาจอของการสรางคิวอารโคดโดยผูดูแลระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอของขอมูลไขไกทีส่แกนดวยคิวอารโคด 
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7. สรุปและอภปิรายผล
 การพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง เปนการนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานของการผลิตไขไก ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคดขึ้นมา เปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยใชเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน รวมกับการทํางานของ
เทคโนโลยีคิวอารโคด และการทํางานของระบบการจัดการฐานขอมูล ซึ่งผลการพัฒนาระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอาร
โคด ทําใหไดระบบระบบติดตามการผลิตไขไกที่สามารถใชงานไดผานเครือขายอินเทอรเน็ ตแบบ Real Time สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี มีความครอบคลุมในการใชงานในแตละสวน ทําใหผูใชสามารถติดตามการ
ผลิตไขไก สามารถดูขอมูลของไขไก วิธกีารเก็บรักษาไขไก ขอมูลแมพันธุ สามารถคํานวณอัตราการไขตอวันของแมไกได และ
ยังตอบสนองการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. ขอเสนอแนะ
 ในสวนของระบบติดตามการผลิตไขไกดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ฟารมผลิตไขไก หนองธงฟารม อําเภอปาบอน จังหวัด
พัทลุง ที่พัฒนาข้ึนมา อาจมีในสวนท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดโดยการเพิ่มระบบติดตามของระบบขนสงไขไก และในสวน
ของการขยายระบบเพ่ือรองรับการขยายสาขาของฟารมผลิตไขไกตอไป 
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การสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สดุดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิธีการเลือกหุนดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนเพื่อเลือกหุนที่มีผลตอบแทนสูงและมี
ความเสี่ยงต่ํา และสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบอนุภาค โดยศึกษาจากราคาปดของหุน
ใน SET100 ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2552 ถึง 15 พ.ย. 2562 จากการวิจัยพบวาหุนที่ถูกเลือกจากการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน
นํามาสรางเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) ใหผลตอบแทน 47.31% ความเสี่ยง 2.83 และ Sharpe 

Ratio 15.64 เปรียบเทียบกับกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพของ SET100 ท่ีใหผลตอบแทน 47.74 % ความเสี่ยง 2.77 และ 
Sharpe Ratio 16.13 ผลลัพธใกลเคียงกัน แตจํานวนหุนที่นํามาพิจารณาเพื่อสรางกลุมหลักทรัพยจากการแบงกลุมขอมูล
แบบเคมีนจะใชหุนเพียง 23 ตัว นอยกวาหุนจาก SET100 ที่ตองพิจารณาหุนถึง 100 ตัว  และวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบ
กลุมอนุภาคสามารถนํามาใชในการสรางกลุมหลักทรัพยที่ใกลเคียงเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพเมื่อไมไดพิจารณา
เงื่อนไขในทางปฎิบัติ โดยใหผลตอบแทน 43.58% ความเสี่ยง 2.81 และ Sharpe Ratio 14.41 และจะมีประสิทธิภาพลดลง
เมื่อเพิ่มเงื่อนไขในทางปฏิบัติเขาไป โดยใหผลตอบแทน 32.17% ความเสี่ยง 2.44 และ Sharpe Ratio 11.94 แตยังคงไดผลที่
ดีกวาการลงทุนโดยสุมสัดสวนหลักทรัพยแตละตัว ซึ่งเปนตัวแทนของการลงทุนแบบไมมีความรูที่ใหผลตอบแทน 31.90 % 
ความเสี่ยง 2.52 และ Sharpe Ratio 11.49 เนื่องจากวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาคเปนวิธีการเชิงประมาณคา 
ดังนั้นวิธีการนี้ไมสามารถใหผลลัพธที่ดีที่สุด แตสามารถใหผลลัพธที่ดีพอประมาณท่ียอมรับไดและทันตอเวลาและวิธีหาคา
เหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนภุาคยังใหผลลัพธที่ดีกวาการลงทุนแบบไมมีความรู 

คําสําคัญ: การสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุด การแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน วิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนุภาค 
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Portfolio Optimization with K-Mean Clustering  

and Particle Swarm Optimization 
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University of the Thai Chamber of Commerce 
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Abstract 

This research studies to the stock selection with K-Mean Clustering for selected stocks that high 

returns and low risk. Then to study the portfolio management with Particle Swarm Optimization (PSO).By 

using close prices of stock in SET100 from 1 Jan. 2009 to 15 Nov. 2019.The selected stocks by K-Mean 

clustering generates the Efficient Frontier given expected annual return 47.31 % ,risk 2.83 and Sharpe 

ratio at 15.64  which compare well with Efficient Frontier of SET100 that given of expected annual return 

47.74 % ,risk 2.77 and Sharpe ratio 16.13.By which K-Mean Clustering have consider only 23 stocks, it is 

smaller size than SET100 that consider for 100 stocks. The portfolio management of the selected stocks 

are studied to 2 cases as the unconstrained portfolio and the practical constrained portfolio. In the 

practical constrained portfolio, we given lower boundary of portfolio selection to be equal to 10% and 

having upper boundary 50%.The results show that the unconstrained portfolio with PSO has expected 

return 43.58 % ,risk 2.82 and Sharpe ratio 14.41 whereas the constrained portfolio has 32.17% return, risk 

2.44 and Sharpe ratio 11.94.But PSO still creates portfolio better than random portfolio which has 31.9 % 

of expected return, risk 2.52 and Sharpe ratio 11.49.Since PSO is approximate algorithm so it cannot to 

create the best solution but creates the good enough solution in a timely fashion and PSO has given 

results better than the random portfolio. 

Keywords: Portfolio Optimization , K-Mean Clustering , Particle Swarm Optimization 
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1. บทนํา

การศึกษาของ Harry Markowitz (1952) เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาเชิงปริมาณในการสรางกลุมหลักทรัพยที่
เหมาะสมที่สุด (Portfolio Optimization) โดย Markowitz ไดเสนอแนวคิดที่วานักลงทุนไมไดตองการผลตอบแทนในการ
ลงทุนที่สูงสุดเพียงอยางเดียว แตนักลงทุนมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยที่แตกตางกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน 
โดยการศึกษาของ Markowitz ใชคาเฉลี่ยของผลตอบแทนในอดีตเปนตัววัดผลตอบแทน และใชความแปรปรวน (Variance) 

ของกลุมหลักทรัพยเปนตัววัดความเสี่ยง โดยสมมติฐาน (Assumption) ของ Markowitz คือตลาดในอนาคตจะมีพฤติกรรม
คลายกับที่ผานมาในอดีต จากงานของ Markowitz ไดใหหลักคิดกับนักลงทุนวานักลงทุนจะตองตัดสินใจเลือกระหวาง
ผลตอบแทนกับความเสี่ยง กลาวคือถานักลงทุนตองการผลตอบแทนท่ีสูงจะตองยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปดวย แตถานัก
ลงทุนตองการความเสี่ยงทีต่่ํา ก็ตองยอมรับผลตอบแทนท่ีต่ําดวยเชนกัน 

ปญหาในงานของ Markowitz คือการวัดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของกลุมหลักทรัพยซึ่งจะตองคํานวณคา
ความแปรปรวนรวม (Covariance) ของหลักทรัพยแตละคู ทําใหตองมีการคํานวณในปริมาณมากเมื่อมีหลักทรัพยที่นํามา
พิจารณามีจํานวนมาก และปญหาอีกประการในงานของ Markowitz คือไมมีการพิจารณาเง่ือนไขในทางปฎิบัติจริง ไดแก การ
พิจารณาตนทุนการทําธุรกรรม หรือการพิจารณาสัดสวนการถือครองหลักทรัพยแตละตัว เพราะถาหลักทรัพย ตัวใดมีสัดสวน
การถือครองอยูนอย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพยนัน้จะไมสงผลตอกลุมหลกัทรัพยมากนัก แตจะเปนภาระในการบริหาร
จัดการ และถาหลักทรัพยมีสัดสวนมากเกินไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพยนั้นจะทําใหมีผลตอกลุมหลักทรัพยเปนอยาง
มาก ทําใหความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยเพิ่มขึ้นตามไปดวย เมื่อพิจารณาปญหาในงานด้ังเดิมของ Markowitz ที่ไมไดพิจารณา
เง่ือนไขในทางปฎิบัติจริงจัดเปนปญหาประเภท Convex quadratic programming ซึ่งสามารถหาผลเฉลย (solution) ที่
แนนอนได แตการเพิ่มเง่ือนไขในทางปฏิบัติคือการกําหนดสัดสวนการถือครองในหลักทรัพยแตละตัวเขาไปจะทําใหปญหามี
ความยุงยากมากขึ้น ซึ่ง Bienstock (1996) พบวาปญหากลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดเม่ือเพิ่มเง่ือนไขในการกําหนดสัดสวน
การถือครองในหลักทรัพยแตละตัวเขาไปแลวจะกลายเปนปญหาประเภท Mixed-integer quadratic programming ซึ่งเปน
ปญหาที่มีความซับซอนของปญหามากกวาเดิมและเปนปญหาท่ีจัดอยูในกลุม Non-deterministic Polynomial time (NP)-

complete ที่ไมสามารถหาผลเฉลยที่แนนอนไดภายในเวลาที่เหมาะสมได 
ในการสรางกลุมหลักทรัพยจากหุนนั้นเมื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาหุนจะพบวาหุนแตละตัวจะมีพฤติกรรมที่

แตกตางกัน โดยหุนบางตัวมีผลตอบแทนสูง บางตัวมีผลตอบแทนต่ํา รวมถึงความเสี่ยงของผลตอบแทนที่พิจารณาจากคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น หุนบางตัวมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนสูง หุนบางตัวมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลตอบแทนตํ่า หุนท่ีนักลงทุนตองการเพ่ือนํามาสรางกลุมหลักทรัพยคือหุนที่มีผลตอบแทนสูงและมีความแปรปรวนต่ํา ดังนั้น
การเลือกหุนท่ีมีคุณภาพสูงที่มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ํามากอนจะชวยลดปริมาณหุนท่ีนํามาพิจารณาใหนอยลงไดและ
ทําใหการคํานวณความแปรปรวนรวมของกลุมหลักทรัพยมีจํานวนนอยลง และทําใหสามารถสรางกลุมหลักทรัพยที่มี
ประสิทธิภาพดีกวาการนําหุนท้ังหมดมาพิจารณาเพื่อสรางกลุมหลักทรัพย เพราะไมตองคํานวณเพื่อหาคาความแปรปรวนรวม
จํานวนมากเมื่อมีหุนที่พิจารณาจํานวนมาก 

วิธีการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนเปนวิธีการในการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) ชนิดการเรียนรูแบบไม
มีผูสอน (Unsupervised Learning) ที่ไดรับความนิยมมานานในการแบงกลุมขอมูล ซึ่งเปนวิธีการที่คิดคนโดย Hugo 

Steinhaus ในป 1956 โดยผูที่นําวิธีการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนไปประยุกตใชคนแรกคือ J. MacQueen ในบทความ Some 

Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations ดังนั้นจึงนาจะเปนประโยชนในการนําวิธีการ
แบงกลุมขอมูลแบบเคมีนมาใชเพ่ือแบงกลุมหลักทรัพยตามคาเฉลี่ยของผลตอบแทนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรางกลุม
หลักทรัพยที่มีคาเฉลี่ยของผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ําตอไป 
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วิธีการฮิวริสติก (Heuristic) หรือเมตาฮิวริสติก (Meta-heuristic) ถูกนํามาใชในการแกปญหาการสรางกลุม
หลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข โดย Mukesh และ Priyank (2015) ไดทําการสํารวจบทความวิจัยทางดานการสราง
กลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดในตลาดหุนพบวาวิธีการที่ถูกนํามาใชในการหาสัดสวนของหลักทรัพยเพื่อการสรางกลุม
หลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเปนที่นิยมมี 3 วิธี ไดแก พันธุกรรม (Genetic Algorithm)  ทฤษฏีฟซซี (Fuzzy Theory) และ 
วิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค (Particle Swarm Optimization) นอกจากนั้นแลว Can B. Kalayci และคณะ 
(2019) ไดทําการสํารวจบทความวิจัยเกี่ยวกับการนําความฉลาดเชิงกลุม (Swarm Intelligence) มาใชในการสรางกลุม
หลักทรัพยที่เหมาะสมท่ีสุดโดยจาการสํารวจพบวาวิธีการท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสม
ที่สุดคือวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค โดยมีสัดสวนมากถึง 63% จากท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงวิธีหาคาเหมาะสมที่สุด
แบบกลุมอนุภาคเปนวิธีการท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการนํามาแกปญหาการสรางกลุมหลักทรัพยท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 สัดสวนการนําความฉลาดเชิงกลุมประเภทตางๆไปประยุกตใชกับการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สดุ 

ที่มา: A comprehensive review of deterministic models and applications for mean-variance 

portfolio optimization 

 จากที่กลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวาการนําวิธีการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนมาใชเพื่อเลือกหุนและวิธีหาคาเหมาะสม
ที่สุดแบบกลุมอนุภาคมาใชในการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไขในทางปฏิบัติจะทําใหนักลงทุนสามารถ
สรางกลุมหลักทรัพยที่ผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ําตามที่ตองการได ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดแบงกลุมหลักทรัพยในกลุม 
SET 100 โดยใชการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนมาประยุกตใช เมื่อไดกลุมหลักทรัพยที่มีผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงตางๆ
แลว ผูวิจัยไดนํากลุมหลักทรัพยในกลุมตางๆมาจัดสัดสวนการลงทุนเพื่อดูผลตอบแทนเฉลี่ยดวยวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบ
กลุมอนุภาค พบวาการจัดการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนและหาสัดสวนการลงทุนดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค
สามารถใชในการบริหารจัดการการลงทุนที่เหมาะสมไดดี 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

2.1 เพื่อแบงกลุมหลักทรัพยดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนและเลือกหลักทรัพยที่มีคุณภาพสูงคือมีผลตอบแทน
สูงและความเสี่ยงต่ํา 

2.2 เพื่อหาสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยดวยวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนุภาคเพื่อสรางกลุมหลักทรัพยที่มี
ความเสี่ยงต่ํา จากผลตอบแทนท่ีกําหนดดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค 

 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

วันเพ็ญและคณะ (2559) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงงานและผลงานวิจัย ดวยเทคนิคการ
วิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได 
โดยมีการออกแบบและสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงงานและผลงานวิจัย โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหกลุม
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สําหรับวิเคราะหรูปแบบการจัดการขอมูลของระบบ โดยใชการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนเพ่ือชวยในการวิเคราะหหาแนวโนม
ความสัมพันธระหวางขอมูลและกลุม จากการวิจัยไดขอสรุปวาการจัดกลุมโดยใชการแบงกลุ มขอมูลแบบเคมีนเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดกลุมขอมูลโครงงานและผลงานวิจัย เนื่องจากเปนลักษณะของขอมูลที่มีความหลากหลาย ซับซอน โดยเฉพาะ
การจัดกลุมขอมูลในรูปแบบของขอความภาษาไทย ซึ่งสอดคลองกับที่ Zhexue Huang ไดกลาววาการแบงกลุมขอมูลแบบ
เคมีนมีประสิทธิภาพในการจัดกลุมขอมูลที่มีขนาดใหญ 

Mukesh (2015) ไดทําการสรุปวรรณกรรมที่นําเสนอในประเด็นการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดในตลาดหุน 
โดยเปรียบเทียบงานวิจัยใน 3 ประเด็น ไดแก พื้นฐานของเทคนิคในการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุด ตลาดหุน และแบบจําลองความ
เสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. พืน้ฐานของเทคนิคในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดท่ีนิยมในการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมไดแก ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithm) , ทฤษฏีฟซซี (Fuzzy Theory) และ วิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค (Particle 

Swarm Optimization) ตามลําดับ 

2. ขอมูลจากตลาดหุนที่ไดรับความนิยมในการนํามาศึกษาไดแก ตลาดหุนไตหวัน (Taiwan Stock Exchange) ,

ตลาดหุนเซี่ยงไฮ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหุนบอมเบย (Bombay Stock Exchange) ตามลําดับ 
3. แบบจําลองท่ีใชวัดความเสี่ยงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือความแปรปรวน (Variance) , คาเฉลี่ยความคลาด

เคลื่อนสัมบูรณ (Mean Absolute Deviation) ตามลําดับ 
งานวิจัยของ Mukesh ไดแสดงใหเห็นถึงทิศทางงานวิจัยในอนาคตคือการพยายามรวมตัวช้ีวัดทางดานปจจัยพ้ืนฐาน

และทางดานเทคนิคใหรวมกันไดอยางเหมาะสม รวมถึงผลกระทบในประเด็นทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เชน การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงหรือการพิจารณาตนทุนการทําธุรกรรมจะถูกนํามาศึกษาหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการใชเวลาในการคํานวณท่ีมากหรือ
ประเด็นท่ีจะปรับปรุงเรื่องเหลานี้เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและใชงานไดงาย 

Can B.Kalayci และคณ ะ  (2019 ) ได ทํ าการสํ ารวจบทความวิจั ย เกี่ ย วกั บ  mean-variance portfolio 

optimization คือเปนงานวิจัยท่ีใชคาความแปรปรวนรวมเปนเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงตามแนวทางของ Markowitz โดย
ศึกษาจากบทความวิจัยจํานวน 175 บทความ ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา  ไดสรุปเทคนิคการหาผลเฉลยเพื่อสรางกลุม
หลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดสามารถทําไดหลายวิธี สามารถแบงไดกวางๆเปน 2 ประเภท ไดแกเทคนิคที่หาผลเฉลยที่ถูกตองได 
(Exact Solution Techniques) และเทคนิคที่หาผลเฉลยท่ีเปนคาประมาณ (Inexact Solution Techniques) โดยประเภท
ยอยตางๆแสดงใหเห็นในภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 วิธีการหาผลเฉลยในการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมท่ีสุด 

ที่มา: A comprehensive review of deterministic models and applications for mean-variance 

portfolio optimization 
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นอกจากน้ันแลว Can B. Kalayci และคณะ ไดทําการสํารวจบทความวิจัยเกี่ยวกับการนําความฉลาดเชิงกลุมมาใช
ในการทําการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุด โดยสัดสวนของการนําไปใชไดแสดงมาแลวในรูปภาพท่ี 1 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ เก็บขอมูลราคาปดรายวันของหุนในกลุม SET100 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2552 ถึง15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากระบบ SET Smart แลวนํามาเก็บในรูป Comma Separate Value (csv) 

แลวนํามาเขียนโปรแกรมเพื่อทําการศึกษาดวยภาษา Python โดยใชโปรแกรม WinPython เปนเครื่องมือในการเขียน 

4.2 การแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน 

อานขอมูลจากไฟลดวยฟงกช่ัน read_csv จาก package pandas นํามาคํานวณของผลตอบแทนรายวันดวย
ฟงกช่ัน pct_change นําผลตอบแทนรายวันที่คํานวณไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดวยฟงกช่ัน mean และ 
std ตามลําดับ นําคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีคํานวณไดมาสรางกราฟดวยฟงกช่ัน plot จาก package matplotlib 

จะไดผลลัพธดังแสดงในภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 การกระจายของผลตอบแทนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหุนในกลุม SET100 

นําขอมูลมาแบงกลุมดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนโดยใชฟงกช่ัน KMeans จาก package sklearn.cluster 

กําหนดคา K = 4 เพื่อตองการแบงกลุมตามผลตอบแทนและความเสี่ยงเปน 4 กลุม ไดผลตามภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 ผลการแบงกลุมหุนใน SET100 ดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน 

เมื่อตัดขอมูลที่ผิดปกติซึ่งมีขอมูลเพียง 2 ตัวออกไปแลวนําขอมูลที่เหลือไปแบงเปน 4 กลุม จากนั้นนําขอมูลของหุน
แตละกลุมไปสรางกลุมหลักทรัพยแลวเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของแตละกลุม โดยกลุมหลักทรัพยที่สรางจะ
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เปนกลุมหลักทรัพยที่ยังไมไดพิจารณาเง่ือนไขบังคับในทางปฏิบัติซึ่งจะทําใหสามารถหาผลเฉลยที่ถูกตองได ทําใหสามารถ
สรางกลุมหลักทรัพยที่อยูบนเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) ได โดยในงานวิจัยนี้จะพิจารณา 2 
จุดสําคัญบนเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพคือจุดที่ใหความผันผวน (Volatility) ต่ําที่สุด กับจุดที่ใหคาอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือ Sharpe Ratio สูงที่สุด โดยการคํานวณจะอาศัยฟงกช่ัน min_volatility และ 
max_sharpe ตามลํ าดับจาก  package pypfopt.efficient_frontier ซึ่ งการคํ านวณค า  Sharpe Ratio จะใช อั ตรา
ผลตอบแทนแบบท่ีไมมีความเสี่ยง (Risk Free Rate) เทากับ 3% โดยอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป จาก
เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย 

4.3 สรางกลุมหลักทรัพยดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค 

เนื่องจากแนวทางด้ังเดิมของ Markowitz ไมไดพิจารณาเง่ือนไขบังคับในทางปฏิบัติทําใหเปนปญหาในกลุม Convex 

quadratic programming problem ซึ่งสามารถหาผลเฉลยที่ถูกตองไดภายในเวลาที่เหมาะสม แตการเพิ่มเง่ือนไขบังคับ
ในทางปฏิบัติเขาไปอยาง cardinality constraint คือการกําหนดสัดสวนมากท่ีสุดและนอยท่ีสุดในการถือครองหุนแตละตัวจะ
ทําใหปญหาซับซอนขึ้นทําใหปญหาเปลี่ยนไปอยูในกลุม mixed-integer quadratic programming ซึ่งจัดเปนปญหาประเภท 
NP-Complete ที่ไมสามารถหาผลเฉลยท่ีถูกตองไดภายในเวลาอันจํากัด จึงไดมีการเสนอวิธีการฮิวริสติกหรือเมตาฮิวริสติก
ขึ้นมาเพื่อหาผลเฉลยที่ยอมรับไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งวิธีการหนึ่งที่เปนวิธีการที่นํามาใชอยางกวางขวางในการสรางกลุม
หลักทรัพยที่เหมาะสมที่สุดคือวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใชวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบ
กลุมอนุภาคมาใชในการสรางการสรางกลุมหลักทรัพยที่เหมาะสมท่ีสุด โดยกําหนดคา inertia weight เทากับ 0.9 สวน 
social parameter และ cognitive parameter เทากับ 1.494 ซึ่งคาดังกลาวอางอิงจากงานวิจัยของ Wei Chen และคณะ 
(2006) โดยกําหนดใหฟงก ช่ันวัตถุประสงค  (Objective Function) คือ Sharpe Ratio โดยกําหนดใหอัตราดอกเบี้ยที่
ปราศจากความเสี่ยง เทากับ 3% อางอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป 

  
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 สรางกลุมหลักทรัพยดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค 

จากการแบงกลุมดวยการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนพบวากลุมที่ 1 เปนกลุมที่ความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนสูง
ประกอบดวยหุน 23 ตัว กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนตํ่า ประกอบดวยหุน 22 ตัว กลุมที่ 3 เปนกลุมที่ความ
เสี่ยงสูง ผลตอบแทนต่ําประกอบดวยหุน 32 ตัว และกลุมที่ 4 เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง ประกอบดวยหุน 21 
ตัว จากนั้นนําหุนในแตละกลุมมาสรางเสนกลุมหลักทรพัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาตําแหนงท่ีมีคา Shape Ratio สูงที่สุด 
และตําแหนงท่ีมีความผันผวนต่ําที่สุด เปรียบเทียบกับ SET100 ไดผลลัพธตามตารางที่ 1 และ 2 

ตารางที่ 1 ผลการสรางเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ ณ ตําแหนงทีม่ีคา Shape Ratio สูงที่สุด   
รายการ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4  SET 100 

Expected annual return 47.31 18.35 18.69 44.91 47.74 

Volatility 2.83 1.96 2.56 3.35 2.77 

Sharpe Ratio 15.64 7.83 6.12 11.81 16.13 

 

 ผลลัพธตามตารางที่ 1 จะเห็นวาผลตอบแทนที่คาดหวัง ความผันผวน และ Sharpe Ration ของกลุมที่ 1 มีคา
ใกลเคียงกับเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพในตําแหนงที่ใหคา Sharpe Ratio สูงสุดท่ีสรางจาก SET 100 ทั้งหมด แตใน
กลุมที่ 1 มีหลักทรัพยที่นํามาพิจารณาเพียง 22 ตัว 
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ตารางที่ 2 ผลการสรางเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ ณ ตําแหนงที่มีความผันผวนต่ําที่สดุ 
รายการ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4  SET 100 

Expected annual return 30.62 7.25 13.51 33.05 6.11 

Volatility 2.34 1.60 2.31 3.23 1.54 

Sharpe Ratio 11.82 2.66 4.56 10.25 2.02 

ผลลัพธตามตารางท่ี 2 จะเห็นผลตอบแทนที่คาดหวัง ความผันผวน และ Sharpe Ration ของกลุมที่ 2 มีคา
ใกลเคียงกับเสนกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพในตําแหนงที่มีคาความผันผวนต่ําที่สุดท่ีสรางจาก SET 100 ทั้งหมด แตใน
กลุมที่ 1 มีหลักทรัพยที่นํามาพิจารณาเพียง 23 ตัว  

5.2 ผลการสรางกลุมหลักทรัพยดวยวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค 

พิจารณากลุมที่ 1 ผูวิจัยไดสรางกลุมหลักทรัพยที่สรางจากวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาคแบบมีเง่ือนไข
บังคับและไมมีเงื่อนไขบังคับ โดยเง่ือนไขบังคับในที่นี้คือ cardinality constraint ซึ่งกําหนดสัดสวนการถือครองหุนขั้นต่ําใน
แตละตัวไมนอยกวารอยละ 10 และมากที่สุดไมเกินรอยละ 50 โดยผูวิจัยไดสรางกลุมหลักทรัพยที่เกิดจากการสุมคาสัดสวน
ของหลักทรัพยแตละตัวมา 10 ครั้ง ซึ่งเปนตัวแทนการของลงทุนแบบไมมีความรูเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีหาคาเหมาะสมที่สุด
แบบกลุมอนุภาคไดผลตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการสรางกลุมหลักทรัพยดวยวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนภุาคกับสดัสวนแบบสุม 

รายการ PSO แบบไมมีเง่ือนไข PSO แบบมีเงื่อนไข สัดสวนแบบสุม 

Expected annual return 43.58 32.17 31.90 

Volatility 2.81 2.44 2.52 

Sharpe Ratio 14.41 11.94 11.49 

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาวิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนุภาคแบบไมมีเงื่อนไขจะไดผลลัพธใกลเคียงกับเสน
กลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ แตเมื่อเพิ่มเง่ือนไขในทางปฏิบัติเขาไปจะทําใหผลลัพธที่ไดลดลงอยางมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยในอดีตที่กลุมหลักทรัพยจะไดผลตอบแทนลดลงเมื่อมีการเพิ่มเง่ือนไข แตเมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดสัดสวนแบบ
สุมซึ่งเปนตัวแทนของการลงทุนแบบไมมีความรูแลว วิธีหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบกลุมอนุภาคยังคงใหผลลัพธที่ดีกวา 

6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

ผูวิจัยไดทดลองใชการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีนมาใชเพื่อเลือกหลักทรัพยพบวาการแบงกลุมขอมูลแบบเคมีน
สามารถใชเลือกหลักทรัพยที่มีลักษณะที่ตองการคือผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ําได โดยไมตองพิจารณาหลักทรัพยใน  
SET100 ท้ังหมด และวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาคสามารถนํามาใชในการสรางกลุมหลักทรัพยที่ใกลเคียงเสนกลุม
หลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพเม่ือไมไดพิจารณาเง่ือนไขในทางปฎิบัติ และจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเพิ่มเง่ือนไขในทางปฏิบัติ
เขาไป แตยังคงไดผลที่ดีกวาการลงทุนโดยสุมสัดสวนหลักทรัพยแตละตัว ซึ่งเปนตัวแทนของการลงทุนแบบไมมีความรู 

จากการวิจับพบวาการปรับตําแหนงของอนุภาคในระหวางที่หาผลเฉลยเปนแบบพลวัตร งานวิจัยดานวิธีหาคา
เหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาคทั่วไปจะกําหนดใหคาของ Cognitive Parameter และ Social Parameter เปนคาที่เทากัน 
เพื่อใหเกิดความสมดุลในการปรับตําแหนง ซึ่งในอนาคตอาจจะทําการวิจัยปรับปรุงวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาคให
สามารถปรับคา Cognitive Parameter และ Social Parameter ที่เปนพลวัตรได 
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การศึกษาการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบ Real-time 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการตรวจจับองคประกอบของใบหนา โดยใชวิธีการของ Harr Cascade 

Classifier และทําการประเมินคาความแมนยําในการระบุองคประกอบของใบหนาจากผูใชงานจริงจํานวน 30 คน พบวา
ประสิทธิภาพของคาความแมนยําในการระบุองคประกอบของใบหนาแบบหนาตรงจะมีความแมนยําท่ีคาเฉลี่ย 95.83 แบบมี
สิ่งบดบัง(ใสหนากาอนามัย)มีคาเฉลี่ยที่ 25.00 แบบแสงสวางมากมีคาเฉลี่ยที่ 80.00 และแบบแสงนอยมีคาเฉลี่ยที่ 84.17 คา
ความแมนยําที่ตรวจจับไดสามารถนําไปเปนขอมูลในการศึกษาและพัฒนาตอในงานวิจัยอ่ืน 

คําสําคัญ: ตรวจจับองคประกอบของใบหนา, Real-time Harr Cascade Classifier 

Real-time Facial Feature Detection 

Pisit Manlong1, Phatthrawut Khlayphruk1, Suntiphab Srichan1, and Natchamol Srichumroenrattana1* 

1Business Computer Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 
*natchamol@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The objective of this research is to study the method for detecting facial composition and identify 

which face elements are in which parts such as face, eyes, nose and mouth by using Harr Cascade Classifier 

method. Then we evaluated the accuracy in identifying face composition from 30 real users and found 

that the accuracy of the straight face identification is at 95.83 in average, which shows that this method 

can be used effectively. 

Keywords: Face composition detection, Real-time Harr Cascade Classifier 
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1. บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีดานภาพถายและวีดีโอไดรับความสนใจและมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ไดมีเทคโนโลยีที่พัฒนา
มาเพื่อชวยใหเราสามารถใชชีวิตไดอยางสะดวกสบาย รับรูเรื่องราวรอบตัวที่เกิดขึ้นในสังคมไดในเวลาเพียงไมกี่วินาที เรา
สามารถติดตอสื่อสารกันผานสื่อโซเซียลแทนการพูดคุยแบบตัวตอตัว อีกทั้งยังสามารถยกระดับการรักษาความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวย
ระบบสแกนใบหนา ปญหาในการพัฒนาเทคโนลียีดังกลาวจะตองอาศัยความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของ
ใบหนา เนื่องจากใบหนา และ องคประกอบที่อยูบนใบหนาของแตละคนมีความแตกตางกัน การท่ีจะตรวจจับองคประกอบ
เหลานั้นตองเขาใจถึงตําแหนงและลักษณะเฉพาะขององคประกอบน้ัน โดยท่ัวใบหน าของเราจะมีลักษณะเปนวงรี ใบหนา
ดานบนจะประกอบไปดวย หนาผาก คิ้ว ดวงตา บริเวณกลางใบหนาก็คือตําแหนงของจมูกและใบหนาดานลางจะเปนตําแหนง
ของปากกับคาง องคประกอบท่ีกลาวมาน้ันก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองยกตัวอยางเชน ดวงตา ลักษณะเฉพาะของดวงตา
คือมีดวงตาสองดวงอยูระหวางจมูก รูปรางกลมและมีเฉดสีที่เขมกวาบริเวณใบหนา พ้ืนท่ีบริเวณดวงตาเม่ือโดนแสงจะเกิดการ
สะทอนของแสงออกจากดวงตา หรือ ปาก ลักษณะเฉพาะของปากคือมีตําแหนงอยูบริเวณใบหนาดานลาง รูปรางยาว ริมฝปาก
จะมีเฉดสีที่เขมกวาใบหนา เปนตน 

จากเหตุผลขางตนทางผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิธีการตรวจจับองคประกอบของใบหนาดวยวิธีการของ harr 

cascade classifier ที่เปนที่นิยมของนักวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการตรวจจับองคประกอบของใบหน า มีจํานวนงานวิจัยที่
หลากหลาย ดังน้ันทางผูวิจัยจึงทําการสรุปผลเพื่อที่จะทําใหผูสนใจสามารถนําผลการตรวจจับองคประกอบของใบหนาไปเปน
ทางเลือกในการใชขอมูลสําหรับการศึกษาและพัฒนาตอในงานวิจัยอ่ืนได 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบ Real time 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
ธนสรรค แกนเพชร, สุวิทย เขียวสระคู และเสกสรร เมฆขุนทด (2555) ไดศึกษาระบบบันทึกการปฏิบัติติงาน

ออนไลนดวยใบหนา โดยการอินพุตรูปภาพไวในเฟรมและนําเอา haar cascade face เปนตัวกําหนดคาเริ่มตนตัวแปร ดึง
ขอมูลใบหนาจากฐานขอมูล และบันทึกขอมูลลงในเว็บไซตที่ไดออกแบบและสรางบันทึกการปฏิบัติติงานออนไลนดวยใบหนา
โดยผูใชจะตองเขาเว็บไซตเพ่ือเขาสูหนา Home Page และlogin เขาสูระบบจะพบกับ 2 ตัวเลือกคือ 

1.การเรียนรู คือ การนําภาพใบหนาท่ีถายไวเก็บเพื่อใชในเครื่อง Server เพื่อใชในการประมวลผล
2.การบันทึกเวลาเขาทํางาน คือการนําภาพท่ีไดมาไปประมวลผลกับภาพท่ีอยูในเคร่ือง Server เมื่อมีความถูกตองจะสงขอมูล
ชองผูใชไปท่ี Webpage แตถาภาพท่ีสงมาไมถูกตองจะใหผูใชระบบถายภาพใหม  
และทําการตรวจหาการเคลื่อนไหวจากรูปใบหนาท่ีอินพุตเขามาและตรวจสอบ User และ Password ของ Admin จากนั้นลด
ขนาดภาพใหไดขนาดท่ีเหมาะสม ตอมาแปลงภาพสีในเฟรมใหเปนภาพโทนสีเทา Gray Scale เพื่อใหประมวลผลไดงายและ
รวดเร็ว จากนั้นจะทําการตรวจจับใบหนา ตรวจสอบองคประกอบของใบหนา เปรียบเทียบใบหนา และใชรูจําใบหนาดวย 
Eigenface หากพบวาขอมูลตรงกับฐานขอมูล จะสงขอมูลไปยังฐานขอมูลเพื่อแสดงผล และบันทึกขอมูลการทํางาน 

บัณฑิต สมบูรณ (2557) ไดศึกษาการจับภาพใบหนาจากลองวงจรปด โดยเพ่ิมเทคนิคปรับปรุงภาพดวยเทคนิคมัลติส
เตจไฮไดนามิคเรนจ (high dynamic range)ภาพถายที่ไดนั้นมาจาก กลองวงจรปด (CCTTV) ความละเอียดของภาพอยูที่1.3

ลานพิกเซล รูปภาพที่นํามาใชมีขนาด640X480 ซึ่งไดแบงกลุมการตรวจจับออกเปนสองกลุม คือ กลุมลักษณะของถาพถายท่ีมี
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สภาพแสงไมสม่ําเสมอ และกลุมลักษณะของภาพถายที่มีสภาพแสงคอนขางสมํ่าเสมอ จากนั้นนําผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบ
กันระหวางภาพถายตนฉบับจากกลองวงจรปดกับภาพจากการทํามัลติสเตจไฮไดนามิคเรนจ  ที่ปรับปรุงโดยการคัดลอกภาพ
ออกมาเปนสองสวน สวนแลกจะเปนภาพตนฉบับ สวนที่สองจะเปนภาพท่ีผานการปรับปรุงดวยมัลติสเตจไฮไดนามิคเรนจ 
ประเมินโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากคะแนนความถูกตองของจํานวนใบหนาที่สามารถคนหาไดถูกตองตามกลุมลักษณะ
ของภาพ 

วิทวัส วิทยาไกรเลิศ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับการการวิเคราะหภาพใบหนา3มิติสําหรับการระบุตัวตนและยืนยันตัว
บุคคลโดยสรางแบบจําลองอัลกอลิทึม AAM (Active Appearance Model) ในการสรางแบบจําลอง3มิติ  และใช
แบบจําลองอัลกอลิทึม ASM (Active Shape Model)เพื่อจําลองพื้นผิว และอัลกอลิทึม (Active Texture Model)เพื่อจําลอง
รูปลักษณ ออกแบบโครงสรางของแบบจําลองรูปราง โดยใช จุด (Landmark)เพื่อระบุตําแหนงใหคลอบคลุมสวนสําคัญบน
รูปภาพใบหนา แลวนําขอมูลตําแหนงท่ีไดมาสรางแบบจําลองรูปรางดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก และนําขอมูลความ
เขมของจุดภาพ (Pixel) มาสรางแบบจําลองพื้นผิวดวยการใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก และใชวิธีการ Independent 

component analysis(ICA) ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหความเขมของจุดภาพใบหนาไดดี 
วิยดา ยะไวทย,ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด (2561) ไดศึกษาแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือสําหรับ

ระบบลงเวลาการปฏิบัติงานโดยใชการจดจําใบหนา โดยทําการตรวจจับใบหนาและสแกนหลายคร้ังครั้ง จะไดผล Sub 

Window เนื่องจากมีใบหนามากกวาหนึ่ง จึงไดใช Cascaded เปนตัวจําแนกประเภทใหเปน Classifier หลายตัวนํา รูปภาพ
มาประมวลผลและเปรียบเทียบกับฐานขอมูล เพื่อระบุตัวตน นําอัลกอริทึม PCA แปลงภาพใบหนาบุคคลสองมิติใหเปน
เวกเตอรหนึ่งมิติ และเก็บบันทึกไวในฐานขอมูล จากนั้นนําเอารูปภาพที่ตองการมาเปรียบเทียบกับภาพในฐานขอมูลเพื่อ
วิเคราะหความถูกตอง 

สุทธิรักต ตาละลักษณ (2557) ไดศึกษาระบบรูจําใบหนาบน Smart Phone เพื่อตรวจสอบการทํางานนอกพ้ืนที่ 
โดยจะตอง login เขาสูรระบบดวย smartphone ดวย Username  และ Password จากนั้น เลือกลูกคาที่จะไปพบ และ
ถายภาพสถานท่ีและเวลาที่นัดพบ ระบบจะสงขอมูลไปยังฐานขอมูลเพื่อบันทึกเพื่อยืนยันการทํางาน และระบบเปรียบเทียบ
ใบหนาใน Frame และขอมูลใบหนาที่บันทึกไวเปนตนแบบทั้งหมด จากนั้นหาคา Eigen Distance ระหวางใบหนาภายใน 
Frame และใบหนาที่บันทึกไว ซึ่งจะทําการซึ่งจะทําการเปรียบเทียบทุกหนาของตนแบบ โดยหาคาจากEigenvalue ซึ่ง
คํานวณมาจาก Function cvEigenDecomposite  หรือ EmguCV เมื่อไดคา Eigen Distance ของใบหนา ก็จะทําการระบุ
ระยะหางแตละจุดของ คิ้ว ตา จมูก และปาก  จากนั้นทําการแปลงรูปใบหนาใน Frame ใหเปนรูปภาพแบบ Gray Scale ถา
หากใบหนามีความคลายคลึงมากท่ีสุดก็จะสงคาออกมาเปนช่ือของใบหนานั้น 

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม และไพชยนต คงไชย(2561)ไดศึกษาระบบจะตรวจสอบการเขาเรียนของ
นักเรียนดวยการรูจําใบหนา สวนท่ีหนึ่งจะเปนสวนตรวจจับใบหนา โดยใช Harr cascade ในการตรวจสอบเมื่อระบบตรวจพบ
ใบหนา จะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถตรวจจับใบหนาหลายคนในเวลาเดียวกันได สวนที่สองจะเปนสวนประมวลผลรูจํา
ใบหนา ระบบจะดึงขอมูลจากฐานขอมูล เพื่อมาเปรียบเทียบการรูจําใบหนาของนักเรียนกับขอมูลในระบบ สวนที่สามคือสวน
บันทึกขอมูลการตรวจสอบการเขาเรียน จะบันทึกผลลัพธที่ไดจากการระบุตัวตนที่เสร็จสิ้นแลวนํามาบันทึกลงใน Google 

spreadsheet เปนฐานขอมูลอยางงายบนเครือขายคลาวด และสวนที่สี่คือสวนแสดงผลขอมูลการตรวจสอบการเขาเรียน ได
นําเอาGoogle sites มาใชแสดงผลขอมูลการตรวจสอบการเขาเรียน ทําใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกมากย่ิงขึ้น 
และสามารถแกไขขอมูลการระบุตัวตนใหกับผูสอน เมื่อระบบมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในคาบเรียน ในสวนประมวลผลรูจําใบหนา
จะมีหนาจอแสดงผลลัพธการเขาเรียนพรอมหนาเปรียบเทียบใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อใหผู สอนตรวจสอบความถูกตองของ
ผลลัพธการตรวจสอบและสามารถแกไขขอมูลใน Google spreadsheet หากผลการตรวจสอบไมถูกตอง 
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย

ผูวิจัยไดดําเนินงานตามลําดับ โดยกําหนดขั้นตอนการทํางานไว ดังนี ้
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 สวนที่ 1 ศึกษาความเปนไปไดของงานวิจัย  
 การศึกษาระบบเดิม โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยของ Onder Tutsoy และ Fatma Gongor ที่ไดทําการ
ตรวจจับองคประกอบของใบหนา โดยในข้ันตอนแรก นําภาพถายที่ไดจากกลองเขามาเตรียมการตรวจจับองคประกอบของ
ใบหนา ข้ันท่ีสอง นําใบหนาในข้ันตอนแรกดําเนินการตรวจจับใบหนาจากภาพโดยใชอัลกอริทึม Viola-Jones โดยจะแบงภาพ
ที่ถายไวออกเปนสี่เหลี่ยมและแยกสวนของแตละสี่เหลี่ยมตัง้อยูทั่วทุกภาพ แตละสี่เหลี่ยมจะมี 2 ดาน สวางและมืด โดยทั่วไป
แลวสี่เหลี่ยมผืนผาจะการแบงดานสวางและดานมืดสองสามหรือสี่ตัวในตัวเอง ใชคุณสมบัติเหลานั้นในการระบุวัตถุที่อยูถายใน
ภาพ ขั้นที่3 การวัดระยะทางใบหนาที่ตรวจพบ และตีความโดยใช Physiognomy science ซึ่งเปนการวิเคราะหบุคลิกภาพ 
ใบหนาตามลักษณะทางกายภาพ แสดงเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลโดยการประเมินระยะทางใบหนาท่ีสอดคลองกัน 

 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําระบบใหม โดยใชอัลกอริทึม Haar Cascade Classifier เพื่อทําการพยากรณ
การตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบ Real time โดยคุณลักษณะที่ใชตรวจสอบองคประกอบของใบหนา คือ กรอบ
สี่เหลี่ยมท่ีมีดานสวางดานมืด ซึ่งองคประกอบของใบหนา เชน ตา จมูก ปาก จะมีความเขมที่มากกวาผิวหนา เมื่อนํากรอบ
สี่เหลี่ยมไปทาบบริเวณใบหนาดานท่ีเขมกวาก็จะมีความเปนไปไดที่จะเปนองคประกอบของใบหนาซึ่งก็คือ ตา จมูกและปาก 

ขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทมึ harr cascade classifier 

Integral image 
นํารูปภาพเขาสูกระบวนการหาผลรวมของพิกเซล โดยทําการ Integral image เพื่อท่ีเราจะสามารถคาํนวณผลรวม

ของพิกเซลไดอยางรวดเร็วซึ่งมีสมการดังน้ี 

 

เมื่อ  คือ ภาพอินทิกรัลที่ตําแหนงจุดของ  และ  คือภาพท่ีนําเขาจากวีดีโอท่ีจะนํามาตรวจจบั
วัตถุองคประกอบท่ีตองการ โดยจะนําไปใชในขั้นตอน Cascade classifier 

ตัวจําลองรูปแบบ Harr-like feature 

การหาวัตถุในภาพโดยใชตัวจําลองรูปแบบ ซึ่งการกําหนดลักษณะของตัวจําแนกอยางออน ) ( นั้นหาไดจาก
สมการ 

 
ถา  )คาผลรวมพิกเซล (มากกวาหรือเทากับ  0 จะเปนลบหมายความวาไมใชวัตถุท่ีตองตรวจจับ ถามีคาอื่นท่ีมากกวา 
0 จะเปนบวกซ่ึงหมายถึงจะมีวัตถุใหตรวจจับ 

 
  คือคาความแตกตางของผลรวมพิกเซลในพ้ืนท่ีสีดําและสีขาว โดย  คือภาพตัวอยาง และ  ผลรวมของภาพ
อินทิกรัลที่อยูในพ้ืนท่ีสีดําและสีขาวของ   
 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ตัวจําลองรูปแบบ Harr-like feature 

 

การเรียนรูแบบ AdaBoost และ Cascade classifier 
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วิธีการเรียนรูเพ่ือคนหาคาของกลุมพิกเซลท่ีมคีวามใกลเคียงกับรูปทีน่ําเขามา โดยจะหาคาของตัวจําแนกอยางออน
ดวยขั้นตอนดังน้ี 

กําหนดให  

คือภาพตัวอยางท่ีนําเขาจากวีดโีอจากท้ังหมด  ภาพ จนกวาโปรแกรมจะหยุดทํางาน  เปนคาของ  ที่จะเทากับ 
1 เมื่อภาพเปนบวก และมีคาเทากับ  -1 เมื่อมีคาเปนลบ 

เริ่มคาน้ําหนัก 

เริ่มคาน้ําหนักท่ีจะใชในการปรับคา โดย  คือนํ้าหนักของภาพในรอบการคํานวน  

สําหรับคาของ คือ  

เมื่อกําหนดคาตางแลวจะทําการคํานวณหาคาความผิดพลาดของน้ําหนักที่นอยที่สุด   เพื่อนําไปปรับน้ําหนักในรอบถัดไป
 กําหนดเง่ือนไขใหหยุดทํางานเมื่อมีความผิดพลาดน้ําหนัก  มากเกินไป และทําการเซ็ตคาคงที่  เพื่อนําไป

คํานวณในสมการท่ีไดรับการปรับคาน้ําหนัก จากนั้นจะทําการปรับคาน้ําหนัก  คือคานํ้าหนักท่ีไดทําการปรับแลว และ 
 คือผลลัพธที่ไดจากการจําแนกเปนตัวจําแนกที่แข็งแรง 

หาคาความผิดพลาดของน้ําหนัก    

ถาคาความผดิพลาดเกินกําหนดจะหยุด  

กําหนดคาคงท่ี  

ปรับคาน้ําหนัก 

 ทําการนอรมัลไลเซชั่น 

ผลลัพธตัวจําแนกสุดทาย  ) ตัวจําแนกท่ีแข็งแรง (: 

  

Cascade classifier เปนการหารูปรางท่ีตองการโดยการใชตัวจําแนกท่ีไดจากกระบวนการกอนหนานี้มาทําซ้ําหลายๆรอบเพื่อ
ลดพื้นที่ที่เปนลบ ซึ่งในแตละรอบของการจําแนกก็จะตัดพื้นที่ลบออกไปในทุกรอบที่มีการตรวจจับได  เมื่อจบกระบวนการ
ดังกลาว จํานวนของพ้ืนที่ที่มีคาเปนลบจะลดลงจนไดรูปรางของวัตถุท่ีตองการ และในการจําแนกเพื่อหารูปรางที่ตองการนี้จะ
ทํากับภาพท่ีทําการอินทิกรัล 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของ cascade classifier 

 

สวนที่ 2 การออกแบบขั้นตอนการทํางาน ประกอบไปดวยข้ันตอนดังน้ี 
1.ใชคําสั่งเปดกลอง 
2.เมื่อกลองทํางานจะแปลงภาพวีดีโอที่ไดรับเขามาเปน gray scale 

3.ทําการสรางกรอบส่ีเหลี่ยมระบุองคประกอบของใบหนาโดยใชตัว detect multiscale 

4.ทําการตรวจจับองคประกอบของใบหนาดวยวิธีการของ harr cascade classifier มาใชในการตรวจจับใบหนา ตา 
จมูก และปาก 

5.เมื่อทําการตรวจจับองคประกอบของใบหนาเสร็จแลว ใชคําสั่งปดกลอง 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 
 

 

ภาพท่ี 4 ระบบการตรวจจับองคประกอบของใบหนา 
   

สวนที่ 4 การทดสอบการทํางาน ของโปรแกรมตรวจจับองคประกอบของใบหนา โดยจอของระบบเมื่อเริ่มตนทํางานจะทํา
การสั่งเปดหนาตางของโปรแกรมข้ึนมา ทําการตรวจสอบการทํางานของกลองวากลองทํางานไดปกติ จากนั้นจะเร่ิมทําการ
ทดสอบ เมื่อมีใบหนาของบุคคลเขามาในกลองโปรแกรมก็จะทําการตรวจสอบองคประกอบของใบหนาโดยทันที ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 

gray scale open camera detect 
multisclale 

harr cascade 
classifier 

face, eye, 
nose, mouth 

close camera 
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ภาพท่ี 5 ทดสอบโปรแกรมตรวจจับองคประกอบของใบหนา 
5. ผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบการทํางานของโปรแกรมตรวจจับองคประกอบของใบหนา ผูวิจัยไดทําการทดสอบโดยใหบุคคลทั่วไป
ทําการทดสอบโปรแกรมการตรวจจับองคประกอบของใบหนา ปรากฏวา โปรแกรมตรวจจับองคประกอบของใบหนาจะทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่มีผลทําใหการตรวจจับองคประกอบของใบหนานั้นทํางานไดอยางแมนยํา  
ยกตัวอยางเชน ความคมชัดของกลอง ระยะหางของใบหนากับกลอง สิ่งบดบังบนใบหนา เปนตน 

 

5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ผูวิจัยไดทําการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งทําการทดลองดวยวิธีการใหบุคคลทั่วไปทําการใชโปรแกรม
ตรวจจับองคประกอบของใบหนา โดยการทดลองจะแบงออกเปน 4 กลุม คือ การตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบหนา
ตรง การตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบมีสิ่งบดบัง การตรวจจับองคประกอบของใบหนาในพื้นที่แสงสวางมาก การ
ตรวจจับองคประกอบของใบหนาในพ้ืนท่ีแสงสวางนอย ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผูทดสอบจํานวน 30 คน 

กลุมการตรวจจับองคประกอบของใบหนา จํานวนผู
ทดสอบ 

ใบหนา
(%) 

ดวงตา
(%) 

จมูก
(%) 

ปาก
(%) 

เฉลี่ย
(%) 

1.แบบหนาตรง 30 100 100 83.30 100 95.83 

2.แบบมีสิ่งบดบัง(ใสหนากากอนามัย) 30 0 100 0 0 25 

3.ในพื้นที่แสงสวางมาก 30 100 100 20 100 80 

4.ในพื้นที่แสงสวางนอย 30 100 100 36.67 100 84.17 

 

5.2 อภิปรายผลและสรุปผล 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาคนควาการออกแบบและพัฒนาเทคนิคสําหรับโปรแกรมตรวจจับองคประกอบของใบหนา 
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาโดยการนําอัลกอริทึม Harr Cascade Classifier มาใชในการพยากรณตรวจจับองคประกอบของ
ใบหนา พบวาระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนอยางมากในการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบหนาตรง 
และมีประสิทธิภาพที่ลดลงในการตรวจจับองคประกอบของใบหนาแบบมีสิ่งบดบัง(ใสหนากากอนามัย) การตรวจจับ
องคประกอบของใบหนาในพื้นที่แสงสวางมาก และการตรวจจับองคประกอบของใบหนาในพ้ืนที่แสงสวางนอย 
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การศึกษาการตรวจจับลายเสนจากภาพราง 

ธนิสร อุดมพวก1  รณพร พัวรักษา1 วีรภัทร สมบูรณวงส1 และ ณัฐชามญฑ ศรีจําเริญรัตนา1* 
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*natchamol@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาการตรวจจับลายเสนจากภาพราง โดยท่ัวไปนักวาดภาพจะมีอุปกรณสําหรับวาดภาพอยู
ภายในที่ทํางานของตนเองหรือที่บาน บางครั้งเมื่อตองเดินทางออกไปขางนอกแลวเกิดไอเดียสําหรับการวาดภาพจะมีการวาด
ภาพ sketch หรือ ภาพรางเอาไวบนกระดาษเพื่อนํากลับมาใชเปนตนแบบในการวาดภาพบนอุปกรณของตนเอง การวาดภาพ
รางบนกระดาษเมื่อทําการนํารูปภาพรางน้ันเขาสูระบบคอมพิวเตอรผูวาดจะตองทําการวาดซํ้าเพื่อใหไดลายเสนของภาพราง
นั้นขึ้นมาใหม ดังน้ันงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตรวจจับลายเสนจากภาพราง เพื่อจะไดนํารูปวาดบนกระดาษเขา
คอมพิวเตอร ซึ่งมีขั้นตอนหลักอยู 3 ขั้นตอน คือ ทําการเปลี่ยนภาพที่นําเขาเปน grey scale ซึ่งขั้นตอนน้ีจะทําใหภาพท่ี
นําเขาเปลี่ยนคุณสมบัติเปนภาพแบบสีเทาเพ่ือใหงายตอการตรวจจับลายเสนขอบ  ทําการ smoothing ภาพดวยวิธีการ 
gaussian filter เพื่อเปนการลดสัญญาณรบกวน หรือ Noise เพื่อใหภาพมีคุณภาพท่ีดีขึ้นและเปนขั้นตอนที่ชวยลดลายเสนที่
ไมตองการออกจากภาพ ทําการหาเสนขอบ ดวยวิธีการ canny edge detection เปนวิธีการตรวจจับเสนขอบของภาพและ
ทําการเปรียบเทียบผลของการทํางานของอัลกอริทึมกับวิธีการ sobel edge detection ดวยภาพรางจํานวน 50 รูป พบวา
ภาพที่ผานกระบวนการของผูวิจัยนั้นลดสัญญาณรบกวนไดดี ใหลายเสนที่เล็กกวาและภาพผลลัพธมีความถูกตองของ
รายละเอียดภายในภาพไดเหมือนกับภาพตนฉบับ สารมารถชวยลดเวลาสําหรับขั้นตอนการวาดภาพซ้ําของนักวาดภาพไดเปน
อยางดี 

คําสําคัญ: ตรวจจับลายเสนจากภาพราง, sobel, canny 
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A study of detecting line drawings from sketch image 

Thanisorn Udompuak1, Ronnaporn Puaraksa1,  Weerapat Somboonwong1 and  

Natchamol Srichumroenrattana1* 

1Business Computer Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 
*natchamol@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The objective of a study of detecting line drawings from sketch image is to study the detection 

of line drawings from sketches and turn the line drawing into a computer graphic which has 3  main 

steps. First, change the imported image to a gray-scale image. This process change the imported image 

property to gray-scale image which is easier to detect the border pattern. Second, smooth the image by 

using the Gaussian filter to reduce noise and unwanted streaks from the image. Finally, detect image 

border by using Canny edge detection which is a method for detecting image borders and compare the 

results of this algorithm with the Sobel edge detection method. With 50 sketches, we found that our 

process is able to reduce the noise well, gives smaller streaks and the resulting image is accurate with 

the details inside the image matching the original image. 

Keywords: Detects streaks from sketches, Sobel, Canny 

1. บทนํา

ภาพโครงราง เปนแนวคิดทางคอมพิวเตอรกราฟกท่ีศิลปนนํามาใชในการพัฒนาและสรางสรรคผลงานรวมกับ
เทคโนโลยี โดยภาพรางจะมีความแตกตางจากภาพทั่วไปที่มีเพียงลายเสนหลักท่ีสื่อถึงความตองการของศิลปนและเปนภาพที่
ขาดคุณสมบัติในหลายๆสวนเชน พื้นผิว การสองสวาง รายละเอียดของวัตถุหรือแบบที่นํามาใชเปนภาพราง การนําภาพราง
ลายเสนจากบนกระดาษหรือจากรูปภาพออกมาเพื่อทํางานตอนั้น ทําไดโดยการคัดลอกรูปที่ตองการดวยคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทมือถือ ตอมามีการพัฒนาใหสามารถตรวจจับลายเสนภายในรูปภาพ ทําใหสามารถใชคอมพิวเตอรตรวจจับเสนของ
รูปภาพออกมาได และมีการนํามาใชในการตรวจจับภาพรางเพ่ือใหไดลายเสนของภาพรางแตจะเกิดปญหาจากการตรวจจับ
ภาพรางบอยครั้ง เพราะภาพมีสัญญาณรบกวน หรือ noise มากเกินไปทําใหมีเสนที่ไมตองการเกิดขึ้นมามาก หรือ ระบบ
ตรวจจับลายเสนมีความละเอียดที่ไมมากพอสําหรับการตรวจจับเสนขอบบางเสนซึ่งเปนเสนขอบหลักแตมีความบาง หรือ มี
ความเขมต่ํา ทําใหเสนขอบหลักขาดหายไปบางสวนและลายเสนท่ีไดจึงไมสมบูรณ  

ผูวิจัยสนใจนําเสนอวิธีการตรวจจับแบบลายเสนจากภาพรางเพ่ือนําไปใชงานไดอยางมีความแมนยํา และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการใชการตรวจจับขอบเสนของภาพในแตละสวนของพื้นที่เพื่อทําการแยกสวนลายเสนภายในภาพท่ี
ตองการ เปนวิธีการท่ีสามารถดําเนินการไดงายและมีประสิทธิภาพ โดยทําการแปลงภาพสีใหเปนระดับสีเทา ทําการ 
convolution ภาพเพื่อลด Noise จากนั้นตรวจจับลายเสนขอบจากภาพราง และสลับคาสีที่ไดเพื่อใหไดเสนขอบที่มีสีดําเหมา
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แกการนําไปใชงานตอ เปนวิธีการที่ไมซับซอนแตสามารถใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็วและมีผลลัพธออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
แมนยําใกลเคียงกับความเปนจริง 

ในการวิจัยครั้งน้ีมุงเนนศึกษาวิธีการตรวจจับแบบลายเสนจากภาพรางจากวิธีการตรวจจับขอบของเสนในพ้ืนที่ของ
ภาพและทําการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการใชวิธีการที่แตกตางกันในการตรวจจับขอบเสนของภาพ เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการลดสัญญาณรบกวนหรือ Noise และความถูกตองในการตรวจจับขอบในพื้นที่ภายในภาพท่ีทําการ
ประมวลผลออกมาแลวใหมีความเหมือนกับภาพตนฉบับ   

2. วตัถุประสงคของงานวิจัย

เพื่อศกึษาวิธีการตรวจจับแบบลายเสนจากภาพราง 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
  3.1 การตรวจจับลายเสนจากภาพ 

 จากการศึกษาทฤษฎีการตรวจจับลายเสนจากภาพน้ันจะตองเริ่มจากการพิจารณาปจจัยตางๆ อาทิเชน ชนิดของ
รูปภาพ โหมดของสีเทา การกรองสัญญาณรบกวนภายในภาพ เปนตน เพื่อใหไดการประมวลผลการตรวจจับภาพรางท่ีสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แมนยํา และใกลเคียงกับภาพตนฉบับมากท่ีสุด 

  3.1.1 ชนิดของรูปภาพ 

 ในการจําแจกชนิดของรูปภาพสามารถแบงไดจากวิธีการจัดเก็บไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1) รูปภาพประเภท 
Vector based เปนไฟลกราฟฟคที่โครงสรางของรูปภาพเกิดจากการประมวลผลทางคณิตศาสตรเพื่อใหเกิดภาพ ทําใหรูปภาพ
มีความคมชัดเสมอเมื่อทําการยอหรือขยายรูปภาพ 2) รูปภาพประเภท Raster based หรือภาพที่เรียกกันทั่วไปวา bitmap 

เปนภาพที่เกิดจากการนําเอาจุดสีเล็กๆ หลายๆ จุดสีมารวมกันเพื่อใหเกิดภาพ  
ในงานวิจัยนี้เปนการตรวจจับภาพลายเสนจากภาพรางโดยมุงเนนที่การนําภาพจากกระดาษเขาสูคอมพิวเตอร  ดังนั้น

ลักษณะภาพท่ีใชจึงเปนประเภท raster based โดยมีลักษณะเปนภาพถายเปนสวนใหญ  

  3.1.2 การกรองขอมูลภาพ 

 เปนกระบวนการนําภาพไปผานตัวกรองสัญญาณภาพเพื่อใหไดภาพผลลัพธออกมา ซึ่งจะมีคุณลักษณะตางจากภาพ
เริ่มตน ตัวกรองท่ีใชจะเปนตัวกรองสัญญาณภาพ gaussian โดยตัวกรองสัญญาณจะทําการลดสัญญาณรบกวนและรายละเอียด
ภาพลง กอนจะนําไปประมวลผลตรวจจับลายเสนจากภาพราง 

ตัวกรองสัญญาณรบกวนเกาสเซียน (Gaussian Filter) เปนตัวกรองสําหรับลดสัญญาณรบกวนและลบความ
คมชัดของรูปภาพ ในการใชงานกับรูปภาพเราจะใชตัวกรองสัญญาณรบกวนเกาสเซียนแบบ 2 มิติ ซึ่งมีสมการดังนี้ 

เมื่อ  x = คาตัวแปรในแกน x  
y = คาตัวแปรในแกน y  

 = คาสวนเบี่ยงเบน 

ในการใชงานตัวกรองขอมูลภาพจะเปนการนําตัวกรอง gaussian 2 มิติ ไปทําการ convolution กับภาพรางท่ีจะทําการ 
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ประมวลผล ซึ่งในกระบวนการลดสัญญาณรบกวนโดยใชตัวกรองสัญญาณแบบ gaussian ที่มีขนาด [ 5 x 5 ] ที่มีคาสวน
เบี่ยงเบนเปน 1.4  

 

3.1.3 Canny Edge Detection 

 ภาพรางที่นําเขากระบวนการจะถูกแปลงรูปเปนระดับสีเทาซึ่งจะมีคาสีของแตละพิกเซลอยูระหวาง 0 -255 และ
จัดเก็บในรูปแบบเมทริกซขนาด m x n เมื่อ m,n คือจํานวนแถวและหลักของรูปภาพ ตามลําดับ   

วิธีการแคนนีมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
1. การใชตัวกรองเกาสเซียนเพื่อปรับภาพรางใหมีสัญญาณรบกวนนอยลง โดยการสรางหนากากเมทริกซยอย (mask) 

จากสมการเกาสเซียน 

2. การหาขนาดและทิศทางการเปล่ียนแปลงคาสี โดยใชสมการดังนี้ 

 
และ 

 

เมื่อ  คือตําแหนงของพิกเซล   และ  คือขนาดของการเปล่ียนแปลงคาสีในแนว X และ y ตามลําดับ 

3. พิจารณาขอบท่ีเปนไปได โดยการพิจารณาทีละพิกเซลเพื่อหาความเปนไปไดที่จะเปนขอบและกําจัดพิกเซลท่ีไมใชขอบ 

โดยการเปรียบเทียบขนาดของการเปลี่ยนแปลงคาสีของพิกเซลท่ีพิจารณากับพิกเซลขางเคียง ซึ่งจะกําหนดขอบไดเมื่อ
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงคาสีมีคามากกวาหรือเทากับขนาดการเปลี่ยนแปลงคาสีของพิกเซลขางเคียง 

4. การใช double thresholding เพื่อระบุพิกเซลที่เปนขอบ โดยกําหนดคา  และ  มาพิจารณาเพื่อหาคา
พิกเซลที่มีขนาดของการเปลี่ยนแปลงคาสีมีคามากกวาหรือเทากับ  จะระบุวาเปนขอบเขม และพิกเซลที่มีคา
ระหวาง  และ  จะถูกระบุวาเปนขอบบาง ซึ่งตองมีพิกเซลที่เปนขอบเขมอยูขางเคียงอยางนอย 1 พิกเซล ถึงจะ
กําหนดวาเปนพิกเซลขอบ สวนพิกเซลท่ีมีคาการเปลี่ยนแปลงคาสีต่ํากวา  จะถือวาพิกเซลน้ันไมเปนขอบ 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
CAI-XIA DENG , GUI-BIN WANG และ XIN-RUI YANG (2013) อัลกอริทึมการตรวจจับขอบภาพตามพ้ืนฐานดวย

วิธีการ Canny ที่ไดรับการปรับปรุง โดยจะทําการฟลเตอรสรางหนากาก (Mask) บนภาพดิบเพื่อใชตัวกรอง Gauss ควบคุม
ความพื้นผิวและองศา จากน้ันคํานวณ Amplitude ไลระดับสีและทิศทางของภาพ ใชการควบคุมความตางของพ้ืนผิว กับการ
ไลระดับสีของจุดที่มีคาสูงสุด ในการไลระดับสีทิศทางจะยังคง pixels ที่เปนขอบเอาไวและลบ pixels อื่น ๆ ท่ีคาสีต่ําหรือเปน
สีที่จาง การไลระดับสีสีที่คาสูงมักจะปรากฏในศูนยกลางของขอบโดยถาระยะหางในทิศทางการไลระดับสีคาการระดับสีจะ
ลดลง จะทําใหไดขอบท่ีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

Christos Gentsos , Spyridon Nikolaidis และ Nikolaos Vassiliadis (2010) การตรวจจับขอบดวยวิธี Canny 

แบบเรียลไทมโดยใชงานแบบขนานสําหรับ FPGA เปนการตรวจจับขอบโดยใชอุปกรณลอจิกแบบโปรแกรม FPGA คือ สารก่ึง
ตัวนําชนิดโปรแกรมโครงขาย เพื่อทําหนาที่ที่มีความสับซอน เชน Decoder หรือฟงกชันทางคณิตศาสตร โดยการตรวจจับ
ขอบนี้จะทําการใชฟลเตอรเขามาปรับพ้ืนผิวภาพใหมีความเรียบโดย Gaussian จะทําหนากาก (Mask) ขนาด 5x5 เลื่อนตาม
ตาราง pixel เพื่อตรวจสอบพ้ืนที่ในภาพ ตรวจจับสัญญาณรบกวน ยิ่งหนากากใหญก็ยิ่งประมวลผลชา หลังจากนั้นจะทําการ
ไลระดับสีโดยใช Prowitt และ Sobel ระบุแรงและทิศทางของภาพ จากนั้นก็จะสามารถระบุขอบของภาพและทําการลด
ความหนาของขอบไมใหมากเกินไป 

Jianwei Hu และ Wei Fang (2016) การตรวจจับลายเสนภาพอยางแมนยํา เปนวิธีการที่มุงเนนในดานการลด
สัญญาณรบกวนภายในภาพออกเปนหลัก เพื่อเพิ่มคุณภาพของภาพที่ออกมาโดยการตรวจสอบโดเมนความถี่ และพื้นที่ที่มาร
เปลี่ยนแปลงของสี pixels กะทันหัน โดยจะการลดสัญญาณรบกวนในพื้นที่ที่ความถ่ีสูงออกกอนเพื่อทําใหภาพมีความเรียบ 
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จากนั้นก็จะทําการเสริมความคมชัดของเสนขอบโดยคํานวณจากจุดที่มีความสวางของภาพเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วหรือก็คือ 

pixels ที่เปลี่ยนสีไปจากบริเวณรอบขาง เพื่อเพ่ิมหรือเช่ือมเสนใหตอกันเปนรูปที่สมบูรณ 
Norio Nakamura , Kenichi Hosaka และ Masakazu Nagura (1995) การตรวจจับภาพวาดโดยใชการปรับปรุง

รูปภาพ กลยุทธของวิธีนี้คือใชรูปแบบภาพ Grey scale มาทําการตรวจหาวิเคราะหจุดจุดนั้นกับพ้ืนท่ีบริเวณรอบขางวามีความ
เขมสีเทาที่มากหรือความเขมสีเทาท่ีออน เพื่อประมวลผลพ้ืนท่ีที่มีความเขมของสีเทามากมาเพื่อระบุใหพื้นท่ีนั้นเปนขอบ และ
ทําการลบเสนที่ไมตอเน่ืองหรือเชื่อมตอเสนที่มีความบางใหตอเนื่องกันได ซึ่งอาจเปนสัญญาณรบกวนท่ีทําใหภาพไมมีความ
คมชัดออกไป 

O. R. Vincent และ O. Folorunso (2009) อัลกอริทึมเชิงพรรณนาสําหรับการตรวจจับขอบภาพ Sobel วิธีการนี้
ใชอินพุตระดับสี Grey scale มาไลระดีบสีและความชันของภาพ จะใช Mask หรือหนากากขนาด 3 x 3 แบบคูโดยมีสวนที่ 1 

ในการไลระดับสีในทิศทาง x และสวนท่ี 2 ในการตรวจจับความชันในทิศทาง y และจะเลื่อนไปทางขวาของภาพจนกวาจะสุด
ภาพและกลับมาเริ่มใหมโดยอัตโนมัติ โดยที่การใชอินพุตแบบคูนี้จะทําใหลด Noise ภายในภาพและกรองภาพดวยขอมูลจาก
วิธีที่ไดมานี้ ทําใหผลลัพธออกมามีประสิทธิภาพ 

Paul Bao , Lei Zhang และ Xiaolin Wu (2005) การปรับปรุงการตรวจจับขอบ Canny โดยการคูณสเกล 
รูปแบบการคูณปรับเปลี่ยนตามขนาดเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองตรวจจับขอบ Canny แบบด้ังเดิม เปนการลด
สัญญาณรบกวนและตรวจจับหาคาสูงสุดในพื้นที่เพื่อนําคานั้น ๆ มาคํานวณคูณกับคาอื่นและนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหให
เจอคาที่มีความตางจากพ้ืนที่รอบโดยรอบก็จะสามารถระบุขอบของภาพ รวมถึงระบุสวนที่มีความไมชัดเจนเปนสัญญาณ
รบกวนและทําการตัดออกไปเพ่ือไดภาพท่ีมีรูปรางชัดเจน มีสัญญาณรบกวนท่ีนอยลง 

S.Vijayarani และ M.Vinupriya (2013) การวิเคราะหสมรรถนะของอัลกอริทึมการตรวจจับขอบของ Canny และ 
Sobel ในการ Mining โดยเริ่มจาการใชฟงกชัน Gaussian แบบสองมิติมาคํานวณภาพใหงายตอการคํานวณ Gaussian แบบ
สองมิติ จะทําการคํานวณไปในทาง x และไปในทาง y พรอมกัน จากนั้นจะทําการไลระดับสีหาพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงที่
แตกตางจากพื้นที่รอบ ๆ เพื่อระบุวาเปนขอบ โดยใชเกณฑระดับสูงต่ําตากคาที่คํานวณไดในภาพมาเปนตัวแยก pixels ที่เปน
ขอบออกมา 

Weibin Rong , Zhanjing Li , Wei Zhang และ Linnig Sun (2014) อัลกอริทึมการตรวจจับขอบดวย Canny ที่
ไดรับการปรับปรุง เปนวิธีตรวจจับภาพของ Canny ทีมีการปรับปรุงโดยการท่ีถาใชวิธีการนี้ จะทําการเลือกผลจากท่ีดีที่สุดที่
ผานวิธี Gaussian เนื่องจากเปนฟงกชันที่ทําใหพื้นผิวในภาพเรียบ สามารถวิเคราะหไลระดับสีไปตามแตละคอลัมนไดงายโดย
จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางของ 22 พ้ืนท่ีใกลเคียง นําขอมูลนั้นคํานวณหาคาสูงสุดต่ําสุดและทิศทางโดยรวมเพื่อระบุ
ขอบของรูปภาพท่ีแนชัดยิ่งข้ึน 

ณหทัย เทพเกษตรกุล และ จีระยุทธ เวทยวีระพงศ (2019) นําเสนอวิธีคนหาของของรูปภาพดวยวิธี Canny edge 

detection มาคนหาขอบของรูปภาพนั้นโดยขั้นตอนการปรับคาสีและทําใหภาพเรียบข้ึนโดยใชตัวกรอง Gaussian (เปนช่ือ
ของนักคณิตศาสตรชาวเยอรมัน โดยเปนกราฟรูประฆังคว่ําซึ่งใชสถิติในอนุมาณจาขอมูลที่กระจัดกระจาย) มาเพื่อใหภาพลด
ความซับซอนของการคํานวณการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางของคา pixels เปรียบเทียบ pixels กับ pixels ขางเคียง มา
พิจารณาถึงความเปนไปไดวาเปนขอบภาพ จากการทดสอบดวยวิธีการนี้พบวาผลการตรวจจับขอบภาพไดมีคุณภาพสูง 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการทํางานไวดังน้ี 

สวนที่ 1 ศึกษาความเปนไปไดของงานวิจัย 

การศึกษาระบบงานเดิม โดยศึกษางานวิจัยเร่ือง Intelligent Clean Line Drawing ของ Jianwei Hu, Wei Fang 

จากมหาวิทยาลัย  Huangshan University พบปญหาในข้ันตอนการ smoothing processing โดยหลังผูวิจัยใช minimum 
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filter ในการลดคาสัญญาณรบกวน พบวาพิกเซลที่มีคานอยเมื่อผานการกรองสัญญาณรบกวนจะไมมีผลการเปลี่ยนแปลงมาก
นัก จากนัน้ไดใช sobel operator ในการปรับลายเสนของภาพใหชัดขึ้น  

-1 0 1 -1 -2 -1 

-2 0 2 0 0 0 

-1 0 1 1 2 1 

Gx  Gy 
ภาพท่ี 4.1 sobel operator ในแนวแกน x และแกน y 

ศึกษาระบบงานใหม ผูวิจัยไดออกแบบข้ันตอนวิธีการตรวจจับลายเสนจากภาพราง โดยในขั้นตอนการ smoothing 

ไดใช gaussian filter เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนบนภาพราง และใชอัลกอริทึม canny edge detection 

ในการหาเสนขอบของภาพเนื่องจากเปนวิธีที่ใหเสนขอบท่ีบางกวาการใช sobel edge detection  เปนการปรับสีโดยใช 
gaussian filter ในการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของคาสีภายในพิกเซลที่กําลังพิจารณากับพิกเซลใกลเคียง และกําหนด
เกณฑสูงต่ํา เพื่อทําการกําหนดเสนขอบ 

สวนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ประกอบดวย 6 ขั้นตอน (ดังภาพท่ี 4.2) ทําไดโดย 

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 

Input Image เปนขั้นตอนการนํารูปภาพเขาสูโปรแกรม ซึ่งภาพที่นํามาใชนั้นเปนภาพของผูวิจัยเองไดวาดลงบนกระดาษ
ขนาด A4 แลวทําการถายภาพดวยกลองแลวนําเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร 
Color to grey scale  เปนขั้นตอนการแปลงภาพจากภาพสีใหเปนภาพระดับสีเทาทํา เพื่อใชในการประมวลผล
ตรวจจับลายเสนตอไป 

Smoothing processing (Gaussian filter) เปนขั้นตอนในการใชตัวกรองเกาสเซียนเพื่อปรับภาพ ทําใหภาพที่นําเขานั้น
มีสัญญาณรบกวนนอยลง เพื่อลดเสนท่ีเราไมตองการออกจากข้ันตอนการตรวจจับขอบ 

Canny Edge Detection ใชวิธีการ Canny Edge Detection เพื่อตรวจจับและกําหนดเสนขอบจากภาพรางที่นําเขาซึ่ง
ในขั้นตอนการตรวจจับขอบน้ีจะทําใหไดภาพผลลัพธที่มีลักษณะลายเสนเปนสีขาว และภาพพ้ืนหลังเปนสีดํา 
Color invert เปนการกลับคาสีของภาพเพื่อสลับคาสี จะเปลี่ยนภาพผลลัพธใหมีลายเสนสีดํา และพื้นหลังสีขาว เหมาะกับ
การนําไปใชงาน 

Output image ทําการบันทึกภาพผลลัพธจากการตรวจจับลายเสนออกมาเปนไฟลรูปภาพ เพื่อใหสามารถนําไปใชงานตอ
ได และผลการทํางานแตละขั้นตอนดังแสดงในภาพท่ี 4.3   
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(a) Input image (b) Smoothing and grey scale (c) Canny edge detection (d) Color invert and output 

ภาพท่ี 4.3 แสดงการทํางานแตละข้ันตอน 

 

 สวนที่ 3 ทําการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนากับภาพจํานวน 50 ภาพ และทําการเปรียบเทียบภาพที่ไดจากผลการ
ทํางานระหวาง sobel edge detection  และ canny edge detection แสดงดังผลการเปรียบเทียบบางสวนในภาพท่ี 4 

 

 

ลําดับ
ภาพ 

ภาพตนฉบับ ภาพจากวิธีการของ  
Jianwei Hu,Wei Fang 

ภาพจากวิธีของ 
ผูวิจัย 

1 

 
  

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   
ภาพที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการทํางานบนภาพตนฉบับ โดยใชวิธีแตกตางกัน : ภาพท่ีไดจากการใช minimum filter 

+ sobel edge detection, ภาพที่ไดจากการใช gaussian filter + canny edge detection ตามลําดับ 
5. ผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบการทํางานของวิธีการตรวจจับลายเสนจากภาพราง ผูวิจัยไดทําการทดสอบกับรูปภาพที่ไดจัดเตรียม
ไวและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับลายเสนจากวิธีการ minimum filter + sobel edge detection และ วิธีการ 
gaussian filter + canny edge detection โดยทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานคาความถูกตอง ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการวัดประสิทธิภาพดานคาความถูกตองในการตรวจจับลายเสนจากภาพราง 
ลําดับ 
ภาพ 

ความถูกตอง ลําดับ 
ภาพ 

ความถูกตอง 
จากวิธีของ  

jianwei Hu,Wei Fang 

จากวิธีของ 
ผูวิจัย 

จากวิธีของ  
jianwei Hu,Wei Fang 

จากวิธีของ 
ผูวิจัย 

1. 49.438% 84.258% 6. 28.646% 46.825% 

2. 27.829% 19.792% 7. 18.301% 21.721% 

3. 47.229% 70.049% 8. 15.305% 20.195% 

4. 53.036% 54.902% 9. 25.764% 32.200% 

5. 81.332% 95.997% 10. 10.099% 6.748% 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตรวจจับลายเสนจากภาพราง พบวา วิธีการของผูวิจัยซึ่งเปน
การดําเนินการใช gaussian filter + canny edge detection เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวา วิธีการเดิมที่ใชการ
ดําเนินการ minimum filter + sobel edge detection 

6. สรปุผลการดําเนินงาน

การหาประสิทธิภาพการตรวจจับลายเสนจากภาพวาดดวยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางการตรวจจับ
ลายเสนดวยวิธี minimum filter + sobel edge detection กับวิธี gaussian filter + canny edge detection โดยการ
สังเกตุจากผลลัพธและการเปรยีบเทียบผลลัพธการวัดประสิทธิภาพดานคาความถูกตองในการตรวจจับลายเสนจากภาพรางก็มี
ความถูกตองมากกวาวิธีการเดิม ดังน้ันวิธีการของผูวิจัยจึงมีความเหมาะสมสําหรับการตรวจจับลายเสนจากภาพรางบน
กระดาษซึ่งสามารถตรวจจับลายเสนจากท้ังปากกาหลากหลายสี และดินสอที่มีความเขมจางของเสน 
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การศึกษาเปนแบบสอบถาม มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาจากผูทรงคุณวุฒ ิ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูคือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากขอมูลเบื้องตนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุในชวง 20–30 ป มีการศึกษาอยูในระดับปรญิญาตรี โดยสวนมากเปนกลุมนกัศึกษา ผลการศึกษาดาน
ประสิทธิผลของซอฟตแวรและดานการออกแบบซอฟตแวรที่ไดพบวามีความพอใจอยูในระดับมาก สวนดานผลจากการรับ
บริการของผูใชพบวาไดรบัความสะดวกรวดเร็วในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ: รานคาเฟ คะแนนสะสม แอพพลีเคชั่นแบบผสมผสาน 
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The development of innovation assist promotes the sale of the small cafe to 

prototype software in the southern border provinces 

Waesomesudin Waedorkor1,*, Amornthep Maniniam2, Sutat Rungrawiwan3 and 

Nimarunee Hayeewangah4 

Business Computer Faculty of Management Science Yala Rajabhat University 

*waesomesudin.w@yru.ac.th

Abstract 

The purpose of the research is to develop tools that can help promote the marketing of cafes 

and study customer satisfaction behavior. By choosing a prototype for application development, 

accumulating points, and promotional news of Proud Coffee shop. the research methodology process 

data collection needs of all relevant parties and then analysis and system design to development for 

customers to use as a mobile application and storefront program for employees. for customers can 

easily access information and benefits such as promotion and updates news all times. To study 

customer behavior and satisfaction By using simple random sampling, 50 sets of tools used in the study 

as a questionnaire. The content is checked for accuracy by experts. The statistics used for data analysis 

are Descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation. According to preliminary data, 

most respondents are female, aged between 20-30 years, have a bachelor's degree. Most of them are 

students. The results of the study of the effectiveness of the software and the software design found 

that there is a high level of satisfaction. and the results the service receive of users, it was found a very 

satisfying level. 

Keywords: Café shop, Reward point, Hybrid application 

1. บทนำ

ธุรกิจรานคาเฟในประเทศไทยเกือบทุกภูมิภาคมีอัตราการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ

สถานที่แหลงทองเท่ียว ตลาด หรือชุมชนเมืองท่ีมีผูคนรวมตัวอยางกันอยางหนาแนนเชน หางสรรพสินคา โรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัย เปนตน จะพบเห็นรานคาเฟขนาดเล็กและขนาดใหญเกิดข้ึนอยางมากมาย กระแสการดื่มชา กาแฟ กำลังไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายสามารถพบเห็นลูกคาไดเกือบทุกวัยเชน กลุมนกัเรยีนนักศึกษา หรือกลุมคนวัยทำงาน เปนตน จึงทำ

ใหมีผูสนใจเขามาลงทุนเปนจำนวนมาก อีกทั้งจัดเปนธุรกิจที่อยูในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 

Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งอาจใชจำนวนเงินลงทุนไมมากนัก ดังนั้นจึงเปนโอกาสใหผูที่สนใจเขามาลงทุนในธุรกิจ

ดังกลาวนี้เปนจำนวนมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในอนาคตผูประกอบธุรกิจรานคาเฟที่มีอยูเดิมจำเปนตอง

ปรับตัวเปนอยางมาก เพื่อใหรองรับการแขงขันท่ีกำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงวิกฤตปญหาอื่น ๆ อีกมากมาย รานคาเฟจำเปนตองหา

วิธีการหรือออกแบบกลยุทยทางการตลาด (กนกวรรณ พิมพจันทร และ ชิณโสณ วิสิฐนิธิกิจา, 2561: 170) และบริการใหม ๆ 

เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ การใหสวนลดสำหรับลูกคาท่ีเปนสมาชิก การใหคะแนนสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัลตาง ๆ 
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เปนตน อีกทั้งตองใหความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด เชน การพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ผาน

โทรศัพทมือถือ (ลลิตา ณ หนองคาย, 2560:10) และคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดเก็บขอมลูกิจกรรมตาง ๆ ระหวางลูกคา ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการบริหารจัดการธุรกิจและมุงสูการดูแลลูกคาแบบทันสมัย ตัวอยางงานวิจัย (นิมารูนี หะยีวาเงาะ, 2562: 186) 

การนำระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (Customer Relationship Management) โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวย

ประมวลผลเปนตน เพื่อจะใหรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

การแถมคูปองหรือการใหคะแนนสะสมแตมเพ่ือแลกสนิคาถือเปนกลยุทธสงเสริมการขายในยุค Digital Marketing ที่

สามารถดึงดูดลูกคาไดเปนอยางดี โดยงานวิจัยของ (สุรเดช สุเมธาภิวัฒน, 2562 : 172) ช้ีใหเห็นวาการใชคะแนนสะสมแตมทำ

ใหลูกคารูสึกประทับใจและเกิดประโยชนกับธุรกิจมาก ดังน้ันที่ผานพบวาผูประกอบการไดพยายามพัฒนารูปแบบการใหบริการ

จัดเก็บคะแนนสะสมมาโดยตลอด เชน การใชคูปองกระดาษสะสมแตม การสะสมแสตมป การทำบัตรสมาชิก หรือการใชแอพลิ

เคช่ันบนโทรศัพทแทนบัตรสมาชิกเสมือนจริงแบบออนไลน ซึ่งจะชวยทำใหลูกคามีความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น การสะสมแตม

ออนไลนจึงเขามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจตาง ๆ มากขึ้น อยางไรก็ตามการพัฒนาแอพลิเคช่ันบนโทรศัพทแทนบัตรสมาชิก

เสมือนจริงนั้น สำหรับรานคาเฟขนาดเล็กนั้น อาจจะยังมีขอจำกัดหลายประการ ขึ้นอยูกับความพรอมในการลงทุนดานตาง ๆ 

เชน จำนวนลูกคา ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะการทำงานภายในรานคาเฟ รวมถึงงบประมาณที่จำเปนตองใชในการพัฒนาระบบฯ

เปนตน ปจจุบันสำหรับผูประกอบการขนาดเล็กสามารถเลือกใชแอพพลิเคชั่นบัตรสะสมแตมที่ใหบริการแบบไมตองเสีย

คาใชจาย เชน บัตรสะสมคะแนนในโปรแกรม LINE Platform เปนบริการหนวยยอยเล็ก ๆ ซึ่งยังไมครอบคลุมระบบงานขาย

หนารานแบบ (Point of Sale : POS) เพราะโปรแกรมดังกลาวถูกออกแบบใหใชงานอยางอ่ืนเปนหลัก โดยแตกตางจากระบบ

ของรานคาเฟขนาดใหญที่พบเห็นไดทั่วไป ซึ่งการทำงานของระบบขายหนาราน ระบบสะสมแตมและระบบบริการอื่น ๆ จะ

เช่ือมโยงการทำงานรวมกัน ขณะเดียวกันในปจจุบันรานคาเฟขนาดเล็กทั่วไปจะมีระบบ POS ใชงานกันเปนสวนใหญแลว โดย

รานคาเฟจะใชระบบ POS ทำรายการขายหนารานเปนหลัก เพราะในระบบ POS เดิมยังไมมีบริการอ่ืน ๆ รองรับ เชน บริการ

คะแนนสะสมแตม หรือบริการแลกสวนลดเปนตน จึงทำใหรานคาเฟไมสามารถสรางบริการสงเสริมการขายในรูปแบบใหม ๆ 

ได 

ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาวจำเปนอยางย่ิงที่ผูประกอบการรานคาเฟขนาดเล็กจะตองพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีมา

ชวยสนันสนุนและสงเสริมการทำการตลาด อีกทั้งเพ่ือเตรียมความพรอมขอมูลที่กำลังจะถูกจัดเก็บใหสามารถวางแผนการใช

ประโยชนในการทำ Digital Marketing (Saidali et al., 2019: 1017) ในอนาคต ซึ่งคาดการณวาจะสามารถรองรับการ

เช่ือมตอกับบริการตาง ๆ สูภายนอกที่มีขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อจะไดนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหรวมกันสำหรับ

วางแผนธุรกิจใหเกิดประโยชนตอไป ดังนั้นในงานวิจัยน้ีคณะฯผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและออกแบบตามขอมูลท่ีไดจากความ

ตองการของรานคาเฟกับลูกคาทั้งหมด อีกทั้งไดนำเสนอการพัฒนาแอพลิเคชั่นสะสมแตมใหเช่ือมโยงการทำงานรวมกันระหวาง

ระบบทำรายการหนารานฝ งผู ขายกับแอพพลิเค ช่ันสะสมแตมของลูกคาฝ งผู ใช โดยทั้ งสองเช่ือมโยงการทำงาน 

(Waesomesudin et al., 2018: 10)  แบบผานโปรแกรมตัวแทน (Application Programming Interface gateway: APIg) 

ลูกคาสามารถจะเรียกดูรายการขอมูลตาง ๆ ตามสิทธ์ิของตนเอง เชน โปรโมชั่นลาสุด ยอดคะแนนสะสม เปนตน ซึ่งระบบ

ทั้งหมดที่ไดพัฒนาขึ้นนี้คาดวาจะสามารถชวยสงเสริมและเพิ่มโอกาสใหกับรานคาเฟขนาดเล็กเพื่อจะเปนเครื่องมือสำหรับการ

บริหารจัดการธุกิจใหสามารถแขงขันในอนาคตได โดยคณะฯผูวิจัยไดเรียบเรียงและนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย การวิเคราะหและออกแบบระบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ การประเมินผลและ

วัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยและสรุปผลทั้งหมดตามลำดับ 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศกึษาและพัฒนาตนแบบแอพพลิเคช่ันสะสมแตมการใหบริการของรานธุรกิจจำลอง Proud Coffee 

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นและความพึงพอใจการบริการของรานธุรกิจจำลอง Proud Coffee 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
คณะฯผูวิจัยไดลงพื้นที่รานธุรกิจจำลอง Proud Coffee เพื่อทำการศึกษากระบวนการดำเนินงานและข้ันตอนการ

ใหบริการระหวางผูขายกับลูกคา ทำการเก็บขอมูลสอบถามปญหาและความตองการ (System Requirements) จากผูมีสวน
เก่ียวของโดยตรงในการใชระบบตอไป เมื่อไดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว คณะฯผูวิจัยไดทำการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(Analyze and Design System) ซึ่งสามารถอธิบายการทำงานของระบบท้ังหมดไดเปนภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวาง

การทำงานของระบบผสมผสานการใหบริการงานขายและการสะสมแตมแบบอัตโนมัติท้ังภายในและภายนอกของรานธุรกิจ
จำลอง Proud Coffee 

ภาพท่ี 1  ระบบผสมผสานการใหบรกิารงานขายและการสะสมแตมแบบอัตโนมัติของ 
รานธุรกิจจำลอง Proud Coffee 

ซึ่งรายละเอียดการทำงานจะแยกออกเปน 2 สวน แตระบบท้ังหมดจะยังคงใชฐานขอมูล (Database) รวมกัน โดย
การทำงานในสวนที่ 1 : เปนหนาที่ของพนักงานขายภายในราน การใชงานโปรแกรมเปนแบบ POS พนักงานจะทำรายการขาย
ตามลำดับข้ันตอนปกติ แตจะมีการเพ่ิมขั้นตอนกอนจะทำการรับเงินจากลูกคา พนักงานจะถามขอมูลสมาชิกหรือหมายเลข
เบอรโทรศัพทของลูกคา เพื่อทำการบันทึกทุกครั้ง สำหรับใชอางอิงในการสะสมแตม ในทางกลับกันลูกคาสามารถแจงความ
ประสงคเพ่ือขอรับสิทธ์ิกับผูขายในการแลกคะแนนสะสมเปนสวนลดกอนการจายเงินไดเชนกัน ถัดมาสวนที่ 2 : ถือเปนสวน
ของลูกคาที่เปนสมาชิกแลว จะสามารถเรียกดูคะแนนสะสมแตมหรือบริการขอมูลอ่ืน ๆ บนโทรศัพทมือถือของตนเองผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต โดยแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้งบนโทรศัพทมือถือของลูกคานั้น ถูกออกแบบโดยใชเทคโนโลยี ionic 
Framework ซึ่งการทำงานจะรองรับระบบโทรศัพทที่เปนแบบ iOS และ Android ข้ันตอนการทำงานจะเริ่มทำการเช่ือมตอ
เพ่ือรองขอ (Request) ขอมูลที่ตองการผานโปรแกรมตัวแทน APIg ซึ่งจะทำหนาที่ตรวจสอบและประสานงานกับเครื่องแมขาย 
(Server) และฐานขอมูลตามสิทธ์ิที่ไดรบัอนุญาตเทานั้น จากนั้นจะนำขอมูลดังกลาวสงกลับไปยังแอพพลิเคชั่นใหกับลูกคาตอไป  
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3.2 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
 ในการพัฒนาระบบผสมผสานการใหบริการงานขายและการสะสมแตมแบบอัตโนมัติของรานธุรกิจจำลอง Proud 

Coffee นั้นทางคณะฯผูวิจัยไดพัฒนาระบบฯตามที่ไดออกแบบใวขางตน โดยทำการแยกการดำเนินงานของกลุมผูใชงานระบบ

ออกเปน 2 ดานหลัก ๆ ซึ่งประกอบไปดวยดังนี้ ดานระบบงานขายแบบ POS Proud Coffee สำหรับพนักงานซึ่งการใชงาน

เนนเฉพาะพนักงานขายหนาราน ในการทำรายการเพ่ิม ลบ แกไขรายการ ทำรายการขาย ทำรายการบันทึก แลกของรางวัล

หรือคำนวณคะแนนสะสมรวมถึงแจงขอมูลโปรโมช่ันตาง ๆ แกลูกคาเปนตน สวนดานที่แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ภาพที่ 
2 การทำงานแอพพลิเคช่ันโทรศัพทบนมือถือสำหรับลูกคา (ก) เมื่อลูกคาเริ่มใชงานครั้งแรกตองระบุหมายเลขโทรศัพทเพ่ือเขา

สูระบบ (ข) เมื่อเขาสูแอพพลิเคช่ันการทำงานหนาแรก จะพบขอมูลโปรโมชั่นตาง ๆ แจงใหทราบ (ค) จากนั้น เมื่อกดหนา

ถัดไปจะพบเมนูการทำงานหลัก ซึ่งจะแสดงเมนูรวมท้ังหมดใหสามารถเช่ือมโยงไปสูการทำงานหนาตาง ๆ ไดเชน  (ง) สามารถ

เลือกตรวจสอบคะแนนสะสมของปจจุบัน หรือดูรายละเอียดประวัติคะแนนที่ไดรับหรือใชไปแลว เลือกดูโปรโมชั่นตาง ๆ ที่

สนใจ หรือจะทำการปรับปรุงขอมูลของตนเอง กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางอยางเกิดขึ้น 

 

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

ภาพท่ี 2  หนาจอการทำงานแอพพลิเคช่ันโทรศพัทบนมือถือสำหรับลูกคา 
 

3.3 การประเมินผลและวัดความพึงพอใจ 
ในการวิจัยคร้ังนี้คณะฯผูวิจัยใชเครื่องมือการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยทำการศึกษาในประเด็นพฤติกรรม

ความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคช่ันสะสมแตมของราน Proud Coffee ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือแบบสอบถามดังน้ี             

1) ประมวลตัวแปรจากงานวิจัยและสกัดปจจยัจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ เมื่อไดผลแลวจึงนำมาสรางแบบสอบถาม 2) จัดทำ

แบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถาม 3) รวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม พรอมตรวจสอบความ

ถูกตองและความสมบูรณที่ไดรับจากแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนและมีรายละเอียดดังน้ี สวนที 1 เปนแบบสอบถาม

เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวความพึงพอใจ รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล ความคิดเห็น ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะ

เปนคำถามปลายเปด สำหรับขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมมีรายละเอียดเชน ขอมูลจุดเดนของแอพพลิเคช่ันสะสมแตม สิ่งที่

ผูพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมแตมควรตองปรับปรุงเปนตน 
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4. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนนั้น พบวาจำนวนของผูตอบแบบสอบถามที่เขารวมทดลองใชแอพพลิเคช่ันสะสมแตม

ของรานธุรกิจจำลอง Proud Coffee จำนวน 50 ราย สวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 34 ราย (คิดเปนรอยละ 68) และ

รองลงมาเปนเพศชายจำนวน 16 ราย (คิดเปนรอยละ 32) และมีชวงอายุสวนใหญอยูในชวง 20 – 30 ป จำนวน 29 ราย (คิด

เปนรอยละ 58) และรองลงมาจะอยูในชวงนอยกวา 20 ป จำนวน 15 ราย (คิดเปนรอยละ 30) อยูในชวง 31 – 40 ป จำนวน 

5 ราย (คดิเปนรอยละ 10) และลำดับสุดทายคือมากกวา 40 ปขึ้นไป จำนวน 1 ราย (คิดเปนรอยละ 2) สวนผลการวิเคราะห

เรื่องรายไดสวนตัวตอเดือนนอยกวา 5,000 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแลวมีจำนวน 36 ราย (คิดเปนรอยละ 72) รองลงมา

รายไดมากกวา 20,000 บาท จำนวน 12 ราย (คิดเปนรอยละ 24) และกลุมสุดทายรายไดสวนตัวตอเดือน 5,000 – 10,000 

บาท จำนวน 1 ราย (คดิเปนรอยละ 2) กับ 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 1 ราย (คดิเปนรอยละ 2) 

ตารางท่ี 1 ดานการออกแบบซอฟตแวร 

ลำดับที่ รายละเอียด X . SD. ระดับทัศนคติ 

1. ซอฟตแวรมีรูปแบบการจัดองคประกอบท่ีชัดเจน 3.96 0.604 มาก 

2. ภาษาที่ใชมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมทำใหผูใชเขาใจไดโดยงาย 3.82 0.66 มาก 

3. ซอฟตแวรมสีีสันที่ดเูรียบงาย สบายตา 4.08 0.565 มาก 

4. ซอฟตแวรมีการจัดชุดขอมูลอยางเปนระเบียบ 3.9 0.614 มาก 

5. รูปแบบหนาจอ การแบงหนามีความสอดคลองกัน งายตอการใชงาน 3.7 0.677 มาก 

6. ขนาดของรปูภาพ และขอความ มกีารแสดงผลท่ีชัดเจน เหมาะสม 3.94 0.619 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.9 0.623 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานการออกแบบซอฟตแวรของการใชแอพพลิเคช่ันสะสมแตมรานธุรกิจจำลอง Proud 

Coffee จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานการออกแบบซอฟตแวรมีคา

เทากับ 3.9 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.623 นั่นหมายความวา โดยรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานประสิทธิผลของซอฟตแวรในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากไดแก ซอฟตแวร

มีรูปแบบการจัดองคประกอบที่ชัดเจน (คะแนนเฉล่ีย 3.92) ภาษาที่ใชมีความชัดเจน ถูกตอง เหมาะสมทำใหผูใชเขาใจได

โดยงาย (คะแนนเฉล่ีย 3.82) ซอฟตแวรมีสีสันที่ดูเรียบงาย สบายตา (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ซอฟตแวรมีการจัดชุดขอมูลอยาง

เปนระเบียบ (คะแนนเฉลี่ย 3.9) รูปแบบหนาจอ การแบงหนามีความสอดคลองกันทั้งหนาจอทำใหงายตอการใชงาน (คะแนน

เฉลี่ย 3.7) ขนาดของรูปภาพ และขอความ มีการแสดงผลท่ีชัดเจน เหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.94)  

ตารางท่ี 2 ดานผลจากการรับบรกิาร 

ลำดับที ่ รายละเอียด X . SD. ระดับทัศนคติ 

1. ไดรบัความสะดวกรวดเร็ว 4.54 0.613 มากที่สุด 

2. การบริการที่ตรงกับความตองการ และถูกตอง 4.14 0.571 มาก 

3. การบริการอยางตอเนื่องจนเสร็จสิน้ภารกิจ 4.02 0.552 มาก 

4. ไดรบัการบริการที่คุมคา และเปนประโยชน 4.04 0.604 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.18 0.585 มาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลจากการรับบริการของการใชแอพพลิเคชั่นสะสมแตมรานธุรกิจจำลอง Proud Coffee 

จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานผลจากการรับบริการมีคาเทากับ 4.18 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.585 นั่นหมายความวา โดยรวมแลวผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอ

ปจจยัดานประสิทธิผลของซอฟตแวรในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากไดแก ไดรับความสะดวก

รวดเร็ว (คะแนนเฉลี่ย 4.54) การบริการที่ตรงกับความตองการ และถูกตอง (คะแนนเฉลี่ย 4.14) และการบริการอยางตอเนื่อง

จนเสร็จสิ้นภารกิจ (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ไดรับการบริการที่คุมคาและเปนประโยชน (คะแนนเฉลี่ย 4.04) 

 

ตารางท่ี 3 ดานประสิทธิผลของซอฟตแวร 

ลำดับที ่ รายละเอียด X . SD. ระดับทัศนคติ 

1. ความสะดวกในการเรยีกใชงานหรือติดตั้งซอฟตแวร 3.92 0.565 มาก 

2. ความเร็วในการแสดงผลของโปรแกรม 3.9 0.58 มาก 

3. การเช่ือมโยงขอมลูที่เกี่ยวของกันแสดงผลไดอยางถูกตอง 3.88 0.593 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.9 0.579 มาก 

 

และสุดทายผลการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผลของซอฟตแวรในการใชแอพพลิเคชั่นสะสมแตมรานธุรกิจจำลอง 

Proud Coffee จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอปจจัยดานประสิทธิผลของ

ซอฟตแวรมีคาเทากับ 3.9 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.579 นั่นหมายความวา โดยรวมแลวผูตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอปจจัยดานประสิทธิผลของซอฟตแวรในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอที่ผูตอบแบบสอบถามพึง

พอใจมากไดแก ความสะดวกในการเรียกใชงานหรือติดตั้งซอฟตแวร (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ดานความเร็วในการแสดงผลของ

โปรแกรม (คะแนนเฉลี่ย 3.9) และดานการเช่ือมโยงขอมูลในแตละสวนที่เก่ียวของกันมาแสดงผลไดอยางถูกตอง (คะแนนเฉลี่ย 

3.88) 

 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายผลที่ไดจากขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูรวมทดลองใชแอพพลิเคช่ันสะสมแตมฯ จาก

การศึกษาของกลุมตัวอยางท้ังหมด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 20–30 ป มีการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี โดยสวนมากเปนกลุมนักศึกษา ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงนอยกวา 5,000 บาท สวนในดานการ

ออกแบบซอฟตแวรจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบซอฟตแวรที่มีสีสันดูเรยีบงาย สบายตา และพอใจ

กับซอฟตแวรท่ีมีรูปแบบการจัดองคประกอบที่ชัดเจนและขนาดของรูปภาพ และขอความ มีการแสดงผลท่ีชัดเจน และ

เหมาะสม สวนดานผลจากการรับบริการของผูใชจากการศึกษา พบวาไดรับความสะดวกรวดเร็วสูงสุดในระดับมากท่ีสุด สวน

ดานประสิทธิผลของซอฟตแวรจากการศึกษาจากกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอใจระดับมาก โดยเฉพาะ

ดานความสะดวกในการเรียกใชงานหรือติดตั้งซอฟตแวรสูงกวาดานอ่ืน ๆ 

โดยภาพรวมแลวเมื่อไดนำระบบทั้งหมดไปติดตั้งและทดลองใชใหกับรานธุรกิจจำลอง Proud Coffee คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นั้นสามารถสรุปไดวา การยอมรับเทคโนโลยี (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุร

ภัทร 2555:2) สำหรับธุรกิจรานจำลอง Proud Coffee วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอยูในระดับมาก แตเมื่อ

พิจารณาอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชโทรศัพทมือถือในการสะสมแตมแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการยอมรับการใช

เทคโนโลยีของแอพพลิเคชั่นใชงานไดงาย โดยการใชงานแอพพลิเคชั่นไมไดยุงยากซับซอน แอพพลิเคชั่นชวยใหการประมวลผล

ไดสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนในการใชบริการแอพพลิเคชั่นทำไดงาย สวนการออกแบบสามารถทำไดตรงตามความตองการ และ
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แอพพลิเคชั่นมีความทันสมัยและไดรบัขอมูลและการประมวลผลที่ถูกตองและแมนยำ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดท้ังหมด คาดวาจะ

สามารถเปนตนแบบใหกับธุรกิจรานคาเฟของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต 

6. ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชแอพเคช่ันสะสมแตมเมื่อนำไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ดังกลาวมีแนวโนมที่ดีอยางมากตอรานคาเฟและลูกคา แตควรไปศึกษากับกลุมประชากรท่ีแตกตางกัน เชน ชวงอายุ กลุม

อาชีพ หรือลักษณะท่ีตั้งของราน เปนตน เพื่อจะทำการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดตอไป 
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ปจจัยทางบุคลิกภาพที่มีผลตอความเส่ียงในการโจมตีระบบสารสนเทศดวยวิศวกรรมสังคม 

 

สุทธิรักส ศุขเขษม1*  

 
1สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

*sutthirak@cpc.ac.th  
 

บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาปจจัยทางบุคลิกภาพที่มีผลตอการโจมตีระบบสารสนเทศดวยวิศวกรรมสังคม (Social 

Engineering) โดยทําการศึกษาความสัมพันธของบุคลิกภาพ 4 ดาน ตามแบบทดสอบ MBTI ไดแก บุคลิกใชความคิด 
(Thinking) กับบุคลิกใชความรูสึก  (Feeling) บุคลิกตัดสิน  (Judging) กับบุคลิกรับรู (Perceiving) บุคลิกแสดงตั ว 
(Extroversion) กับบุคลิกเก็บตัว (Introversion) และบุคลิกใชประสาทสัมผัส (Sensing) กับบุคลิกหยั่งรู (Intuition) รวมถึง
ปจจัยดานเพศและการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณากับปจจัยที่ผูโจมตีใชหลักทางจิตวิทยาในการชักจูงผูใชให
กระทําการใหเกิดความเสียหายแกระบบสารสนเทศหรือวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) 3 ดานไดแก ความอยากรู
อยากเห็น (Curiosity) ความกลัว (Fear) และความโลภ (Greedy) มีผูตอบแบบสอบถามจากท้ัง 4 วิทยาเขต จํานวน 53 คน 
เปนเพศชายจํานวน 24 คน เพศหญิงจํานวน 29 คน เปนคนที่ทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 คน และไมไดทํางาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 คน บุคลิกใชความคิด จํานวน 32 คน บุคลิกใชความรูสึก จํานวน 21 คน บุคลิกตัดสิน จํานวน 
21 คน บุคลิกรับรู จํานวน 32 คน บุคลิกแสดงตัว จํานวน 32 คน บุคลิกเก็บตัว จํานวน 21 คน บุคลิกใชประสาทสัมผัส 
จํานวน 24 คน และบุคลิกหยั่งรู จํานวน 29 คน จากการวิจัยนี้ไดขอสรุปวาผูใชที่มีบุคลิกตัดสินมีโอกาสท่ีจะถูกชักจูงดวย
วิศวกรรมสังคมจากความอยากรูอยากเห็นมากกวาบุคลิกรับรู และผูใชที่มีบุคลิกตัดสินมีโอกาสที่จะถูกชักจูงดวยวิศวกรรม
สังคมจากความกลัวมากกวาบุคลิกรับรู บุคลิกใชความคิดมีโอกาสท่ีจะถูกชักจูงดวยวิศวกรรมสังคมจากความกลัวมากกวา
บุคลิกใชความรูสึก เพศชายมีโอกาสที่จะถูกชักจูงดวยวิศวกรรมสังคมจากความโลภมากกวาเพศหญิง คนทํางานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาสที่จะถูกชักจูงดวยวิศวกรรมทางสังคมจากความกลัวนอยกวาคนท่ีไมไดทํางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญ จากผลการวิจัยองคกรสามารถจัดการอบรมทางดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศโดยเนนที่กลุมคนเหลานี้มากเปนพิเศษ เพื่อสรางประสบการณและความตระหนักรูในดานความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ จะไดรูเทาทันการใชวิศวกรรมสังคมและไมถูกโจมตีโดยผูประสงคราย 

 

คําสําคัญ: บุคลิกภาพ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ วิศวกรรมสังคม 
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from Social Engineering Attack 
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Rajamangala University of Technology Tawan-ok 

*sutthirak@cpc.ac.th

Abstract 

This research studies the personality factors that affect the information system attack using 

social engineering. The research has studied the relationship of 4 aspects of personality according to the 

MBTI test consist of Thinking personality versus Feeling personality, Judging versus Perceiving, Extroversion 

versus Introversion and Sensing versus Intuition. And has considered in gender factors including to work 

about information technology. The Researcher consider factors that attackers use psychological 

principles to persuade users to cause damage to information systems or social engineering in three 

areas: Curiosity Fear and Greedy. There are 53 respondents from 4 campuses, consisting of 24 males and 

29 females, 21 people worked in information technology, 32 did not work in information technology, 32 

Thinking personalities ,21 Feeling personalities, 21 Judging personalities, 32 Perceiving personalities, 32 

personalities (Extroversion) 32 persons, introverted personality, 21 Introversion personalities, 24 Sensing 

personalities and 29 Intuition personalities. From this research, I can concluded that users with Judging 

personalities are more likely to be influenced by social engineering from curiosity than Thinking 

personality. And users with Judging personalities are more likely to be influenced by social engineering 

from fear than Perceiving personalities. Thinking personalities are more likely to be influenced by social 

engineering from fear than Feeling personalities. Males are more likely to be influenced by social 

engineering than greed than females. Information technology workers are less likely to be influenced by 

social engineering than people who do not work in information technology. From this research, the 

researcher has brought the results to develop the curriculum of information system security based on 

personality factors. According to the research results, the organization is able to provide training on 

information technology security, with particular emphasis on these groups. The training create 

experience and awareness in information technology security. Resulting in users being informed of social 

engineering techniques and not be attacked by malicious attacker. 

Keywords: Personality , Information Security , Social Engineering 
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1. บทนํา

ปจจุบันหนวยงานหรือองคกร  ตางๆไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชงานตั้งแตใน
ระดับปฏิบัติงานท่ีใชในการบันทึกและติดตามการดําเนินการ ไปจนถึงผูบริหารระดับสูงท่ีใชในการชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การกําหนดนโยบายในการบริหารงานขององคกร ทําใหระบบสารสนเทศมีความสําคัญตอองคกรมากข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องจากระบบสารสนเทศมีความสําคัญตอองคกร ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงเปนเปาหมายที่สําคัญในการโจมตีจาก
คูแขงหรือผูไมประสงคดี โดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการโจมตีใหเกิดความเสียหายจะอาศัยเทคนิคตางๆทางคอมพิวเตอร 
เพื่อแสวงหาประโยชนจากความเสียหายของระบบสารสนเทศ ถึงแมวาปจจุบันจะมีการพัฒนาเครื่องมือในการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศใหมีความกาวหนามากขึ้น แตผูโจมตีก็ยังสามารถเขามาทําใหเกิดความเสียหายแกระบบ
สารสนเทศได งานวิจัยทางดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหลายงานจะบอกตรงกันวาจุดออนที่สําคัญที่สุดในดานการ
รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศคือผูใช (user) โดยผูใชอาจจะรูเทาไมถึงการณ หรือถูกชักจูงใหทําอะไรบางอยางท่ีจะ
เกิดความเสียหายแกระบบสารสนเทศในองคกร ซึ่งการชักจูงนั้นจะอาศัยเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อจูงใจใหผูใชภายในองคกรทํา
อะไรบางอยางทีจ่ะกอใหเกิดความเสียหายแกระบบสารสนเทศ วิธีการจูงใจทางจิตวิทยานี้จะถูกเรียกวาวิศวกรรมสังคม (Social 

Engineering) 

พงศพนธ ภาวศุทธ์ิ ไดทําวิจัยในหัวเรื่อง สาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีดวยวิธีการทางวิศวกรรมสังคมของกลุมเจเนอ
เรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดสรุปวาผูโจมตีจะอาศัยการตัดสินใจท่ีไมมีเหตุผลโดยอาศัยความรูสึกพ้ืนฐาน
ของมนุษยไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภ โดยผูโจมตีจะอาศัยความรูสึกเหลานี้เปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชน เชน เอา Flash Drive ที่มีโปรแกรมประสงคราย (Malware) ไปทิ้ง เมื่อเปาหมายเก็บได ก็จะอยากรูวามี
ขอมูลอะไรอยูภายใน อาจจจะเพื่อสงคือเจาของหรือเพื่อเอาไปใชประโยชนเอง เมื่อผูใชเอา Flash Drive ไปเช่ือมตอเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรก็จะเปนการกระตุนใหโปรแกรมประสงครายทํางาน ทําใหคอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย หรือผูโจมตีใช
ประโยชนจากความกลัวดวยการสงอีเมลที่ดูเหมือนอีเมลที่ดูเหมือนสงจากธนาคารไปใหลูกคาของธนาคาร โดยแจงวาธนาคาร
กําลังจะปรับปรุงระบบฐานขอมูลลูกคา ซึ่งการดําเนินการนี้อาจจะทําใหขอมูลลูกคาสูญหายได ดังนั้นเพื่อปองกันไมใหขอมูล
ลูกคาสูญหาย ทางธนาคารจึงขอใหลูกคาสํารองขอมูล โดยกรอกขอมูลตามลิงคที่แนบมากับอีเมลนี้ เมื่อลูกคากลัววาขอมูลจะ
สูญหายก็จะกดลิงคแลวก็จะเห็นเว็บไซตที่ดเูหมือนกับเว็บไซตของธนาคาร ถาลูกคาเขาไปกรอกขอมูลก็จะทําใหผูโจมตีไดขอมูล
สําคัญของลูกคาแลวนําไปหาประโยชนตอไปได หรือผูโจมตีใชประโยชนจากความโลภดวยการใหผูใชสามารถใชโปรแกรม
บางอยางไดฟรีโดยไมมีคาใชจาย แตโปรแกรมนั้นก็จะมีการดักจับขอมูลสําคัญตางๆภายในเครื่องของผูใช เปนตน 

จากที่กลาวมาจะเห็นวาความรูสึกพ้ืนฐานของมนุษยไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภ เปน
เครื่องมือสําคัญที่ผูโจมตนีํามาใชในการหาประโยชนเพื่อใหผูใชทําอะไรบางอยางใหเกิดความเสียหายแกระบบสารสนเทศ แตถึง
กระน้ันการตอบสนองตอความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภของผูใชแตละคนจะแตกตางกันข้ึนอยูกับพ้ืนฐานทาง
บุคลิกภาพและประสบการณของแตละคน การทําความเขาใจเรื่องบุคลิกภาพและประสบการณของแตละคน จะชวยใหองคกร
ทําความเขาใจผูใชและวางแผนในการจัดอบรมเพื่อปองกันไมใหผูใชตกเปนเหยื่อจากวิธีการวิศวกรรมสังคมได 

ปจจุบันมีแบบทดสอบบุคลิกภาพอยูหลายแบบ โดยแตละแบบก็จะมีการจําแนกประเภทของบุคลิกภาพที่แตกตางกัน 
หนึ่งในนั้นคือแบบทดสอบ MBIT (Mayers-Briggs Type Indicator) ซึ่งเปนแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ในองคกร เพราะเปนแบบทดสอบท่ีนิยมใชสําหรับแนะนําอาชีพท่ีเหมาะกับบุคลิกภาพของแตละคน ทางผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะ
นําแบบทดสอบ MBTI มาใชในการวัดบุคลิกภาพของผูใช แลวนํามาหาความสัมพันพกับความรูสึกพื้นฐานของมนุษยไดแก 
ความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภ เพื่อที่จะไดทําความเขาใจวาบุคลิกภาพในกลุมไหนมีความเสี่ยงตอการใช
ความรูสึกแบบไหน เพ่ือที่จะไดนําไปวางแผนการอบรมและสรางความตระหนักรูตอการโจมตีดวยวิศวกรรมสังคม และ
กอใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศ 
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2. วตัถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานระบบสารสนเทศ โดยจําแนกกลุมผูใชตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI 
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคลิกภาพตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI กลุมตางๆวามีพฤติกรรมการใชงานท่ีเปน

ความเสี่ยงตอการโจมตีวิศวกรรมสังคมประเภทใด 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

จตุชัย แพงจันทร (2558) ไดอธิบายถึงการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ เพ่ือปกปองรักษาคุณสมบัติ 3 ดาน
ไดแก 

1. ความลับ (Confidentiality) คือ การทําใหขอมูลสามารถเขาถึงหรือดูไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ผูที่ไมไดรับ
อนุญาตจะไมสามารถเขาถึงหรือดูขอมูลได การรักษาความลับของขอมูลคือการอนุญาตใหเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ันที่
สามารถเขาถึงขอมูลได หรือการปองกันไมใหผูที่ไมไดรบัอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูลได โดยกลไกในการรักษาความลับจะอาศัย
การเขารหัสลับ (Encryption) ซึ่งจะตองใชกุญแจ (Key) ในการเขารหัสลับ และถอดรหัสลับ (Decryption) นอกจากน้ันและ
กลไกที่ใชรักษาความลับอีกประการคือการควบคุมการเขาถึง (Access Control) โดยจะอาศัยการพิสูจนทราบตัวตน 
(Authentication) เพื่อดูวาผูใชงานมีสิทธิเขาถึงขอมูลหรือไม ซึ่งปกติที่นิยมใชก็คือการ Login เขาสูระบบ 

2. ความถูกตอง(Integrity) คือการรักษาความคงสภาพของขอมูลจากแหลงที่มา หรือไมใหถูกแกไขโดยผูที่ไมไดรับ
อนุญาต หรือถาถูกแกไขจะตองสามารถรูไดวาถูกแกไข ความถูกตองของขอมูลประกอบดวย 2 สวนคือ ความถูกตองของเน้ือหา
และความถูกตองของแหลงที่มาของขอมูล  

3. ความพรอมใชงาน (Availability) คือ การทําใหผูที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูลไดเมื่อตองการ ซึ่งระบบ
สารสนเทศท่ีถูกผูไมประสงคดีโจมตีจะทําใหระบบหยุดการทํางาน ทําใหไมสามารถใหบริการตามที่ผูใชตองการได การจะทําให
ระบบมีความพรอมในการใชงานตองมีการปองกันผูไมประสงคดีเขามาโจมตีระบบ รวมถึงปองกันโปรแกรมประสงครายตางๆ 

Katharina (2015) ไดศึกษาบทความวิจัยทางดานวิศวกรรมสังคมแลวสังเคราะหจนไดขอสรุปเก่ียววิธีการโจมตีดวยวิศวกรรม
สังคม ชองทางในการโจมตี และวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
วิธีการในการโจมตี แบงได 5 ประเภท ไดแก 

1. วิธีการทางทางกายภาพ เปนการกระทําเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของเหย่ือในอนาคต เชน การคนขอมูลจากถังขยะ
(Dumpster Diving)

2. วิธีการทางสังคม เปนวิธีการที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการทําวิศวกรรมสังคม โดยสรางความสัมพันธกับเหยื่อ
ดวยการใหเช่ือวาเปนกลุมสังคมเดียวกันจนทําใหเหยื่อเกิดความเช่ือใจ

3. วิศวกรรมยอนรอยทางสังคม (Reverse Social Engineering) เปนแนวทางท่ีผูโจมตีไมไดเขาไปหาเหยื่อโดยตรง แต
จะทําใหเหย่ือเกิดปญหาอะไรบางอยาง แลวทําตัวใหเหยื่อเช่ือวาตัวเองจะแกปยหาใหเหยื่อได เชน ทําให
คอมพิวเตอรในองคกรไมสามารถใชอินเตอรเน็ตได แลวหาหนามามาแนะนําวาผูโจมตีเปนผู เช่ียวชาญที่สามารถ
แกปญหานี้ได

4. วิธีการทางเทคนิค โดยท่ัวไปจะทําผานอินเตอรเน็ต เชนผูใชไมไดระวังในการเปดเผยขอมูลสวนตัว และมีการนํา
ขอมูลสวนตัวเหลานั้นมาใชเปนรหัสผานในการเขาสูระบบตางๆ ซึ่งทําใหผูโจมตีสามารถเดารหัสผานแลวเขาสูระบบ
ไดโดยงาย
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5. วิธีการทางสังคมและเทคนิค เปนวิธีการที่อาศัยทั้งวิธีการทางสังคมและทางเทคนิค เชน การทํา Flash Drive ตก
แลวใหเหยื่อมาเก็บไป โดยที่ผานใน Flash Drive มีการติดตั้งโปรแกรมประสงครายเอาไว 

ชองทางในการโจมตี ไดแก 
1. อีเมล เปนชองทางที่ถูกใชมากที่สุดสําหรับการทําฟชช่ิง (Phishing) และวิศวกรรมยอนรอยทางสังคม  
2. ระบบสงขอความทันที (Instant Massager) เปนชองทางที่ไดรับความนิยมในการทําฟชช่ิง (Phishing) และ

วิศวกรรมยอนรอยทางสังคมเชนกัน เปนสิ่งท่ีถูกนําไปใชในการขโมยอัตลักษณ (Identity Theft) ดวยวิธีการงายๆ 

3. โทรศัพท เปนชองทางที่พ้ืนฐานที่สุดในการสงขอมูลที่ความออนไหว (Sensitive) 

4. เครือขายสังคม เปนอีกชองทางหนึ่งที่ถูกนํามาใช เพราะสามารถปลอมอัตลักษณ (Fake Identity) ไดงาย 

5. การใหบริการกลุมเมฆ (Cloud) จะอาศัยการแบงปนไฟลของผูใชในการทํางานรวมกัน ซึ่งผูใชอาจจะขาดการ
ตระหนักรูในเรื่องความปลอดภัย 

6. เว็บไซต เปนการสรางเว็บไซตที่การฝงสคริปตบางอยางที่เปนอันตรายถาผูใชเขาไปเยี่ยมชม 

การดําเนินการ อาศัย 2 อยาง ไดแก 
1. ผูคน เปนการดําเนินการโดยอาศัยคนดําเนินการโดยตรง จะเปนวิธีการท่ีมีความสามารถต่ํากวาการใชซอฟตแวร 
2. ซอฟตแวร เปนการดําเนินการโดยอาศัยซอฟตแวรโดยตรง เชน Spear Phishing จะมีการทําเหมืองขอมูลเพื่อ

วิเคราะหขอมูลของเปาหมาย แลวมีการสงเว็บปลอมผานทางอีเมล 
Francois (2016) ไดศึกษาบทความวิจัยทางดานวิศวกรรมสังคมแลวสังเคราะหแลวนําเสนอกรอบงานของการโจมตีดวย
วิศวกรรมสังคม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวของกับการโจมตีดวยวิศวกรรมสังคม ไดแก วิธีการวิศวกรรมสังคม เปาหมาย 

หลักการที่ทําใหเกิดการยอมทําตาม เทคนิคในการทําวิศวกรรมสังคม สื่อกลางในการทําวิศวกรรมสังคม แลวเปาหมายในการ
กระทํา 

 
รูปที่ 1 กลไกการโจมตดีวยวิศวกรรมสังคม 

ที่มา: Social engineering attack examples, templates and scenarios 

มนัสนันท หัตถศักดิ์ และ ศุภชัย อิทธิปาทานันท (2545) ศึกษาเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบุคลิกภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร บริกจ(MBTI) และเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนก คณะ และเพศ โดยมีตัวอยางทั้งหมด 815 คน จากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
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บริหารธุรกิจ และนิติศาสตร ภาคการศึกษาท่ี1 ปการศึกษา 2545 ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการทํา
วิจัยเปนแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร บริกจ ฟอรม จี(MBTI Form G) การวิเคราะหขอมูลใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใน
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที(t-test) วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ANOVA 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ MBTI ในแบบ ESTJ มากที่สุด 

2. นักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายมีบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ MBTI ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. นักศึกษาท่ีมีคณะตางกันมีบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ MBTI แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Sherly (2010) ไดทําการสังเคราะหบทความวิจัยจากวารสาร Virus Bulletin เกี่ยวกับโปรแกรมประสงครายซ่ึงถูก
ทําใหแพรกระจายดวยวิศวกรรมสังคม  โดยใหขอสรุปไววาเครื่องมือท่ีถูกใชเพื่อทําวิศวกรรมสังคมมากท่ีสุดคืออีเมล รองลงมา
คือเว็บไซต โปรแกรมเครือขายสังคม และอุปกรณจัดเก็บขอมูลเคลื่อนท่ี ตามลําดับ โดยการโจมตีจะอาศัยพื้นฐานทางจิตวิทยา 
3 ประการไดแกความอยากรูอยากเห็น ความกลว และความโลภ  เปาหมายในการโจมตี ไดแก นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ผูบริหารองคกร องคกรทางศาสนา 

พงศพนธ (2562) ไดทําการศึกษาสาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีดวยวิธีการทางวิศวกรรมสังคมของกลุมเจเนอเรช่ัน
วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสัมภาษณเชิงลึกผูที่เคยไดรับสารสนเทศท่ีเปนภัยคุกคามจํานวน 18 คน พบวา
สาเหตุที่สงผลตอการถูกโจมตดีวยวิธีการวิศวกรรมทางสังคมน้ันสามารถแบงไดเปน 2 กรณีคือ กรณีที่หนุงเปนบุคคลที่เคยไดรับ
สารสนเทศที่เปนภัยคุกคามดวยวิธีการทางวิศวกรรมสังคมและถูกโจมตี โดยมีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจอยางไมมีเหตุผลคือ 
ความอยากรูอยากเห็น ความกลัวและความโลภ สวนกรณีที่สองเปนบุคคลที่เคยไดรับสารสนเทศที่เปนภัยคุกคามดวยวิธีการ
ทางวิศวกรรมสังคมในรูปแบบตาง ๆ แตไมถูกโจมตี มีสาเหตุมาจากการรับรูภัยคุกคามซึ่งเกิดขึ้นมาจาก ประสบการณกอนหนา 
และการแจงเตือน มีการรับรูภัยคุกคามมากเพียงพอแลวจะมีการตัดสินใจท่ีใชเหตุผลไตรตรองมากยิ่งข้ึนและไมถูกโจมตี 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1 สรางแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเพื่อวัดบุคลิกภาพตามแบบทดสอบ MBTI โดยอาศัยแบบทดสอบจากเอกสารประกอบการ
บรรยายของผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑิรา อินจาย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จากการบรรยายหัวขอจิตวิทยาการใหคําปรึกษาสําหรับผูดูแลนิสิต และสรางแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมการใชงาน
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งวัดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศ โดยอาศัยผูเช่ียวชาญดานความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนผูออกแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงผูวิจัยอาศัยพื้นฐานแนวคิดจากงานวิจัยของพงศพนธ ภาวศุทธ์ิ เรื่อง
สาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีดวยวิธีการทางวิศวกรรมสังคม ของกลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยงานวิจัยไดระบุถึงการตัดสินใจอยางไมมีเหตุผลเกิดขึ้นจากความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และโลภ ถาผูถูกโจมตีมีความรู
มากพอจะไมถูกโจมตี และงานวิจัยระบุวาตัวอยางในงานวิจัยมีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชาย จึงเปนสาเหตุใหผู วิจัย
พิจารณาประเด็นดานการทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับประเด็นเรื่องเพศเพ่ิมเติมจากบุคลิกภาพ 4 ดานตาม
แบบทดสอบ MBTI 
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แบบสอบถามพิจารณา 6 ประเด็นไดแก 
1. บุคลิกใชความคิด (Thinking) กับบุคลิกใชความรูสึก (Feeling)

2. บุคลิกตัดสิน (Judging) กับบุคลิกรับรู (Perceiving)

3. บุคลิกแสดงตัว (Extroversion) กับบุคลิกเก็บตัว (Introversion)

4. บุคลิกใชประสาทสัมผัส (Sensing) กับบุคลิกหยั่งรู (Intuition)

5. การทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับการไมไดทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Non – IT)

6. เพศชายกับเพศหญิง
โดยพิจารณา 6 ประเด็นนี้กับอารมณพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภ วา

ประเด็นท้ัง 6 มีความสัมพันธกับอารมณพื้นฐาน 3 ประการอยางไร 
ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามใหแกผูเช่ียวชาญดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศจํานวน 6 ทาน โดย

ผูเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานไดอานแบบสอบถาม ใหคําแนะนําซึ่งนําไปสูการปรับปรุง แลวนําไปใชจริง ตัวอยางคําถาม เชน เมื่อเก็บ 
flash drive ไดทานจะพยายามหาทางสงคืนเจาของ , ทานมีความกังวลเม่ือมี pop up ขึ้นมาวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานมี
ความเสี่ยงท่ีจะติดไวรัส และ ทานยอมใหขอมูลบางสวนเพ่ือใหไดของฟรีหรือของลดราคา 

4.2 เผยแพรแบบสอบถามทัง้ดานบุคลิกภาพและแบบประเมินความเสี่ยง 
ผูวิจัยดําเนินการทดสอบบุคลิกภาพบุคลากรของราชมงคลตะวันออกท้ัง 4 วิทยาเขต โดยใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ 

และสอบถามพฤติกรรมการใชงานระบบสารสนเทศตามท่ีไดสรางแบบทดสอบเอาไว ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม 

4.3 วิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพประเภทตางๆกับความเสี่ยงในการใชงานระบบสารสนเทศโดยการเขียน
โปรแกรมดวยภาษ Python เพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม Winpython เปนเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม
เพื่อวิเคราะหขอมูล 

4.4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อพิจารณาความแตกตางของ 6 ประเด็นที่พิจารณากับอารมณพื้นฐาน 3 
ประการวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญหรือไม 

5. ผลการวิจัย

จากการสงแบบสอบถามผานสื่อเครือขายสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีผู ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 53 คน เปนเพศชายจํานวน 24 คน เพศหญิงจํานวน 29 คน เปนคนที่ทํางานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 21 คน และไมไดทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 คน บุคลิกใชความคิด จํานวน 32 คน บุคลิกใชความรูสึก 
จํานวน 21 คน บุคลิกตัดสิน จํานวน 21 คน บุคลิกรับรู จํานวน 32 คน บุคลิกแสดงตัว จํานวน 32 คน บุคลิกเก็บตัว จํานวน 
21 คน บุคลิกใชประสาทสัมผัส จํานวน 24 คน และบุคลิกหยั่งรู จํานวน 29 คน เพื่อพิจารณาความแตกตางของ 6 ประเด็นที่
พิจารณา ไดแก บุคลิกใชความคิด (Thinking) กับบุคลิกใชความรูสึก (Feeling) , บุคลิกตัดสิน (Judging) กับบุคลิกรับรู 
(Perceiving) , บุคลิกแสดงตัว (Extroversion) กับบุคลิกเก็บตัว (Introversion) , บุคลิกใชประสาทสัมผัส (Sensing) กับ
บุคลิกหย่ังรู (Intuition) , การทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับไมไดทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพศชายกับ
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เพศหญิง กับอารมณพื้นฐาน 3 ประการไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความกลัว และความโลภ วามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญหรือไม ได Z Score ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 Z Score จากผลการทดสอบความแตกตางระหวาง 6 ประเด็นที่พิจารณากับอารมณพื้นฐาน 3 ประการ 
 Male-Female IT – Non IT I-E S-N J-P T-F 

Curiosity 0.69 0.05 -0.23 1.24 2.25 0.30 

Fear 0.05 -1.33 -0.52 0.50 1.65 1.51 

Greedy 1.57 -0.01 -0.30 -1.24 0.23 0.34 

  

จากการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดไดขอสรุปคือ 

1. บุคลิกใชความคิด (T) มีความกลัวมากกวาบุคลิกใชความรูสึก (F) ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.1 

2. เพศชายมีความโลภมากกวาเพศหญิง ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.1 

3. คนทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีความกลัวนอยกวาคนท่ีไมไดทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Non-IT) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.1 

4. บุคลิกตัดสิน (J) มีความอยากรูอยากเห็นมากกวาบุคลิกรับรู (P) ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 

5. บุคลิกตัดสิน (J) มีความกลัวมากกวาบุคลิกรับรู (P) ทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.10 

 จากผลการวิเคราะหนี้สามารถนําไปใชกับองคกรในการปองกันความเสี่ยงจากวิศวกรรมสังคมโดยนําบุคลากรมาทํา
แบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อหาวาพนักงานในองคกรแตละคนมีบุคลิกภาพอยูในกลุมใด ถาพบวาพนักงานมีบุคลิกตัดสิน (ESTJ 

, ISTJ , ESFJ , ISFJ , ENTJ , INTJ ,ENFJ หรือ INFJ) แสดงวาพนักงานมีโอกาสจะถูกชักจูงจากวิศวกรรมสังคมโดยอาศัย
ความอยากรูอยากเห็นและความกลัวมาก ถาพบวาพนักงานมีบุคลิกใชความคิด  (ESTJ , ISTJ , ESTP , ISTP , ENTJ , INTJ 

,ENTP หรือ INTP) แสดงวาพนักงานมีโอกาสจะถูกชักจูงจากวิศวกรรมสังคมโดยอาศัยความกลัวมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พนักงานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีผสมกันกันบุคลิกใชความคิดและบุคลิกตัดสิน (ESTJ , ISTJ , ENTJ หรือ INTJ) จะยิ่งตองระวังจาก
การถูกชักจูงดวยวิศวกรรมสังคมโดยอาศัยความกลัวเปนอยางมาก นอกจากนั้นแลวพนักงานเพศชายมีโอกาสถูกชักจูงดวย
วิศวกรรมสังคมโดยอาศัยความโลภมาก พนักงานที่ไมไดทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาสจะถูกชักจูงจากวิศวกรรม
สังคมโดยอาศัยความกลัวมาก ดังน้ันองคกรจึงควรจัดการอบรมทางดานการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยเนน
ที่กลุมคนเหลานี้มากเปนพิเศษ เพื่อสรางประสบการณและความตระหนักรูในดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะได
รูเทาทันการใชวิศวกรรมสังคมและไมถูกโจมตีโดยผูประสงคราย 
 

6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาผูใชบางกลุมบุคลิกมีความเสี่ยงจากการชักจูงดวยวิศวกรรมสังคมมากกวากลุมอื่นอยาง
มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะผูใชที่มีบุคลิกตัดสินจะมีความเสี่ยงจากการชักจูงโดยอาศัยความอยากรูอยากเห็นและความกลัว ผูใชที่มี
บุคลิกใชความคิด จะมีความเสี่ยงจากการชักจูงโดยอาศัยความกลัว นอกจากนั้นแลวปจจัยเรื่องเพศและการทํางานก็มีผลตอ
การชักจูงดวยวิศวกรรมสังคมดวยเชนกันโดยผูใชเพศชายจะมีความเสี่ยงจากการชักจูงโดยอาศัยความโลภ และผูใชที่ไมได
ทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความเสี่ยงจากการชักจูงโดยอาศัยความกลัว 

ถึงแมวาบุคลิกภาพดานอ่ืนจะไมมีผลทางสถิติที่ยืนยันถึงความแตกตางอยางชัดเจน แตบุคลิกภาพบางดานก็มีคะแนน 
Z Score ในระดับที่สูงไดแก บุคลิกใชประสาทสัมผัส (S) กับบุคลิกหยั่งรู (I) ในดานความอยากรูอยากเห็น และบุคลิกใช
ประสาทสัมผัสกับบุคลิกหยั่งรูในดานความโลภ โดยมีแนวโนมที่ผูใชที่มีบุคลิกใชประสาทสัมผัสมีโอกาสท่ีจะถูกชักจูงดวย
วิศวกรรมทางสังคมจากความอยากรูอยากเห็นมากกวาบุคลิกหยั่งรู และมีแนวโนมที่ผูใชที่มีบุคลิกหยั่งรูมีโอกาสที่จะถูกชักจูง
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ดวยวิศวกรรมทางสังคมจากความโลภมากกวาผูใชที่มีบุคลิกใชประสาทสัมผัส ซึ่งองคกรไมควรละเลย โดยจัดลําดับความสําคัญ
ใหอยูในลําดับรองลงมาจากกลุมบุคลิกท่ีมีผลทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

ถึงแมวาผูใชกลุมบุคลิกอื่นจะไมมีคะแนน Z Score สูง แตทางองคกรก็ไมควรจะละเลยในการใหความรูเรื่องความ
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ โดยจัดลําดับความสําคัญรองลงมาจาก 2 กลุมแรก 

งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย ควรที่จะมีการใชวิธีการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) 

เพื่อหาความรูเชิงลึก (Insight) จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตอไปในอนาคต 

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดินจากมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ดานการวิจัยประยุกต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตรโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนา
งานวิจัยของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักนภาพการวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ ทานอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีใหการสนับสนุนใหโครงการวิจัยนี้เกิดขึ้น ทาน
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาท่ีใหขอเสนอแนะในการดําเนินการวิจัย และทานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีที่
สงเสริมและอํานวยความสะดวกตอการดําเนินการโครงการวิจัยจนงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

ขอขอบคุณ ดร.ขจรศักดิ์ สังขเจริญ ดร.ชาลี ธรรมรัตน  อาจารยสาโรช หวางนุม อาจารยสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท คุณ
เชียร เตชะภาณุปรีดา คุณเอกราช แกวบุญจันทร และคุณทัศนัย เหมือนเสน ที่สละเวลาในการตรวจทานแบบสอบถามดาน
วิศวกรรมสังคม และประเมินหลักสูตรความปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศบนพื้นฐานปจจัยทางบุคลิกภาพ 
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บทคัดยอ 

องคกรขนาดกลางและขนาดใหญ มักมีจํานวนรายการในบัญชีแยกประเภทจํานวนมากในแตละเดือน ทําใหขั้นตอนใน
การแยกรายการออกเปนกลุมตาง ๆ ใชเวลานาน เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาว ในบทความน้ีไดนําเสนอการประยุกตใชการเรียนรู
ดวยคอมพิวเตอรเพื่อจําแนกรายการบัญชีแบบอัตโนมัติ ไดมีการใชการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสกัดคุณลักษณะออกจาก
รายการบัญชีที่อาจเปนขอความที่มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรืออักขระพิเศษปนกัน จากนั้นไดใชการเรียนรูดวย
คอมพิวเตอรแบบมีการสอนเพื่อจําแนกรายการทําบัญชีออกเปน 3 ประเภท ไดแก คาใชจาย สินทรัพย ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ  ใน
บทความน้ีไดนําเสนอผลลัพธของการเรียนรูดวยคอมพิวเตอร 3 อัลกอริทึมไดแก Decision Tree, Logistic Regression และ 
Naïve Bayes ผลการศึกษาเชิงทดลองปรากฏวา อัลกอริทึม Naïve Bayes , Logistic Regression, และDecision Tree มี
ความถูกตองเฉลี่ย 89.88% ,88.99% และ 79.40% ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การจําแนกประเภท, การเรียนรูดวยคอมพิวเตอร, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
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Abstract 

Each month medium and large organizations usually cope with a large number of bookkeeping 

entries in accounting ledgers. This is a time-consuming process. To alleviate the problem, we propose an 

application of machine learning to classify bookkeeping entries. The natural language processing is 

employed to extract the features out of each entry, which may be in the combination of Thai, English, 

numbers, and/or special characters. Then, supervised machine learning algorithms are applied, i.e. 

Decision Tree, Logistic Regression and Naïve Bayes. The experimental results show that the accuracy of 

Naïve Bayes, Logistic Regression and Decision Tree is 89.88%, 88.99% and 79.40%, respectively. 

Keywords: Classification, Machine Learning, Natural Language Processing 

1. บทนํา

องคกรทุกองคกร ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจําเปนตองมีระบบบัญชี ในแตละประเทศมีกฎหมาย
ควบคุมหรือมีระเบียบปฏิบัติในการทําบัญชี ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวย ซึ่งระบบบัญชีมีความซับซอนและมีเอกสารที่เกี่ยวของ
มากมาย 

การทําบัญชีเริ่มตนจากการจัดบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภท ขอมูลเหลาน้ีสามารถนํามาประมวลผลเพ่ิมเติม 
เชน การสรุปออกเปนงบการเงิน เปนตน ดวยลักษณะงานบัญชีที่มีการทําเปนรายเดือน ทําใหอาจมีการสะสมของงานเอกสาร
จํานวนมาก ทําใหตองใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและเวลาจํานวนมากในการทํางานดังกลาว 

ในปจจุบันมีการใชเครื่องมือทางดิจิทัล เชน การใชโปรแกรมบนคอมพิวเตอร และแท็บเลต เปนตน เพื่อชวยในการทํา
บัญชี ขอมูลทางบัญชีในเคร่ืองมือเหลานี้มักอยูในรูปแบบดิจิทัล แตอยางไรก็ตาม เครื่องมือเหลานี้มักตองอาศัยความรูความ
ชํานาญของนักบัญชีในการกรอกขอมูลใหถูกตอง และยังตองใชเวลาในการปฏิบัติงานดวยมือ ซึ่งอาจนําไปสูขอผิดพลาดได 

เพื่อใหเกิดการไหลของงานแบบดิจิทัล (Digital Workflow) ที่นําไปสูกระบวนการแบบอัตโนมัติ (Automation) ควร
มีขั้นตอนดังนี ้
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1. รับเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเรียกเก็บเงิน เปนตน หากเอกสารไมอยูในรูปแบบดิจิทัล ตองมีการ
แปลงใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลได เชน การใชสแกนเนอรและ OCR (Optical Character

Recognition) เพื่อรูจําตัวอักษร แลวบันทึกอยูในรูปแบบตัวอักขระ เปนตน
2. บันทึกขอมูลในรูปแบบดิจิทัลลงในบัญชีทั่วไป ขอมูลเหลานี้ควรอยูในรูปแบบตัวอักษร และ/หรือ ตัวเลขท่ี

สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว
3. จําแนกขอมูลแตละรายการ โดยแยกเปนประเภทตาง ๆ เชน คาใชจาย สินทรัพย ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ เปนตน
4. สรุปขอมูลทางบัญชีในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชน งบการเงิน เปนตน

หากองคกรใดสามารถวางระบบใหสามารถทําตามขั้นตอนขางตนได จะเกิดการไหลของงานแบบดิจิทัลไดอยาง
อัตโนมัติ ทําใหระบบบัญชีมีความรวดเร็ว รูขอมูลสถานะทางการเงินไดแบบเวลาจริง และสามารถตรวจสอบไดในระยะเวลาอัน
สั้น 

อยางไรก็ตามการไหลของงานแบบดิจิทัลที่ยกตัวอยางไวขางตนนี้ มีความซับซอนและมีประเด็นในการทําวิจัยหลาย
ประเด็นในแตขัน้ตอน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานเพื่อใหขอบเขตของงานวิจัยอยูในกรอบงานและเวลาท่ีเหมาะสมดังนี้ 

1. เอกสารที่เก่ียวของอยูในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถนําไปประมวลผลไดทันที เชน อยูในรูปแบบ CSV หรือ
XLS/XLSX เปนตน ขอความในแตละรายการ ประกอบไปดวยอักขระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ/หรือ
อักขระพิเศษ ที่อาจผสมกัน

2. การจําแนกขอความแตละรายการออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก คาใชจาย สินทรัพย ซื้อวัตถุดิบและวัสดุ
เทานั้น ไมมีการนําขอมูลที่จําแนกแลวไปประมวลผลในระดับถัดไป

จากสมมติฐานขางตน ประโยชนของงานวิจัยนี้คือ การนําผลลัพธจากการจําแนกรายการออกเปนประเภทตาง ๆ ไป
ประมวลผลเพิ่มเติม เพื่อใหไดรายงานทางบัญชีท่ีตองการ เชน งบกําไรขาดทุน เปนตน 

ในบทความน้ี มีองคประกอบหลักดังน้ี ในหัวขอที่ 2 เปนความรูพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในขณะท่ีผูวิจัยได
อภิปรายสิ่งทีน่ําเสนอไวในหัวขอท่ี 3 และผลการทดสอบในหัวขอท่ี 4 สวนหัวขอที่ 5 ซึ่งเปนหัวขอสุดทายคือ การสรุป อภิปราย
ผล และแนวทางในการทําวิจัยในอนาคต  

2. ความรูพ้ืนฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 ความรูพ้ืนฐาน 
2.1.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติคือ การใชเทคนิคทางปญญาประดิษฐในการประมวลผลเพื่อใหเขาใจภาษาพูด
หรือภาษาเขียนของคน (อัศนียและคณะ, 2541) ตัวอยางพื้นฐานของการประมวลผลภาษาธรรมชาติไดแก  

1) การตัดคําในประโยค (Tokenization) คือ กลไกในการแบงตัวอักขระท่ีอยูในประโยคออกเปนคํา (Token)

เชน “ฉันพูดภาษาไทย” อาจสามารถแบงออกเปนคําไดดังนี้ “ฉัน”, “พูด”, “ภาษา”, “ไทย” เปนตน 

2) การกํากับหนาที่ของคํา (Part of Speech Tagging) คือ กลไกในการหาหนาที่ของคํา (Part of Speech) ใน
ประโยค เชน “I am a boy.” สามารถแบงประโยคเปนคําแตละคําและกํากับหนาท่ีไดดังนี้ I_PNP am_VBB a_AT0 boy_NN1 

._PUN โดยหน าที่ ของคํ า เปนดั งตารางที่  1 โดย ท่ีหน าที่ ของคํ าทั้ งหมดสามารถ ดู เพิ่ ม เติ ม ไดที่  UCREL 

(http://ucrel.lancs.ac.uk/claws5tags.html)  
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ตารางที่ 1 ตัวอยางหนาท่ีของคํา 
คํายอ หนาท่ีของคํา 

PNP personal pronoun (e.g. YOU, THEM) 

VBB the "base forms" of the verb "BE" 

AT0 singular article (e.g. a, an, every) 

NN1 singular common noun (e.g. book, girl) 

PUN punctuation - general mark (i.e. . ! , : ; - ? ... ) 

 

นอกจากการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบพื้นฐานขางตนแลว การประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถพัฒนาไปสู
ระบบท่ีมีความซับซอนมากขึ้น เชน การแปลภาษา (Machine Translation) การยอความ (Text Summarization) การ
วิเคราะหอารมณความรูสึก (Sentiment Analysis) ทีม่ีอยูในขอความ เปนตน 

 

2.1.2 การเรียนรูดวยคอมพิวเตอร (Machine Learning) 

การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรเปนศาสตรยอยในดานปญญาประดิษฐ  เปนกลไกในการใชอัลกอริทึมของ
คอมพิวเตอรทีม่ีแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการสรางผลลัพธซึ่งอาจเปนการทํานาย การจัดกลุม เปนตน 

แบบจําลองคณิตศาสตรดังกลาว อาจจัดทําโดยมีการเรียนรูแบบมีการสอน (Supervised Learning) การเรียนรู
แบบไมมีการสอน (Unsupervised Learning) การเรียนรูแบบสรางเสริม (Reinforcement Learning) และอาจมีการเรียนรู
แบบอื่นหรือแบบใหมที่ถูกพัฒนาข้ึน การเรียนรูแตละแบบเหมาะกับลักษณะการนําไปประยุกตใชที่แตกตางกัน เชน การเรียนรู
แบบมีการสอนสามารถนําไปใชในการจําแนกขอมูล (Data Classification) และการรูจําวัตถุ (Object Recognition) เปนตน 
สวนการเรียนรูแบบไมมกีารสอนสามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดกลุมขอมูล (Data Clustering) เปนตน ในขณะท่ีการเรียนรู
แบบสรางเสริมสามารถนําไปประยุกตใชกับปญหาท่ีใชซอฟตแวรเอเจนทหลายตัวในการคํานวณ เชน การควบคุมสัญญาณไฟ
จราจรบนถนนท่ีมีหลายแยก แตละแยกใชซอฟตแวรเอเจนทในการตัดสินใจเพ่ือควบคุมเปนอิสระแตสามารถสื่อสารกันได เปน
ตน  

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
อมรา ติรศรีวัฒน (2561) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรบัญชี ใหนักศึกษาตองมีความพรอมรองรับการทํางานในยุค

ดิจิทัล  ประกอบดวยความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบัญชี โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการประมวลผลใน
รูปแบบของระบบปญญาประดิษฐ สามารถเรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการทํางานได เชน การเก็บรายรับ รายจาย การลงบัญชี 
อาจถูกแทนดวยระบบอัตโนมัติ การคนหาขอมูล การจัดทํารายงานดวยระบบดิจิทัล รวมทั้งทักษะและการประยุกตใชเครื่องมือ 
อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคน การวิเคราะหขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผล แบบจําลองขอมูล 
เปนตน สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการเกดิการไหลของงานแบบดิจิทัล 

มีงานวิจัยจํานวนมากนําการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการประมวลผลขอมูล เชน กานดา แผวัฒนากุล 
และ ดร.ปราโมทย ลือนาม  (2556), G. Ozdagoglu et al. (2560) และ ยุทธ ไกยวรรณ (2555) ไดใชอัลกอริทึมพื้นฐาน เชน 
Decision Tree, Logistic Regression, และ Naïve Bayes เพื่อจําแนกขอมูล เปนตน งานท่ีมีความซับซอนมากขึ้นมีการใชการ
วิเคราะหขอความและการเรียนรูของคอมพิวเตอร เพื่อหาขอมูลที่ไมมีโครงสรางในดานการเงินและบัญชีโดยใช Artificial 

Neural Network (Li Guo, et al., 2562), นอกจากน้ัน ในกรณีที่ขอมูลมีมากกวา 2 กลุม การใชการเรียนรูของคอมพิวเตอร

513



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

เพื่อจําแนกขอมูลยังทําไดอยางมีประสิทธิภาพ (Shiny Abraham,et al., 2020)  และ (ทองสา บุตรงามและบุญญสิทธิ์        
วรจันทร (2562)   

3. งานวิจัยท่ีเสนอ
การจําแนกรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภทท่ีนําเสนอมีขั้นตอนในการประมวลผลดังนี้ 
1. คัดแยกรายการบัญชีออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดขอมูลสําหรับการสอน (Training Data Set) และชุดขอมูลสําหรับ

การทดสอบ (Testing Data Set)

2. นําขอมูลแตละชุดมาสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction)

3. นําคุณลักษณะของชุดขอมูลสําหรับการสอนมาปอนเปนอินพุตใหกับอัลกอริทึมการจําแนกขอมูล ซึ่งไดผลลัพธ
เปนแบบจําลอง

4. นําแบบจําลองที่ไดมาทดสอบความถูกตอง โดยทดสอบดวยชุดขอมูลสําหรับการทดสอบ

ขั้นตอนขางตนมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ชุดขอมูล 

รายการบัญชีตนฉบับ แสดงไดดังตารางที่ 2 อยางไรก็ตาม เมื่อใชเปนชุดขอมูลสําหรับงานวิจัยนี้ จําเปนตองมีการทํา
ความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) และมีการกํากับประเภทของขอมูล (Label) ซึ่งไดดังผลลัพธในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ตัวอยางของรายการบัญชีตนฉบับ 

ตารางที่ 3 ตัวอยางชุดขอมูลท่ีผานการทําความสะอาดขอมูล 
รายการบัญชี ประเภท 

EF-4018BT Metal Pipe Clamp, Flat material 

EF-4018AT Metal Pipe Clamp, Flat material 

ถุงขยะสีดํา  36*45 expense 

เทปพิมพอักษร Brother สีเหลือง TZ-241 (18 mm.) expense 

4003582 เมาสออฟติคัลไรสาย น้ําเงิน Logitech M187 asset  
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ชุดขอมูลทั้งสิ้นมีจํานวน 1,875 รายการ โดยแบงเปนรายการประเภทคาใชจาย, ประเภทสินทรัพยและประเภทซ้ือ
วัตถุดิบหรือวัสดุ อยางละ 625 รายการ การแบงชุดขอมูลมีการแบง 2 วิธีตามกลไกในการทดสอบคือ  

1)  การทดสอบแบบ Train-Test Split ไดแบงขอมูลออกเปนชุดขอมูลสําหรับการสอน 70% และชุดขอมูลสําหรับ
การทดสอบ 30% 

2)  การทดสอบแบบ 10-Fold Cross Validation ทําโดยการแบงเปนชุดขอมูลสําหรับการสอน 90% และชุดขอมูล
สําหรับการทดสอบ 10% แตมีการปรับเปลี่ยนชุดขอมูล 10 ครั้งตามกลไกการทดสอบ 

 

3.2 การสกัดคุณลักษณะของขอมูล 

รายการบัญชีเปนขอมูลที่เปนตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ/หรืออักขระพิเศษ ซึ่งอาจมีปนกันไดหลาย
รูปแบบ เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปประมวลผลดวยอัลกอริทึมการจําแนกขอมูลได จําเปนตองมีการสกัดคุณลักษณะจาก
รายการบัญชีกอน 

กลไกที่ใชในการสกัดคุณลักษณะของขอมูลคือ การตัดคํา (Word Tokenization) ซึ่งไดใช API ของ PyThaiNLP  
(Wannapong et al., 2016) และใชเทคนิคถุงคํา (Bag of Words) เพื่อสรางเว็กเตอรของขอมูลจากคลังศัพทที่ไดจากชุดขอมูล
สําหรับการสอน 
 

3.3 อัลกอริทึมการจําแนกขอมูล 

การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรมีอัลกอริทึมที่สามารถนํามาใชในการจําแนกขอมูลไดหลายอัลกอริทึม ในงานวิจัยนี้ไดนํา
อัลกอริทึม Decision Tree, Logistic Regression และ Naïve Bayes มาใชในการทดสอบ เน่ืองจากท้ัง 3 อัลกอริทึมนั้น
สามารถใชไดกับงาน Multiple-Class Classification ซึ่งตรงกับลักษณะของการจําแนกรายการบัญชีซึ่งตองจําแนกออกเปน 3 

กลุมคือ คาใชจาย (Expense), สินทรัพย (Asset) และวัสดุ (Material) 
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทดสอบไดใชผานเครือ่งมือ Google Colab โดยใชโปรแกรมภาษาไพธอนและไลบรารี scikit-

learn (Pedregosa et al., 2011) ซึ่งมี API สําหรับการสรางแบบจําลองโดยใชอัลกอริทึม Decision Tree, Logistic 

Regression และ Naïve Bayes  

 
3.4 การทดสอบ 
การทดสอบประสิทธิภาพของแตละอัลกอริทึมโดยการวัดคาความแมนยํา (Precision), คาความระลึก (Recall),       

คาความถวงดุล (F-Measure) และคาความถูกตอง (Accuracy)  โดยแตละคาสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

คาความแมนยํา (Precision):                                                                                         

FP TP 

TP
  Precision                                                          (1) 

                                                                          

คาความระลึก (Recall): 

                     
FN TP 

TP
  Recall                                                        (2) 

 

 

คาความถวงดุล (F-Measure): 
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Recall  Precision

Recall x Precision x2 
  F                                                                     (3)

ความถูกตอง (Accuracy):  

TN FN FP TP 

TNTP 
Accuracy     (4)

โดยท่ีแตละคาสามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 1 ดังนี้ ในกรณีเมื่อพิจารณาประเภทคาใชจาย TP หรือ True Positive คือ 
จํานวนขอมูลที่จําแนกไดถูกตองตามประเภทคาใชจาย ในขณะท่ี TN หรือ True Negative (TN) คือ จํานวนขอมูลที่จําแนกได
ถูกตองวาไมเปนไปตามประเภทคาใชจาย, False Positive (FP) คือ จํานวนขอมูลที่จําแนกไดผิดพลาด โดยทํานายวาเปน
ประเภทคาใชจายซึ่งไมตรงกับประเภทของขอมูลจริงที่เปนขอมูลประเภทอ่ืน และ False Negative (FN) คือ จํานวนขอมูลที่
จําแนกไดผิดพลาด โดยทํานายขอมูลวาเปนประเภทอื่น แตประเภทของขอมูลจริงคือคาใชจาย ในกรณีประเภททรัพยสินและ
วัสดุสามารถคํานวณคา TP, TN, FP และ FN ไดในแนวทางเดียวกัน 

ประเภทของขอมูลจริง 
คาใชจาย ทรัพยสิน วัสด ุ

คาใชจาย TP FP FP 

ทรัพยสิน FN TN TN 

วัสด ุ FN TN TN 

ภาพที่ 1 Confusion Matrix สําหรับประเภทคาใชจาย 

4. ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบอัลกอริทึมจําแนกรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภทท่ีไดกลาวไวในหัวขอที่แลวมีผลการทดสอบ ซึ่ง
เปรียบเทียบคาความถูกตอง ความแมนยํา คาความระลึก และคาความถวงดุล ของการทดสอบท้ัง 3 อัลกอริทึม  ดังตารางที่ 4   

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 

อัลกอริทมึ 
Accuracy 

(%) 

Precision 

(%) 

Recall 

(%) 

F – Measure 

(%) 

Decision Tree 79.40 80.02 79.40 79.38 

Logistic Regression 88.99 88.99 88.99 88.99 

Naïve Bayes 89.88 90.11 89.88 89.84 

การทํานาย 
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ผลการทดสอบ 3 อัลกอริทึมจากการทดสอบแบบ Train-Test Split พบวา Naïve Bayes มีคาความถูกตอง คาความ
แมนยํา คาความระลึก และคาความถวงดุลมากที่สุด รองลงมาคือ Logistic Regression  และ Decision Tree  โดยใหคาความ
ถูกตองเทากับ 89.88 , 88.99 และ 79.40 ตามลําดับ    

 

 
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบอัลกอริทึมทั้ง 3 เทคนิค 

 

 สวนการทดสอบแบบ 10-Fold Cross Validation อัลกอริทึม Naïve Bayes ยังคงใหความถูกตองสูงกวา Logistic 

Regression และ Decision Tree ซึ่งมีคาเทากับ 88.80%, 87.49% และ 74.54% ตามลําดับ 

 
5. สรุป 

จากผลทดสอบอัลกอริทึมในการจําแนกรายการบัญชีที่ไดนําเสนอ สามารถสรุปไดวาอัลกอริทึม Naïve Bayes มีคา
ความถูกตอง คาความแมนยํา คาความระลึก และคาความถวงดุล ท่ีสูงกวาอัลกอริทึมอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะของการใช
ความนาจะเปนมาประกอบตามทฤษฎีของเบยส (Bayes’ Theorem) และการสกัดคุณลักษณะโดยใชถุงคํา ซึ่งจะใหความนาจะ
เปนสูงขึ้นเมื่อรายการบัญชทีี่ใชทดสอบมีคําที่คลายกับรายการบัญชีที่ใชสําหรับสอน 

อยางไรก็ตาม อัลกอริทึมในการจําแนกขอมูลที่สามารถนํามาประยุกตไดงานวิจัยนี้และท่ียังไมไดนําเสนอยังมีอีกมาก 
ซึ่งอยูนอกเหนือจากขอบเขตของงานวิจัยนี้ เชน SVM, ANN และโดยเฉพาะ Deep Learning ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเปนอยาง
มากในปจจุบัน ดังนั้น แนวทางในการวิจัยตอไปในการอนาคตคือ การพิจารณาอัลกอริทึมอื่นดังที่กลาวมาขางตน นอกจากนั้น 
หากตองการสรางการไหลของงานแบบดิจิทัลเพื่อใหรูสถานการณทางบัญชีแบบเวลาจริง สามารถนําระบบ RPA (Robot 

Process Automation) และระบบการสรางรายงานมาประกอบในข้ันตอนตาง ๆ ที่ไดอธิบายไวในบทนํา  
 

 

 

 

 

 

 

 

517



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

เอกสารอางอิง (References) 

อัศนีย กอตระกูล, กมลา นาคะศิริ, วิสมัย มโนมัยพิบูลย, ศิริพร แตงเที่ยง, วิภากร วงศไทย และทัศนาลัย บูรพาชีพ. (2541). 

การประมวลผลภาษามนุษยดวยคอมพิวเตอร. วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541 (6), 

94 – 104.  
อมรา ติรศรีวัฒน (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การบัญชีดิจิทัลและการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนนักศึกษาในยุค 

เศรษฐกิจดิจิทัล :  วารสารประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2  

June 8,2018 ของ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

กานดา แผวัฒนากุล และ ดร.ปราโมทย ลือนาม (2556). รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหเหมืองความคิดเห็นบนเครือขาย 

สังคมออนไลน  วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 นิสิต,สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, 44150 

G.Ozdagoglu, A. Ozdagoglu , Y.Gumus and G. Kurt-Gumus (2560) : เรื่อง การประยุกตใชเทคนิคการขุดขอมูลใน 

การจัดการจําแนกงบการเงิน จาก Journal of AI and Datamining Vol5, No. 1 , 2017 , p. 67-77 

ยุทธ ไกยวรรณ (2555)  งานวิจัยเรื่อง  หลักการและการใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคสาํหรับการวิจัย. วารสารวิจยั 
            มหาวิทยาลัยราชมลคลศรีวิชัย 4(1) : 1-12 (2555) 

Li Guo ,Feng Shi and Jun Tu (2562).  Textual analysis and machine leaning: Crack unstructured data I    

finance and accounting .(ออนไลน) คนเมื่อ วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

http://www.keaipublishing.com/en/journals/jfds/ 

Shiny Abraham, Chau Huynh and Huy Vu. (2020) . Classification of Soils into Hydrologic Groups Using 

 Machine Learning , (ออนไลน) คนเมื่อ วันท่ี 25 สิงหาคม 2562 ,   

 https://www.mdpi.com/search?q=soil+into+hydrologic&authors=&journal=&article_type=&search=S  

 earch&section=&special_issue=&volume=&issue=&number=&page= 

ทองสา บุตรงาม และ บุญญสิทธ์ิ วรจันทร (2562) งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณการเกิดภาวะ 
แทรกซอนทางไตในผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย.     
วารสารวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลยัราชภัฎนครปฐม วันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2562 

Wannaphong Phatthiyaphaibun, Korakot Chaovavanich, Charin Polpanumas, Arthit Suriyawongkul, Lalita 

Lowphansirikul, & Pattarawat Chormai. (2016). PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in 

Python. Zenodo, (ออนไลน) คนเมื่อ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 ,  http://doi.org/10.5281/zenodo.3519354 

Pedregosa et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR 12 pp.2825-2830, 2011. 

518



519



520



 

 

 

 

521



 

 

522



523



524



525



526



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อบริการสารสนเทศงานแนะแนวการศึกษาตอสําหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ1* นฤพล สุวรรณวิจิตร1 ณัฐชัย สุบรรณเกตุ1 ศุภาดา ทองไทย1 และสิรินทรรัตน ปาน

ประดิษฐ1  

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*udsanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครูแนะแนวจะมีหนาที่หลักคือ การใหบริการขอมูลสารสนเทศสําหรับ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหกับนักเรียน แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาสภาพปญหาเบื้องตนพบวา โรงเรียนมีอัตราสวน
ระหวางจํานวนครูแนะแนวและนักเรียนไมเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ และการใหบริการสารสนเทศน้ันมักจะถูกจํากัด
อยูเพียงระหวางที่มีชั่วโมงเรยีนคาบแนะแนวเทาน้ัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยลดภาระของ
ครูแนะแนว โดยการพัฒนาระบบไลนแชทบอทที่สามารถใหบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนวในสวนของการ
ใหบริการสารสนเทศสําหรับการศึกษาตอในระดบัสูงข้ึนโดยนักเรยีนสามารถสอบถามขอมูลผานระบบแชทบอทไดตลอดเวลาที่
มีการเช่ือมตออินเทอรเน็ท จากผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบของกลุมตัวอยางนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 20 คน พบวามีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ีระบบแชทบอทท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นจะสามารถเปน
ระบบตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดหรือเผยแพรไปสูการใชงานสาํหรับงานแนะแนวในโรงเรียนอื่นๆ หรือมหาวิทยาลัยได 

คําสําคญั: แชทบอท งานแนะแนว การศึกษาตอ  
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Abstract 

For upper secondary education, one of the main functions of guidance teachers is to provide 

information services for tertiary education for students. However, from the preliminary study of the case 

study school, it was found that, a ratio between the number of guidance teachers and students was not 

suitable enough to provide services. Moreover, information service was usually limited only during the 

guidance study period. The objective of this research is to use digital technology to reduce the burden of 

guidance teachers by developing a chat bot system that can provide service related to higher education 

information. Students can inquire through the chat bot system at all times that they connect to the 

internet. From the systematic satisfaction evaluation of the sample of 20 students, it was found that the 

average satisfaction was at a high level. In addition, the developed chat bot system can be a prototype 

for further development or dissemination to use for guidance in other schools or in universities. 

Keywords: chatbot, guidance service, higher education  

1. บทนํา

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะมีครูแนะแนวซ่ึงมีหนาที่หลัก ไดแก 1) การรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 

(individual inventory service) 2) บริการสารสนเทศ (information service) 3) บริการใหการปรึกษา (counselling 

service) 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผล (follow up service)  (ชมพูนุช ศรีคราม และคณะ, 2560) 

สําหรับการใหบริการสารสนเทศน้ันสวนใหญจะเก่ียวของกับการจัดบริการขาวสารขอมูลดานการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ดาน

อาชีพ ดานสวนตัวและดานสังคมสําหรับนักเรียน ซึ่งในโรงเรียนท่ัวไปมักจะมีจํานวนครูแนะแนวเพียงไมก่ีคนและไมเพียงพอใน

การใหบริการนักเรียนซึ่งมีจํานวนมากกวาเปนจํานวนหลายเทาได (มุกดา บุญสอน, 2557) นอกจากนี้การใหบริการสารสนเทศ

น้ันจะถูกจํากัดอยูเพียงระหวางท่ีมีช่ัวโมงเรียนคาบแนะแนวเทาน้ัน  

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดมีการพัฒนาและการเติบโตขึ้นอยารวดเร็วดวยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยจึงทําใหเทคโนโลยีเหลานั้นเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการใชชีวิตประจําวันของมนุษย และยังแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม
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ของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในยุคปจจุบันโดยจะมีสมารทโฟนเปนของตนเอง รวมไปถึงอัตราการใชงานอินเทอรเน็ต

ผานสมารทโฟนเหลาน้ันก็ยังมีเพ่ิมมากขึ้น จากผลการสํารวจการใชอินเทอรเน็ตของประชากรไทยโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA) (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) ในป 2561 พบวาประชากรไทยมีการใช

อินเทอรเน็ตสําหรับโซเชียลมีเดียถึงรอยละ 93.64  โดยสื่อโซเชียลมีเดียยอดฮิต 3 อันดับแรกในป 2561 คือ แอพพลิเคชันยูทูป

มีผูใชงานคิดเปนรอยละ 98.8 แอพพลิเคชันไลน รอยละ 98.6 และแอพพลิเคชันเฟซบุครอยละ 96.0  โดยแอพพลิเคชันไลน

เปนแอพพลิเคชันที่คนไทยสวนใหญใชในการติดตอสื่อสารกันและติดตั้งอยูในโทรศัพทมือถืออยูแลว  ทําใหผูใชของระบบน้ีมี

ความคุนเคยกับการใชงานและไมจําเปนตองติดต้ังแอพพลิเคชันอื่นๆ เพ่ิมเติมอีกมากจนเกินไป ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงพัฒนาไลน

แชทบอทที่สามารถใหบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนวในสวนของการใหบริการสารสนเทศสําหรับการศึกษาตอใน

ระดับสูงขึ้น   โดยใชโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี เปนกรณีศึกษาในการพัฒนาระบบตนแบบ เพ่ือชวยลดภาระ

ของครูแนะแนวในการตอบคําถามซ้ํา ๆ โดยนักเรียนสามารถสอบถามขอมูลผานระบบแชทบอทไดตลอดเวลาที่มีการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ต ทําใหครูแนะแนวมีเวลาในการสรางสรรคงานอื่น ๆ ที่มีประโยชนหรือพัฒนาตนเองไดมากข้ึน นอกจากน้ีระบบ  

แชทบอทท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถเปนระบบตนแบบเพ่ือการพัฒนาตอยอดหรือเผยแพรไปสูการใชงานสําหรับงานแนะแนวใน

โรงเรียนอ่ืน ๆ หรือมหาวิทยาลัยได  

2. วัตถุประสงคในการวิจัย

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนวการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบแชทบอทที่ไดรับการพัฒนาขึ้น 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิไล จันทรแกว และ สุดา ใจแกว (2561) พัฒนาระบบแชทบอทดวยโปรแกรม Chat fuel ซึ่งเปนโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรับการใชงานในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแกปญหาดานความลาชาในการ

ตอบคําถาม และสําหรับการติดตอสื่อสารโดยการสนทนากับผูใชบริการเพ่ือใหรับทราบขอมูลขาวสารและเกิดความเขาใจ

ตรงกัน รวมถึงการแจงขอมูลขาวสารตางๆ ไปยังผูใชบริการ จากการทดสอบระบบแชทบอทสําหรับการประยุกตใชงาน

ประชาสัมพันธพบวามีประสิทธิภาพทําใหเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และสามารถใชงานได 24 ชั่วโมง 

สามารถดึงดูดความสนใจ และเปนที่จดจําใหกับผูใชบริการ จักรินทร สันติรัตนภักดี (2561) ออกแบบและพัฒนาระบบ  

แชทบอทการสนทนาดวยการกําหนดคําถามและคําตอบจากขอมูลจริงของผูขายสินคาออนไลนผานโปรแกรมเมสเซนเจอร 

จากน้ันทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใหผูใชแตละคนทดลองซ้ือสินคาแบบไมไดเปดเผยตอผูใชวากําลังสนทนากับ

แชทบอท ผลการประเมินในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี  มหาวิทยาลัยรังสิต (2562) พัฒนาระบบแชทบอท RSU 

Connect เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีชองทางการส่ือสารและสอบถามเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนหรือการดูผลการเรียนผาน

ระบบแชทบอทไดตลอดเวลาท่ีมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จิรันดร บูฮวดใช (2560) พัฒนาระบบตนแบบแชทบอทสําหรับให

คําแนะนําการใชระบบขอทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือใชแกปญหาในเร่ือง

จํานวนบุคลากรฝายสนับสนุนที่มีจํานวนจํากัดไมสามารถใหบริการคําแนะนํากับผูขอทุนวิจัยจํานวนมากในเวลาเดียวกันและ

เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการพัฒนาแชทบอทเพ่ือชวยในการโตตอบการสนทนาอัตโนมัติสาํหรับงานดาน

ตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม ยังไมพบวามีการพัฒนาแชทบอทสําหรบัการบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนวการ

ใหบริการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนวการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน

สําหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีข้ันตอนวิธีในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1 การศกึษาสภาพปญหาเดิมและเก็บขอมูลความตองการระบบแชทบอท 

ในการเก็บขอมูลระบบงานเดิมจะมีการสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการพัฒนาระบบแชทบอทโดยใช

กรณีศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งผูที่เก่ียวของไดแก ครูแนะแนวของโรงเรยีน วัตถุประสงคในการเก็บความตองการ

ครั้งน้ีก็เพ่ือที่จะใหผูพัฒนาระบบไดเขาใจถึงสภาพปญหา รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการการใหคําปรึกษาดาน

การแนะแนวศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลที่เก่ียวของตาง ๆ  โดยการเก็บขอมูลคร้ังน้ีไดใชวิธีการสัมภาษณ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับระบบโดยตรง จากการสัมภาษณครูแนะแนวผูรับผิดชอบการแนะแนวศึกษาตอของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวามีปญหาหลักคือ 1) อัตราสวนครูแนะแนวตอนักเรียนไมเพียงพอ 2) นักเรียนบางคนอาจเขา

ไมถึงครูแนะแนว และ 3) ระยะเวลาของคาบแนะแนวมีจํานวนจํากัด จากนั้นไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการ

สัมภาษณนํามาสรุปเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหข้ันตอนตอไป 

 4.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบแชทบอท 

คณะผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบแชทบอท ดังภาพที่ 1 ซ่ึง

เปนแผนภาพยูสเคส (use case) แสดงฟงกชันหลักการทาํงานของระบบ ซึ่งประกอบดวยผูใชงาน 2 กลุม คือ นักเรียนและครู

แนะแนว โดยนักเรียนจะสามารถ 1) เรียกดูขอมูลเว็บไซตของโรงเรียน 2) เรยีกดูขอมูลขาวสารการศึกษา 3) เรยีกดูขอมูลการ

รับสมัครแยกตามมหาวิทยาลัย และ 4) คํานวณเกรดเฉลี่ย สําหรับครูแนะแนวจะสามารถจัดการขอมูลการศึกษาตอไดโดย

จําเปนจะตองทําการตรวจสอบสิทธิ์กอนเขาใชงาน 

 
ภาพท่ี 1 ยูสเคสของระบบแชทบอทสําหรับใหบริการสารสนเทศงานแนะแนวการศึกษาตอ 
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4.3 การพัฒนาระบบ 

จากยูสเคสในภาพที่ 1 ทางคณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการระบบแนะแนวการศึกษาตอผาน

แชทบอทท่ีใหชื่อวา PP Services Bot โดยใชโปรแกรมไลน (Line) และมีรูปแบบการทํางานดังแสดงในภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

จากภาพที่ 2 เมื่อนักเรยีนสงคาํสั่ง (หรือคําถาม) เขามาผานไลนแชทบอท PP Services Bot ระบบจะทําการสง

คําสั่งน้ันไปประมวลผลยัง Dialogflow เพ่ือใหทาํการแปลคําสั่งน้ันกลับมายังโมดูล PP Services เพ่ือทําหนาที่ประมวลผลตอ

วาจะตองไปดึงขอมูลใดเพื่อสงใหคืนใหกับนักเรียน 

ตัวอยางหนาจอหลักการแสดงผลของระบบแชทบอทสําหรับใหบริการขอมูลการแนะแนวศึกษาตอ: กรณีศึกษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (ภาพท่ี 3) เม่ือผูใชเลือกปุมเมนูในภาพที่ 4 (หรือพิมพคําสั่งเมนูเพิ่มเติม) ระบบจะแสดงแถบ

เมนูหลักในสวนของการแนะแนวการศึกษา ประกอบดวยขาวสารการศึกษา ขอมูลมหาวิทยาลัย และการคํานวณเกรดเฉลี่ย 

ตัวอยางในกรณีที่นักเรียนเลือกเมนูขาวสารการศึกษา ระบบจะแสดงขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง 

ๆ ในระบบ TCAS มาแสดงดังภาพที่ 5 และตัวอยางในกรณีที่นักเรียนเลือกเมนูขอมูลมหาวิทยาลัย ระบบจะแสดงขอมูลขอมูล

ของมหาวิทยาลัยในลักษณะของไฟล pdf ที่มีขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา จํานวนที่เปดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สอบ 

ฯลฯ ดังแสดงในภาพที่ 6  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียกดูขอมูลตาง ๆ บนเว็บไซตของโรงเรียนผานระบบแชทบอทอีก

ดวย (ภาพที่  7) 

ภาพท่ี 3 หนาจอหลักของระบบทบอท ภาพท่ี 4 เมนูเพ่ิมเตมิ ภาพที่ 5 ขาวการรับสมัคร TCAS 
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ภาพท่ี 6 แสดงขอมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาพท่ี 7 ขอมูลเว็บไซตโรงเรียน  

 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนว

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทําโดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จ.ราชบุร ีจํานวน 20 คน โดยมีการจําแนกรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมลูสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

      ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศมีดังน้ี กลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 45 และเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 55 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 1 และ

แสดงเปนกราฟดังภาพที่ 8  

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 9 45.00 

ชาย 11 55.00 

รวม 20 100.00 
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอท 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศที่เก่ียวของกับงานแนะแนว

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนสําหรับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงดังตารางท่ี 2. 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอท 

รายการประเมิน SD ระดบัความพึง

พอใจ 

ดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใช 

รูปแบบตัวอักษร ขนาด สี มีความเหมาะสม 4.47 0.63 ระดับมาก 

ภาษาที่ใชมีความชัดเจน เขาใจงาย 4.44 0.50 ระดับมาก

การจัดวางรูปแบบวัตถุตาง ๆ ในหนาจอมีความเหมาะสม 4.21 0.63 ระดับมาก 

  เฉลี่ยรวม 4.37 0.58 ระดับมาก 

ดานความสะดวกในการใชงาน 

การเขาถึงการใชงานระบบงาย 4.58 0.44 ระดับมากที่สุด 

มีการเช่ือมโยงหนาจอตาง ๆ อยางเปนระบบ 4.36 0.57 ระดับมาก 

สามารถเรียนรูในการใชระบบไดอยางรวดเร็ว 4.47 0.68 ระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 4.47 0.56 ระดับมาก 

ดานประสิทธิภาพของระบบ 

ความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา 4.50 0.67 ระดับมาก 

ความสามารถในการคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว 4.53 0.68 ระดับมากที่สุด 

ความสามารถในการแสดงขอมูลไดถูกตอง 4.32 0.63 ระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 4.45 0.66 ระดับมาก 

เฉล่ียรวม 4.42 0.60 ระดับมาก 

จากตารางที่ 2 เปนการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศที่เก่ียวของ

กับงานแนะแนวการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยกลุมตัวอยางผูใชงาน โดยแบง

ออกเปน 3 หัวขอหลัก ไดแก ดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใช ดานความสะดวกในการใชงาน และดานประสิทธิภาพของ

ระบบ พบวา ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเทากับ 4.42 คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา กลุมตัวอยางผูใชงานมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการใชงานมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 (ความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก) รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของระบบซ่ึงคาเฉล่ียเทากับ 4.45 (ความพึงพอใจอยูในระดับมาก) และดาน

การออกแบบสวนติดตอกับผูใช มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 (ความพึงพอใจอยูในระดับมาก) ตามลําดับ 
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6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 ในงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปญหาของระบบงานแนะแนวโดยใชกรณีศึกษาของโรงเรียนประสาท

รัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี จากการสัมภาษณครูแนะแนวผูรับผิดชอบการแนะแนวศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 พบวามีปญหาหลักคือ 1) อัตราสวนครูแนะแนวตอนักเรียนไมเพียงพอ 2) นักเรียนบางคนอาจเขาไมถึงครูแนะแนว และ 

3) ระยะเวลาของคาบแนะแนวมีจํานวนจํากัด ดังน้ันจึงไดนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการบริการ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนวการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระบบ    

แชทบอทที่พัฒนาขึ้นจะใชงานผานแอพพลิเคชันไลน เน่ืองจากเปนแอพพลิเคชันสําหรับการติดตอสื่อสารท่ีเปนที่นิยมสําหรับ

นักเรียนและบุคคลท่ัวไป  จากผลการประเมินความพึงพอใจจะบบแชทบอทที่พัฒนาข้ึนพบวา กลุมตัวอยางผูใชงานระบบมี

ความพึงพอใจในดานความสะดวกในการใชงานมากที่สุด รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของระบบที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูล

อยางรวดเร็วถูกตองและเขาถึงไดตลอดเวลา และดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใชไดอยางเหมาะสม สําหรับการพัฒนาตอ

ยอดในอนาคตจากงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยจะเพิ่มเติมระบบใหสามารถรองรับบริการตาง ๆ มากข้ึน เชน ขอมูลการเลือก

สาขาวิชาการศึกษาใหตรงกับความสนใจดานวิชาชีพ การใหคําปรึกษาเร่ืองสวนตัวผานระบบแชทบอท ขอมูลเรื่อง

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐสําหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เพ่ือใหระบบสามารถเขาใจคําถามและตอบคําถามของผูใชไดถูกตอง มีความแมนยํานาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองเปนหนวยงานที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหคนมีสุขภาพดี ชวยลดความแออัด ลดการรอ
คอยท่ีเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลขนาดใหญ  โดยมีเจาหนาที่และพยาบาลคอยใหบริการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ของศูนยสุขภาพ
ชุมชนเมือง  แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาสภาพปญหาเบ้ืองตนพบวา ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองมีอัตราสวนระหวางจํานวน
ผูรับบริการกับเจาหนาที่พยาบาลไมเหมาะสมเพียงพอตอการใหบริการ  การใหบริการตาง ๆ ก็มักจะถูกจํากัดอยูในชวงเวลา
ทําการ ผูรับบริการก็มักจะถามคําถามซ้ํา ๆ เขามา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยลดภาระของ
เจาหนาที่และพยาบาล  โดยการพัฒนาระบบแชทบอทที่สามารถใหบริการสารสนเทศของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชน เวลาทําการ สถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัทพติดตอ บริการตรวจ ตารางการตรวจของแพทย 
ขอมูลเกี่ยวกับแพทย การเตรียมตัวกอนมาพบแพทยหรือตรวจรักษา การดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารกับ
ผูรับบริการใหดียิ่งขึ้นในภาวะกําลังคนนอย ไมสมดุลกับผูรับบริการท่ีมากข้ึน อีกท้ังยังชวยใหผูรับบริการไดรับขอมูลไดอยาง
รวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง เพิ่มความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ รวมถึงเกิดภาพลักษณเชิงบวกตอหนวยงานดวย    

จากผลการประเมินความพึงพอใจการใชระบบของกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูรับบริการ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 30 คน พบวามีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ระบบแชทบอทท่ี
ไดรับการพัฒนาขึ้นยังสามารถเปนระบบตนแบบเพ่ือการพัฒนาตอยอดหรือเผยแพรไปสูการใชงานสําหรับศูนยสุขภาพชุมชน
เมืองอื่น ๆ หรือโรงพยาบาลขนาดใหญได 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชันไลน  แชทบอท  ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 
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Abstract 

An urban community health center is an organization that helps promote and support healthy 
of local people. It is aimed at reducing congestion and waiting time which occur in large hospitals. There 
are only a few staff on duty to provide general information service at the center so that a ratio between 
clients and staff was not suitable. Moreover, information service was usually limited only during business 
hours. The objective of this research is to introduce a chatbot system that can provide general 
information of the urban community health center at Nakhon Pathom University to its clients. The 
provided information includes time, location, telephone number, treatment service, doctor's schedule, 
doctor’s information, self-preparation before treatment and health care. It is aiming at increasing a 
channel of communication in a situation where there are very few officials. In addition, it also allows 
users receive information throughout the day which can increase customer satisfaction and create a 
positive image for the organization. 

Keywords: line application, chatbot, urban community health center  

1. บทนํา

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรมากถึง 66,413,979 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562) ซึ่งเมื่อ
มองถึงดานสาธารณสุขจะพบวามีผูปวยจํานวนมากท่ีมีความจําเปนตองไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา เปนเหตุใหเกิดความแออัด 
และมีการรอคิวนานในโรงพยาบาลขนาดใหญทั่วประเทศ ซึ่งมีผูปวยมาตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอกเฉลี่ยวันละกวา 2,000 
คน โดย 2 ใน 3 ปวยเปนโรคท่ัว ๆ ไป ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลเมืองทุกแหงใหเปนหนวยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลขนาดใหญ ตรวจรักษาผูปวยทั่ว ๆ ไป หากปวยหนักหรือ
ฉุกเฉินจะสงรักษาท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญ ระบบนี้ประชาชนจะไดรับบริการสะดวก เร็วขึ้นกวาเดิม  

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับการจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2557 เพื่อชวยสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม ซึ่งไดรับความนิยมจากคนในชุมชนขอเขารับบริการ
ทางการแพทยจากศูนยเปนจํานวนมาก ในขณะที่แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ประจําศูนยมีจํานวนจํากัด ทําใหไมสามารถ
ตอบคําถามใหขอมูลผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิด
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยเขามาในชีวิตประจําวันของมนุษย พรอมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคใหหันมาใชเทคโนโลยี
เหลานั้น โดยเฉพาะสมารทโฟนที่ทุกคนจะตองมีเปนของตนเอง ซึ่งการใชงานอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนเหลาน้ันก็ยังมีเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ไมวาจะเปน Facebook, Line, Instagram, Twitter เปนตน  ในปจจุบันจึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตาง ๆ 
ใหมีความทันสมัยและตอบสนองความตองการของมนุษย เพิ่มความสะดวกสบายในดานการติดตอสื่อสารกัน ตัวอยางเชน แชท 
บอท  ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสามารถโตตอบกับผูใชงานไดโดยอัตโนมัติ ทันทีทันใด ไมตองรอคอยนาน  ซึ่งแชทบอทสามารถที่
จะตอบคําถามซ้ํา ๆ ที่มีผูใชจํานวนมากถามเขามา ชวยใหเกิดความสะดวกกับมนุษยที่ไมตองมารอคอยตอบคําถามเดิม ๆ  
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ดังนั้นทีมผูวิจัยจึงไดพัฒนาไลนแชทบอทเพ่ือชวยลดภาระของเจาหนาทีแ่ละพยาบาล  โดยการพัฒนาระบบแชทบอท
ที่สามารถใหบริการสารสนเทศของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชน เวลาทําการ สถานที่ตั้ง 
หมายเลขโทรศัทพติดตอ บริการตรวจ ตารางการตรวจของแพทย ขอมูลเกี่ยวกับแพทย การเตรียมตัวกอนมาพบแพทยหรือ
ตรวจรกัษา การดูแลสุขภาพเบื้องตน เปนตน ชวยใหเพิ่มชองทางการสื่อสารกับผูรับบริการใหดียิ่งข้ึนในภาวะกําลังคนนอย ไม
สมดุลกับผูรับบริการที่มากขึ้น ทั้งยังชวยใหผูรับบริการไดรับขอมูลไดอยางรวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง เพิ่มความพึงพอใจใหแก
ผูรับบริการ รวมถึงเกิดภาพลักษณเชิงบวกตอหนวยงานดวย 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบแชทบอทท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดร.กลกรณ วงศภาติกะเสรี และคณะ (2561) ไดพัฒนาแชทบอทจับใจ ซึ่งเปนแชทบอทที่ชวยประเมินอาการ

ซึมเศราของผูใชงาน หากพบวาตัวเองมีอาการซึมเศรามากก็ชวยใหผูใชตัดสินใจไปพบแพทยไดเร็วข้ึน  โดยเปนแชทบอทท่ี
ใหบริการผาน Facebook Messenger ภายใตปญญาประดิษฐท่ีวิเคราะหประมวลผลงานทางดานจิตวิทยา ประเมินและคัด
กรองภาวะซึมเศราไดเทียบเทาการคัดกรองดวยวิธีมาตรฐานจากผลการประเมินประสิทธิภาพของแชทบอทจับใจ  พบวา 
ผูใชงานสวนใหญมีความพึงพอใจในการประเมินภาวะซึมเศรา  

วิมล กิตติรักษปญญา และกันยาลักษณ โพธิ์ดง (2562) พัฒนาระบบการสนทนาอัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับตอบกลับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับวัดที่มีประวัติศาสตรที่
สำคัญและเปนที่นิยมในกลุมนักทองเท่ียว ขอมูลตำแหนงที่ตั้ง รวมไปถึงผูใชงานสามารถใหคะแนนสถานที่ทองเที่ยวผานแอป
พลิเคชันไดจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบการสนทนาอัตโนมัติสําหรับสนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาอยูในระดับดีมาก 

ชุมพล โมฆรัตน  รางคณา อุนชัย และสุกัญญา มารแพ (2559)  พัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพ่ือการวินิจฉัย
โรคเบาหวานดวยออนโทโลย ี  เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลและควบคุมตลอดจนรักษาโรคเบาหวานในชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสม 
เชน การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย เปนตน ซึ่งผูปวยสามารถรูวิธีปฐมพยาบาลเบาหวานเบื้องตน โดยนําเทคโนโลยีออน
โทโลยีมาจัดเตรียมองคความรู 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการพัฒนาแชทบอทเพ่ือชวยในการโตตอบการสนทนาอัตโนมัติสําหรับงานดาน
ตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม ยังไมพบวามีการพัฒนาแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการขอมูล
สารสนเทศสําหรับศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
ขั้นตอนวิธีในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

4.1.1 การศึกษาสภาพปญหาเดิมและเก็บขอมูลความตองการระบบแชทบอท 
ในการเก็บขอมูลระบบงานเดิมจะมีการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับ

การใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง โดยใชกรณีศึกษาจากศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่และพยาบาล  วัตถุประสงคในการเก็บความตองการคร้ังนี้ก็เพื่อที่จะใหผูพัฒนาระบบไดเขาใจ
ถึงสภาพปญหา รูปแบบ กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของตาง ๆ  โดยการเก็บขอมูลครั้งนี้ไดใชวิธีการสัมภาษณบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ งกับระบบโดยตรง ใน
ขั้นตอนการสัมภาษณทีมผูพัฒนาไดเดินทางไปสัมภาษณเจาหนาทีแ่ละพยาบาล  ซึ่งจากการสัมภาษณพบวามปีญหาหลักคือ 1) 
อัตราสวนเจาหนาท่ี พยาบาลตอผูรับบริการ ที่มีไมเพียงพอตอการใหบริการ 2) บุคลิกของผูรับบริการบางคนเขินอาย ไมกลาที่
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จะขอขอมูลหรือปรึกษากับเจาหนาที่และพยาบาล และ 3) ระยะเวลาการใหบริการ สามารถใหบริการไดในชวงเวลาทําการ
ปกติ (08.30-16.30 น.) ทําใหผูรับบริการไมสามารถติดตอไดนอกชวงเวลาดังกลาว จากนั้นไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
ที่ไดจากการสัมภาษณนํามาสรุปเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขั้นตอนตอไป 

4.1.2 การวเิคราะหและออกแบบระบบแชทบอท 
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบแชทบอท ดังภาพท่ี 

1 ซึ่งเปนแผนภาพยูสเคส (use case) แสดงฟงกชันหลักการทํางานของระบบ ซึ่งประกอบดวยผูใชงาน 2 กลุม คือ ผูปวย/
ผูรับบริการ และเจาหนาที่/พยาบาล โดยผูรับบริการจะสามารถ 1) เรียกดูขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 2) 
เรียกดูขอมูลแพทยและพยาบล 3) เรียกดูขอมูลตารางการทํางานของแพทย 4) เรียกดูขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจ และ 
5) เรียกดูขอมูลบริการตรวจรักษา  สวนเจาหนาที่/พยาบาล สามารถ 1) จัดการขอมูลบุคลากร 2) จัดการขอมูลตารางการ
ทํางานของแพทย 3) จัดการขอมูลบริการตรวจรักษา และ 4) จัดการขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวตรวจท่ัวไปกอนไปพบแพทย  
โดยจะตองทําการตรวจสอบสิทธ์ิกอนเขาใชงานเสมอ 

ภาพท่ี 1 ยูสเคสของระบบแชทบอทสําหรับสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 

4.1.3 การพัฒนาระบบ 
จากยูสเคสในภาพท่ี 1 ทางคณะผูวิจัยไดพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมลูของศูนย

สุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชโปรแกรมไลน (Line) และมีรปูแบบการทํางาน ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

จากภาพที่ 2 เมื่อผูปวย/ผูรับบริการ สงคําสั่ง (คําถาม) เขามาผานไลนแชทบอทของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ระบบจะทําการสงคําสั่งนั้นไปประมวลผลยัง Dialogflow โดยจะมีการตรวจสอบคําถามที่ถาม
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 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

เขามาวาตรงกับ Intent ใดกอน แลวจึงเลือกคําตอบท่ีสอดคลองกับคําถามน้ันตอบกลับไปยังผูรับบริการ ซึ่งคําตอบที่ไดอาจจะ
ไดมาจาก Intent ที่สรางไวใน Dialogflow หรือจากแหลงขอมูลภายนอกที่สรางข้ึน โดยติดตอไปยังฐานขอมูลผานโปรแกรม
คําสั่งที่เขียนข้ึนเพื่อดึงคําตอบท่ีสอดคลองกับคําถามจากฐานขอมูลตอบกลับไปยังผูรับบริการ 
  

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

4.2.1 ระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

4.3 กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย คือ ผูรับบริการที่มาใชบริการ ณ ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 

30 คน โดยไดมาจากการเลือกแบบสุม 
 

4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent 
t-test) โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2551) ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยมาก 

 

5. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง  
เมื่อผูใชเขาสูโปรแกรมไลนแลว ผูใชตองเพิ่มเพื่อนกับระบบแชทบอทของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมกอน ซึ่งจะปรากฏชื่อของบอทวา SMILE-BOT จากนั้นผูใชก็จะเขาสูหนาหลักของโปรแกรมเพื่อสนทนาพูดคุย
กับแชทบอท โดยผูใชสามารถกดปุมเมนูดานลางของหนาจอเพ่ือซอนหรือแสดงปุมเมนูหลักท่ีโปรแกรมไดจัดเตรียมไวให เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการใชงานของผูใช  ไมตองเสียเวลามาพิมพคําถามเอง อันประกอบดวยปุมเรื่องนารู เตรียมตัวอยางไรกอน
พบแพทย ปุมการเดินทาง ปุมติดตอเรา และปุมผูพัฒนา ซึ่งเมื่อผูใชกดปุมใดปุมหนึ่งก็จะเกิดเปนคําถามขึ้นอัตโนมัติจากคําสั่ง
ที่ไดสรางไวสงไปยังระบบแชทบอท ระบบแชทบอทก็จะทําการตรวจสอบคําถามน้ันพรอมท้ังเลือกคําตอบที่สอดคลองกับ
คําถามนั้นออกมาแสดงผลใหผูใชไดรับทราบ  นอกจากน้ันผูใชยังสามารถพิมพขอความสนทนาใด ๆ ก็ไดตามความตองการ
ของผูใช โดยระบบแชทบอทก็จะเลือกคําตอบที่สอดคลองกับคําถามที่ผูใชถามมาแสดงผลบนหนาจอไดเชนกัน โดยผูใช
สามารถสอบถามขอมูลในประเด็นตาง ๆ เชน  เวลาทําการ สถานท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัทพติดตอ บริการตรวจ ตารางการตรวจ
ของแพทย ขอมูลเก่ียวกับแพทย การเตรียมตัวกอนมาพบแพทยหรือตรวจรักษา การดูแลสุขภาพ เปนตน ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ผลการโตตอบระหวางผูรับบริการและระบบแชทบอท 

5.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง  
     จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชแบบประเมินผล

เปนแบบสอบถามแบบคําถามปลายปดในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบ ผูเชี่ยวชาญที่ผูวิจัยเลือกมาใหประเมินใน
ครั้งนี้มี จํานวน 3 ทาน 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบแชทบอทโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน SD ระดับความพึงพอใจ 
ความสามารถในการทํางานของระบบ 4.44 0.38 ระดับมาก 
ประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบ 4.33 0.58 ระดับมาก 
ประสิทธิภาพดานการออกแบบหนาจอของระบบ 4.67 0.58 ระดับมากที่สุด 

  เฉลี่ยรวม 4.48 0.51 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 1 เปนการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนย
สุขภาพชุมชนเมือง โดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท้ัง 3 ดาน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมูลที่มีคาสูงสุด คือ ดานการออกแบบหนาจอของระบบ ซึ่งมี
คาเฉลี่ย 4.67 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ลําดับถัดไปคือ ดานความสามารถในการทํางานของระบบ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
4.44 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานการประมวลผลของระบบ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง  
      จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 43 

ผูใชมีความพึงพอใจกับระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอท 

รายการประเมิน  SD ระดับความพึงพอใจ 
ดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
รูปแบบตัวอักษร ขนาด สี มีความเหมาะสม 4.53 0.57 ระดับมากท่ีสุด 
รูปแบบการจัดวางวัตถุบนหนาจอมีความเหมาะสม 4.57 0.63 ระดับมากท่ีสุด 
ภาษาที่ใชมีความชัดเจน เขาใจงาย 4.47 0.57 ระดับมาก 

      เฉลี่ยรวม 4.52 0.59 ระดับมากท่ีสุด 
ดานความสะดวกในการใชงาน  
การเขาใชงานระบบงายและสะดวก 4.53 0.51 ระดับมากที่สุด 
มีการเชื่อมโยงหนาจอตาง ๆ อยางเปนระบบ 4.50 0.68 ระดับมากท่ีสุด 
สามารถเรียนรูการใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว 4.47 0.63 ระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.61 ระดับมากท่ีสุด 
ดานประสิทธิภาพของระบบ  
เขาถึงขอมูลไดเมื่อตองการ 4.50 0.51 ระดับมากท่ีสุด 
คนหาและแสดงผลขอมลูไดอยางรวดเร็ว 4.47 0.57 ระดับมาก 
แสดงขอมูลไดอยางถูกตอง 4.37 0.49 ระดับมาก 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.52 ระดับมาก 
เฉลี่ยรวม 4.49 0.57 ระดับมาก 

จากตารางที่ 2 เปนการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบแชทบอทสําหรับการใหบริการขอมูลของศูนย
สุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยกลุมตัวอยางผูใชงาน ซึ่งแบงออกเปน 3 หัวขอหลัก ไดแก ดานการ
ออกแบบสวนติดตอกับผูใช ดานความสะดวกในการใชงาน และดานประสิทธิภาพของระบบ พบวา ผูใชงานระบบมีความพึง
พอใจเฉลี่ยรวมเทากับ 4.49 คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางผูใชงานมีความ
พึงพอใจดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใชมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 (ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด) รองลงมา
คือดานความสะดวกในการใชงาน ซึ่งคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 (ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด) และดานประสิทธิภาพของ
ระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (ความพึงพอใจอยูในระดับมาก) ตามลําดับ 

6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 ในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปญหาของระบบการใหบริการขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง โดย
ใชกรณีศึกษาของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณเจาหนาที่และ
พยาบาล พบวามีปญหาหลักคือ 1) อัตราสวนเจาหนาท่ี พยาบาลตอผูรับบริการ ที่มีไมเพียงพอตอการใหบริการ 2) บุคลิกของ
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ผูรับบริการบางคนเขินอาย ไมกลาที่จะขอขอมูลหรือปรึกษากับเจาหนาที่ และพยาบาล และ 3) ระยะเวลาการใหบริการ 
สามารถใหบริการไดในชวงเวลาทําการปกติ (08.30-16.30 น.) ทําใหผูรับบริการไมสามารถติดตอไดนอกชวงเวลาดังกลาว 
ดังนั้นจึงไดนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบแชทบอทสําหรับการบริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการขอมูล
ของศูนยสุขภาพชุมชนเมือง โดยระบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นจะใชงานผานแอปพลิเคชันไลน เนื่องจากเปนแอปพลิเคชันสําหรับ
การติดตอสื่อสารที่เปนที่นิยมสําหรับผูใชทั่วไป  จากผลการประเมินความพึงพอใจจะบบแชทบอทท่ีพัฒนาขึ้นพบวา กลุม
ตัวอยางผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในดานการออกแบบสวนติดตอกับผูใชมากที่สุด ซึ่งออกแบบไดอยางเหมาะสม เขาใจงาย 
รองลงมาคือดานความสะดวกในการใชงาน และดานประสิทธิภาพของระบบ สําหรับการพัฒนาตอยอดในอนาคตจากงานวิจัย
นี้ คณะผูวิจัยมีแนวคิดที่จะทําใหระบบใหสามารถรองรับบริการตาง ๆ มากขึ้น เชน บริการตรวจสอบอาการไขเบื้องตนจากการ
วัดอุณหภูมิรางกาย บริการแปลผลคาความดันจากการถายภาพที่ไดจากการตรวจวัดบนกระดาษมาแปลงเปนสารสนเทศแจง
แกผูรับบริการ บริการสอบถามลําดับที่ของการตรวจ  และปรับปรุงระบบใหมีความยืดหยุนและรองรับศูนยสุขภาพชุมชนเมือง
อื่น ๆ ท่ีมีความตองการนําไปใชงาน เปนตน  

7. กิตติกรรมประกาศ
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพเทคนิคการจำแนกขอมูลโรคหัวใจดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

คมสัน  แสนรักษ1 ,ศิริพรรณ  กันทะมูล1 ไกรุง เฮงพระพรหม 1* 

1
สาขาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏนครปฐม

kairung2011.heng@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับ
การจําแนกประเภทขอมูล 2) ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรม RapidMiner Studio ประกอบดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล 3 
เทคนิค ไดแก วิธีเพื่อนบานใกลที่สุด, เบยอยางงาย, เครือขายประสาท  โดยทําการทดสอบกับขอมูลโรคหัวใจจำนวน 303 คน 

ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูลเฉลี่ยดีที่สุดที่ คือ Neural Network มี
ความแมนยำมากท่ีสุดคือ 82.17%  รองลงมาคือ Naïve Bayesian 81.88%  และ K-Nearest Neighbor 65.66% โดยใช
จํานวนคุณลักษณะเพียง 11 คุณลักษณะ โดยที่เทนิค Nerve net มีความแมนยำมากท่ีสุด และการเปรีบบเทียบประสิทธิภาพ
แสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกอนการจําแนกประเภทขอมูลนั้นเปนแนวทางที่เหมาะสมอยางย่ิงที่จะทํา
ใหเพ่ิมประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลไดเปนอยางดี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการกรองขอมูลกอนเบ้ืองตน 

คำสำคัญ: เหมืองขอมูล, วิธีเพื่อนบานใกลที่สุด, เบยอยางงาย,เครือขายประสาท 
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A Comparison of the Efficiency of Heart Disease Data Classification using Data 

Mining Technique
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1 Data Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

kairung2011.heng@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of the research were to 1) to compare the technical features, select the most 

suitable properties 2) study the experimental results using RapidMiner Studio program, consisting of 

condensed calculation techniques, 3 most techniques, simple ben, neural net by testing with the heart 

303 people 

The research findings showed that the comparison of the efficiency of the average data 

classification was Nerve net with the most accuracy of 82.17%, followed by Naïve Bayesian 81.88% and K-
Nearest Neighbor 65.66%. By using only 11 features. With Nerve net technology being the most accurate 

and the performance comparison shows that the selection of appropriate characteristics before data 

classification is an appropriate way to enhance the efficiency of data classification. Therefore, it is very 

necessary to first filter the data. 

Keyword: Data mining, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayesian, Neuron network 
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1. บทนำ
โรคหัวใจ เปนสาเหตุอันดับที่ 2 ของการเสียชีวิตในประเทศไทย โรคหัวใจ (Heart Disease) หมายถึง

โรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการทำงานของหัวใจ โดยโรคหัวใจสามารถแบงยอยไดเปนหลายกลุมโรค เชน โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคกลามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแตกำเนิด และโรค
ติดเชื้อบริเวณหัวใจ เปนตน นับเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของทั้งประเทศไทยและทั่วโลก กอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพรางกายประชาชน จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป 2559 พบทั่วโลกมี
ผูเสียชีวิตปละประมาณ 57 ลานคน โดยโรคหัวใจขาดเลือดเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีผูเสียชีวิต
ประมาณ 9.2 ลานคน สำหรับประเทศไทยในป 2560 พบวาคนไทยมีแนวโนมการปวยดวยโรคหัวใจขาดเลือด
ถึง 326,946 คน และเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดถึง 20,746 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 57 คน และมี
แนวโนมการปวยเพิ่มขึน้อยางตอเน่ือง 

สาเหตุการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ มักมีอาการเจ็บหรือแนนหนาอก ราวไปตามกราม แขน 
ลำคอ ทอง หรือบริเวณหลัง และอาจจะมีอาการเหนื่อย ออนเพลีย ไมมีแรง หรือหมดสติได สาเหตุเกิดจาก
ไขมันหรือแคลเซียม ที่สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลอดเลือด จนขัดขวางทางเดินเลือด ทำใหเลือดไปเลี้ยง 
กลามเนื้อหัวใจ ไมเพียงพอ และอาจจะมีสาเหตุอ่ืน ๆ เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอด
เลือดสูง น้ำหนักเกิน และสูบบุหรี่, โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ หัวใจอาจจะเตนเร็วผิดปกติ ชาผิดปกติ หรือเตนไม
สม่ำเสมอ ทำใหรูสึกเหมือนใจสั่น มันแสดงอาการเหนื่อยงาย แนนหนาอก เวียนศีรษะ หรือคลายจะเปนลมได 
สาเหตุอาจจะเกิดจากการถูกไฟฟาช็อต การใชสารเสพติด ยาอาหารเสริมบางชนิด รวมท้ัง ดื่มแอลกอฮอลและ
คาเฟอีน นอกจากนี้ อาจจะมีความเสี่ยงจากอาการเจ็บปวย โรคหัวใจอ่ืน ๆ เชน โรคหัวใจพิการแตกำเนิด โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ หรือโรคอ่ืน ๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง, โรคกลามเนื้อหัวใจ มักมีอาการ
เหนื่อยงาย หายใจไมอ่ิม เมื่อตองออกแรงมาก ๆ มักมีอาการมากข้ึน หากมีอาการรุนแรงมากแมขณะน่ังอยู
เฉยๆ ก็จะมีอาการเหนื่อย บวมตามแขน ขา หนังตา รวมกับอาการเพลีย นอนราบไมได และไอตื่นขึ้นมาไอใน
เวลากลางคืน สาเหตุของการเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจ สาเหตุมักจะตางกันไปตามความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับ
กลามเนื้อหัวใจ โรคกลามเนื้อหัวใจเสื่อม ทำใหการไหลเวียน ของเลือดสูหัวใจนอยลง การไดรับยาบางชนิด 
การติดเชื้อ และพันธุกรรม และอาจจะเปนผลจากโรคอ่ืน ๆ เชน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ ภาวะธาตุเหล็กมาก
เกิน หรือการรักษามะเร็งดวยเคมีบำบัด รังสีบำบัด เปนตน 

จากความสำคัญและปญหาที่กลาวมาขางตน คณะผูจัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคหัวใจ และ
เพ่ือจำแนก ประเภทขอมูลวากลุมใดบางที่เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ และเพ่ือทดลองใชโปรแกรม RapidMiner 

Studio เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบการจำแนกขอมูลโดย เทคนิค 3 แบบ คือ K-Nearest 

Neighbor, Naïve Bayesian, Neural Network 

545



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูล  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ไพศาล จันทรเจริญ , สุพจน เฮงพระพรหม และ ไกรุง เฮงพระพรหม (2559) ไดทำการวิจัยเร่ือง  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย 
วิธีการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย โดยในการทดลองจะทํา
การทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ดวยวิธีCosine และ SNR โดยทําการ
คัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมแบงเปนกลุมยอยๆ ตั้งแต 100 ถึง 1000 คุณลักษณะ และ2) การทดสอบ
ประสิทธิภาพการจําแนกขอมูล ประกอบดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล 3 เทคนิค ไดแกตนไมตัดสินใจ วิธี
เพ่ือนบานใกลท่ีสุดเค และ เบยอยางงาย โดยทําการทดสอบกับขอมูลโรคมะเร็งตอมนําเหลือง จํานวน 47 
ตัวอยาง 4,026คุณลักษณะ  ผลของการทดลองพบวา วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ SNR สามารถให
ประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูลเฉลี่ยดีที่ สุดท่ี94.33% โดยใชจํานวนคุณลักษณะเพียง 100 
คุณลักษณะ ขณะที่การจําแนกขอมูลดวยคุณลักษณะท้ังหมดใหประสิทธิภาพท่ี 86.52% จึงแสดงใหเห็นวาการ
คัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมกอนการจําแนกประเภทขอมูลนั้นเปนแนวทาง 
 สุรวัชร ศรีเปารยะ  และสายชล สินสมบูรณทอง (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพวิธีการจำแนกกลุมการเปนโรคไตเรื้อรัง :กรณีศึกษาโรงพยาบาลแหงหนึ่งในประเทศอินเดีย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการจำแนกกลุม โดยเลือกใชวิธีความใกลเคียงกัน
มากท่ีสุด วิธีตนไมตัดสินใจ วิธีโครงขายประสาทเทียม วิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน วิธีฐานกฎ วิธีการถดถอย
ลอจิสติกและวิธีนาอีฟเบยเพ่ือวัดประสิทธิภาพการจำแนกกลุม โดยใช ขอมูลผูปวยโรคไตเร้ือรังของ
โรงพยาบาลอพอลโลประเทศอินเดีย โดยแบงขอมูลเปนชุดสรางตัวแบบ และชุดทดสอบตัวแบบ ในอัตราสวน 
70 และ 30 ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจำแนกกลุมผูปวยโรคไตเร้ื อรัง โดย
เปรียบเทียบจากคาความถูกตองและคาความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยวิธีการจำแนกกลุมที่มีประสิทธิภาพ
การจำแนกดีที่สุดคือ วิธีตนไมตัดสินใจ ซึ่งใหคาความถูกตอง คือ 100 % และคาความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ยคือ 0.0059 

 ณัฐวดี หงษบุญมี และ พงศนรินทร ศรรุง (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง  การประยุกตใชเทคนิคจําแนกข
อมูลแบบตนไมตัดสินใจเพ่ือการวินิจฉัยโรคในโคเบื้องตนบนโทรศัพทมือถือ ถือ โดยทําการรวบรวมขอมูลปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคโนโคจากกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคและผูเชี่ยวชาญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สราง
โมเดลวินิจฉัยโรคใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ เปรียบเทียบอัลกอริทึมจํานวน 3 อัลกอริทึม ไดแก J48 

RandomTree และ REPTree แลวทําการทดสอบประสิทธิภาพโมเดลดัวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว เพ่ือที่จะ
หาโมเดลการวินิจฉัยโรคท่ีมีประสิทธิภาพดีที่สุดจากผลการวิจัยพบว าตนไมตัดสินใจแบบอัลกอริทึม 
RandomTree มีประสิทธิภาพดีที่สุด คาความถูกตองเทากับ99.47% คาความคลาดเคล่ือนระหวางคาจริงและ
คาท่ีพยากรณไดเทากับ 0.020 คาความความแมนยําเทากับ 0.995คาความระลึกเทากับ 0.995 และคาความถ
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วงดุลเทากับ 0.995 จากนั้นนําอัลกอริทึมที่ใหคาความแมนยําสูงสุดไปพัฒนาเปนระบบวินิจฉัยโรคในโคเบื้องต
นในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถวินิจฉัยโรค แสดงขอมูลรายละเอียดโรค สาเหตุ อาการ
และการปองกันโรคในโคได ผลการประเมินความพึงพอใจแอพพลิเคชั่นจากผูใชซ่ึงเปนกลุมเกษตรผูเลี้ยงโค
และผูใชงานท่ัวไปจํานวนทั้งหมด 35 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจตอระบบคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.01 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับด ี

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

โรคหัวใจ (Heart Disease) หมายถึง โรคตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการทำงานของหัวใจ โดยโรคหัวใจ
สามารถแบงยอยไดเปนหลายกลุมโรค เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกลามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ 
โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแตกำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เปนตน 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

1.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดยวิเคราะหจากขอมูลที่เลือมา ดังนี้ 
   1.2.1 age = อายุ 

   1.2.2 sex = เพศ 
   1.2.3 trestbps = อาการเจ็บหนาอก 
   1.2.4 chol = ปริมาณคอเรสเตอรอน 
   1.2.5 fbs = น้ำตาลในเลือด 
   1.2.6 restecg = การวางตัวคลื่นไฟฟาใหไดผลสำเร็จ 
   1.2.7  thalach = อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดดวยไฟฟา 
   1.2.8 exang = การออกกำลังกาย 
   1.2.9 slope = ความลาดชันของการออกกำลังกาย 
   1.2.10 thal = ขอบกพรอง 
   1.2.11 targt = เปนโรคหัวใจ และ ไมเปนโรคหัวใจ 
1.3 การจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล หลังจากทําการ
เลือกคุณลักษณะของขอมูลที่มีความเหมาะสมและสอดคลองมากท่ีสุด โดยทําการเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยความถูกตองการจําแนกประเภทขอมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยวิธีหาสมาชิกที่ใกลที่สุด 
(K-Nearest Neighbor) เบยอยางงาย และ Neural Network  

4.2 เครื่องมือการวิจัย 

2.1 RapidMiner Studio 

2.2 Excel 
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4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.1 กลุมตัวอยาง คือ ขอมูลที่นำมา 303 คน ขอมูลนี้นำมาจาก

(https://www.kaggle.com/ronitf/heart-disease-uci) Heart Disease UCI  
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease 

 

4.4 การทดลองใชโปรแกรม RapidMiner Studio 

ผูวิจัยดำเนินการทดลองใช โปรแกรม RapidMiner Studio ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจำแนกขอมูลโรคหัวใจ
ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล จำนวน 303 คน โดยมีเทคนิค 3 แบบ คือ K-Nearest Neighbor, Naïve Bayesian, 

Neural Network  

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวแบบประมวลผลเพ่ือจำแนกขอมูล RapidMiner Studio 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงตัวแบบประมวลผลเพ่ือจำแนกขอมูล  Neural Network 

 จากภาพที่ 2 จะเห็นวา มีคาความถูกตอง 82.17%+/-7.51% 

 

. 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงตัวแบบประมวลผลเพื่อจำแนกขอมูล  Naive Bayes  

 จากภาพที่ 3 จะเห็นวา มีคาความถูกตอง 81.88%+/-5.48% 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวแบบประมวลผลเพ่ือจำแนกขอมูล  Knn 

จากภาพท่ี 4 จะเห็นวา มีคาความถูกตอง 65.66%+/-8.69% 

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภท
ขอมูล  

ผูวิจัยไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการจําแนประเภท
ขอมูล ผลการเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะในการคัดเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค 3 แบบ คือ K-
Nearest Neighbor, Naïve Bayesian, Neural Network ดังนี้ 

 ตารางท่ี 1.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลโดย เทคนิค 3 แบบ คือ K-Nearest 

Neighbor, Naïve Bayesian, Neural Network 

K-Nearest Neighbor Naïve Bayesian Neural Network 

ความแมนยำ 65.66% +/- 8.96% 81.88% +/- 5.48% 82.17% +/- 7.51% 

จากตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูล  ประกอบดวย K-Nearest 

Neighbor, Naïve Bayesian, Neural Network จะเห็นไดวา Neural Network มีความแมนยำมากที่สุดคือ 
82 .17% /-7.51%  รองล งม าคื อ  Naïve Bayesian 81 .88% + /-5.48%  และ  K-Nearest Neighbor 

65.66%+/-8.96% 

6.อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยคร้ังนี้โดยพัฒนาและเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนกท้ัง 3 เทคนิค ไดแก Naïve Bayes, k-

NN, Neural Network ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ คือ Neural Network ซึ่งไดคาที่สูงที่สุดจาก
ขอมูลคาความถูกตอง (Accuracy) ได 82.17% จึงสรุปไดวา Neural Network เปนตัวแบบที่เหมาะสมท่ีสุดที่
จะนำมาใชจำแนกขอมูล  

7. ขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ใชโปรแกรม RapidMiner Studio เพ่ือนำมาประยุกตใชในการจำแนก

ขอมูล (Performance Classification) โดยที่มีเครื่องมือตาง ๆ ใหเลือกใช อาทิเชน Naïve Bayes, k-NN, 
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Neural Network, Decision Tree โดยสามารถนำเคร่ืองมือเหลานี้มาเปรียบเทียบการจำแนกเพ่ือหาคาความ
ถูกตองมากท่ีถุด 

  
เอกสารอางอิง 
ฝนทิพย คูนแกว. (2555).การสังเคราะหโมเดลเพื่อการจำแนกตามขอกำหนดของผูใช. มหาวิทยาลัยสุรนารี, 

นครราชสีมา 
ไพศาล จันทรเจริญ , สุพจนเฮงพระพรหม และ ไกรุง เฮงพระพรหม. (2559).การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย. สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม  

ธีรพงษ สังขศรี, (2557).การวิเคราะหพฤติกรรมสำหรับการเลือกสมัครสาขาวิชาเรียนและการเปรียบเทียบ
ตัวแบบพยากรณจํานวนนักศึกษา ใหมโดยใชเทคนิคการทำเหมืองขอมูล , การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่10, กรุงเทพฯ 

 พยุง มีสัจ. (2555). ระบบฟซซีและโครงขายประสาทเทียม. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกรุงเทพฯ 

ซากี นิเซ็ง. (2553). การกำหนดลักษณะและจำแนกมังคุดโดยโครงขายใยประสาทเทียม . วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. นครศรีธรรมราช. 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการพยากรณชุดขอมูลการใชจักรยานสาธารณะดวยเทคนิค
เหมืองขอมูล 

ธาดา ลิมกุลาคมน1  ศุภชัย จตุราวิยสัจ1  วิกร มาณะวะกริช1 และไกรุง เฮงพระพรหม1* 
1สาขาวิทยาการขอมลู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

kairung2011.heng@gmail.com* 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณกลุมขอมูลที่เหมาะสมกับการ
พยากรณขอมูลการใชจักรยานสาธารณะในการวิจัยครังนี้ไดทำการศึกษาคัดเลือกเทคนิคสำหรับใชในการวิจัยนี้ทั้งหมด 3 
เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ เพื่อหาประสิทภาพของการพยากรณขอมูลท่ีดี
ที่สุดในกลุมขอมูล การใชจักรยานสาธารณะ ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหผลลัพธที่ดีสุดคือ การถดถอยเชิงเสน โดยใหคาราก
ที่สองของคาเฉลี่ยความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 0.005 +/- 0.009 รองลงมาคือ โครงขายประสาทเทียม โดยใหคารากที่สอง
ของคาเฉลี่ยความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 2.710 +/-0.000 และสุดทายคือ ตนไมตัดสินใจ โดยใหคารากที่สองของคาเฉลี่ย
ความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 5.768 +/- 0.000  

คำสำคัญ : การพยากรณ การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม ตนไมตัดสินใจ 
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A Comparison of the Efficiency of Regression Bike Sharing Dataset by Data 

Mining Technique 

Thada Limkulakhom 1  Supachai Jaturawiyasat 1  Wikorn Manawakrit 1 and Kairung 

Hengpraphrom1* 
1 Data Science Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

kairung2011.heng@gmail.com 

Abstract 

The objective of this research is to study and compare forecasting techniques suitable for data 

forecasting. Bike Sharing in this research has selected 3 techniques for using in this research, Linear 

Regression. neural network and decision tree In order to find the best forecasting performance in the Bike 

of Sharing data group. Techniques that give the best results are Linear regression Where the square root 

of the mean squared error is 0.005 +/- 0.009, followed by the artificial neural network Where the square 

root of the mean square mean is 2.710 +/- 0.000 and the final is Decision tree By giving the square root of 

the mean squared mean value of 5.768 +/- 0.000 

Keywords: regression, Linear Regression, neural network, decision tree 
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1.บทนำ 

 Bike Sharing คือบริการรถจักรยานสาธารณะท่ีกำลังไดรับความนยิมในชวงหลายปที่ผานมานี้ ตามเมอืงใหญๆ ของ
โลกท่ีประสบปญหาดานการจราจร 

คอนเซปงายๆ คือ มีจักรยานจอดอยูตามทองถนน อาจจะเปน Docking Station ที่มีท่ีล็อคเปนระเบียบ แลวผูที่ใช
บริการที่ไดสมัครสมาชิกผานระบบและเติมเงิน ปลดล็อคเอาจักรยานไปใชจาก Station หนึ่ง ข่ีไปยังอีก Station หนึ่ง และ
ทางผูใหบริการก็หักเงินตามระยะเวลาที่ใชไป 

การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจดุหนึ่ง (Door-to-Door) ดวยระบบขนสงสาธารณะ มักประกอบดวยการเดินทาง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เชน การนั่งรถมอเตอรไซครับจางจากบานไปปากซอย แลวข้ึนรถไฟฟาไป 6 ปาย 
จากนั้นจึงเดินเทาตอไปอีก 400 เมตร เพื่อไปท่ีทำงาน เปนตน ในหลายๆ เมืองท่ีการเดินทางตองประกอบดวยหลายรูปแบบ 
โดยที่บางรูปแบบไมมีระบบเชื่อมตอที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูคนจึงหันมาใชรถสวนตัวกันมาก สงผลใหเกิดปญหาดาน
การจราจรได 

การใชจกัรยาน Bike Sharing จึงเกิดขึน้มาเพื่อเปนระบบเช่ือมตอกับระบบขนสงหลัก เชน ใชสำหรับเดินทางไปข้ึน
รถเมล รถไฟ เปนตน สวนใหญการใช Bike Sharing จึงเปนการใชเพื่อเดินทางระยะสั้นๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของการเดินทาง โดย
เรียกวาเปน "Last Mile Solution" (การเดินทางท่ีเช่ือมตอชวงสุดทาย) เชน การใชจักรยานข่ีจากบานไปยังปายสถานีรถไฟใน
ตอนเชา และขี่จากสถานีรถไฟกลบับานในตอนเย็น เปนตน 

แตความทาทายจริงๆ ของระบบน้ีอยูท่ีการบริหารจัดการ ไมวาจะเปนระบบการใชงาน การซอมบำรุงจกัรยานใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดสะดวกและปลอดภัย หรือการจัดการใหมีการกระจายของจักรยานไปตามจุดที่มคีนใชงานอยางเพียงพอ
และเหมาะสม 

2.วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบเทคนิคการพยากรณขอมูลการใชจักรยานสาธารณะ ทั้งหมด 3 เทคนิค เทคนิค ไดแก 
การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ 

3.งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 

 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) หมายถึง ตนไมที่ใชในการสนับสนนุการตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะเปนโครงสรางตนไม
หัวกลับที่มีรากอยูดานบนและใบอยูดานลางสุด โดยที่ภายในตนไมจะ ประกอบไปดวยโหนด (Node) ซึ่งแตละโหนดน้ัน จะ
แสดงถึงการตดัสินใจบนขอมลูของคุณสมบตัิตางๆ กิ่งของตนไมแสดงถึงคาหรือผลลัพธที่ไดจากการทดสอบ และใบซ่ึงเปนสิ่งที่
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อยูลางสุดของตนไมตดัสินใจจะแสดงถึงกลุมของขอมูล(Class) หรือผลลัพธโหนดที่อยูบนสดุจะเรียกวา โหนดราก (Root 

Node) (นฤพนต วองประชานุกลู , 2548) 

โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) 

โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network : ANN) เปนศาสตรแขนงหน่ึงของทางดานปญญาประดิษฐ 
(Artifitial Intelligence : AI) มรีปูแบบโครงสรางและการทำงานของการประมวลผลเหมือนกับสมองของสิ่งมีชีวิตซึ่งมี
ปรับเปลีย่นตัวเองตอการตอบสนองของอินพุตตามกฎของการเรียนรู (learning rule) หลังจากท่ีโครงขายไดเรียนรูสิ่งท่ี
ตองการแลว โครงขายนั้นจะสามารถทำงานท่ีกำหนดไวไดโครงขายประสาทเทียมไดถูกพัฒนาคิดคนจากการทำงานของสมอง
มนุษยโดยสมองมนุษยประกอบไปดวยหนวยประมวลผลเรยีกวา นิวรอน ( เซลลประสาท หรือ neuron) จำนวนนิวรอลใน
สมองมนุษยมีอยูประมาณและมีการเชื่อมตอกันอยางมากมาย สมองมนุษยจึงสามารถกลาวไดวาเปนคอมพิวเตอรที่มีการ
ปรับตัวเอง (adaptive) ไมเปนเชิงเสน (nonlinear) และทำงานแบบขนาน (parallel) ในการดูแลจัดการการทำงานรวมกัน
ของนิวรอนในสมอง การคำนวณเชิงนิวรอลเปนการคำนวณท่ีเลียนแบบมาจากการทำงานของสมองมนุษยนั่นเอง 

การถดถอยเชิงเสน (linear regression) 

เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป ซึ่งไดแกตัว ประมาณการ (Predictor, X) และตัว
ตอบสนอง (Response, y) โดยเปนความสัมพันธแบบเชิงเสน (Linear) ทั้งนี้ในขั้นตอนการทำ Regression ตองมีการเก็บ
จำนวน Sample space จำนวนมากพอ นั้นคือ มี x และ y ที่มีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เพื่อนำมาหาสมการ
ความสัมพันธ 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การพยากรณปรมิาณการชำระเงินผานธนาคารบนอินเทอรเน็ตโดยใชวิธีวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจำลองการพยากรณปริมาณการชำระเงินผานบริการ ธนาคารบน
อินเทอรเน็ตของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย 

เทคนิคเหมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน แบบจำลองโครงขายประสาทเทียมแบบ เปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน

และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสำหรับการถดถอย

ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนำมาใชในการศึกษาเปนขอมลูปริมาณการชำระเงินผานบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ต ตั้งแตป
2553 ถึง 2558

จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณปริมาณการชำระเงินผานบริการธนาคารบน
อินเทอรเน็ตกับชุดขอมูลในป 2558 พบวาแบบจำลองการพยากรณดวยเทคนิควิธี โครงขายประสาทเทียมแบบเปอร
เซ็ปตรอนหลายชั้น มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สดุ โดยมีคาเฉลี่ยความ คลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากบั 8.70% ลำดับถัดมาไดแก 
แบบจำลองการพยากรณดวยเทคนิควิธีการถดถอย เชิงเสน โดยมีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพัทธเทากับ 16.75%
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การพยากรณอนุกรมเวลาปริมาณการใชน้ำมันดีเซลโดยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองการพยากรณอนุกรมเวลาปรมิาณการใช
น้ำมันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน  แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอร
เซ็ปตรอนหลายชั้น   และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย 

ขอมูลที่นํามาใชศึกษาเปนขอมลูอนุกรมเวลารายเดือนปริมาณ การใชน้ำมันดีเซล เผยแพรโดยกระทรวงพลังงาน 
โดยใชขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผูวิจัยไดทําการแบงชุดขอมูล 2 ชุดสําหรับสราง
แบบจําลองจํานวน 144 รายการ และสาํหรับทดสอบแบบจําลอง 12 รายการจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แบบจําลองการพยากรณอนุกรมเวลาปริมาณการใชน้ำมันดีเซล ท่ีม ีความเหมาะสมกับชุดขอมูลในป 2561 

พบวา แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน มีประสิทธิภาพ โดยรวมสูงที่สดุ มีคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 2.38% รองลงมาคือ แบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคการ ถดถอยเชิงเสน มีคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธเทากับ 2.66% 

การพยากรณจำนวนผูปวยในโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีจำหนายออกจาก โรงพยาบาล ในคณะแพทยศาสตรวชิรพยา
บาล ดวยวิธีการวเิคราะห อนุกรมเวลาโดยใชเทคนิคปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบงาย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพยากรณจำนวนผูปวยในโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีจำหนายออกจากโรงพยาบาลราย
ปงบประมาณ 2559 -2563 ในคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลโดยใชเทคนิคปรับใหเรียบเอกซโพเนนเชียลแบบงาย 

วิธีการดำเนินงานวิจัย การศึกษานีเ้ปนรูปแบบตดิตามไปขางหนาโดยใชขอมูลในอดีต เพื่อพยากรณจำนวนผูปวย ใน
โรคหลอดเลือดหัวใจท่ีคาดวาจะจำหนายรายปงบประมาณ 2559 - 2563 กลุมตัวอยางคือ จำนวนผูปวย ในโรคหลอดเลือด
หัวใจ ICD-10 รหัส I25 ท่ีจำหนายรายปของปงบประมาณ 2549 - 2558 เก็บรวบรวมขอมูล จากสถิติผลการปฏบิัติงาน
ปงบประมาณ 2549-2558 ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธริาช  

สำหรับดัชนีท่ีใชประเมินความแมนยำของการพยากรณในการศึกษานี้ ไดแก คาเบีย่งเบน สัมบรูณเฉลี่ย (Mean 

Absolute Deviation, MAD), คาเปอรเซ็นตผิดพลาดเฉลีย่สัมบรูณ (Mean Absolute Percent Error, MAPE) และะคา
ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error; MSE) ที่มีคาต่ำทีสุ่ด 

แนวโนมจำนวนผูปวยยในโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีคาดวาจะจำหนายรายปงบประมาณ 2559 ประมาณอยางนอย 
เทากับ 608 รายตอปงบประมาณ โดยกำหนดคาคงท่ีปรับเรียบ หรอืคา α เทากับ 1 จะไดคาความคลาดเคลื่อน ของตัวแบบ
พยากรณต่ำที่สดุ ไดแก คา MAD เทากับ 162.78 คา MAPE เทากับ 19.01% และคา MSE เทากับ 36749.67 ซึ่งถือวาความ
แมนยำของการพยากรณอยูในระดับดี และในปงบประมาณ 2560-2563 อยางนอย 608 รายตอปงบประมาณ มีคา
ความคลาดเคลื่อนที่ต่ำสดุคือ คา MAD เทากับ 104.64, คา MAPE เทากับ 12.22% และคา MSE เทากับ 23624.79 ใน
ปงบประมาณ 2563 
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การเปรยีบเทียบวิธีการพยากรณสำหรับความตองการใชพลังงานไฟฟาในจังหวัดนครพนม 

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบวิธีการพยากรณ สำหรับการพยากรณความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาในจังหวัด นครพนม โดยใชขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตจังหวดันครพนม ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 
2559 จำ นวน 69 คา โดยแบง ขอมูลออกเปน 2 ชุด ขอมูลชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จา 
นวน 60 คา สา หรับการเปรียบเทยีบหาวิธีการ พยากรณที่เหมาะสมท่ีสดุ โดยใชเกณฑพิจารณาคาเฉลีย่ความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ (MAD) และคาเฉลีย่เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAPE) ที่ต่ำที่สดุ   

งานวิจัยนี้ใชวิธีพยากรณ 6 วิธีคือ วิธีคาเฉลี่ยพื้นท่ี วิธีแนวโนมเชิงเสน วิธปรับเรียบเอก็ซโพเนนเชียลอยางงาย วิธี
ปรับเรยีบเอก็ซโพเนนเชียลแบบโฮลท วิธีปรับเรียบเอก็ซโพเนนเชียลแบบวินเทอร และวิธีแยกสวนประกอบ 

จากนั้นจึง เลือกวิธีการที่พยากรณที่เหมาะสมท่ีสดุมาคำนวณหาชวงการพยากรณลวงหนากับขอมลูชุดที่ 2 คือขอมูล
ตั้งแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2559 จา นวน 9 คาโดยใชเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ (MAPE) ที่ต่ำ ท่ีสดุ 

ผลการศึกษาพบวา วิธีการพยากรณที่มีความเหมาะสมท่ีสดุคือการพยากรณโดยวิธีแยกสวนประกอบ จากรปูแบบ
ดังกลาวนำมาคำนวณหาชวงพยากรณลวงหนา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พบวาวิธีนี้เหมาะสำหรับการพยากรณลวงหนา 
9 เดือน 

ตัวแบบพยากรณราคามังคุดคละ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ คอื การสรางตัวแบบพยากรณที่เหมาหรับพยากรณราคาะสม มังคดุคละที่เกษตรกร
ขายได ณ ไรนาโดยใชขอมูลจากเวบ็ไซตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษต้ังแตเดือนร มกราคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2558
จำนวน 128 คาผูวิจัยไดแบงขอมลูออกเปน2ชุดชุดที่1คือ ขอมูลตั้งแต เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนธันวาคม 2557จำนวน 
120คาสำหรับการสรางตัวแบบพยากรณ  

วิธีการพยากรณที่ใชในงานวิจัยมี 4 วิธี คือ วิธีการทาง สถิติ3 วิธี ไดแก วิธีบอกซ-เจนกินส  วิธีการแยกสวนประกอบ
อนุกรมเวลา  และวิธีการปรับเรียบดวยเสนโคงเลขช้ี 

 กำลังของวินเทอรแบบคูณชุดที่2คอื ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดอืนสิงหาคมจำนวน2558 8 คาสำหรับการ 
ตรวจสอบความแมนของตัวแบบพยากรณดวยเกณฑรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยทีต่่ำที่สุด ผลการวิจัย
พบวา จากวิธีารพยากรณทั้งหมดท่ีไดศึกษาวิธีการแยกสวนประกอบอนุกรมเวลาเปนวิธีท่ีมีความ เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุด
นี้มากท่ีสุดตรวจสอบความแมนของตัวแบบพยากรณดวยเกณฑรากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ตำ่ที่สุด  

 ผลการวิจัยพบวา จากวิธีารพยากรณทั้งหมดที่ไดศึกษาวิธีการแยกสวนประกอบอนุกรมเวลาเปนวิธีท่ีมคีวาม 
เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด 
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การศึกษาและเปรยีบเทียบวิธีการพยากรณ สำหรับการพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสดุในเขตภาคกลาง ของ
ประเทศไทย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ สำหรับการพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเขต
ภาคกลาง ของประเทศไทย โดยแบงขอมูลออกเปน 2สวนท่ีขอมูล1ตังแตเดือนมกราคม 2545 ถึง เดือน ธันวาคม 2550 
สำหรับกำหนดรปูแบบและสวนท่ีขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 

วิธีการพยากรณที่ใชในงานวิจัยมี 4 วิธี คือ  วิธีการปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเชียล แบบ Holt-Winter การวิเคราะห
การถดถอยท่ีใชตัวแปรดมัมี่ วิธีของบอกซ-เจนกินส และการวิเคราะหการถดถอยแบบ ฟซซีที่ใชตัวแปรดัมมี ่

การเลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมพิจารณาจากคMAPEที่ตํ่าทีสุ่ดผลการศึกษา พบวาวิธีการ พยากรณที่ใหรูปแบบ
ที่เหมาะสมท่ีสดุ คือ วิธีการปรับใหเรียบเอ็กซโปเนนเชียลแบบHolt-Winterจากรูปแบบดังกลาว นํามาคํานวณชวงการ
พยากรณลวงหนา2 6 และ12 เดือน พบวาวิธีนี้เหมาะสาํหรับการพยากรณระยะสั้นลวงหนา 2เดือน 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

 4.1 ขอมูลสำหรับใชในการทดลอง 

ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมลูการใชจักรยานสาธารณะ โดยนำขอมลูดังกลาวมาจากเว็บไซต MLData จากนั้นนำ
ขอมูลมาทำความสะอาดโดยตดัขอมูลท่ีมีคาขาดหาย (Missing Values) ออก 

4.2 การดำเนินการทดลอง 

1) นำขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวในข้ันตอนท่ี 4.1 มาทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณการใชจักรยาน
สาธารณะ ดวยเทคนิคการพยากรณ จำนวน 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ 

2) นำผลลัพธจากการจำแนกกลุมที่ไดจากการทดลองมาหาประสิทธิภาพการพยากรณการใชจักรยานสาธารณะ

3) นำเทคนิคการพยากรณกลุมขอมูลการใชจักรยานสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดไปพัฒนาระบบการ
พยากรณการใชจักรยานสาธารณะตอไป 

5.ผลการดำเนินงาน

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสทิธิภาพในการการพยากรณการใชจักรยานสาธารณะ จำนวน 3 เทคนิค ไดแก การ
ถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเมื่อเปรยีบเทียบทั้ง 3 เทคนิค 

Dataset 

Method Root mean square error 

Linear Regression 0.005 +/- 0.009 

neural network 2.710 +/- 0.000 
decision tree 5.768 +/- 0.000 

 

 

ภาพที่ 1 ผลการทดลองเมื่อเปรยีบเทียบทั้ง 3 เทคนิค 

 ผลการทดลองการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลการใชจักรยานสาธารณะ 3 เทคนิค ไดแก การ
ถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหผลลัพธที่ดสีดุคือ การถดถอยเชิงเสน 
โดยใหคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 0.005 +/- 0.009 รองลงมาคือ โครงขายประสาทเทียม โดย
ใหคารากที่สองของคาเฉลีย่ความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 2.710 +/-0.000 และสุดทายคือ ตนไมตดัสินใจ โดยใหคารากที่
สองของคาเฉลี่ยความผิดผลาดกำลังสอง เทากับ 5.768 +/- 0.000 

 

6.สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
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งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาถึงประสทิธิภาพของวิธีการพยากรณขอมลูการใชจักรยานสาธารณะดวยเทคนิคการ
พยากรณขอมลู 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม และตนไมตัดสินใจ ผลการวิจจัยพบวา เทคนิคทั้ง 
3 เทคนิค เทคนิคท่ีใหคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความผิดผลาดกำลังสองนอยท่ีสุด จะมีประสิทธิภาพดทีี่สุด ดั้งนั้นเทคนิคที่ใหคา
รากท่ีสองของคาเฉลี่ยความผดิผลาดกำลังสองนอยที่สดุ คือ การถดถอยเชิงเสน โดยใหคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความผิดผลาด
กำลังสอง เทากับ 0.005 +/- 0.009 

6.2 ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากเทคนิคการพยากรณมีหลากหลายเทคนิค ซึ่งเทคนิคท่ีเลือกมาเปรียบเทียบ 3 เทคนิคนั้นอาจจะไมใช 
วิธีการที่ดีที่สุด ดังนั้น ควรทดลองใชวิธีการอื่น ๆ ที่ยังไมไดถูกนำมาทำการเปรยีบเทียบการพยากรณขอมูลไดหากนำทุกวิธีการ
มาทำการเปรียบเทียบกันทั้งหมด อาจจะไดวิธีการพยากรณขอมลูการใชจักรยานสาธารณะที่ดีกวา 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพการจำแนกขอมูลการเกิดโรคเบาหวานดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

เชาววรรธน พุทธรักษา1  ภวินท สีแสง1  วาสนา จันทิวาสน1 สุพจน เฮงพระพรหม1 และไกรุง เฮงพระพรหม1*

1สาขาวิทยาการขอมลู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*kairung2011.heng@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกกลุมขอมูลที่เหมาะสมกับการจำแนก
ขอมูลการเกิดโรคเบาหวาน ในการวิจัยครั้งน้ีไดทำการศึกษาคัดเลือกเทคนิคสำหรับใชในการวิจัยนี้ทั้งหมด 3 เทคนิค ไดแก 
เทคนิคตนไมตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียม และเทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงท่ีสุด เพื่อหาประสิทภาพของการจำแนกขอมูลที่
ดีที่สุดในกลุมขอมูลการเกิดโรคเบาหวาน ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหผลลัพธที่ดีสุดคือ โครงขายประสาทเทียม โดยใหคา
ความถูกตอง เทากับ 76.82 โดยใหคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.86 โดยใหคาความแมนยำที่สนใจ เทากับ 0.80  รองลงมาคือ 
เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงท่ีสุด  โดยใหคาความถูกตอง เทากับ 72.27  โดยใหคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.82 โดยใหคาความ
แมนยำท่ีสนใจ เทากับ 0.77  และสุดทาย ตนไมตัดสินใจ โดยใหคาความถูกตอง เทากับ 71.09 โดยใหคาความเที่ยงตรง 
เทากับ 0.89 โดยใหคาความแมนยำที่สนใจ เทากับ 0.73 

คำสำคัญ : การจำแนกขอมูล ตนไมตัดสินใจ เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงท่ีสุด โครงขายประสาทเทียม
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Abstract 

The research aimed to study and compare the techniques classified information to the 

appropriate classification of diabetes. In this research was to study the technique selected for use in this 

study, all three techniques include decision trees techniques.  Neural networks Technical and closest 

neighbor to find the composite images of classified information, the best value in the development of 

diabetes. The results showed that the technique is far better results, Neural networks. The accuracy of 

76.82 with a value equal to 0.86 precision by providing accurate value that is equal to 0.80, followed by 

the nearest neighbor technique. The accuracy of 72.27 by 0.82 by the precision accuracy that is equal to 

0.77, and the final decision trees. The accuracy of 71.09 with a value equal to 0.89 precision by providing 

accurate value that is equal to 0.73. 

Keywords: data classification, decision tree, k-NN, artificial neural network 

1.บทนำ 

โรคเบาหวาน  (Diabetes mellitus : DM, Diabetes) เปนโรคท่ีมีความผิดปกติเกี่ยวกับการนำน้ำตาลไปใช
ประโยชนอันเกี่ยวเนื่องกับความบกพรองของฮอรโมนอินซูลิน ทำใหรางกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกวาปกติ หากปลอยให
รางกายอยูในสภาวะนี้เปนเวลานานจะทำใหอวัยวะตาง ๆ เสื่อม กอใหเกิดอาการและภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมา ผูที่เปน
เบาหวานมักจะมีประวัติคนในครอบครัว (พอแมหรือญาติพี่นองสายตรง) เปนโรคนี้ดวย และมักจะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินรวม
ดวย 

เบาหวานเปนโรคที่พบไดสูงในคนทุกอายุและทั้งสองเพศ และพบไดสูงข้ึนตามอายุท่ีมากข้ึน 
โรคเบาหวานมีสาเหตุมาจากการบกพรองของฮอรโมนอินซูลิน ผูที่เปนเบาหวานจะพบวาตับออนผลิตอินซูลินไดนอย

หรือผลิตไมไดเลย หรือผลิตไดปกติ แตประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เชนที่พบในคนอวน ซึ่งเรียกวา “ภาวะดื้อตออินซูลิน” 
(Insulin resistance) เมื่อขาดอินซูลินหรืออินซูลินทำหนาท่ีไมได น้ำตาลในเลือดจึงเขาสูเซลลตาง ๆ ไดนอยกวาปกติ จึงทำให
เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือด และน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาทางปสสาวะ นี่จึงเปนสาเหตุวาทำไ มเราถึงเรียกโรคน้ีวา 
“เบาหวาน” 
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ผูปวยเบาหวานท่ีเปนมาก (มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก) มักจะมีอาการปสสาวะบอยและมาก เพราะน้ำตาลท่ี
ออกมาทางไตจะดึงเอาน้ำออกมาดวย จึงทำใหมีปสสาวะออกมามากกวาปกติ เมื่อผูปวยถายปสสาวะมากก็จะทำใหรูสึก
กระหายน้ำจนตองคอยดื่มน้ำบอย ๆ และเนื่องจากรางกายของผูปวยเบาหวานจะไมสามารถนำน้ำตาลมาเผาผลาญ เปน
พลังงานได รางกายจึงหันมาเผาผลาญกลามเน้ือและไขมันแทน จึงทำใหรางกายผอม กลามเน้ือฝอลีบ ไมมีไขมัน ออนเปลี้ย
เพลียแรง นอกจากน้ี การมีน้ำตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน ๆ ยังทำใหอวัยวะตาง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติและนำมาซึ่ง
ภาวะแทรกซอนไดมากมาย 

ดังน้ันในงานวิจัยนี้จึงเห็นถึงความสำคัญของการจำแนกกลุมผูที่มีอาการโรคเบาหวาน เพื่อสำหรรับเปนแนวทางใน
การสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทยเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน โดยในงานวิจจัยนี้มีวั ตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกกลุมขอมูลที่เหมาะสมกับการจำแนกขอมูลของโรคเบาหวาน โดยทำการศึกษากับ 3 เทคนิค 
ไดแก ตนไมตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงที่สุด เพื่อหาเทคนิคที่ดีที่สุด สำหรับใชในการจำแนก
กลุมอาการของโรคเบาหวาน และนำเสนอเทคนิคท่ีดีที่สุดสำหรับการจำแนกกลุมขอมูลการเกิดโรคเบาหวาน 

2.วัตถุประสงค

เพื่อเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมลูสำหรับโรคเบาหวาน ทั้งหมด 3 วิธี ไดแก ตนไมตัดสินใจ 
โครงขายประสาทเทียม และเทคนคิเพื่อนบานใกลเคียงท่ีสดุ 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
 3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) 
เทคนิคตนไมชวยตัดสินใจ (เดช ธรรมศิริ, 2554) เปนเทคนิคที่ไดผลลัพธเปนแบบจำลองการพยากรณของขอมูลใน 

รูปแบบของตนไมชวยตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคนี้ถือไดวาเปนวิธีการจัดหมวดหมูหรือแบงประเภท (Classification) 
มี การทำงานเปนแบบการเรียนรูโดยมีผูสอน (Supervised Learning) ซึ่งเปนเทคนิคของการทำเหมืองขอมูล (Data Mining) 
อยางหน่ึงทีเ่ปนที่นิยมใชงานกันเนื่องจากเปนวิธีที่งายไมซับซอน  

โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN) 
โครงขายประสาทเทียม (วิทยา พรพัชรพงศ, 2562) เปนเทคนิคทางเหมืองขอมูลที่ใหคอมพิวเตอรจำลองตัวเองให 

ทำงานเลียนแบบการทำงานของเซลลประสาทในสมองของมนุษยที่สามารถฝกฝน เรียนรูตลอดถึงการนำความรูหรือทักษะไป 
ประยุกตใชงานไดจริง โดยมีการทำงานในรูปแบบของการประมวลผลพรอม ๆ กันเปนจำนวนมาก ซึ่งเทคนิคนี้เปนวิทยาการ 
แขนงหนึง่ทางปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

ในนิวรอล (Neurons) จะประกอบดวยขอมูลเขา (Inputs) และขอมูลออก (Outputs) แตละขอมูลเขาจะมีการ
จำลอง คาน้ำหนัก (Weight) ในนิวรอลมีคาเทรสโฮลด (Threshold) ซึ่งเปนตัวกำหนดคาน้ำหนักรวมของขอมูลเขา วาตองมี
คามาก เทาไหรถึงจะสามารถสงขอมูลออกไปยังนิวรอลอื่นได  

เทคนิคเพ่ือนบานที่ใกลที่สุด (K-Nearest Neighbor: KNN) 
เทคนิคเพ่ือนบานท ี่ใกลที่สุด (นพมาศ ปกเข็มและคณะ , 2560) เปนเทคนิคที่ใชสำหรับการจัดกลุมของขอมูลโดย 

คำนวณจากระยะหางของแตคุณลักษณะในขอมูล (Data) ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสมกับขอมูลที่เปนเชิงตัวเลข การจัดขอมูลที่อยูใกล
กัน ใหเปนกลุมเดียวกันจะตรวจสอบจากเง่ือนไขของขอมูลจะตรวจสอบจากจำนวน K ที่กำหนดไวแตเทคนิคนี้จะใชระยะเวลา
ใน การประมวลผลท่ีนาน ถาขอมูลมีปริมาณมากอาจเกิดปญหาในการคำนวณและใชปริมาณทรัพยาการในการประมวลผลสูง
มาก เนือ่งจากจะใชเวลาสำหรับการประมวลผลเพิ่มขึ้นตามจำนวนขอมูลที่เพิ่มขึ้นท้ังหมด 
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 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
หทัย แกวกรณ และชริยา นนทกาญจน (2561) ศึกษาเรื่อง การจำแนกความสุกของกลวยหอมโดนโครงขาย

ประสาทเทยีม ความนาจะเปนดวยฟงกชันความนาจะเปน Generalized Extreme Value โดยสามารถจำแนกระดับความสุก
ของกลวยออกเปน 4 ระดับคือ ดิบ สุกปานกลาง สุก และสุกงอม จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาคาพารามิเตอรของ GEV 

ในแตละระดับความสุก จะมีความคลายคลึงกัน ดังนั้นเมื่อนำมา Train ดวย Probability Neuron Network: PNN ซึ่งเปน
โมเดลที่มีขนาดเล็กและ มีความซับซอนนอย จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาผลลัพธจากวิธีการที่นำเสนอเปนท่ีนาพึงพอใจ
และสามารถพัฒนาตอไป ในอนาคตเพ่ือใชงานแทนแรงงานมนุษยได 

พรเทพ ดานนอย และสุวิมล มรรควิบูลยชัย (2561) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลการ
ใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตของสถาบันอุดมศึกษา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลการใชบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตของสถาบัน อุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลของ 3 เทคนิค คือ เทคนิค 
Decision Tree เทคนิค K-NN และ เทคนิค Deep Learning โดยการนำขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการใชบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตของสถาบันอุดมศึกษา มีขอมูลจำนวนที่สามารถใชในงานวิจัยได 8,530 ชุด ซึ่งทำการแบงขอมูลดวยวิธี Cross-
validation Test โดยการสุมขอมูลเพื่อแบง ขอมูลออกเปน 5 สวน ในแตละสวนประกอบดวยขอมูล จำนวน 1,706 ชุด โดย
สรางโมเดลจากการเลือกขอมูล 4 สวน และ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบดวยขอมูล 1 สวน ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใช
ในการจำแนกขอมูลการใชบริการเครือขาย อินเทอรเน็ตของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ Deep Learning 

โดยมีคาความแมนตรง 88.79% คาความ ระลึก 88.55% คาความแมนยำ 89.10% และคาถวงดุล 0.289 ซึ่งเปนระดับการ
ประเมินท่ีสามารถยอมรับได 

จักรกฤษณ หงสเวียงจันทร นิติมา ลักขณานุรักษ และไกรุง เฮงพระพรหม (2562) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการจำแนกกลุมขอมูลโรคออทิสติกดวยเทคนิคเหมืองขอมูล การจำแนก ขอมูลโรคออทิสติก  ในการครั้งนี้ได
ทำการศึกษาคัดเลือกเทคนิคสำหรับใชในการวิจัยนี้ทั้งหมด 3 เทคนิค ไดแก เทคนิค ตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาท
เทียม และเทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงที่สุด เพื่อหาประสิทธิภาพของการจำแนกขอมูล ที่ดีที่ สุดในกลุมขอมูลโรคออทิสติก 
ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหคาความแมนยำมากท่ีสุด ซึ่งใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม โดยให
คาความแมนยำอยูที่ 99.65 % 

สุระสิทธ์ิ ทรงมา (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ รุนที่ 
3 ที่ใชเทคนิคการแบงขอมูลท่ีแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการใชเทคนิคแบงขอมูลดวยขนาดความกวาง 
เทากันและจำแนกขอมูลดวยตนไมตัดสินใจรุนท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีอัตราการจำแนกขอมูลถูกตอง เทากับ 

92.30% มีอัตราการจำแนกขอมูลผิดพลาด เทากับ 4.89% และสามารถจำแนกขอมูลท่ีไมสามารถจัดเขากลุมไดเทากับ 

2.81% ผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวาเทคนิคการแบงขอมูลชนิดแบบไมมีผูสอนแตละชนิดสงผลตอประสิทธิภาพ การจำแนก 
ขอมูลของตนไมตัดสินใจ รุนท่ี 3 และพบวาการใชเทคนิคการแบงขอมูลรวมกับเทคนิคตนไมตัดสินใจ รุนที่ 3 สามารถชวย 
กรองขอมูลที่ไมอยูในกฎท่ี สรางขึ้นไดซึ่งเปนสิ่งที ่แตกตางกับเทคนิคตนไมตัดสินใจ รุนที่ C4.5 ฉะนั้น วิธีท่ีนำเสนอหากเลือก 
นำไปใชไดอยางเหมาะสมจะเกิดประโยชนอยางมาก 

เดช ธรรมศิริ และ พยุง มีสัจ (2554) ศึกษาเรื่อง การจำแนกขอมูลดวยวิธีแบบรวมกันตัดสินใจจากพ้ืนฐานของ
เทคนิคตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม และเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน รวมกับการเลือกตัวแทน ท่ี
เหมาะสมดวยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม วิธีการจำแนกขอมูล ดวยวิธีรวมกันตัดสินใจแบบการโหวตเสียงขางมากจาก เทคนิค
ตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม และ เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน โดยเลือกตัวแทนท่ีเหมาะสม ดวย
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมเพ่ือใหความถูกตองในการจำแนก ขอมูลที่สูงขึ้น จากการทดสอบความถูกตองในการจำแนก ขอมูล 
Australian Credit, German Credit และ Bankrubtcy Data พบวา เทคนิคการรวมกันตัดสินใจจากหลายโมเดล ท่ีผานการ
เลือกแทนท่ีเหมาะสมดวยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม มีผลลัพธที่ดีกวาการใชเทคนิคแบบโมเดลเด่ียว โดยผล การวิจัยพบวา 
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สำหรับขอมูล Australian Credit หลังจาก ใชวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมชวยในการเลือกตัวจำแนก ขอมูลพบวาการเลือกใชตัว
จำแนกที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การใชตัวจำแนกขอมูล 9 โมเดลรวมกัน ประกอบ ดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน 
4 โมเดล เทคนิคตนไมตัดสินใจ 3 โมเดล และเทคนิคโครงขายประสาทเทียม 2 โมเดล ใหผลลัพธความถูกตองสูงสุดที่ 89.01% 
ขอมูล German Credit หลังจากใชวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม ชวยในการเลือกตัวจำแนกขอมูลพบวาการเลือกใชตัว จำแนกท่ีให
ประสิทธิภาพสูงสุดไดแก การใชตัวจำแนก ขอมูล 18 โมเดล ซึ่งประกอบดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอร แมชชีน 7 โมเดล
รวมกัน ประกอบดวย เทคนิคตนไม ตัดสินใจ 6 โมเดล และเทคนิคโครงขายประสาทเทียม 5 โมเดล ใหผลลัพธความถูกตอง
สูงสุดที่ 71.50% ขอมูล Bankruptcy Data หลังจากใชวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม ชวยในการเลือกตัวจำแนกขอมูลพบวาการ
เลือกใช ตัวจำแนกที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดไดแก การใชตัวจำแนก ขอมูล 10 โมเดลรวมกัน ประกอบดวยเทคนิคซัพพอรต 
เวกเตอรแมชชีน 4 โมเดล เทคนิคตนไมตัดสินใจ 4 โมเดล และเทคนิคโครงขายประสาทเทียม 2 โมเดล ให ผลลัพธความถูก
ตองสูงสุดที่ 71.50% 

เดช  ธรรมศิริ และ พยุง  มีสัจ (2554) ศึกษาเร่ือง การเรียนรูแบบรวมกลุมดวยโครงขายประสาทเทียมเอดาบูท 
สำหรับการจำแนกขอมูล การเพิ่มความแมนยำสำหรับการจำแนกขอมูลถือเปนเรื่องสำคัญ ดังนั้น งานวิจัยคร้ังนี้เปนการ
นำเสนอวิธีการจำแนกขอมูลดวยวิธีรวมกันตัดสินใจโดยใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียมรวมกับการรวมกลุมตัดสินใจโดยใช
เทคนิคเอดาบูทเพ่ือใหความถูกตองในการจำแนกขอมูลที่สูงข้ึน ทดสอบบนฐานขอมูลโรคเบาหวานไดแก  Diabites Data จาก 
UCI การทดสอบความถูกตองในการจำแนกขอมูล Diabites Data พบวา เทคนิคการรวมกันตัดสินใจ จากหลายโมเดลท่ีผาน
การรวมกลุมตัดสินใจดวยเทคนิคเอดาบูท มีผลลัพธที่ดีกวาการใชเทคนิคแบบโมเดลเดี่ยว โดยผลการวิจัยพบวาสำหรับขอมูล
Diabites Data ใหผลลัพธความถูกตองสูงสุดที่ 75.02% ในขณะท่ีโมเดลเดี่ยวใหความแมนยำนอยกวา 

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน
 4.1 ขอมูลสำหรับใชในการทดลอง 

ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลผูที่มีอาการเปนโรคเบาหวานและไมเปนโรคเบาหวาน  โดยนำขอมูลดังกลาวมาจาก
เว็บไซต MLData จากนั้นนำขอมูลมาทำความสะอาดโดยตัดขอมูลที่มีคาขาดหาย (Missing Values) ออก 

4.2 การดำเนินการทดลอง 
1) นำขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวในขั้นตอนท่ี 4.1 มาทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลการเกิด

โรคเบาหวานดวย เทคนิคการจำแนกขอมูล จำนวน 3 เทคนิค ไดแก เทคนิคตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม 
เทคนิคเพื่อนบาน ใกลเคียงท่ีสุด  

2) นำผลลัพธจากการจำแนกกลุมที่ไดจากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของการจำแนกขอมูลการเกิดโรคเบาหวาน
3) นำเทคนิคการจำแนกกลุมขอมูลการเกิดโรคเบาหวานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไปพัฒนาระบบการจําแนกกลุม

ขอมูลโรคเบาหวานตอไป 

5.ผลการดำเนินงาน
ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการการจำแนกกลุมขอมูลโรคเบาหวาน จำนวน 3 เทคนิค ไดแก เทคนิค

ตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 

Data Set  

Method Accuracy Precision Recall 

k-NN 72.27 0.82 0.7692 

Decision Tree 71.09 0.888 0.7278 

Neural Net 76.82 0.856 0.8014 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการทดลองเมื่อเปรยีบเทียบท้ัง 3 เทคนิค 

 

 ผลการทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกกลุมขอมูลการเกิดโรคเบาหวาน 3 เทคนิค ไดแก เทคนิค
ตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงที่สุด ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหผลลัพธที่ดีสุดคือ 
โครงขายประสาทเทียม โดยใหคาความถูกตอง เทากับ 76.82 โดยใหคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.86 โดยใหคาความแมนยำท่ี
สนใจ เทากับ 0.80  รองลงมาคือ เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงที่สุด  โดยใหคาความถูกตอง เทากับ 72.27  โดยใหคาความ
เที่ยงตรง เทากับ 0.82 โดยใหคาความแมนยำที่สนใจ เทากับ 0.77  และสุดทาย ตนไมตัดสินใจ โดยใหคาความถูกตอง เทากับ 
71.09 โดยใหคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.89 โดยใหคาความแมนยำที่สนใจ เทากับ 0.73 

 

6.สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

 งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิธีการจำแนกกลุมขอมูลโรคเบาหวานดวยเทคนิคการจำแนกกลุม
ขอมูล 3 เทคนิค ไดแก เทคนิคตนไมตัดสินใจ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม เทคนิคเพื่อนบานใกลเคียงที่สุด ผลการวิจจัย
พบวา เทคนิคท้ัง 3เทคนิค เทคนิคที่ใหคาความแมนยำมากที่สุด จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ดั้งนั้นเทคนิคที่ใหคาคสามแมนยำสูง
ที่สุด คือ เทคนิคโครงขายประสาทเทียม ใหคาความแมนยำอยูที่ 76.82 %  
 6.2 ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากเทคนิคการจำแนกกลุมขอมูลมีหลากหลายเทคนิคแต 3 เทคนิค ที่เลือกมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมใช 
วิธีการที่ดีที่สุด ดังน้ัน ควรทดลองใชวิธีการอื่น ๆ ท่ียังไมไดถูกนำมาทำการเปรียบเทียบทำการจำแนกกลุมขอมูลไดหากนำทุก
วิธีการมาทำการเปรียบเทียบกันท้ังหมด อาจจะไดวิธีการจำแนกกลุมขอมูลโรคเบาหวานท่ีดีที่สุด 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลความเครียดทาง
การเงิน ในการวิจัยครังน้ีไดทำการศึกษาคัดเลือกเทคนิคสำหรับใชในการวิจัยนี้ทั้งหมด 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน 

โครงขายประสาทเทียม และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน เพื่อหาประสิทธิภาพของการพยากรณขอมูลที่ดีที่สุดของขอมูล
ความเครียดทางการเงิน ผลการวิจัยพบวา เทคนิคที่ใหผลลัพธท่ีดีสุด คือ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน โดยใหคาโดยใหคารากที่
สองของคาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสอง 2.58 รองลงมาคือ โครงขายประสาทเทียม  โดยใหคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความ
ผิดพลาดกำลังสอง3.34  และสุดทาย การถดถอยเชิงเสน ใหคารากท่ีสองของคาเฉลี่ยความผิดพลาดกำลังสองที ่82.49 

คำสำคัญ : การพยากรณ การถดถอยเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน 
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Abstract 

      The purpose of this research is to study and compare the forecasting techniques which are suitable 

with the financial stress data. In this research, three techniques including linear regression, Artificial 

Neural Networks, and Support Vector Machine, have been selected. In order to find the best of 

effectiveness for the financial stress data forecasting. The result shows that Support Vector Machin gives 

the best performance in terms of the square root of the mean squared error (2.58). The second one is 

the artificial neural network that gives the square root of the mean squared error = 3.34. Linear 

regression provides the lowest performance (the square root of the mean square error = 82.49). 

Key word: Linear Regression, Neural Network, Support Vector Machine  

1.บทนำ

การเงินมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจทุกระบบ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจที่เอกชนทุก
คนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เขามีอยู และมีเสรีภาพที่จะเลือกประกอบอาชีพอะไรก็ได การผลิตเปนเรื่องของเอกชนท่ีจะ
ดำเนินการไดโดยเสรี ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ีเงินมีความสำคัญมาก การใชเงินจะทำใหระบบเศรษฐกิ จและตลาดขยายตัว
ออกไป สำหรับระบบสังคมนิยมและระบบคอมมิวนิสตนั้นเงินมีความสำคัญเชนเดียวกัน การจายคาจางแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตก็จายเงินและประชาชนก็เอกาเงินไปซื้อสินคาและบริการเชนเดียวกันกับระบบ
เศรษฐกิจแบบนายทุน จะตางกันตรงท่ีรัฐบาลของประเทศคอมมิวนิสตก็จะเปนผูตั้งราคาสินคาและบริการเองเทานั้น 

 ดังน้ันงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณขอมูลที่เหมาะสมกับการพยากรณ
ความเครียดทางการเงินโดยทำการศึกษากับ 3 วิธี ไดแก การถดถอยเชิงเสน(Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม 
(Neural Network) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน (Support Vector Machine) รวมไปถึงการวิเคราะหเพื่อหาเทคนิคที่ดี
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ที่สุดสำหรับการพยากรณสภาพความเครียดทางการเงินเฉลี่ยตอป และนำเสนอแนวทางในการพยากรณความเครียดทางการ
เงินสำหรับบริษัทเพื่อใหทราบแนวทางการเงินในแตละไตรมาส สำหรับวางแผนการเงินของบริษัท 

2.วัตถุประสงค  

    การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณขอมูลความเครียดทางการเงินดวยเทคนิคเหมืองขอมูลท้ังหมด 3 วิธี 
ไดแก การถดถอยเชิงเสน(Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน 

(Support Vector Machine) 

3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การถดถอยเชิงเสน(Linear Regression) 

     การถดถอยเชิงเสนพยายามท่ีจะสรางแบบจำลองความสัมพันธระหวางสองตัวแปรโดยการปรับสมการเชิงเสนให
สอดคลองกับขอมูลที่สังเกตได ตัวแปรหนึ่งถูกพิจารณาวาเปนตัวแปรอธิบายและอีกตัวแปรหนึ่งถือเปนตัวแปรตาม 
ตัวอยางเชนผูสรางแบบจำลองอาจตองการเช่ือมโยงน้ำหนักของบุคคลกับความสูงโดยใชแบบจำลองการถดถอยเชิงเสน 
      กอนที่จะพยายามใหพอดีกับโมเดลเชิงเสนกับขอมูลที่สังเกตไดผูสรางโมเดลควรพิจารณากอนวามีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรของดอกเบ้ียหรือไม สิ่งน้ีไมจำเปนตองหมายความวาตัวแปรหนึ่งเปนสาเหตุของอีกตัวแปรหน่ึง (ตัวอยางเชน
คะแนน SAT ที่สูงขึ้นไมทำใหเกิดเกรดวิทยาลัยที่สูงกวา) แตมีความสัมพันธที่สำคัญระหวางตัวแปรทั้งสอง Scatterplot 

สามารถเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการพิจารณาความแข็งแกรงของความสัมพันธระหวางสองตัวแปร หากดูเหมือนวาไมมี
การเช่ือมโยงระหวางตัวแปรอธิบายและข้ึนอยูกับที่เสนอ (เชน scatterplot ไมไดระบุแนวโนมที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง) จากนั้น
ปรับโมเดลการถดถอยเชิงเสนใหเหมาะสมกับขอมูลที่อาจจะไมไดเปนแบบจำลองที่มีประโยชน การวัดเชิงตัวเลขท่ีมีคุณคาของ
การเช่ือมโยงระหวางตัวแปรสองตัวคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งเปนคาระหวาง -1 ถึง 1 แสดงถึงความแข็งแรงของการ
เชื่อมโยงของขอมูลท่ีสังเกตไดสำหรับตัวแปรทั้งสอง 
      เสนการถดถอยเชิงเสนมีสมการของรูปแบบ Y = a + bX โดยที่ X คือตัวแปรอธิบายและ Y เปนตัวแปรตาม ความ
ชันของเสนคือ b และ a คือจุดตัด (คาของ y เม่ือ x = 0) 
 

โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) 

     โครงขายประสาทเทียมเปนเครือขายหรือวงจรของเซลลประสาทหรือในแงที่ทันสมัยเครือขายประสาทเทียม
ประกอบดวยเซลลประสาทเทียมหรือโหนด ดังนั้นเครือขายประสาทเปนทั้งเครือขายประสาทชีววิทยาที่สรางขึ้นจากเซลล
ประสาทชีวภาพจริงหรือเครือขายประสาทเทียมสำหรับการแกปญหาปญญาประดิษฐ (AI) การเช่ือมตอของเซลลประสาท
ชีวภาพถูกสรางแบบจำลองเปนน้ำหนัก น้ำหนักบวกสะทอนถึงการเช่ือมตอ excitatory ในขณะที่คาลบหมายถึงการเช่ือมตอ
ยับย้ัง อินพุตทั้งหมดไดรับการแกไขโดยน้ำหนักและผลรวม กิจกรรมน้ีเรียกวาเปนการรวมเชิงเสน ในที่สุดฟงกช่ันการเปดใช
งานจะควบคุมแอมพลิจูดของเอาตพุต ตัวอยางเชนชวงเอาตพุตที่ยอมรับไดมักจะอยูระหวาง 0 ถึง 1 หรืออาจเปน -1 และ 1 
      เครือขายประดิษฐเหลานี้อาจใชสำหรับการสรางแบบจำลองการทำนายการควบคุมแบบปรับตัวและแอพพลิเคช่ันที่
สามารถฝกอบรมผานชุดขอมูล การเรียนรูดวยตนเองเปนผลมาจากประสบการณสามารถเกิดขึ้นไดภายในเครือขายซึ่งสามารถ
สรุปไดจากชุดขอมูลที่ซับซอนและดูเหมือนไมเกี่ยวของ 
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ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน (Support Vector Machine) 
ในการเรียนรูของเคร่ืองจักรเครื่องสนับสนุนเวกเตอร (SVMs ยังสนับสนุนเครือขายเวกเตอร ) เปนแบบจำลองการ

เรียนรูภายใตการดูแลท่ีมีอัลกอริทึมการเรียนรูที่เกี่ยวของซ่ึงวิเคราะหขอมูลที่ใชสำหรับการจำแนกประเภทและการวิเคราะห
การถดถอย เมื่อไดรับชุดตัวอยางการฝกอบรมแตละรายการท่ีทำเคร่ืองหมายวาเปนของหนึ่งหรือสองหมวดอื่น ๆ ขั้นตอน
วิธีการฝกอบรม SVM จะสรางแบบจำลองที่กำหนดตัวอยางใหมใหกับหมวดหมูหนึ่งหรืออีกประเภทหนึ่งทำใหเปนลักษณนาม
เชิงเสนไบนารี่ เชน Platt Scaling มีอยูเพื่อใช SVM ในการตั้งคาการจัดหมวดหมูความนาจะเปน) แบบจำลอง SVM เปนการ
แสดงตัวอยางเปนจุดในอวกาศแมปเพื่อใหตัวอยางของหมวดหมูที่แยกตางหากถูกหารดวยชองวางที่ชัดเจนท่ีกวางที่สุดเทาที่จะ
ทำได ตัวอยางใหมจะถูกแมปลงในพื้นที่เดียวกันนั้นและคาดการณวาจะอยูในหมวดหมูตามดานขางของชองวางที่ตก 

เมื่อไมมีการติดปายกำกับขอมูลการเรียนรูแบบมีผูสอนจะไมสามารถทำไดและจำเปนตองมีวิธีการเรียนรูแบบไม
สำรองขอมูลซึ่งจะพยายามคนหาการจัดกลุมขอมูลตามธรรมชาติเปนกลุมและจากนั้นทำแผนท่ีขอมูลใหมไปยังกลุมที่เกิดข้ึน
เหลานี้ อัลกอริทึมการสนับสนุน - เวกเตอรการจัดกลุม สรางโดย Hava Siegelmann และ Vladimir Vapnik ใชสถิติของ
เวกเตอรสนับสนุนที่พัฒนาในอัลกอริทึมเวกเตอรสนับสนุนเครื่องเพื่อจัดหมวดหมูขอมูลที่ไมมีปายกำกับและเปนหนึ่งใน
อัลกอริทึมการจัดกลุม การใชงาน 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ณัฐธยาน มนุษยดี ( 2553 ) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย คนควาเรื่อง การพยากรณปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศไทย ใชเทคนิคการวิเคราะห 3 แบบ คือ การ
วิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กซโพเนนเชียลสองครั้ง การวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยวิธีการของโฮลท 
และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ทั้ง 3 เทคนิคนี้เทคนิคท่ีใชดีที่สุดคือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ มีคาเทากับ 
0.987 

ในการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ 4 วิธี [10-11] สำ หรับการพยากรณความ ตองการการใชผาซึ่งผลการ
วิเคราะห ผลการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ ซึ่งพิจารณาจากคา MAPE พบวา ท้ัง 4 วิธี ใหคา MAPE ใกลเคียงกัน ซึ่งวิธีที่
ศึกษาแตละวิธีตางเปนวิธีการ พยากรณที่มีประสิทธิภาพ แตวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 5 ชวงเวลา เปนวิธีที่ใหรูปแบบที่
เหมาะสมที่สุด และเม่ือนำ รูปแบบที่เหมาะสมท่ีสุดมาพยากรณลวงหนา 12 เดือน พบวา วิธีการพยากรณโดยการวิเคราะห
การถดถอยเชิงเสนอยางงาย ใหคา MAPE ที่นอยที่สุดคือ 0.3087 รองลงมาคือวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 3 ชวงเวลา ใหคา 
MAPE อยูท่ีคือ 0.38 และวิธีปรับเรียบเอกซโปเนนเชีย ที่ = 0.1 ใหคา MAPE =0.41 อยางไรก็ตาม คาพารามิเตอร ของแตละ
วิธีการมีผลตอการพยากรณ ดังน้ัน การปรับคาพารามิเตอร ของ วิธีปรับเรียบ เอกซโปเนนเชียล อาจทำ ใหไดคำตอบของการ
พยากรณที่ดีกวาก็อาจเปนไปได 

คงกฤช ปนทอง (2554) วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี คนควาเรื่อง การพยากรณการผลิตช้ินสวนยางในรถยนต: กรณีศึกษา บริษัท ฮีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) ใชเทคนิคในการวิเคราะหการพยากรณยอดขายของแตละผลิตภัณฑจะมีวิธีการทดลองทั้งหมด 3 แบบดวยกันคือ 
แบบ Seasonal Forecast, Trend Forecast และการประยุกตใช Forecast by T x S  

ซีลกระโปงหนา (Part no 53381-0K010) ซีลกระจังหนารถยนต (Part no 53397-0K030) ขอบหนาแค็ปรถยนต 
(Part no 62741/42-0K010) และ ยางซีลกระจกหลังรถยนต (Part no 75571-0K010) พบวาวิธีการพยากรณยอดขายที่
เหมาะสมที่สุด คือ Forecast by Tx S คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 20 % ตามเกณฑ พยากรณที่บริษัทกําหนดไว และมีคา
ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 20 % ตามเกณฑพยากรณที่บริษัท กําหนดไวโดยดูไดจากคา Sig.(2-tailed) = 0.000 ซึ่งหมายความ
วาคาการ Error จากการ Forecast นอย กวา 20% อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
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 ยางซีลกระจกหลังรถยนต (Part no YA861-0091) พบวาวิธีการพยากรณยอดขายท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ Trend 

Forecast มีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 20% ตามเกณฑพยากรณที่บริษัทกำหนดไวโดยดูไดจากคา Sig.(2-tailed)=0.000 ซึ่ง
หมายความวาคาการ Error จากการ Forecast นอยกวา 20% อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 

 ชัชชญา เสริมพงษพันธ ( 2560 ) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คนควาเรื่อง การ
พยากรณปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศไทย ใชการวิเคราะหขอมูล 2 แบบ คือ การพยากรณปริมาณความ
ตองการ การพยากรณอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณความตองการ จากผลของแบบจําลองท้ัง 2 ปริมาณความตองการใช
ปูนซีเมนตในประเทศไทยในป ค.ศ. 2021 อยูในชวง 36,754 - 44,189 พันตัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลในรูปแบบ
ปริมาณ ความตองการใชปูนซีเมนต ของตัวแบบผสมท้ัง 2 ตัวแบบ จะพบวาเมื่อแปลงผลพยากรณของตัวแบบ ผสมของการ
พยากรณอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศไทยใหเปน ปริมาณความตองการใชชีเมนตใน
ประเทศแลว จะใหคา RMSE เทากัน 877 พันตัน ซึ่งนอยกวา 1,029 พันตันของผลพยากรณจากตัวแบบผสมของการ
พยากรณปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตใน ประเทศไทย 

 ศิริ เทพ  จันทรบุญแกว ( 2554 ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คนควาเรื่อง การพยากรณปริมาณสายโทรเขาสำหรับศูนยบริหารลูกค าธนาคาร
พาณิชย ใชเทคนิคการพยากรณทั้ง 3 วิธี ไดแก วิธีเฉล่ียเคลื่อนท่ี (Simple Moving Average method) วิธีปรับใหเรียบเอ็กซ
โปเนนเชียลแบบโฮลท  (Holt's Exponential Smoothing method) และวิธีการของบ็อกซ -เจนกินส (Box-Jenkins 

method) ผลปรากฏวาแตละกลุมบริการ จะไดตัวแบบท่ีดีที่สุด คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average method) 
 

4.ผลการดำเนนิงาน 

                    ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ ชุดขอมูลความเครียดทางการเงิน ดวยเทคนิค 3 
เทคนิค ไดแก ไดแก การถดถอยเชิงเสน(Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) และ ซัพพอรต
เวกเตอรแมชชิน (Support Vector Machine)  จะแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1   

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการพยาการณในชุดขอมูลความเครยีดทางการเงิน 
Method root_mean_squared_error 

Support Vector Machine  2.58 

Neural network   3.34 

Linear Regression 82.49 
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ภาพท่ี 1 ผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการพยาการณในชุดขอมูลการทำนายความเครียดทางการเงิน 

      จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลความเครียดทางการเงินดวยเทคนิค 3 เทคนิค ไดแก การ
ถดถอยเชิงเสน (Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน (Support 

Vector Machine) วิธีที่ใหผลลัพธที่ดีสุด คือ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน โดยใหคารากท่ีสองของคาความผิดพลาดเฉลี่ยที่ 2.58  

5.สรุปผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะ 
สรุปผลการดำเนินงาน 

       ผลการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณขอมูลความเครียดทางการเงินดวย 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน 
(Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน (Support Vector 

Machine) วิธีที่ใหผลลัพธท่ีดีสุด คือ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน โดยใหคารากที่สองของคาความผิดพลาดเฉลี่ยที่ 2.58 อาจจะ
เนื่องมาจากเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชินเหมาะกับขอมูลท่ีเปนตัวเลข และขอไดเปรียบของซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน คือ 

มีประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลที่มีมิติจำนวนมากไดซึ่งขอมูลความเครียดทางการเงินก็มีคุณสมบัติดังกลาว   
  ขอเสนอแนะ 
ควรทดสอบกับเทคนิคอ่ืนนอกเหนือจากถดถอยเชิงเสน (Linear Regression)  โครงขายประสาทเทียม (Neural 

Network) และ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชิน (Support Vector Machine) เพื่อใหแนใจวาวิธีการไหนท่ีเหมาะสมทีสุ่ดกับชุด
ขอมูลดังกลาว เชน การเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) เปนตน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรยีบเทียบประสทิธิภาพของเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว 2 เทคนิค 
ไดแก เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล JRIP และเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) J48  เพื่อหาประสิทธิภาพของ
เทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว ผลการวิจัยพบวา เทคนิคท่ีใหประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลประเภท
ของสัตวไดดีที่สุดคือเทคนิคตนไมตัดสินใจหรือ J48 โดยใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 97.08 % และรองลงมา คือ 
JRIP ซึ่งใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 87.13 % ตามลำดับ  

คำสำคัญ: การจำแนกขอมูล ตนไมตัดสินใจ J48 JRIP 
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Abstract 

The aim of this research is to compare the efficiency of appropriate with the animal 

classification techniques. Two data classification techniques: JRIP and Decision Tree (J48) are used to find 

the efficiency of animal classification. The experimental results show that Decision Tree (J48) provides 

the best classification accuracy for animal data (the accuracy of data classification = 97.08%). The 

second technique is JRIP which provides the accuracy of data classification = 87.13% respectively. 

Keywords: Classification, Decision Tress, J48, JRIP 
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1. บทนำ
สัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบนโลกใบนี้เปนระยะเวลายาวนาน สัตวอาศัยกระจายอยูตามพื้นที่แทบทุกสวนของโลก ท้ังใน

น้ำ บนพ้ืนดิน ใตดิน และในอากาศ มีการคนพบแลวมากกวาลานชนิด สัตวบางชนิดมีความแตกตางแบบชัดเจน แตบางชนิดมี
ความคลายคลึงกัน จนอาจคิดไดวาเปนชนิดเดียวกัน บางชนิดมีการแพรพันธุ แบบกระจายครอบคลุมพื้นท่ีหลายประเทศ หรือ
ขามทวีปก็เปนได 

นักสัตวศาสตรจำเปนตองจำแนกสัตวตางๆ ออกจากกันแบบละเอียดที่สุด เพื่อสำหรับการศึกษาสัตวตางๆ แบบสม่ำเสมอ 
การศึกษาสัตวทางวิทยาศาสตร จำเปนตองใชความละเอียดเปนอยางมาก มีการกำหนดหลักเกณฑในการจัดหมวดหมู และการ
ตั้งช่ือใหมีความรัดกุม เพ่ือใหช่ือสัตวเหลาน้ันเปนสากล และเปนที่ยอมรับใหมากที่สุด  และมีการหาวิธีจำแนกสัตวตางๆ 
ออกเปนหมวดหมู โดยจำแนกจากลักษณะหรือวิธีการที่จะใชจดจำสัตวแตละตัว ไดงาย สวนสัตวในอดีต ไดยึดหลักทางกาย
วิภาคของตัวแกเต็มวัยเปนสำคัญ พรอมทั้งพิจารณาถึงประวัติความเปนมา  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสทิธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทสัตว โดยทำการศึกษากับ 
2 เทคนิค ไดแก เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล JRip และเทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เพื่อหาเทคนิคที่ดีที่สุด
สำหรับการจำแนกขอมูลประเภทของสัตว  

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกประเภทขอมูลสัตวดวยเทคนิค JRip และเทคนิคตนไมตัดสินใจ

(Decision Tree) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ณัฐวดี หงษบุญมี และพงศนรินทร ศรรุง (2561 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชเทคนิคจําแนกขอมูลแบบตนไม

ตัดสินใจเพ่ือการวินิจฉัยโรคในโคเบื้องตนบนโทรศัพทมือถือ ผลการวิจัยพบวา การรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
วินิจฉัยโรคโนโคจากกลุมเกษตกรกรผูเลี้ยงโคและผูเชี่ยวชาญในเขตจังหวัดพิษณุโลก สรางโมเดลวินิจฉัยโรคใชเทคนิคตนไม
ตัดสินใจ เปรียบเทียบอัลกอริทึมจำนวน 3 อัลกอริทึม ไดแก J48 RandomTree และ REPTree แลวทำการทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดลดัวยวิธีการตรวจสอบแบบไขว เพื่อที่จะหาโมเดลการวินิจฉัยโรคท่ีมีประสิทธิภาพดีที่สุด จากผลการวิจัย
พบวาตนไมตัดสินใจแบบอัลกอริทึม RandomTree มีประสิทธิภาพดีที่สุด คาความถูกตองเทากับ 99.47%  

ฐิติมา ชวงชัย (2559 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหหารูปแบบการเรียนรู โดยใชเหมืองขอมูลของนักศึกษาตอการ
จัดทำปริญญานิพนธ ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูใหเหมาะกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนโดยศึกษากับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ การทำเหมืองขอมูลโดยใชโปรแกรม WEKA เปน
เครื่องมือในการวิเคราะห เลือกวิธีวิเคราะหผลดวยรูปแบบ Rule Based Classification ดวยวิธี Decision Table, JRip และ 
PART และรูปแบบ Decision Tree Classification ดวยวิธี LMT, J48 และ Random Tree จากการวิเคราะหผลพบวา 
รูปแบบของ Rule Based classification ดวยวิธีการ PART ใหคาความถูกตองสูงสุด (84.12%) วิธีการ JRip ใหคาความ
ถูกตอง (53.82%) และวิธีการ Decision Table ใหคาความถูกตอง (21.18%) สวนรูปแบบของ Decision Tree ดวยวิธีการ 
Random Tree ใหคาความถูกตองสูงสุด (100%) วิธีการ LMT ใหคาความถูกตอง (90.58%) และวิธีการ J48 ใหคาความ
ถูกตอง (78.24%) 
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พรพิรุณ โองอินทร และคณะ (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอาชญากรรม
ดวยวิธีการทำเหมืองขอมูล ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่เขตเมือง
และนอกเขตเมืองดวยการทำเหมืองขอมูลโดยนำขั้นตอนวิธีริปเปอร (Ripper Algorithm) ไดมีการวิเคราะหขอมูลจากการหา
สถิติทั่วไป และใชการทำเหมืองขอมูลเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางประเภทคดีเวลา สถานท่ีเกิดเหตุ ลักษณะผูกระทำ
ความผิด โดยนําหลักการขั้นตอนวิธี Ripper มาใชวิเคราะหขอมูล ซึ่งในโปรแกรม Weka นั้นเปนการเลือกใชวิธี JRip จากนั้น
นำกฎที่ไดจากการศึกษามาสอบถามผูเชี่ยวชาญเพ่ือคนหากฎที่นาสนใจและสามารถนําไปใชวางแผนแกปญหาอาชญากรรมได
จริง 

อรนุช พันโท และมนตชัย เทียนทอง (2557 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกรูปแบบการ
เรียนรู VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจำแนกรูปแบบการเรียนรู 
VARK ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธีคือ วิธีแบบเบย วิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีฐานกฎ โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถามจากผูเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 900 คน โดยใชโปรแกรม WEKA 

พบวา ประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลแบบตนไมตัดสินใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ปราลี มณีรัตน (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การสรางโมเดลการจัดการระบบนักศึกษาสัมพันธโดยใช เทคนิคเหมือง
ขอมูล ผลการวิจัยพบวา การศึกษาและวิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา ในการสรางระบบบริหาร
ความสัมพันธนักศึกษา (Student Relationship Management) โดยใชเทคนิคการทำเหมืองขอมูล (Data Mining) ซึ่งใชการ
แบงกลุมขอมูล (Clustering) โดยอัลกอริทึม K Mean และเทคนิค JRip การหาความสัมพันธของระหวางปจจัยรวมกัน 

ผลลัพธที่ไดจากการใชการแบงกลุมขอมูล (Clustering) โดยใชเทคนิค K mean แบงกลุมนักศึกษาตามช้ันปที่ 1,2,3 และ 4 

ออกเปนกลุมตางๆ เปนวิธีที่ชวยใหสามารถวิเคราะหคุณลักษณะและความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักศึกษาแตละกลุม ได
อยางถูกตองและชัดเจน และใชเทคนิค JRip ชวยในการคนหากฎความสัมพันธในแตละกลุมที่สนใจศึกษา เพื่อวิเคราะหใน
รายละเอียดวากลุมนั้นมีความสัมพันธระหวางปจจัยใดรวมกัน 

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การทำเหมืองขอมูล (Data Mining) คือ การแสวงหาความรู (knowledge) จากฐานขอมูลหรือคลังขอมูล ดวยการ

วิเคราะหขอมูล ซึ่งรูปแบบของการทำเหมืองขอมูลไดรวมความรูจากหลากหลายแขนงเขาไวดวยกัน ประกอบดวยระบบ
ฐานขอมูล (Database) ระบบการเรียนรูของเคร่ืองจักร (Machine Learning) วิทยาศาสตรสารสนเทศ (Information 
Science) และสถิติ(Statistics) 

เทคนิคการจำแนกกลุมขอมูล (Classification)  

เปนเทคนิคท่ีสามารถจำแนกกลุมของขอมูลดวยคุณลักษณะตางๆ ท่ีไดมีการกำหนดไวกอนแลว เทคนิคประเภทน้ีมีความ
เหมาะสมในการใชพยากรณขอมูล ซึ่งการเรียนรูในลักษณะเรียกวาการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning)  

เทคนิคตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)  

เปนเทคนิคท่ีใชในการแยกหมวดหมูขอมูลหรือแบงประเภท ซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งของการจำแนกกลุมขอมูล (Classification) 

เทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล (JRip)  

เทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิค IREP ซึ่งเปนเทคนิคท่ีใชในการจำแนกกลุมขอมูล (Classification) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
หลัก คือ 1) ขั้นตอนการสรางกฎเพื่อใชในการจำแนกประเภทขอมูล 2) ขัน้ตอนการปรับแตงกฎ 3) ขั้นตอนการลบกฎ 
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5.วิธีดำเนินการวิจัย 
  1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวเิคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

    1.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 โดยวิเคราะหจากขอมูลที่เลือกมาดวยโปรแกรม Weka 3.8.4 

1.3 วิเคราะหผลการจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล หลังจากทําการทดสอบการ
จำแนกขอมูลประเภทของสัตวที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถูกตองการจําแนกประเภทข
อมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยวิธี JRip และตนไมตัดสินใจ 

  2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 2.1 Weka 3.8.4 

3. กลุมเปาหมาย/ ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1 กลุมตัวอยาง คือ ขอมูลประเภทของสัตวจำนวน 100 ตัวอยาง 15 คุณลักษณะ ซึ่งมีจำนวน 7 ประเภท 

4. การทดลองใชโปรแกรม Weka version 3.8.4

การทดลองใช โปรแกรม Weka version 3.8.4 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
จำนวน 101 ตัวอยาง โดยใช 2 เทคนิค คือ JRip และ ตนไมตัดสินใจ (J48) จะแสดงในภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงการจำแนกขอมูลดวยเทคนิค JRip 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการจำแนกขอมูลดวยเทคนิค J48 

 

5. ผลการทดลอง   

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวย 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจ
จะนำเสนอในรูปแบบตาราง ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวดวยเทคนิค JRIP และตนไม
ตัดสินใจ 

Techniques Accuracy 

Decision Tree (J48) 97.08%** 

JRIP 87.13 % 

 

จากตารางสามารถสรุปไดวาเทคนิคที่ใหประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลประเภทของสัตวไดดีที่สุดคือเทคนิคตนไม
ตัดสินใจหรือ J48 โดยใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 97.08 % และรองลงมา คือ JRIP ซึ่งใหคาความแมนยำในการ
จำแนกขอมูลที่ 87.13 % ตามลำดับ 

 

6.สรุปผลและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
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ผลการวิจัย ครั้งน้ีโดยพัฒนาและเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนกขอมูลทั้ง 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจซ่ึงผล
การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบที่มีคาความแมนยำมากท่ีสุด คือ ตนไมตัดสินใจซึ่งไดคาที่สูงที่สุดโดยวัดจากคาความถูกตอง
ในการจำแนกขอมลู (Accuracy) 

6.2 ขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยที่ใชโปรแกรม Weka 3.8.4 ซึ่งเปนการเริ่มตนศึกษาและทำการวิจัยเทานั้น ดังนั้นสำหรับการ

ทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลของเทคนิคทางเหมืองขอมูลน้ัน ยังสามารถทดสอบดวยวิธีการตางๆ ไดอีกมากมาย
หากตองการทดสอบแมนยำของประสิทธิภาพของการจำแนกขอมูลชนิดนี้จึงควรทำการทดสอบในเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจาก
นี้ดวย 
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพจำแนกขอมูลการเลนเกมดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

 

ถิรพร เหมือนอุย1 ทวีศักดิ ์เพชรคนชม1 นิติมา ลักขณานุรักษ2 ไกรุง เฮงพระพรหม1*  

และสุพจน เฮงพระพรหม1 

  
1สาขาวิทยาการขอมลู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

*kairung2011.heng@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการจำแนกขอมูลการเลนเกม 
โดยทำการทดลองดวยโปรแกรม Weka 3.8.4 ดวยเทคนิคการจำแนกขอมูล 2 เทคนิค ไดแก J48,JRip โดยทำการทดสอบกับ
ขอมูลการเลนเกม จำนวน 3,196 ตัวอยาง โดยใชคุณลักษณะ 37 คุณลักษณะ 

 ผลการวิจัยพบวา เทคนคิที่ใหประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลไดดีที่สุดคือเทคนิคตนไมตัดสินใจหรือ J48 โดยใหคา
ความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 99.44 % และรองลงมา คือ JRip ซึ่งใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 99.19 % 
ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาการใชเทคนิค J48 เปนแนวทางท่ีเหมาะสมสำหรับการจำแนกขอมูลการเลนเกม   
 

คำสำคัญ: คุณลักษณะ การจำแนกขอมูล ตนไมตดัสินใจ J48 JRip  
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Abstract 

The aim of this research is to compare the efficiency of the suitable technique for gaming data 

classification. In the experiment, Weka 3.8.4 software is used with two data classification techniques: J48 

and JRip to test with 3,196 gaming data with 37 features. 

The experimental results show that J48 gives the best result of the classification accuracy 

(99.43%). The second technique is JRip with the classification accuracy = 99.19% respectively. Therefore, 

J48 is the suitable technique for gaming data classification. 

Keywords: Feature, Classification, Decision Tree, J48, JRIP 
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1.บทนำ 

เกม เปนลักษณะของกิจกรรมของมนุษยเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝก
ทักษะ และเพ่ือการเรียนรู เปนตน และในบางคร้ังอาจใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาได 

เกมประกอบดวยเปาหมาย กฎเกณฑ การแขงขันและปฏิสัมพันธ เกมมักจะเปนการแขงขันทางจิตใจหรือดาน
รางกาย หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซึ่งสงผลใหเกิดพัฒนาการของทักษะ ใชเปนรูปแบบของการออกกำลังกาย หรือการศึกษา 
บทบาทสมมุติและจิตศาสตร เปนตน 

วีดีโอเกม (อังกฤษ: Video game) คือ เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกสที่มนุษยใชสวนตอประสานกับผูใช (user interface) 

สงผลการกระทำ (input) กลับเขาไปยังหนวยประมวลผลกลาง (Central Processor Unit) ในตัวเครื่อง ใหคิดคำนวณแลว
แสดงผลโตตอบกลับมาดวย แสง-เสียง-การสั่น-หรือภาพบนจอภาพ วิดีโอ คำวา วิดีโอ ในวิดีโอเกม แตเดิมหมายถึงอุปกรณ
แสดงภาพแบบแรสเตอร แตปจจุบันสามารถใชเรียกอุปกรณแสดงภาพใด ๆ ก็ไดที่สรางภาพสองมิติหรือสามมิติขึ้นมา 
ตัวอยางเชนคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครื่องเลนวิดีโอเกม อุปกรณเหลานี้เปนไปไดตั้งแตเมนเฟรมคอมพิวเตอร ไปจนถึง
อุปกรณมือถือขนาดเล็ก วิดีโอเกมแบบเฉพาะอยางเชน เกมตู เคยมีแพรหลายในอดีต แตปจจุบันคอย ๆ มีใชนอยลง วิดีโอเกม
ไดพัฒนาไปจนกลายเปนอุตสาหกรรมและงานศิลปะ 

อุปกรณนำขอมูลเขาเปนที่ใชกันในการบังคับวิดีโอเกมเรียกวา อุปกรณควบคุมเกม (game controller) และ
แตกตางกันไปในเคร่ืองเลนแบบตาง ๆ ตัวอยางเชน อุปกรณควบคุมอาจประกอบดวยเพียงแคปุมกดและกานควบคุม 
(joystick) หรืออาจมีปุมกดถึงสิบปุม และอาจจะมีมากกวาหนึ่งกานควบคุมก็ได เกมคอมพิวเตอรสวนบุคคลยุคแรกจำเปนตอง
ใชคียบอรดในการเลนเกม หรือตองการใหผูใชซื้อกานควบคุมที่มีปุมกดอยางนอยหน่ึงปุมดวย เกมคอมพิวเตอรสมัยใหมจำนวน
มากใหผูเลนหรือตองการใหผูเลนใชคียบอรดควบคูไปกับเมาส อุปกรณควบคุมเกมที่พบไดบอยกันคือ เกมแพด เมาส คียบอรด 
และกานควบคุม ในหลายปที่ผานมานี้ มีวิธีการนำขอมูลเขาเพิ่มเติมเชน การใหผูเลนสังเกตการณในเครื่องเลนท่ีใชกลอง และ
ระบบจอสัมผัสบนโทรศัพทมือถือ 

จากขอความที่กลาวมาขางตน จึงนำขอมูลของผูเลนเกมมาใชสำหรับการทดสอบการจำแนกประเภทขอมูลที่มีผูเลน
เกม โดยในการทดลองน้ีไดใชโปรแกรม Weka-3-8-4 ในการทดสอบประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบการจำแนกขอมูลโดย 
เทคนิค 2 แบบ คือ ตนไมตัดสินใจ (J48) และ JRip 

1. วัตถุประสงคการวิจัย
  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลผูเลนเกมโดยใชเทคนิค 2 เทคนิค คือ ตนไมตดัสินใจ (J48) และ JRip  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
จิราภา เลาหะวรนันท และคณะ (2556) ทำการวิจัย เรื่อง การใชเทคนิคการทำเหมืองขอมูลในการจำแนกและ

คัดเลือกแขนงวิชาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วิจัยนี้นำเสนอ “ระบบแนะนำแขนงวิชา”เพื่อเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจเลือกแขนงวิชา โดยโครงงานช้ินนี้ไดใชขอมูลผลการ
เรียนและผลการวัดความสามารถดานตางๆ ที่เกี่ยวของมาสรางแบบจำลองพยากรณโดยเปรียบเทียบเทคนิคการทำเหมือง
ขอมูล 5 เทคนิค และพยากรณผานเทคนิค “Ensemble” โดยพบวาการพยากรณมีความแมนยำอยูที่ 72.92% โดยแขนง
วิศวกรรมซอรฟแวรสามารถทำนายไดแมนยำถึง 86.67% ซึ่งประโยชนจากการพัฒนาระบบน้ีทำใหนักศึกษาทราบถึงแขนง
วิชาที่เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุดพรอมระดับความนาจะเปน ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกสาขาท่ีเหมาะ
กับตนเองได และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียน 

นิธินันท มาตา และคณะ (2558) ทำการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการลดมิติของขอมูลสำหรับ
คนหาปจจัย และสรางโมเดลการจําแนกกลุมการระบายน้ำของประตูระบายน้ำ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
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ประสิทธิภาพเทคนิคการลดมิติของขอมูลสำหรับสรางโมเดลการจําแนกกลุมการระบายน้ำของประตูระบายน้ำผักไห และหา
ปจจัยที่สำคัญสำหรับเปนขอมูลในการจําแนกกลุมการระบายน้ำ โดยใชชุดขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับการระบายน้ำของประตู
ระบายน้ำผักไห พบวาโมเดลการจําแนกกลุมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขอมูลการระบายน้ำมากที่สุด คือDecision Tree 

แบบ J48 (Accuracy = 95.048%, Precision =0.950, Recall = 0.949) และนำโมเดล J48 มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จําแนกกลุมและหาปจจัยทีจ่ำเปนสำหรบัการพยากรณการระบายน้ำนั้น พบวาโมเดล J48 ใชรวมกับเทคนิคการลดคุณลักษณะ
ของขอมูลแบบ CFS (Correlation-based Feature Selection) ทําใหประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมการระบายน้ำเพิ่มขึ้น 
จาก 95.048% เปน 96.286% นอกจากน้ีทำใหทราบถึงปจจัยที่สำคัญซึง่จำเปนตองใชในการพยากรณการระบายน้ำของประตู
ระบายน้ำผักไห มี 4 ปจจัย ไดแก เดือน ปริมาณน้ำทายประตูระบายน้ำ ปริมาณน้ำที่ปลอยจากเขื่อนเจาพระยาและปริมาณ
น้ำทีร่ะบายสูแมน้ำนอย 

 พัฒนพงษ ดลรัตน และจารี ทองคำ (2560) ไดทำวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในการ
พยากรณความสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพงาน วิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณความสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานวิจัยนี้ไดใช 
6 เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสรางแบบจำลอง คือ C4.5, Random Forest, Random Tree, Reduced Error Pruning 

(REP Tree), k-Nearest Neighbors (k-NN) และ Support Vector Machine(SVM) และวัดประสิทธิภาพการพยากรณของ
แบบจำลองดวยคาความถูกตอง (Accuracy) คาความแมนยำ (Precision) และคาความระลึก (Recall) จากการศึกษาพบวา 
แบบจำลอง C4.5 มีประสิทธิภาพในการพยากรณความสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมากท่ีสุดถึง 
95.36% 

  
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

เกม เปนลักษณะของกิจกรรมของมนุษยเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝก
ทักษะ และเพ่ือการเรียนรู เปนตน และในบางคร้ังอาจใชเพื่อประโยชนทางการศึกษาได 

1.1 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

1.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในข้ันท่ี 1 โดยวิเคราะหจากขอมูลที่เลือกมา ดังนี ้
1.3 การจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล หลังจากทําการเลือกคุณลักษณะ
ของขอมูลที่มีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุด โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถูกตองการจําแนก
ประเภทขอมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยวิธี JRip และ Decision Tree 

 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 

 2.1 Weka 3.8.4 

 

3. กลุมเปาหมาย/ ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3.1 กลุมตัวอยาง คือ ขอมูลที่นำมา 3196 ตัวอยาง 
 

4. การทดลองใชโปรแกรม Weka version 3.8.4 

การทดลองใช โปรแกรม Weka version 3.8.4 ที่พัฒนาข้ึนเพื่อจำแนกขอมูลการเลนเกมดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
จำนวน 3196 ตัวอยาง โดยใช 2 เทคนิค คือ JRip และ ตนไมตัดสินใจ (J48) จะแสดงในภาพที่ 1 และ ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 ภาพแสดงแบบประมวลผลเพื่อจำแนกขอมลูดวยเทคนิค JRip 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงแบบประมวลผลเพื่อจำแนกขอมลูดวยเทคนิค J48 

5. ผลการทดลอง
ผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมูลการเลนเกมดวย 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจ

จะนำเสนอในรูปแบบตาราง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการจำแนกขอมลูการเลนเกมสดวยเทคนิค JRIP และตนไม
ตัดสินใจ 

Techniques Accuracy 

Decision Tree (J48) 99.44 %** 

JRIP 99.19 % 

จากตารางสามารถสรุปไดวาเทคนคิทีใ่หประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลไดดีที่สดุคือเทคนิคตนไมตัดสินใจหรือ J48 

โดยใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 99.44 % และรองลงมา คือ JRIP ซึ่งใหคาความแมนยำในการจำแนกขอมูลที่ 
99.19 % ตามลำดับ 

6.สรุปผลและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
ผลการวิจัย ครั้งนี้โดยพฒันาและเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนกท้ัง 2 เทคนิค ไดแก JRIP และตนไมตัดสินใจซ่ึงผล

การประเมินประสิทธิภาพตัวแบบที่มีคาความแมนยำมากท่ีสดุ คือ ตนไมตดัสินใจซ่ึงไดคาที่สูงทีสุ่ดโดยวัดจากคาความถูกตอง
ในการจำแนกขอมูล (Accuracy) 

6.2 ขอเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยที่ใชโปรแกรม Weka 3.8.4 เพื่อนำมาประยุกตใชในการจำแนกขอมูล (Performance 

Classification) โดยที่มีเครื่องมือตาง ๆ ใหเลือกใช อาทิ เชน IBk,J48,JRipฯ โดยสามารถนำเคร่ืองมือเหลาน้ีมาเปรียบเทียบ
การจำแนกเพื่อหาคาความถูกตองมากที่สุด 

8.เอกสารอางอิง 
จิราภา เลาหะวรนันท, รชต ลิ้มสุทธิวันภูมิ และบัณฑิต ฐานะโสภณ. (2556). การใชเทคนิคการทำเหมืองขอมูลในการ 
  จำแนกและคัดเลือกแขนงวิชาสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ . คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
  เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 

นิธินันท มาตา, พนิดา หลอวงศตระกูล และพยุง มีสัจ. (2558). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการลดมิติของขอมูล 
  สำหรับคนหาปจจัย และสรางโมเดลการจําแนกกลุมการระบายน้ำของประตูระบายน้ำ. 
พัฒนพงษ ดลรัตน และ จารี ทองคำ. (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณความสำเร็จ 
  การศึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพงาน. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, 44150. 
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ระบบบันทึกการเขา-ออกดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร 

สมจินต จันทรเจษฎากร1*, เดชาพล สุนทรดำรงศักด์ิ2, และ นฤเบศน มุณ3ี 

1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
1*somjin@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้เสนอการนำเทคโนโลยีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดวยสมารทการด และการประยุกตใชระบบ
การตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการมาโรงเรียนของนักเรียนอยางอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาระบบบันทึก
การเขา-ออก ดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร และประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบในการใช
งาน ผลการวิจัยพบวา ระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร ที่มีระดับการ
ใชงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูดูแลระบบ และสวนของครู หรือผูใชสามารถตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการ
เขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนจากระบบอัตโนมัติไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.00 

คำสำคัญ: การเขา, การออก, ระบบการบันทึก, สมารทการด 
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Check-in and Check-out Recording System Using Smart Cards 

Case Study: Sai Thammachan School 

Somjin Juntarajessadakorn1*, Dechapon Soonthorndamrongsak2, and Naruebet Munee3 

1,2,3Information Technology Department, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 
1*somjin@webmail.npru.ac.th 

Abstract 

This research proposes the technology for recording and storing student data using smart cards. 

Together with applying the automatic system to track and monitor the school attendance behavior of 

students. Thus, the purposes of this research were to develop a check-in and check-out recording system 

using smart cards, a case study of Sai Thammachan School, and to assess user satisfaction towards using 

the system. The research results show that the development of the check-in and check-out recording 

system using smart cards, a case study of Sai Thammachan School divided into 2 parts: an administrator 

and a teacher. Users can track and monitor students' check-in and check-out from the automated system 

conveniently and quickly.. Moreover, overall quality of the satisfaction of the users toward using the 

system was at a high level with an average of 4.00 

Keywords: Check-in, Check-out, Recording System, Smartcard 
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1. บทนำ

พฤติกรรมการของนักเรียนในการหนีเรียน (กิตติ มั่นหมาย, 2561) หรือการเขาโรงเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่
เกิดขึ้นมายาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนสายธรรมจันทร ตั้งอยูเลขที่ 79 หมู 5 ตำบลทานัด อำเภอดำ เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต8 เปนโรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 มี
จำนวนนักเรียนมากกวา 1,600 คน ครูและอาจารยยังคงใชวิธีการเช็คช่ือนักเรียนหนาเสาธงหรือหลังจากนักเรียนเขาแถวใน
ตอนเชา และนักเรียนที่มาโรงเรียนสายรวมท้ังนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนในตอนเย็น การมาโรงเรียนของ
นักเรียนนั้นเปนประเด็นที่สำคัญ เน่ืองจากการที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย หรือขาดเรียน จึงไมไดเขารวมทำกิจกรรมในตอนเชา 
มีผลใหการเรียนรูไมตอเนื่องและในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนแตไมเขาโรงเรียนนับวาเปนปญหาอยางมากท่ีทั้งครูและอาจารย
ไมสามารถตรวจสอบหรือติดตามไดรวมท้ังนักเรียนที่มาโรงเรียนจะคงอยูเรียนจนถึงโรงเรียนเลิก ซึ่งการเช็คช่ืออาจเกิดความ
ผิดพลาด เชน ใบเช็คช่ืออาจเกิดการสูญหาย หรือไมไดเช็คช่ือนักเรียนที่มาสาย และในกรณีที่นักเรียนบางคนไมมาเรียนแตแจง
ผูปกครองวามาเรียน ผูปกครองจะไมสามารถทราบไดเลยวาบุตรหลานไดเขาโรงเรียนจริงหรือไม 

จากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวาทางโรงเรียนมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบการบันทึกการเขา-ออกที่ระบุวัน
และเวลา เพื่อใชในการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานไปยังผูปกครองไดรับทราบในแตละวัน ผูวิจัยจึงเสนอการพัฒนาระบบ
บันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด เพื่อเก็บบันทึก ช่ือ-นามสกุล ช้ันเรียน วันที่ และเวลาการเขา-ออกโรงเรียนของ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหครูและอาจารยทำการเช็คช่ือของนักเรียนไดสะดวกและรวดเร็วดวยระบบอัตโนมัติมีการ
จัดเก็บขอมูลการเขา-ออก โรงเรียนลงในระบบฐานขอมูล และสามารถพิมพใบรายงานการเขา-ออกโรงเรียนไดทั้งในรูปแบบ
รายบุคคล รายหองเรียน และรายช้ัน ผูปกครองสามารถรับอีเมลรายงานการมาโรงเรียนและออกจากโรงเรียนของบุตรหลาน
ตัวเองไดทันทีจากระบบ ซึ่งระบบนี้ชวยลดขอผิดพลาดในการเก็บขอมูลแบบเดิม การเก็บขอมูลมีความถูกตองมากย่ิงข้ึน ผูวิจัย
นำเทคโนโลยีสมารทการดที่สามารถบันทึกขอมูลตาง ๆ ของนักเรียนลงในบัตร และใชสมารทการดในการตรวจสอบตัวตน เพื่อ
บันทึกเวลาการเขา-ออกโรงเรียนไดแบบเรียลไทม 

1.1 วัตถุประสงคของระบบ 

1) เพื่อวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศกึษา โรงเรียน
สายธรรมจันทร 

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรยีนดวยสมารทการด กรณีศึกษา
โรงเรียนสายธรรมจันทร 

1.2 การทบทวนวรรณกรรม 

     วัฒนพล ชุมเพชร ภูริณัฐ หนูขุน และคุณัชญ เตียวนะ  (2561) ในการพัฒนาระบบเช็คช่ือเพื่อการติดตาม
พฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา แบบมีสวนรวมผานระบบออนไลน พัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP, HTML, CSS และ Java 

เพื่อการใชงานระบบบนเว็บเบราวเซอรซึ่งสามารถแสดงผลแบบ Responsive โดยสามารถรองรับการทำงานบนหนาจอ
คอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายไดทุกอุปกรณที่มีขนาดของหนาจอแสดงผลท่ีแตกตางกัน และมีการจัดการฐานขอมูลดวย 
MySQL สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบน ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ไดพัฒนาดวยภาษา Swift และใชฐานขอมูล
รวมกัน 

     พชร สุวรรณวนกุล (2558)  ในการพัฒนาระบบบันทึกเวลาเขางาน-ออกงาน กรณีศึกษากลุมบริษัทในเครือ
ตลาดโซลูช่ัน โดยระบบดังกลาวมีความสามารถในการเก็บบันทึกเวลาเขางาน-ออกงานของพนักงานในแตละวัน สามารถเก็บ
ขอมูลสวนตัวพนักงานขอมูลแผนก ขอมูลตำแหนงงาน และขอมูลการลาของพนักงานได โดยระบบดังกลาวมีช่ือวา 
Consolidate Organization System เปนระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อนำมาทดแทนระบบบันทึกเวลาเขางาน-ออกงานเดิมที่มี
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ปญหา และผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน คือระบบบันทึกเวลาเขางาน-ออกงาน หรือ Consolidate Organization System ซึ่ง
เปนระบบที่พัฒนาข้ึนใหมและถูกใชงานจริงท่ี บริษัท ตลาดโซลูช่ัน จำกัด 

     วิทยากร ยาสิงหทอง (2560)  ในการพัฒนาระบบลงเวลาเขา-ออก และเช็คเวลาเรียน เปนระบบการทำงานแบบ 
Online (นักเรียน มา กลับ ขาด ลา มาสาย หรือโดดเรียน ผูปกครองรูไดผานเว็บไซตของทางโรงเรียน) มีรูปแบบการรายงาน
ผลท่ีหลากหลายแบบขึ้นอยูกับการกำหนดสิทธ์ิของ Admin โปรแกรมทำงานเองโดยอัตโนมัติทุกขั้นตอน สามารถดูผลรายงาน
ไดทันทีพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL โดยการเช่ือมตอระบบบริการและขอมูลทั้งหมดเก็บไวที่เครื่อง 
Server 

2. วิธีการศึกษา

ระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร ประชากร ไดแก อาจารย
หรือครูโรงเรียนสายธรรมจันทร สวนกลุมตัวอยาง คือ อาจารยหรือครูเวรประจำวัน จำนวน 10 คน เปนผูใชงานระบบ ซึ่ง
งานวิจัยนีม้ีแนวคิดในการพัฒนาระบบตามหลัก SDLC  ดังตอไปนี้ 

2.1 การวางแผนระบบ 
ทำการศึกษาคนควาและรวบรวมความรูเกี่ยวกับระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด ผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับภาษา ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ ศึกษาเครื่องอานบัตรสมารทการดและโปรแกรมอาน
บัตรสมารทการด โดยมีขั้นตอนยอยดังน้ี 

1) การศึกษาภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา PHP ใชในการควบคุมหนาเว็บไซตในสวนของเซิรฟเวอร
ภาษา CSS ใชในการตกแตงเว็บไซตใหมีความทันสมัยมากข้ึน ภาษา HTML ใชในการออกแบบโครงสรางของเว็บไซต และ 
ภาษา SQL ใชในการเช่ือมตอกับฐานขอมูล MySQL 

2) การศึกษาซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา ไดแก Visual Studio Code ใชในการออกแบบหนาอินเตอรเฟสของ
เว็บไซต และโปรแกรม Siam ID ใชในการอานบัตรสมารทการด เช่ือมตอฐานขอมูลของนักเรียน และแสดงขอมูลที่หนา
เว็บไซต 

3) การศึกษาฮารดแวรที่ใชในการพัฒนา ไดแก เครื่องอานบัตรสมารทการด SCR-N3300 เพื่อใชในการอานและ
เขียนขอมูลของนักเรียนลงบัตรสมารทการด และการบันทึกการเขา-ออกโรงเรียน 

2.2 วิเคราะหระบบ  

ขั้นตอนการวิเคราะหระบบงาน ผูวิจัยวิเคราะหระบบบันทึกการเขา -ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา
โรงเรียนสายธรรมจันทร โดยใชแผนภาพกระแสขอมูลระดับภาพรวม (Context Diagram) แผนภาพกระแสขอมูล (Data 

Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (ER- Diagram) โดยแบงระดับการใชงานออกเปน 2 สวน ไดแก 
สวนของผูดูแลระบบและสวนของครู อาจารย หรือผูใชงาน 

2.3 การออกแบบระบบ  

ขั้นตอนออกแบบระบบโดยทำการออกแบบฐานขอมูล (Database Design) และการออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
(Graphic User Interface) 

2.4 การพัฒนาระบบและการทดสอบ  

ขั้นตอนพัฒนาระบบจากการวิเคราะหและออกแบบหนาจอตางในระบบบันทึกการเขา -ออกโรงเรียนดวยสมารท
การด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร โดยใช Bootstrap Framework หลังจากทำการสรางหนาอินเตอรเฟสท่ีตองการ
แลว จึงใชโปรแกรม Visual Studio Code ในการพัฒนาโดยใชภาษา HTML, CSS, JavaScript, PHP และ SQL ดังนี ้ 

1) ภาษา HTML ใชในการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
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      2) ภาษา CSS ใชในการตกแตงเว็บไซตใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  
      3) ภาษา JavaScript ใชในการพัฒนาเว็บไซตใหดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น  
      4) ภาษา PHP ใชในการควบคุมหนาเว็บไซตในสวนของเซิรฟเวอร  
      5) ภาษา SQL ใชในการเชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL และสรางเซิรฟเวอรจำลองโดยใชโปรแกรม XAMPP ซึ่ง
ระบบงานมีการเชื่อมตอกับโปรแกรม SAIM-ID ทีใ่ชในการอานขอมูลบนบัตรสมารทการด และทำการบันทึกขอมูล วัน/เดือน/
ป และเวลาในการเขา-ออกจากโรงเรียน ซึ่งอยูในรูปแบบ Textfile สงผานระบบที่พัฒนาข้ึนเพ่ือจัดเก็บลงในฐานขอมูล 
 

3. ผลการศึกษาและการวิจารณ  
 

ระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทรแบ งระดับการใชงาน
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของผูดูแลระบบ และสวนของครู อาจารย หรือผูใชงาน ดังนี ้

3.1 ผูใชงานระบบ 

     1) หนาจออานสมารทการด ผานโปรแกรม SAIM-ID เพื่อบันทึกขอมูลการเขา-ออกของนักเรียน โดยใชพรอมกับ
หนาระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร โปรแกรม SAIM-ID ใชสำหรับ
อานขอมูลบนบัตรสมารทการดเก็บบันทึกขอมูลเปน Textfile แลวนำขอมูล Textfile ที่ไดบันทึกไวไปแสดงในระบบบันทึกการ
เขา-ออก ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 หนาจอโปรแกรม SIAM ID 

 

     2) หนาจอบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการดหรือรหัสนักเรียน โดยการบันทึกดวยสมารทการดหรือ
รหัสนักเรียนหรือเลขประจำตัว เมื่อบันทึกแลวจะแสดงขอมูลของนักเรียน ไดแก รหัสนักเรียน ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ป เวลา
เขาและเวลาออกที่บันทึก ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนาจอบันทึกเวลาเขา-ออก ดวยสมารทการดหรือรหสันกัเรียน 
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3) หนาจอรายงานการเขา-ออกของนักเรียนที่ทำการบันทึกขอมูลการมาเรียนแลวและยังไมไดบันทึก สามารถ
เลือกวัน/เดือน/ป ช้ันเรียนและหองเรียน โดยจะแสดงขอมูล เลขท่ี รหัสนักเรียน ช่ือ นามสกุล ช้ัน หอง วัน/เดือน/ป เวลาเขา
และเวลาออกท่ีบันทึก และสถานะการเขา-ออกของนักเรียน ดังภาพท่ี 3  

ภาพที ่3 หนาจอรายงานการเขา-ออกของนักเรียน 

4) หนาจอรายงานการเขา -ออกของนักเรียน  เปนการสงรายงานผานอีเมลถึงผูปกครองของนักเรียน
ประกอบดวยตราสัญลักษณของโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ขอความระบบแจงเตือนของโรงเรียน แสดงช่ือและนามสกุลของนักเรียน 
วัน/เดือน/ป เวลาเขาโรงเรียน หรือเวลาออกจากโรงเรียน ดังภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 หนาจอรายงานการเขา-ออกของนักเรียนผานอีเมลบนหนาจอโทรศัพท 
ผูวิจัยดำเนินการนำระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร ที่พัฒนาข้ึนให
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูและอาจารยจำนวน 20 คน ทำการทดลองใชงาน และประเมินผลการใชงานโดยตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชงานท่ีมีตอระบบ จากน้ันนำผลการประเมินมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล 
แสดงดังตารางที่ 1 โดยสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนำผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2556) ดังนี ้

คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 – 4.20 หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 – 3.40 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.81 – 2.60 หมายความวา ระดับนอย 
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คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.80 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 

ตารางที่  1  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรยีนสายธรรมจันทร  

รายการ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ
1.1 ความสามารถของระบบในสวนของการออกแบบหนาเว็บ 4.45 0.69 มากท่ีสุด 

1.2 ความสามารถของระบบในสวนของการแสดงขอมูล 3.95 0.83 มาก 

1.3. ความสามารถของระบบในการบันทึกการเขา-ออก 3.85 0.75 มาก 

1.4 ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูล 3.85 0.59 มาก 

2. ดานการทำงานและฟงกชันของระบบ
2.1 ความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกการเขา-ออก 4.10 0.64 มาก 

2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูล 3.50 0.70 มาก 

2.3 การรายงานสถิติเวลาเขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนตรงตามเวลาท่ีบันทกึ 4.15 0.81 มาก 

3. ดานความยากงายตอการใชงานระบบ
3.1 ความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายส่ือ 3.80 0.70 มาก 

3.2 ความเหมาะสมในการใชรูปภาพหรือสัญลักษณในการสื่อความหมาย 4.05 0.69 มาก 

3.3 ความเหมาะสมในการวางตำแหนง ปุมเมนูและสวนประกอบตาง ๆ ของระบบ 3.95 0.69 มาก 

โดยรวม 4.00 0.71 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา 
โรงเรียนสายธรรมจันทร พบวา ผลการประเมินดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบโดยพบวาความพึงพอใจท่ีมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 1.1 ความสามารถของระบบในสวนของการออกแบบหนาเว็บมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.45 
อยูในระดับมากที่สุด ดานการทำงานและฟงกชันของระบบ พบวาความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 2.3 การรายงาน
สถติิเวลาเขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนตรงตามเวลาที่บันทึกมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.15 อยูในระดับมาก ดานความ
ยากงายตอการใชงานระบบ พบวาความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ 3.2 ความเหมาะสมในการใชรูปภาพหรือ
สัญลักษณในการสื่อความหมายมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
บันทึกการเขา-ออกโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทรโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 

4. สรุป

การพัฒนาระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร มีวัตถุประสงค
คือ เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการเขา-ออก ดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร และประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอระบบในการใชงาน ผลการวิจัยพบวา ระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียน
สายธรรมจันทร ที่มีระดับการใชงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูดูแลระบบ และสวนของครู อาจารยหรือผูใชสามารถ
ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการเขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนจากระบบอัตโนมัติไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ผูใชมีความ
พึงพอใจตอระบบงานโดยรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 4.00

5. อภิปรายผลการวิจัย
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การพัฒนาระบบบันทึกการเขา-ออกโรงเรียนดวยสมารทการด กรณีศึกษา โรงเรียนสายธรรมจันทร บนแพลตฟอรม
เว็บแอปพลิเคชัน นอกจากสามารถชวยใหการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการมาโรงเรียนของนักเรียนไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วแลว ระบบในงานวิจัยนี้สามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทำงานดวยแรงคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
เด็กนักเรียนในวัยที่ควรตองเฝาระวังพฤติกรรมการมาโรงเรียนเปนพิเศษ ชวยใหครู อาจารย และโรงเรียน ทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจสอบวันและเวลาเขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนในแตละระดับช้ันเรียนหรือหองเรียน และเปน
รายบุคคลไดรวมทั้งผูใชระบบสามารถตรวจสอบและออกรายงานสถิติเวลาเขา-ออกโรงเรียนของนักเรียนเปนแบบรายวัน หรือ
รายเดือนไดอยางสะดวกและรวดเรว็ ระบบงานน้ีมีความโดดเดนทันสมยัในการแจงเตือนถึงผูปกครองไดรับทราบวันและเวลาที่
บุตรหลานเขาหรือออกจากโรงเรียนโดยทันที อีกท้ังการใชสมารทการดของโรงเรียนถือไดวาเปนบัตรประจำตัวนักเรียนที่ตองมี
ทุกคนดังนั้นโรงเรียนจึงสามารถบันทึกขอมูลนักเรียนและกิจกรรมตาง ๆ แบบเปนสวนตัวไดและสามารถใชในการยืนยันตัวตน
ไดดีกวาการใช QR Code ซึ่งทำสำเนาเปนภาพไดงายและสะดวกกวา แตอาจไมเหมาะกับระบบงานที่ตองการตรวจสอบการ
ระบุตัวตนที่มีความนาเช่ือถือไดมากกวา ดังจะพบเห็นไดในปจจุบัน การติดตอกับราชการและธนาคารจำเปนที่จะตองย่ืนบัตร
ประชาชนสมารทการดในการระบุตัวตน 

6. ขอเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้ใชเครื่องอานสมารทการดท่ีมีเร็ว 12 Mbps เพื่อใหการอานสมารทการดมีประสิทธิภาพในการบันทึก
การเขา-ออกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเสนอแนะใหใชเครื่องอานสมารทการดรุนท่ีมีเร็วมากกวา 12 Mbps.  
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การศึกษาความสอดคลองของกฎหมายกับการใหบริการและการใชงานอินเทอรเน็ตประสาน
สรรพส่ิงในปจจุบัน 

นราทิพย โชคบํารุง1* เสรีย ตูประกาย2 บุญชวย ศรีธรรมศักดิ์2 และบุญธรรม หาญพาณิชย2 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาความสอดคลองของกฎหมายกับการใหบริการและการใชงานอินเทอรเน็ต          

ประสานสรรพสิ่งหรือไอโอที (Internet of Things : IoT) ของผูใหบริการและผู ใชงานไอโอทีกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เพื่อศึกษาความสอดคลองดานการใหบริการของผูใหบริการไอโอทีกับประกาศ กสทช. และความสอดคลองดานการใชงาน    

ไอโอทีกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
จัดทําขอเสนอแนะดานกฎหมายใหมีความครอบคลุมทั้งผูใหบริการและผูใชงาน โดยผลการศึกษาในดานของผูใหบริการพบวา      
1) การใหบริการไอโอทีมีความสอดคลองกับกฎหมายในดานการเช่ือมตออุปกรณไอโอที 2) การใชคลื่นในการใหบริการไอโอที
เปนคลื่นที่ไมตองไดรับอนุญาตใหใชคลื่น (unlicensed band) จะไมมีการปองกันการรบกวนระหวางกันของคลื่น ซึ่งจะไม
สอดคลองกับปริมานการใชงานไอโอทีท่ีเพิ่มขึ้นในปจจุบัน 3) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีมีความซับซอน (จะตองมีการ
ขอใบอนุญาตหลายใบในการใหบริการ) อาจสงผลกระทบตอการแขงขันทางธุรกิจแกผูประกอบการรายเล็กได และในดาน
ผูใชงานพบวา 1) พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ที่เนนการกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร 2) พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เนนการคุมครองขอมูล      
สวนบุคคลจากผูใหบริการหรือเจาหนาที่ควบคุมขอมูลสวนบุคคล ไมใหมีการรั่วไหลซ่ึงจะเปนการนําไปสูการระบุตัวบุคคลได 
ทั้งทางตรงหรือทางออม มีความสอดคลองกับการใชงานไอโอทีเปนอยางย่ิง เนื่องจากการใชงานไอโอทีจําเปนจะตองมี      
การรับ-สงขอมูลอยูตลอดเวลา 

คําสําคัญ: อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง, ไอโอที, กฎหมายที่เกี่ยวของ, ผูใหบริการไอโอที, ผูใชงานไอโอที 
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Abstract 

This article presented the study on legal consistency with service and Internet of things (IoT) of 

the service providers and IoT users with relating laws to study the service consistency of IoT service 

provider and NBTC’s announcement as well as the IoT usage consistency with  the Cybersecurity Act, 

B.E. 2562 (2019) to arrange the law guidance for the protection of service providers and users. The results 

of the study on service providers found that 1) IoT service was in accordance with laws in term of IoT 

equipment connection. 2) The use of IoT service which was the unlicensed band requiring wave crashing 

protection which was not in accordance with the increasing amount of IoT usage in the present. 

3) The complicated license request (several licenses were required to provide the service) might affect

the business competition in small entrepreneurs. In terms of users found that 1) the Cybersecurity Act, 

B.E. 2562 (2019)  focused on the measure of prevention, handling and reducing risk from cyber threat. 

2) Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) focused on protection of personal data from service

provider or personal data supervising officer not to be leaked which was able to lead to personal 

identification both direct and indirect was in accordance with IoT as the usage needed all-time data 

sending and receiving. 

Keywords: Internet of Thing, IoT, relevant laws, IoT service provider, IoT users 

1. บทนํา

อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Gadget) ตางๆ มีบทบาทและมีความจําเปนกับชีวิต
มนุษยอยางมาก โดยสิ่งเหลานี้จะมีการเช่ือมตอผานทางซอฟตแวร อุปกรณรับรู (Sensor) และโครงขายอินเทอรเน็ต          
ใหสามารถบันทึกขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล และทําใหมนุษยสามารถเขาไปบริหารจัดการรวมถึงควบคุมอุปกรณเหลาน้ันได   
ตามความตองการ สิ่งเหลานี้ถูกเรียกวา “อินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่งหรือไอโอที (Internet of Things : IoT)” ซึ่งภายในป 
2020 มีการคาดการณวาการเช่ือมตออุปกรณไอโอทีผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 24 พันลาน
อุปกรณ และคาดวาแตละวันในปนี้จะมีการเช่ือมตออุปกรณไอโอทีชนิดใหม จํานวนถึง 5.5 ลานชนิด (Mehta, 2017) 
อีกทั้งยังมีขอมูลจํานวนมากในการ รับ-สง ประมวลผล และจัดเก็บ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
(Alsaadi and Tubaishat, 2015) นอกจากอุปกรณไอโอทีที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงตางๆ ก็จะเพิ่มตามจํานวนอุปกรณ
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เชนกัน ฉะนั้นผูใชเปนอีกองคประกอบสําคัญที่จําเปนจะตองมีการศึกษาการใหบริการของผูใหบริการ การใชงาน ความเสี่ยง
หรืออันตราย และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงาน เพื่อใหเกิดประโยชนกับตัวผูใชมากที่สุด  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ของการใหบริการและการใชงานไอโอที เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับการใหบริการและการใชงานไอโอที 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความสอดคลองการใหบริการของผู ใหบริการไอโอที กับประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน 920 - 
925 เมกะเฮิรตซ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคม ท่ีไมใชประเภท 
Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใชคลื่นความถ่ียาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ และแนวทางการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการใชงานในลักษณะไอโอที

2.2 เพื่อศึกษาความสอดคลองของการใชงานไอโอทีกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะดานกฎหมายใหมีความครอบคลุมทั้งผูใหบริการและผูใชงาน 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง
3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Research) ไดแก 1) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต

ใหใชคลื่นความถี่ยาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ สําหรับ       
เครื่องวิทยุคมนาคม ที่ไมใชประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใชคลื่นความถี่ยาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ 
และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใชงานในลักษณะไอโอที 2) พ.ร.บ. การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุมครองขอมมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

3.1.2 การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญและเกี่ยวของโดยตรง (Key Informant Interview) ผูวิจัยใชการเลือก 
กลุมตัวอยางเฉพาะผูที่เก่ียวของแบบเจาะจง ซึ่งไดแก ผูใหบริการไอโอทีและผูใชงานหรือผูเกี่ยวของกับการใชงานไอโอที 
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) ผูใหบริการไอโอทีที่มีคุณลักษณะ เปนบุคคลของบริษัทท่ีเปนผูใหบริการ
ไอโอทีที่ไดรับใบอนุญาต มีการทํางาน และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบริการไอโอทีในดานอุปกรณ โครงขาย และเทคโนโลยีที่ใช
ในบริการไอโอทีของตนได จํานวน 3 ราย 2) บุคคลผูใชงานหรือผูเกี่ยวของกับการใชงานไอโอทีที่มีความรูความเขาใจในระดับดี 
ไดแก ผูใชงานไอโอทีตามสถาบันการศึกษา เชน อาจารย พนักงานในสถาบันการศึกษา 2 ราย ผูใชงานไอโอทีดานอุตสาหกรรม 

2 ราย ผูใชงานไอโอทีดานการเกษตร 2 ราย ผูใชงานไอโอทีในครัวเรือนหรือชีวิตประจําวัน 2 ราย และผูขายหรือผูผลิตอุปกรณ
ไอโอที 2 ราย 

3.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญและเกี่ยวของโดยตรง เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญและเกี่ยวของโดยตรง จากกลุมตัวอยางที่
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละขอ ซึ่งคําถามจะมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ใหครอบคลุมกับผูใหบริการ และ
ผูใชงานแตละราย ที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคมจํานวน 3 ราย 
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3.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลจากการศึกษาจากเอกสาร ประกอบกับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงมาตีความ
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะหขอมูล (descriptive analysis) แลวสรุปผลโดยแยกการอภิปรายขอมูลตาม
ประเด็นคําถาม เพื่อสรุปภาพรวมตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย โดยยึดหลักความเปนเหตุเปนผล รวมถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อหาความสอดคลองของกฎหมายกับการใชงานไอโอทีและจัดทําขอเสนอแนะดานกฎหมาย 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 การศึกษาความสอดคลองของการใหบริการของผูใหบริการไอโอทีกับประกาศของ กสทช.
4.1.1 เนื้อหาจากการสัมภาษณผูใหบรกิารไอโอทีพบวาผูใหบริการไอโอทีมีการใหบริการในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู

กับทรัพยากร อุปกรณ และเทคโนโลยีที่ตนเองมี อีกทั้งยังขึ้นอยูกับรูปแบบความตองการของผูใชงาน อีกทั้งการใหบริการไอโอที
ของผูใหบริการสามารถดําเนินการใหบริการไดสอดคลองกับประกาศ กสทช. ในแตละเรื่องที่กําหนด เพียงแตผูใหบริการมี
ขอคิดเห็นขัดแยงกับประกาศ กสทช. ในเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีความซับซอน ซึ่ งอาจสงผลกระทบตอการ
แขงขันทางธุรกิจแกผูประกอบการรายเล็ก และขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคท่ีเขมงวดตอผูใหบริการและผูใชงาน 

4.1.2 การศึกษาเอกสารพบวามีเนื้อหาบางสวนเทานั้นที่มีความไมชัดเจน ซึ่งความไมชัดเจนดังกลาวอาจ
กอใหเกิดความเขาใจไมตรงตามเจตจํานงคจนเปนเหตุใหผูใหบริการไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวิธีการ และปจจุบัน
เทคโนโลยีมีความกาวหนาไปมาก ฉะนั้นเนื้อหาบางประการควรมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบันและมี
ความเหมาะสมกับประเทศไทยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอการใหบรกิาร นอกจากน้ัน ตามเนื้อหาประกาศ กสทช. จะพบวาคลื่นท่ี
นํามาใชในการใหบริการไอโอทีเปนคลื่นที่ไมตองไดรับอนุญาตใหใชคลื่น (Unlicensed Band) จะไมมีการปองกันการรบกวน
ระหวางกันของคลื่นอาจทําใหผูใชงานไดรับผลกระทบ ซึ่งจะไมสอดคลองกับปริมาณการใชงานไอโอทีที่เพ่ิมขึ้นในปจจุบัน 

4.2 การศึกษาความสอดคลองการใชงานไอโอทีกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 

และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

4.2.1 การวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูใชงานหรือผูเกี่ยวของกับการใชงานไอโอทีพบวาผู ใชงานไอโอที  
มีการใชงานในชีวิตประจําวันที่หลากหลายดาน ข้ึนอยูกับลักษณะการใชงานในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล หรือแมกระทั่ง
ในการทําธุรกิจเองก็มีความแตกตางไปตามแตละธุรกิจเองเชนกัน ซึ่งการใชงานในธุรกิจจะเปนการใชงานท่ีเฉพาะทาง และใช
งานไอโอทีเพ่ือเก็บขอมูลของอุปกรณตางๆ ท่ีตรวจวัดได ซึ่งขอมูลเหลานี้จะมีความเสี่ยงตอการถูกโจมตีทางไซเบอรที่จะเขามา
ทําลายขอมูลทําใหขอมูลเกิดการสูญหาย ฉะน้ันจําเปนจะตองมีการปองกันการถูกโจมตีทางไซเบอรซึ่งมีความสอดคลองตาม
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 แตการใชงานในชีวิตประจําวันจะเปนการใชงานสวนบุคคลที่
จําเปนตองมีการใหขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานแกผูใหบริการไอโอที ซึ่งผูใชงานไอโอทีมองวาในปจจุบันความครอบคลุมของ
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีความเพียงพอแลว เพียงแตอยากใหเพิ่มขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ ที่ทํา
ใหบริการไอโอทีสามารถใชงานรวมกันไดเพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชงาน

4.2.2 ผลการศึกษา พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ พบวาตามหลักการของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เปน พ.ร.บ. ที่เปรียบเสมือนวินัยที่องคกรตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ และจะถูกนํามาใชเมื่อกรณีที่มีการรองเรียนในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมีความ
สอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับท้ังผูใหบริการและผูใชงานไอโอที ท้ังนี้ผูใหบริการและผูใชงานไอโอทีจําเปนจะตองศึกษากฎหมาย 
ใหเขาใจอยางชัดเจนและปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ และเพ่ือเปน
การรักษาสิทธ์ิของผูใชงานใหไดรับความเปนธรรมจากผูใหบริการ
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 4.3 ผลการศึกษาดานการจัดทําขอเสนอแนะดานกฎหมายใหมีความครอบคลุมท้ังผูใหบริการและผูใชงาน 

 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงสําหรับผูใหบริการไอโอที 

กระบวนการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

เกิดการกวนกันของคลื่น สําหรับคลื่นท่ีไมตองไดรับ
อนุญาตใหใชคลื่นยาน 920 – 925 เมกะเฮิรตซ  

- สัญญาณท่ีไดไมมีคุณภาพ อาจทําใหการใชงานติดขัด 

- กอใหเกิดการโจมตีทางไซเบอร (Cyber Attack) ไดงาย 
การใชอุปกรณที่สามารถปรับเปลี่ยนยานความถี่ได การปรับเปลี่ยนความถ่ีโดยผู ใชงาน ทําใหเกิดการใชงานขัดกับ

กฎหมายที่กําหนด 

ขั้นตอนในการดําเนินการตามมาตรการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

- กระทบตอการใชงานของผูใชงาน ทําใหผูใชงานไดรับความเสียหาย 

- การดําเนินการอาจไม เปนตามพ .ร.บ . การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เนื่องจากยังไมมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

ขั้นตอนในการทําสัญญาหรือเง่ือนไขการใชงาน การทําสัญญาจะตองมีการเสนอให กสทช. พิจารณา ซึ่งอาจทําให
การทําสัญญาระหวางผูใหบริการและผูใชงานเกิดความลาชา ซึ่งอาจ
เปนการเสียเปรียบทางธุรกิจ 

การขอความยินยอมในการขอขอมูลจากผู ใชงาน 
กอนเริ่มใชงาน 

การดําเนินการขอความยินยอมในการขอขอมูลจากผูใชงาน อาจไม
เปนตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 เนื่องจากยังไม
มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

ตารางที่ 2 ตารางระบุความเสี่ยงสําหรับผูใชงานไอโอที 
กระบวนการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

การตั้งรหัสผูใชในการเขาใชงานไอโอที ถูกแฮ็ก (Hack) โดยผูอื่นหรือแฮ ็กเกอรไดถามีการตั้งรหัสผูใชที่คาด
เดาไดงาย 

การเก็บขอมูลไวท่ีศูนยขอมูล (Data Center) หรือ
ศู น ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ค ล า ว ด  ( Cloud 

Computing) ของผูใหบริการ 

เกิดการโจมตีทางไซเบอรแลวทําใหขอมูลรั่วไหล หรือไดรับความ
เสียหายจนไมสามารถนําขอมูลน้ันไปใชประมวลผลตอได 

การตัดสินใจในการยินยอมใหจัดเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล กอนเร่ิมใชงานไอโอ
ที 

- ผูใหบริการอาจมีการขอขอมูลมากกวาท่ีจําเปนจะตองใช 
- ผูใชงานอาจไดรับผลกระทบที่สรางความเดือนรอนหรือสรางความ
รําคาญ จากการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูใหบริการ 

 

4.3.1 จากตารางที่ 1 ควรจัดใหมีขอเสนอแนะทางกฎหมายดานผูใหบริการ ดังนี้ 1) มาตรฐานการปองกันการ
รบกวนกันของคลื่นยาน 920 – 925 เมกะเฮิรตซ เพื่อใหผูใหบริการไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 2) เพิ่มแนวทางในการ
ปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยแยกหัวขอใหชัดเจน ซึ่งแนวทางนี้จะตองเปนแนวทางขั้นตํ่าที่ผูใหบรกิารตองปฏิบัติ
ตาม และผูใหบริการสามารถปฏิบัติไดมากกวาแนวทางข้ันต่ําหากตนมีความพรอมในการรับมือ ท่ีเหมาะสม 3) เพิ่มแนวทาง  
การปฏิบัติตามมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยกําหนดแนวทางในการขอความยินยอมจากผูใชงานใหกับผูใหบริการ  
ไอโอทีไดมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน 
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4.3.2 จากตารางที่ 2 ควรจัดใหมีขอเสนอแนะทางกฎหมายดานผูใชงาน 1) กอนเริ่มใหบริการผูใหบริการจําเปน
จะตองใหคําแนะนําในการใชงานใหครบทุกดาน พรอมคูมือประกอบการใชงาน 2) ควรมีการเผยแพรความรูดานกฎหมาย
ใหแกผูใชงานเพื่อใหผูใชงานไดเขาใจในกฎหมาย เล็งเห็นถึงความสําคัญ และสิทธิที่ตนเองพึงมี

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ความสอดคลองของการใหบริการของผูใหบริการไอโอทีกับประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ียาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณสําหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ที่ไมใชประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใชคลื่นความถ่ียาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ และ
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการใชงานในลักษณะไอโอที

ผูใหบริการไอโอทีแตละรายจําเปนจะตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 หรือ แบบท่ี 3 ที่มีการ
ใหบริการไอโอทีอยู ตามที่ไดขออนุญาตกับ กสทช. ซึ่งจะเปนแบบใดยอมขึ้นกับโครงขายท่ีผูใหบริการมี และผูใหบริการจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการของแตละราย โดยการใหบริการไอโอทีของผูใหบริการแตละรายจะมี
ความแตกตางกันในเรื่องตอไปนี้ 1) รูปแบบการเช่ือมตอในโครงขาย 2) เทคโนโลยีในการใหบริการ 3) อุปกรณที่นํามา
ใหบริการ ซึ่งข้ึนอยูกับรูปแบบและเทคโนโลยีที่ผูใหบริการนํามาใหบริการแกผูใชงาน 

การใหบริการไอโอทีของผูใหบริการแตละรายมีความแตกตางกันในรายละเอียดขางตน แตขอคิดเห็นท่ีผูใหบริการเห็น
ตรงกันคือประสิทธิภาพในการใหบริการไอโอที ท่ีเกิดจากการทํางานรวมกันกับเทคโนโลยีอื่น เชน Big Data, AI หรือ 5G เปน
ตน จําเปนตองไดรับการสนับสนุนและผลักดันจากภาครฐั และอาจมีการกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการปองกันการกวน
กันของคลื่น ท่ีเปนคลื่นท่ีไมตองไดรับอนุญาตใหใชคลื่น ยาน 920 -925 เมกะเฮิรตซ อาจทําใหผูใชงานไดรับผลกระทบ ซึ่งไม
สอดคลองกับปริมาณการใชงานไอโอทีท่ีเพิ่มขึ้นในปจจุบัน สงผลใหการใชงานไอโอทีไมมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีความซับซอน (จะตองมีการขอใบอนุญาตหลายใบในการ
ใหบริการ) ตลอดจนขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคที่ไมมีความยืดหยุนตอผูใหบริการและผูใชงาน อาจสงผลกระทบ
ตอการแขงขันทางธุรกจิแกผูประกอบการรายเล็กได 

5.2 ความสอดคลองของการใชงานไอโอทีกับ พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และ 
พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 การใชงานไอโอทีมีการเช่ือมตอเขากับโครงขายอินเทอรเน็ตตลอดเวลา ฉะนั้นสิ่ง
สําคัญสําหรับการใชงานไอโอทีที่ตองไดรับการคุมครองจากผูใหบริการ  คือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความสอดคลองและเกี่ยวเนื่องกับท้ังผูใหบริการและผูใชงานไอโอที ดังนี้ 

5.2.1 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เนนการกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน รับมือ 
และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ท่ีมุงเนนใหผูประกอบการหนวยงานรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลโดยแบงตามโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศท้ัง 8 ดาน ใหมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัย
คุกคาม    ทางไซเบอร การถูกโจมตีทางไซเบอร และการลงโทษเมื่อมีการรองเรียนเหตุการณที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร    ซึ่งปจจุบันการถูกโจมตีทางไซเบอรเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได

5.2.2 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งขอมูลสวนบุคคลมีความจําเปนที่จะตองไดรับการ
คุมครองจากผูใหบริการหรือเจาหนาท่ีควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมใหมกีารรั่วไหลซ่ึงจะเปนการนําไปสูการระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได 
ทั้งทางตรงหรือทางออม หรือการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลใหแกผูอื่นนําไปใชตอ โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญของ พ.ร.บ. คุมครอง-
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 คือ 1) เพ่ือใหผูจัดเก็บหรือผูดูแลขอมูลสวนบุคคลมีการการคุมครองขอมูลสวนบุคคล          

อยางมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อใหมีมาตรการเยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล 3) เพื่อ
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กําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เปนหลักการโดยท่ัวไปท่ีมี
ความสอดคลองกับหลักการสากล ซึ่งบทลงโทษจะมีทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง หากผูที่กระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ฉบับน้ีเปนนิติบุคคล ผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นจะมีความผิดดวย 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูเปนเจาของขอมูลที่มีความสําคัญเปน
อยางมากสําหรับผูใชงานไอโอที เนื่องจากบริการตางๆ จําเปนจะตองมีการใชงานผานโครงขายผูใหบริการและใหขอมูลแก     
ผูใหบริการในการดําเนินการประมวลผลขอมูล ฉะนั้นผูใชงานจําเปนท่ีจะตองเขาใจถึงสิทธิตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ และผูใหบริการ
ก็จําเปนที่จะตองดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตามแนวทางปฏิบัติที่เปนไปตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้

 

5.3 จัดทําเปนขอเสนอแนะดานกฎหมายใหมีความครอบคลมุทั้งผูใหบรกิารและผูใชงาน โดยในดานผูใหบริการควรมี
การจัดทําขอเสนอแนะแก สํานักงาน กสทช. เพื่อใหมีการออกประกาศ ขอกําหนด หรือแนวทางในการปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน ดังตอไปนี้ 1) มาตรฐานการปองกันการรบกวนกันของคลื่น สําหรับคลื่นยาน 920 – 925 เมกะเฮิรตซ 2) แนวทาง 
ขั้นตํ่าในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 3) แนวทางในการขอความยินยอมจากผูใชงานใหกับผูใหบริการไอโอที   

ใหเปนไปตามมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ในดานผูใชงานควรเผยแพรความรูดานกฎหมายใหแกผูใชงานเพื่อใหผูใชงานไดเขาใจในกฎหมาย เล็งเห็น     

ถึงความสําคัญและสิทธิที่ตนเองพึงมี กอนมีการเร่ิมใชกฎหมายจริง 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 6.1 ความสอดคลองของกฎหมายกับการใหบริการไอโอที ในปจจุบัน พบวากฎหมายมีความสอดคลองกับการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่งในดานการเช่ือตออุปกรณไอโอที ที่มีการดําเนินการตามประกาศของสํานักงาน กสทช. 
เพื่อรองรับการใชงานในลักษณะไอโอที แตเทคโนโลยี 5G ที่เปนเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับบริการไอโอทียังไมไดมีการจัดสรร
ทรัพยากรคลื่นความถ่ีเพื่อดําเนินการใหบริการ อีกทั้งการปองกันการกวนกันของการใชคลื่นที่ไมตองไดรับอนุญาตใหใชคลื่น
ยาน 920 - 925 เมกะเฮิรตซ ก็ไมไดมีประกาศกําหนดใหมีมาตรฐานการปองกันการกวนกันของคลื่น แตอยางไรก็ตามในดาน
การคุมครองผูบริโภคปจจุบันไดมีการประกาศใช  พ .ร.บ . การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และ            

พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว ซึ่ง พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับน้ันเปรียบเสมือนวินัยข้ันต่ําของผูใหบริการ
จะตองปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับผูใชงาน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ประวิทย ลี่สถาพรวงศา 
(2560) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องเตรียมการอยางไรเพื่อรับมือไอโอที โดยในงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการใชงานคลื่นในแตละประเทศมี
จํานวนเพ่ิมขึ้น ดังน้ันประเด็นการจัดสรรทรัพยากรคลื่นใหเพียงพอกับการใชงานของเทคโนโลยีจึงถือเปนหัวใจสําคัญ        
โดยประเทศไทยควรมีการกําหนดแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี (Spectrum Roadmap) เพื่อรองรับการกาวเขาสูยุคไอโอที 
นอกจากนั้นในงานวิจัยยังช้ีให เห็นถึงความสําคัญในเร่ืองการปองกันการโจมตีทางไซเบอร การคุมครองผู บริโภค              
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

 6.2 ความสอดคลองของกฎหมายกับการใชงานไอโอที ในปจจุบัน พบวา พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย    
ไซเบอร พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนกฎหมายที่สอดคลองกับการใชงานไอโอที ที่เปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการคุมครองผูใชงานใหไดรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ที่มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Abobakr and Azer (2017) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความทาทายดานจริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายของไอโอทีกับการใช
งานทางการแพทย โดยทั้งสองไดมีรายละเอียดประเด็นดานกฎหมายกับการใชงานไอโอที ที่ควรพิจารณา ไดแก 1) กฎหมาย
กับไอโอทีมีความพรอมกับการใชงานหรือไม 2) กฎหมายรองรับเมื่ออุปกรณไอโอทีเหลานี้หยุดการทํางานจะทําอยางไร        
3) กฎหมายรองรับเมื่อผูใหบริการยกเลิกการใหบริการ 4) กฎหมายรองรับเมื่อระบบอินเทอรเน็ตมีการหยุดชะงัก 5) กฎหมาย

612



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ดานการเช่ือมตออุปกรณไอโอที 6) มาตรฐานดานการใชงานไอโอที และท้ังสองยังไดกลาวถึงการพิจารณาประเด็น          
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งการใชงานไอโอทีประเด็นทางดานทางจริยธรรมสวนใหญเกี่ยวของกับความเปนสวนตัวของผู
เปนเจาขอมูล การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล และความสมบูรณของขอมูลของขอมูลสวนบุคคล

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ควรมีการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการไอโอทีในแตละดาน เชน การใชงานไอโอทีในชีวิตประจํา หรือการใช
งานไอโอทีในการทําการเกษตรอัจฉริยะ เปนตน เพื่อเก็บขอมูลที่เฉพาะเจาะจงในการใหบริการ และการใชงานดานนั้นๆ  
อยางแทจริง โดยนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะห เพื่อพิจารณาในการออกกฎหมาย ประกาศ หรือขอกําหนดตางๆ ใหมี       
ความสอดคลองกับการใหบริการและการใชงานอยางเพียงพอ 

7.2 ควรจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงกับการใชงานไอโอที เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก     
การใชงานไอโอที 

7.3 การละเมิดลิขสิทธิ์ในการปลอมแปลงอุปกรณไอโอที เปนอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสําคัญ เน่ืองจากการปลอม
แปลงอุปกรณไอโอทีนั้นจะเปนการนําไปสูปญหาดานความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรในการใชงานไอโอที   
ที่เกิดจากการปลอมแปลงอุปกรณ ทําใหอุปกรณดังกลาวไมมีมาตรฐานดานตางๆ ในการใชงาน ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการศึกษาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการผลิตอุปกรณเพิ่มเติมในการวิจัยครั้งตอไป

7.4 การลักลอบใชงานคลื่นโดยไมไดแจงใหสํานักงาน กสทช. ซึ่งเปนผูกํากับดูแลในกิจการโทรคมนาคมไดทราบ ซึ่ง
จะเปนการสงผลกระทบกับผูใหบริการท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎเกณฑไดรับความเสียหายตามมา ดังนั้นควรจะตองมีการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกี่ยวของ และแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 
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บทคัดยอ 

ฝุนละออง PM2.5 เปนฝุนขนาดท่ีเล็กสามารถเขาสูรางกายไดโดยตรง ในชวงปที่ผานมาคาฝุน PM2.5 ไดสูงเกินคา
มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอมกําหนด ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเพื่อพยากรณปริมาณของฝุน PM2.5 โดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล และใชขั้นตอนการทํางานของ CRISP-DM ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและเลือกใชอัลกอริทึม 3 ตัวไดแก การ
ถดถอยเชิงเสน แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซปตรอนหลายชั้น ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย 
มาใชงาน โดยหลังจากเตรียมขอมูลไดใชโปรแกรม WEKA ในการคํานวนหาผลการพยากรณ โดยอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนสําหรับการถดถอยใหคาความแมนยําสูงสุดที่ 64.76% จึงสามารถนําแบบจําลองไปพยากรณคาฝุนละออง PM2.5 ใน
เขตอื่นๆเพื่อเฝาระวังพรอมแกไขปญหาตอไป 

คําสําคัญ: การวิเคราะหอนุกรมเวลา, ปริมาณฝุน PM2.5, เหมืองขอมูล 

Predict amount of PM2.5 by using Data Mining – Time series techniques 

Case Study: Pathum Wan District, Bangkok 
Napat Laohapaitoon1, Thanakorn Suwanasophon2*, Tusaphum Runrana3, Nitinai Phaisanpayak4 

Faculty Information Technology Siam University 

38 Petchkasem Road, Bang Wa, Charoen Krung, Bangkok 
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Abstract 

PM2.5 dust is tiny particles that directly enter the body. In past year PM2.5 is higher than 

measure that Pollution Control Department set. Researchers study to forecast amount of PM2.5 by using 

Data Mining technique and by follow working order of CRISP-DM. Researcher using 3 algorithm Linear 

Regression ,Multilayer Perceptron ,Support Vector Machine, after data preparation use WEKA program to 

get the result of forecast. Algorithm Support Vector Machine is the highest accurate at 64.76%. After this 

can bring this model to forecast amount of PM2.5 in other district for surveillance and problem 

resolution 

Keywords: Time Series Analysis, Amount of Pollution PM2.5, Data Mining 
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บทนํา 

มลภาวะทางอากาศถือเปนปญหาที่สําคัญในชวงปที่ผานมาหนึ่งในจํานวนนั้นคือ ฝุน PM2.5 ที่มีการเพ่ิมขึ้นและลดลงใน
แตละชวงของป มลภาวะทางอากาศสรางความอันตรายแกประชากรประเทศไทยโดยเฉพาะผูมีความเสี่ยงสูงและผูปวย
เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ  ฝุนPM2.5 ซึ่งเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต ฝุนPM2.5 เปนละอองฝุนที่มี
ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเสนผมของมนุษย ซึ่งขนจมูกของมนุษยไมสามารถกรองฝุนละออง
ชนิดนี้ได จึงทําใหฝุนละอองชนิดนี้แพรกระจายเขาสูระบบทางเดินหายใจของมนุษย และกระจายตัวเขาสูสวนตางๆภายใน
รางกายของมนุษย ทําใหมีความเสี่ยงที่อาจจะกอเกิดโรคตางๆ เชน โรคหอบหืด ไซนัสอักเสบเร้ือรัง และโรคภูมิแพ เปนตน 
(จินตนา ประชุมพันธ, 2561)  

เนื่องจากผูวิจัยไมใชผูรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองนี้ จึงไดนําผลการดําเนินงานหรือผลการพยากรณไปสงมอบใหแก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับผิดชอบตอไป 

นักวิจัยไดทราบวาอัลกอริทึมซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยใหคาผลลัพธความแมนยําที่63.76%มีความ
แมนยํามากที่สุดใน 3 อัลกอริทึมท่ีเลือกนํามาทดลองใหการพยากรณคาฝุน PM2.5 

ซึ่งไดสรางผลลัพธโมเดลในการทํางานแบบใหมใหเปนทางเลือกในการนําไปใชกับผูวิจัยทานอื่นๆที่สามารถนําไปใชพัฒนา
หรืออางอิงตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทยีบประสิทธิภาพเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาของปริมาณฝุน PM2.5 ในเขตปทุมวัน 
วิธีดําเนินการวจิัย 

งานวิจัยคร้ังนี้มุงเนนการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 3 

ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ

1.1. การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) คือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลจํานวนมาก เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหเพื่อชวยตัดสินใจ ซึ่งการทําเหมืองขอมูลตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตางๆ เชน การคนหาความสัมพันธของขอมูล 
การจําแนกกลุม การแบงกลุมขอมูล เปนตน เพื่อใหไดขอสรุป 

1.2. ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) คือชุดขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมตามระยะเวลาตางๆอยางตอเนื่องกัน การ
จัดเก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลามีวัตถุประสงคเพื่อทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยขอมูลจากชวงเวลาตางๆในอดีต ใน
งานวิจัยนี้ไดนําเอา 3 เทคนิคท่ีมีความนิยมนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1.2.1 การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression) การวิเคราะหการถดถอยเปนวิธีการวิเคราะหขอมูลรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) เชน ความดันโลหิต มูลคาการสงออกสินคากับปริมาณการผลิต 
ความสัมพันธระหวางคาใชจายเพื่อการบริโภคกับรายได  (Cai et al., 2006: 2159-2179) 

1.2.2 โครงขายประสาทเทียมแบบเพอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron:MLP) เปนเทคนิคที่
จําลองจากการทํางานของสมองมนุษยที่มีโครงสรางหลายๆช้ัน ใชสําหรับงานที่มีความซับซอนไดผลอยางดี โดยโครงขาย
ประสาทเทียมประกอบไปดวย ช้ันขอมูลเขา ช้ันซอน และชั้นผลลัพธ เปนการสอนให AI เกิดการเรียนรุและจดจําจากขอมูลที่
ปอนเขาไป เชน  การสอนให AI จดจําการเลนหมากลอมในหลายๆรูปแบบ  (Ghorbanian et al., 2011: 1095 -1105) 

1.2.3 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression) เปน
เทคนิคที่ใชในการจําแนกกลุมขอมูล โดยประเภทขอมูลออกเปน 2 สวน โดยแยกออกจากกันซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเปน
การนําขอมูลปจจุบนัและขอมูลในอดีตจํานวนหนึ่งมาเรียนรูสําหรับการพยากรณที่เกิดขึ้นในอนาคต (Shevade et al., 2000: 

1188 – 1193)  
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 1.3 Root Mean Square Error (RMSE) เปนคาที่ใชในการวัดขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ โดย
คาดังกลาวไดจากคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย Mean Square Error (MSE) ซึ่งเปนการนําผลตางของคาจริงและคาที่
ไดจากการพยากรณยกกําลังสอง ถาคาผลตางมีคามากจะสงผลใหคาความคลาดเคลื่อนมคีาที่สูง จึงมีการนําคาดังกลาวมา
คํานวณดวยรากท่ีสอง (Square Root) เพื่อใหคาดังกลาวมีหนวยวัดเดียวกับคาท่ีทําการทดลอง สําหรับคา RMSE ที่ไดจาก
การทดลองมีคานอย แสดงใหเห็นวาตัวแบบสําหรับพยากรณ สามารถทํานายผลลัพธที่มีความคลาดเคลื่อนที่ต่ํา 

1.4 Mean Absolute Error (MAE) คาความคลาดเคลื่อนสมับูรณเฉลีย่เปนคาเฉลี่ยของความแตกตางสัมบูรณ
ระหวางคาพยากรณกับคาจริง หากคา MAE มีคานอย แสดงวาแบบจําลองสามารถประมาณคาไดใกลเคียงกับคาจริง 

การประมาณคาความแมนยํา (Evaluation Criterion) จากวิธีตาง ๆ ที่สรางขึ้น แบบจําลองที่สรางขึ้นตองมีความ
แมนยํา เขากันไดกับขอมูลที่ใชในการสรางแบบจําลองนั้นสูงสุด (Model Best Fit) แบบจําลองนี้จะถูกนําไปทดสอบกับกลุม
ขอมูลชุดที่ทราบคาจริง (Actual Data) ผลจากการพยากรณขอมูลชุดใหม (Predicted Data) จะถูกนํามาคํานวณหาคาความ
คลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MRE)  

หากขอมูลมีจาํนวนมากตองนํา มาหาคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean Magnitude of Relative Error: 

MMRE) โดยที่ MMRE มีคาสูงหมายถึง เปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนสูง ถาคา MMRE = 0 หมายถึง คาของการพยากรณ
เทากับคาจริงทุก ๆ คา ถา MMRE มีคานอย หมายถึง การพยากรณที่ไดมีความแมนยําสูง  

1.5 Time Lag คือ ขอมูลยอนหลังของตัวแปรที่เปนตัวแปรผันรวมตามเวลานั้น ๆ โดยยอนกลับไปจากสภาพปจจุบัน
ซึ่งมีเหตุการณเกิดขึ้น 

การดําเนินการตามรูปแบบของ CRISP-DM 

ทําความเขาใจกับปญหา (Business Understanding) 

 ในปจจุบันปญหามลพิษทางอากาศถือเปนปญหาที่สําคัญที่สุด ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เปนอันตรายอยางมากตอ
ประชากรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯคือ ละอองฝุน PM2.5 ซึ่งเปนฝุนขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งขนจมูกมนุษยไมสามารถ
กรองได ทําใหฝุนแพรกระจายเขาสูระบบทางเดินหายใจทําใหเกิดโรคที่เกี่ยวของกับทางเดินหายใจ 

ทําความเขาใจกับขอมูล (Data Understanding) 

งานวิจัยช้ินนี้คณะผูจัดทําไดรวบรวมและเก็บขอมูลปริมาณฝุนละออง PM2.5 ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขตปทุมวัน เปนจํานวนท้ังหมด 15 เดือน ซึ่งเปนชุดขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ผานทางเว็บไซต 
www.bangkokairquality.com โดยขอมูลที่รวบรวมมาประกอบไปดวย แรงลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ปริมาณน้ํา ความกด
อากาศ  และ PM2.5  

การเตรียมขอมลู (Data Preparation)  

งานวิจัยนี้มุงเนนการสรางแบบจําลองเพื่อใชในการทํานายปริมาณของฝุนละออง PM2.5 โดยขอมูลท่ีถูกใชงานจากฐานขอมูล
จํานวนมากน่ัน จําเปนตองผานการคัดกรองขอมลู หรือการทําความสะอาดขอมลู (Data Cleaning) เพื่อคัดเลือกขอมลูที่
ถูกตองตามวัตถุประสงคที่ตองการและมีความเหมาะสมตอการนําไปวิเคราะหขอมูล  

การคัดเลือกขอมูล (Select Data) 

 ในขั้นตอนการเตรียมขอมูลสําหรับนําไปวิเคราะห จากฐานขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมากเพ่ือคัดเลือกขอมูลที่มีความ
เกี่ยวของกันและตรงตามเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี เชน แรงลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ปริมาณน้ํา ความกดอากาศ และ PM 

2.5 โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหเร่ิมใชตั้งแตกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขตปทุมวัน เปนจํานวน
ทั้งหมด 15 เดือน 
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การทําความสะอาดขอมลู (Clean Data) 

หลังจากทําการคัดกรองขอมูลเพื่อท่ีจะนําไปใชวิเคราะหแลว ทางผูวิจัยไดทําความสะอาดขอมูลที่มีความผิดปกติ หรือ
ขอมูลที่สูญหาย เชน ขอมูลปริมาณฝุนละออง  PM2.5 มีคาผิดปกติแมในวันท่ีเก็บจะเปนชวงที่มีฝนตก ดังภาพท่ี 1  

ภาพที่ 3.3 ขอมูลที่สญูหาย (Missing Value) 

จากภาพท่ี 1 เปนขอมูลสูญหาย (Missing Value) กลาวคือขอมูลที่มีการจัดเก็บคุณภาพอากาศท่ีมีการจัดเก็บเปนราย
ช่ัวโมง พบวามีการมีความขาดหายไป ตัวอยางเชน บางเดือนขอมูลท่ีมีการจัดเก็บก็เริ่มเก็บตั้งแตวันที่ 7 ซึ่งขอมูลกอนหนาน่ัน
มีการขาดหายไป 6 วัน เปนตน  

ภาพที่ 3.4 ขอมูลท่ีมีคาผิดปกติ (Outliers) 

จากภาพท่ี 2  เปนขอมูลที่มีคาผิดปกติ (Outliers) คือจํานวนเลขท่ีวัดไดมีคาสูงผิดปกติเกินความเปนจริง ดังตัวอยาง
ภาพที่ 2 จะสังเกตเห็นวาคาตางๆ ที่เก็บมามีตอเลขผิดปกติอยูเปนจํานวนมาก-9999  
โครงสรางขอมูลใหม (Construct Data) 

ภาพที่ 3.5 ขอมูลท่ีมีการแกไขแลว 

รูปแบบของขอมูล (Format Data) 

ผูวิจัยไดนําไฟล Format “.CSV” การโปรแกรม Microsoft Excel มาแปลงเปนไฟล Format “.ARFF” เพื่อใชในการ
แสดงผลบนโปรแกรม Weka 

การพัฒนาแบบจําลอง (Modeling) 

หลังจากรวบรวมขอมูลปริมาณฝุน PM2.5 แลว จึงนําขอมูลที่ไดผานการคัดเลือกนํามาทดสอบกับโปรแกรม Weka 

(Weikato Environment For Knowledge Analysis) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการสรางแบบจําลองการ
พยากรณ ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Weka version 3.9.3 เพื่อ วิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุน 
PM2.5 โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining Techniques) โดยใชเทคนิค

617



 
 

 
 

เหมืองขอมูล 3 เทคนิคคือ การถดถอยเชิงเสน แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน และ  ซัพ
พอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย โดยผลลัพธของการประมวลผลขอมูลอนุกรมเวลาจะอยูในรูปแบบจําลองของการ
พยากรณปริมาณฝุนละออง PM 2.5  ผูวิจัยแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ  
ชุดขอมูลเรยีนรู (Training Data Set) และชุดขอมลูทดสอบ (Test  Data Set) ดังภาพท่ี 3.6  

 

 
ภาพที่ 3.6 ชุดขอมูลสําหรับสอนระบบและทดสอบ 

 

วิเคราะหโดยใชการวัดรากของความเคลื่อนที่กําลังสอง และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ เพื่อแสดงการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองเพื่อใชประมาณคาปริมาณการฝุนละออง PM 2.5 ทางคณะผูวิจัยไดเลือกใชวิธี
ทดสอบแบบ 10 Fold – cross validation โดยใชขอมูลแบงเปน 3 Lag  ไดแก  

แบบ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ,ธันวาคม พ.ศ.2561 ,เมษายน พ.ศ.2562 

แบบ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ,กุมภาพันธ พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2562 ,มิถุนายน 
พ.ศ.2562 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2562 

แบบ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562 ,กุมภาพันธ พ.ศ.2562 ถึง เมษายน พ.ศ.2562 ,กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562 

ชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data Set) 

 ใชวิธีการประมาณการความแมนยําในการพยากรณดวยคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ สําหรับทดสอบประสิทธิภาพ
ของแบบจําลองโดยแยกแตละเดือนในชวงของชุดขอมูลทดสอบและใชในการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจําลองการ
พยากรณ  โดยใชขอมูลทดสอบ 1 เดือนกับขอมูล Lag ทั้ง 3 แบบ ไดแก 

แบบ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ,พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ,มีนาคม พ.ศ.2562 ตามลําดับ 

แบบ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ,เมษายน พ.ศ.2562 ,สิงหาคม พ.ศ.2562 ตามลําดับ 

แบบ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ,พฤษภาคม พ.ศ.2562 ,ตุลาคม พ.ศ.2562 ตามลําดับ 

การประเมินแบบจําลอง (Evaluation) 

  หลังจากที่ไดแบบจําลองจากโปรแกรม Weka ที่ไดผานการทดสอบกับชุดขอมูลสําหรับสอนระบบ ทางผูวิจัยไดทํา
การประเมินผลตัวแบบจําลองทั้ง 3 เทคนิค ที่ไดทํากับชุดขอมูลที่แบงออกเปน Lag ทั้ง 3 กลุมที่สุมแบบคละฤดูการณ คือ Lag 

Lagged 1 เดือน Lagged 2 เดือน Lagged 3 เดือน
มกราคม 2562 มกราคม 2562

กมุภาพนัธ 2562

มีนาคม 2562 มีนาคม 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2562

กรกฏาคม 2562 กรกฏาคม 2562

สิงหาคม 2562 สิงหาคม 2562

กนัยายน 2562 กนัยายน 2562

พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2562

Train Data

Lagged 1 เดือน Lagged 2 เดือน Lagged 3 เดือน
มกราคม 2562

กมุภาพนัธ 2562

เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

มิถนุายน 2562

สิงหาคม 2562

กนัยายน 2562

ตุลาคม 2562

ธันวาคม 2562

Test Data
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แบบ 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน  จากนั้นนําผลลัพธที่ไดจาก Lag ทั้ง 3 กลุม มาวิเคราะหโดยใชการวัดรากของความ
เคลื่อนที่กําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (Mean Absolute Error: 

MAE) เพื่อหาวา กลุมขอมูล Lag ไหน เหมาะจะนําไปใชกับชุดขอมูลสําหรับทดสอบ ซึ่งจากผลการทดสอบพบวา Lag แบบ 2 

เดือน มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชกับชุดขอมูลทดสอบ  

การนําไปใช (Deployment) 

  หลังจากรวบรวมขอมูลปริมาณฝุน PM2.5 แลว จึงนําขอมูลที่ไดผานการคัดเลือกนํามาทดสอบกับโปรแกรม Weka 

เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณ ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Weka เพื่อวิเคราะหขอมูล
และสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณฝุน PM2.5 โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การวัดประสิทธิภาพแบบจําลองเพ่ือใชในการพยากรณปริมาณฝุนละออง PM2.5 โดยใชวิธีการทํา
เหมืองขอมูลแบบอนุกรมเวลา ผูทําวิจัยไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการทํานายกับชุดขอมูล  จากชุด
ขอมูลที่ผูวิจัยเลือกปริมาณฝุน PM2.5 ซึ่งเปนชุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณ ผูวิจัยนําขอมูล แบงเปน ชุด
ขอมูลยอนหลัง 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน นํามาสรางแบบจําลองในการทํานายปริมาณฝุนละออง PM2.5 เพื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพที่ไดจากเทคนิควิธีการเหมืองขอมูลทั้ง 3 วิธี  โดยการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนดวยวิธีการ คาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (MAE) และ คาของรากของความเคลื่อนที่กําลังสอง (RMSE) จากผลการทดลองสามารถแสดงไดดงั 
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจําลองการทํานายโดยใชชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 
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จากขอมูลตารางที่ 1 ผลการพยากรณของแตละเทคนิควิธีเหมืองขอมูลกับการใชชุดขอมูล โดยมีจํานวนเดือนยอนหลัง 
(Lagged) ที่แตกตางกัน โดย MAE และ RMSE เปนดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ จากการทดลองแสดงใหเห็นวา เมื่อสราง
แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม แบบจําลองซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย และแบบจําลองดวยเทคนิคการ
ถดถอยเชิงเสน ผูวิจัยพิจารณาแลวพบวา เมื่อสรางขอมูล ยอนหลังในเทคนิคเหมืองขอมูลทั้ง 3 แบบ ดวยชุดขอมูลยอนหลัง1
เดือน 2เดือน 3 เดือน   มีประสิทธิภาพสูงที่สุดดังนี้ แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม 1 เดือนมีคา MAE เทากับ 14.0985 

คา RMSE  เทากับ 17.806033 แบบจําลองซัพพอรต 

เวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย 1 เดือน มีคา MAE เทากับ 13.3788 คา RMSE เทากับ 17.7498 และแบบจําลองดวย
เทคนิคการถดถอยเชิงเสน 1 เดือน มีคา MAE เทากับ 13.6176 คา RMSE เทากับ 17.4958667 

สามารถคํานวณไดดังจากสมการดังนี้ 

iT  คือ คาจริง  
iF  คือ คาพยากรณ 

N คือ จํานวนขอมูลในชุดขอมูล 

iY  คือ คาที่ไดจากการแบบจําลองพยากรณ         N
YY

RMSE
n

i ii
2)ˆ(1

iŶ คือ คาจริงที่ใชในการสรางแบบจําลอง 
N  คือ จํานวนขอมูลในชุดขอมูล 

จากผลการทดลอง ผูวิจัยเลือกชุดขอมูลยอนหลังท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือแบบจําลองที่สรางจากชุดขอมูลแบบ 1 

เดือน นํามาใชในการทดลองเพื่อทํานายปริมาณฝุน PM2.5 ดวยชุดขอมูลทดสอบ โดยแยกเปนรายชั่วโมงตอวันจํานวน ดวยวิธี
วิเคราะหแบบอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล โดยการใชอัลกอริทึม 3 แบบ แลวคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ 
(MRE) และคาเฉลีย่ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (MMRE) โดยไดผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายในแต
ละเดือน แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพแบบจําลองการทํานายในแตละเดือน 

 

iActual คือ คาจริง   
i

ii
i Actual

predictedActual
MRE  

ipredicted  คือ คาพยากรณ 

iActual คือ คาจริง    
ipredicted  คือ คาพยากรณ 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองแสดงใหเห็นวา ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสาํหรับถดถอยเหมาะท่ีสุดในการสรางแบบจําลองการ
พยากรณ โดย มีคา MMRE เทากับ 0.500792335 คาความแมนยําที่ 64.76% การจําลองดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน มีคา 
MMRE เทากับ 0.691964158 คาความแมนยาํที่ 63.67% และแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมใหคา MMRE เทากับ 
0.776058231 และความแมนยําท่ี 32.75% 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตองการหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมท่ีสุดในการสรางแบบจําลอง ซึ่งผลที่ไดรับคือ ซัพ
พอรตเวกเตอรแมชชีน มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด และมีความแมนยําสูงที่สุด  
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ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยจึงสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของนํามาแกไขปรับใชตาม
สถานการณอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันหรือลดปริมาณการเกิดฝุน PM2.5 โดยการณรงคลดการใชรถสวนตัวในการ
เดินทาง เพื่อชวยลดปริมาณฝุน PM2.5 ซึ่งเปนมลพิษที่สําคัญตัวหนึ่งที่เกิดจากทอไอเสียของรถยนต (กัมปนาท เทียนนอย , 

2555: 124-139) นอกจากนี้ทางผูนําชุมชนควรสรางความตระหนักและปลูกจิตใตสํานึกใหกับชุมชน ในเร่ืองการเผาปาหรื อ
การเพาะปลูกโดยใชวิธีการเผาเปนตน (เรไร ลําเจียก, 2558: 27)ผูวิจัยจึงไดนําเสนอขอเสนอแนะเหลานี้ไวเปนอีกแนวทางหน่ึง
ในการแกไขปญหา 
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การพฒันาออนโทโลจีแผนผังออีารสําหรับระบบคนหาความรูเชงิความหมายเพือ่การออกแบบ
ฐานขอมลูเชงิสมัพันธ  

ทนุวงศ จักษุพา1* 

1โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

*aastwc@gmail.com 

บทคดัยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาออนโทโลจีแผนผังอีอารรสําหรับพัฒนาระบบคนหาความรูเชิงความหมายเพื่อ
การออกแบบฐานขขอมูลเชิงสัมพันธธ 2) เพื่อประเมินผลออนโทโลยีแผนผังอีอารรที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยใชรายละเอียดของแผนผังอี
อารสําหรับการพัฒนาออนโทโลจีโดยโปรแกรมโฮโซะและพัฒนาระบบคนหาความรูเชิงความหมายบนฐานออนโทโลจีที่
พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ันโดยอาศัยภาษาพีเอชพี ราฟเอพีไอและภาษาสพารควลเปนเครื่องมือสรางโปรแกรม
ประยุกตการสืบคนความรูเชิงความหมายความ ผูวิจัยไดทําการประเมินประสิทธิผลของออนโทโลจี 2 วิธีคือ (1) การประเมิน
ความเหมาะสมโครงสรางออนโทโลจีโดยผูเช่ียวชาญ (2) การประเมินประสิทธิผลการคนหาจากระบบคนหาเชิงความหมายบน
ฐานออนโทโลจีดวยคาความเท่ียง คาระลึก และคาเอฟเมเชอร ผลการวิจัยพบวาออนโทโลจีที่เสนอมีคาความเหมาะสมใน
ระดับดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.90 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 และมีประสิทธิผลในการคนหาในระดับดีมาก โดยมีคาของคา
ความเที่ยงเทากับ 0.78 คาระลึกเทากับ 0.89 และคาเอฟเมเชอร เทากับ 0.83 

คําสําคัญ: การพัฒนาออนโทโลจี ออนโทโลจี แผนผังอีอาร การคนหาความรูเชิงความหมาย 
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The Development of the E-R Diagram Ontology for a Semantic Knowledge Search 

System on Relational Database Design 

Thanuwong Chaksupa1* 
1 Computer Department, Faculty of Liberals Art and Science, Kasetsart University 

Khamphaengsaen 
*faastwc@gmail.com 

Abstract 

 This research has the following objectives: 1) To develop an E-R diagram ontology for the development 

of a semantic search system for the design of relational databases. 2) To evaluate the developed E-R 

diagram ontology.  The researcher used the details of the ER diagram for ontology development by Hozo 

program and developed an ontology-based knowledge search system developed in the form of a web 

application. The system used tools like PHP language, RAP APIs for PHP language and SPARQL Language to 

create semantic search applications. The researcher has evaluated the effectiveness of the ontologies in 2 

ways which are 1) evaluating the suitability of the ontology by experts 2) evaluating the effectiveness of 

the semantic search  which used the created ontology with precision, recall and F-measure values. The 

results showed that the proposed ontologies were good, with a mean of 3.90 and a standard deviation of 

0.40 and had a very good search efficiency. With a precision of 0.78, a recall of 0.89 and  a F-measure of 

0.83. 

Keywords: ontology development, ontology, ER Diagram, semantic search 
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1. บทนาํ

แผนผังอีอาร(E-R Diagram) ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญเบื้องตนเพราะสามารถสะทอนภาพถึงโครงสรางขอมูลที่ตองการ
จัดเก็บลงในฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ(Relational Database)  จากการสอนในรายวิชาระบบฐานขอมูล(Database System) 

นิสิตช้ันปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําแพงแสน ภาค
เรียนที ่1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 98 คน พบวาผูเรียนสวนหนึ่งขาดความเขาใจและขาดเคร่ืองมือและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อแกไขปญหาการออกแบบแผนผังไดอยางเปนข้ันตอนและถูกตอง ผูวิจัยจึงเสนอการพัฒนาออนโทโลจีแผนผังอีอารที่
ประกอบดวยแนวคิด ความสัมพันธระหวางแนวคิดและเง่ือนไขของการสรางแผนผังอีอาร โดยใชโปรแกรมโฮโซะ(Hozo) เพื่อ
ตอบสนองระบบการคนหาความรูเชิงความหมายในออนโทโลจีสําหรับการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยอาศัยภาษาพี
เอชพี(PHP) ทํางานรวมกับภาษาสพารควล(SPARQL) เพ่ือเปนแนวทางแนะนําการชวยออกแบบโครงสรางฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ และลดเวลาการเรียนรูการออกแบบแผนผังอีอารเพื่อนําไปสูการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่ถูกตอง 

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาออนโทโลจีแผนผังอีอารสําหรับพัฒนาระบบคนหาความรูเชิงความหมายเพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ 
2) เพื่อประเมินผลออนโทโลยีแผนผังอีอารที่พัฒนาข้ึน

3. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดสําคัญของการศึกษาคร้ังนี้คือออนโทโลจี ซึ่ง W3C Semantic Web Activity  (2001) ไดสรุปวาออนโทโลจี

หมายถึงการรวบรวมคําศัพทตาง ๆ เปนที่ยอมรับและสามารถใชรวมกันไดในขอบเขตที่สนใจ (domain) สามารถแลกเปลี่ยน
ระหวางคอมพิวเตอรดวยกันได ประกอบดวยแนวคิด (Concept) หรือคลาส (Class) อินแสตนต (Instances) คุณสมบัติ 
(Properties) ความสัมพันธ (Relations) เ ง่ือนไข (Constrains) และความหมายในเชิงตรรกะ ทําใหสามารถถูกแปล
ความหมาย (Interpretation) หรือทําการอนุมาน (Inference) ความหมายโดยคอมพิวเตอรได 

Andreas and Steinmetz (2004), J. Brank (2005)  ไดประเมินความเหมาะสมออนโทโลจีที่สรางขึ้นในงานวิจัยของ
ตนเองโดยวัดความเที่ยง คาระลึกและคาเอฟเมเชอร ซึ่งผูวิจัยครั้งนี้ไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชดวย 

Foster et al. (2015)  ไดทําการวิจัยในการคน หาคําถามจากฐานขอมูลโดยอาศัยออนโทโลจีแตประสบปญหาความ
คลาดเคลื่อนจากความหมายของคําสําคัญ (key word) ที่ใชเรียกคนโดยผานคําสั่งสพารควล (SPARQL) ทําใหประสิทธิภาพ
ความเที่ยงของการคนหาลดลง 

G.Madhu, Govardhan, and Rajinikanth (2011) ไดทําวิจัยเชิงสํารวจโดยใชออนโทโลจีสนับสนุนการคนหาขอมูลแบบ
เชิงความหมายที่ในเครือ ขายเว็บ ทําใหไดขอมูลตรงกับความตองการของผู ใชมากท่ีสุดสามารถแก ปญหาการคนขอมูลแบบ 

เดิมซึ่งขอมูลจะถูกดึงถาบรรจุคาของคําสําคัญไวเทาน้ัน 

Nattapong, Kultida, and Wanida (2014) ไดทําการวิจัยสรางระบบคนหาเชิงความหมายสําหรับการจัดการภัยแลงใน
ลุมน้ําชีจากออนโทโลจีที่เกี่ยวของกับภัยแลงโดยอาศัยโปรแกรมจัดการโปรแกรมประยุกตออนโทโลจีโอเอเอ็ม ระบบการคนหา
ดัง กลาวมีคาความเที่ยงสูงเพราะใชคําสําคัญสําหรับคนจากอินสแทนตในออนโทโลจีใหผูใชเลือกไดจากกลองรายการ (list 
box) ในสวนติดตอกับผูใช จึงชวยขจัดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายของคําสําคัญถาผูใชกําหนดเอง แนวทางการ
ออก แบบระบบดังกลาวนี้ไดถูกนํามาเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อจัดสรางระบบคนหาเชิงความหมายเพื่อการออกแบบ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
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นฤพนธ พนาวงศ และ จักรกฤษ เสนห (2554) ทําการวิจัยสรางระบบสืบคนขอมูลการทองเที่ยวเชิงความหมายโดยอาศัย
ออนโทโลจี การสืบคนใชวิธีรับคําสําคัญจากผูใชสงไปยังคําสั่งสพารควลเพื่อดึงขอมูลจากออนโทโลจี ซึ่งไดขอมูลที่ไมตรงความ
ตองการจํานวนมาก เพราะมีความคลาด เคลื่อนในการแปลความหมายคําสําคัญมีผลทําใหความเที่ยงลดลง  

ภาษาสพารควลเปนภาษาสอบถาม )Query Language) มาตรฐานในการใชสําหรับสืบคนขอมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ออนโทโลจี (Sbodio et al, 2010) หากนําไปเปรียบเทียบกับภาษาเอสคิวแอล(SQL)จะแบงเปน 2 สวนคือ สวน SELECT เป
นตัวแปรที่ใชเก็บคาผลลัพธและ WHERE เปนเงื่อนไขในการสืบคนขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ภาษาสพารควลและรูปแบบภาษาสพารควล 

รูปแบบภาษาสพารควล ตัวอยางภาษาสพารควล 

PREFIX Xmlns: rdbonto = “http://www.mydomain.com/rdbonto.owl” 
SELECT ?Constraints SELECT ?ColumnConstrain  ?ColumnTypeConstrains 

WHERE { Basic Graph Pattern} WHERE { a:Entities:consistof?ColomnIsA?PrimaryKey} 

 PREFIX เปนการกําหนดกลมุในการอางอิงขอมูลเอกสาร OWL โดยจะประกาศไวที่สวนเริ่มตน  

 SELECT เปนการระบุตัวแปรท่ีจะแสดงผล โดยจะตองมีเครื่องหมาย ? นําหนาตัวแปร เชน ?ColumnConstrain 

(ประเภทเง่ือนไขคอลัมน) ?DataTypeConstraint (ประเภทเง่ือนไขชนิดขอมูล) เปนตน  

 WHERE เปนเงื่อนไขในการเรียกคนขอมูล เชน a:entities:consistofprimarykeyConstraint ?Entitiesจะนําขอมูล
ทีเ่กี่ยวกับการบังคับเงื่อนไขคียคอลัมนทั้งหมดที่มีเก็บไวในตัวแปร  ?Entities เปนตน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางคําคนท่ีเลือกมาจากคําที่ระบุถึงการสรางแผนภาพอีอารทั้งหมดในออนโทโลจีเปนจํานวน 90 ชุด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

(1) อุปกรณฮารดแวร(Hardware) ที่ใชในการทดลองเคร่ืองคอมพิวเตอรพีซีหนวยความจํา 8 MB Intel-CPU core-i 7 

ฮารดดิสกจุ 1 TB   (2) ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการวินโดว10(Window 10) (3) ซอฟตแวรประมวลผลภาษาคอมพิวเตอรพีเอช
พี(PHP) (4) ซอฟตแวรไลบารีราฟ(RAP API) สําหรับการเรียกคนเชิงความหมายจากออนโทโลจี (5) ซอฟตแวรระบบจัดการ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล(MySQL) 

การเกบ็รวบรวมขอมลู 

รวบรวมคําศัพทที่เกี่ยวของกับการสรางแผนผังอีอารและท่ีเกี่ยวของกับการสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธทั้งหมดพ่ือนําไป
จัดสรางออนโทโลจี 

การวเิคราะหขอมลู 

ในงานวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะหเพื่อยืนยัน (1) ประเมินความเหมาะสมความเหมาะสมของโครง สรางออนโทโลจีในดาน
ตางๆ โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน  (2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบคน หาการออกขอสอบเชิงความหมายดวยคาหนวย
วัดตางๆ ไดแก ความเท่ียง(precision) คาระลึก (recall) และคาเอฟเมเชอร (F-measure)  โดยสูตรการคํานวณดังน้ี 
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ความเที่ยง             =   จํานวนอินสแตนซผลลัพธที่ถูกตองที่ถูกคนคืน / จํานวนอินสแตนซทั้งหมดท่ีถูกคนคืน 

คาระลึก             =    จํานวนอินสแตนซผลลัพธที่ถูกตองที่ถูกคนคืน  /  จํานวนอินสแตนซที่ถูกตองทั้งหมด            

คาเอฟเมเชอร       =     2 x (ความเที่ยง x  คาระลึก) / (ความเที่ยง + คาระลึก) 

การออกแบบและพฒันาระบบ 

1. พัฒนาออนโทโลจี เปนไปตามขั้นตอนของ Noy and McGuiness (2001) ดังนี้ (1) กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค
ของออนโทโลจี (2)การใชงานซํ้าถึงแมงานวิจัยนี้เปนการสรางตนแบบออนโทโลจีแผนผังอีอารแตสามารถนําไปปรับปรุงเพื่อให
รองรับในสาขาวิชาอื่นได (3)แจกแจงคําศัพท เปนการกําหนดนิยาม คําศัพท และคุณสมบัติตางๆ ที่ใชสรางออนโทโลจีจาก
รายละเอียดแผนผังอีอารที่ศึกษารวบรวมได (4) กําหนดคลาสหรือแนวคิดที่เกี่ยวของกับออนโทโลจีแผนผังอีอาร (5) กําหนด
คุณสมบัติลักษณะประจํา (attribute) ของคลาสหรือความสัมพันธระหวางคลาส ซึ่งไดแก ความสัมพันธแบบ "จัดเปน (is-a)", 

ความสัมพันธแบบ "เปนสวนหนึ่งของ (part-of: p/o)"  , ความสัมพันธแบบ "เปนคุณสมบัติ (attribute-of: a/o (6) กําหนด
เงื่อนไขใหคุณสมบัติหรือคลาส เชนความสัมพันธกับอินสแทนตของคลาสที่มีลักษณะแบบมากกวา 1 (7) สรางอินสแทนตหรือ
คาคุณสมบัติตาง ๆ เปนตัวอยางของคลาสใหกับออนโทโลจีที่สรางข้ึนมูลใหเปนอินสแทนตหรือคาคุณสมบัติดังกลาว  

2. พัฒนาระบบคนหาเชิงความหมายบนฐานออนโทโลจีแผนผังอีอารเพื่อชวยการออกแบบสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

สถาปตยกรรมของระบบคนหาเชิงความหมายเพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
สถาปตยกรรมของระบบคนหาเชิงความหมายเพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธดังภาพที่1 มีการทํางานเรียงลําดับ

ตามหมายเลขดังตอไปนี้  

  ภาพที่1. สถาปตยกรรมของระบบคนหาเชิงความหมายโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
หมายเลข 1. ปอนคําสําคัญ(keyword)แผนผังอีอารที่ตองการคนหาการคนหา เชน ใสคําวา entity เพื่อตองการหาวา 

การสรางเอนทิตีตองเกี่ยวของสวนใดในการพิจารณาสรางแผนผังอีอารบาง 
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หมายเลข2. สงคําสําคัญไปยังสวนคนหาเชิงความหมาย(Ontology Semantic Search) ณ. ที่น้ีจะสงคําวา entity ผาน
ทางคําสั่งเขาถึงออนโทโลจี(Ontology Access API) จากนั้นอาศัยภาษาสพารควลและตัววิเคราะหคํา(Parser) ทําการคนหา
เชิงความหมายที่ตรงกับคําวา entity ผลลัพธการคนหาเชิงความหมายจากออนโทโลจีแผนผังอีอารจะสงกลับไปยัง
แอพพลิเคชั่นเลเยอร(Application Layer)  

หมายเลข3. ผลลัพธ(Semantic knowledge from RDB-ontology Searching) จากตัวอยางคือขอมูลคําศัพทอีอาร
เชน entity, entityTypes, entity-Relationships, keyConstraints, dataTypes  เปนตน  

5. ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาออนโทโลจีตามวัตถุประสงควิจัยขอที่ 1. ตามแบบของ Noy and McGuiness (2001) ไดรูปแบบของ
ออนโทโลจีดังภาพที่ 2 

ภาพที2่  โครงสรางออนโทโลจีรายละเอียดโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
ผลการสรางออนโทโลจีดังภาพท่ี 2 และสามารถอธิบายความหมายของโครงสรางออนโทโลจีพอสังเขปไดดังนี้ 

1. คลาส RDBItem เปนคลาสแทนคาํศัพททั้งหมดในการสรางฐานขอมลูเชิงสัมพันธ รวมทั้งสิ้น 90 อินสแตนท
2. คลาส Entity เปนคลาสบงบอกถึงชนิดและสวนประกอบของเอ็นทิตมีีขอมูลทั้งหมด 9 อินสแตนท
3. คลาส RelationShip เปนคลาสบงบอกถึงชนิดของความสัมพันธระหวางเอ็นทิตีมีขอมูลทั้งหมด 3 อินสแตนท
4. คลาส AttributesTypes เปนคลาสบงบอกถึงชนิดแอททริบิวตขอมูลมี 3 อินสแตนท
5. คลาส Constrains เปนคลาสบงบอกเงื่อนไขแอททริบิวตหรือคอลมันมี 28 อินสแตนท
6. คลาส DataTypes เปนคลาสบงบอกชนิดขอมูลมี 40 อินสแตนท
7. คลาส DataTypeConStraint เปนคลาสบงบอกเง่ือนไขชนิดขอมลูมี 15 อินสแตนท
8. คลาส ColumnTypeConStraints เปนคลาสบงบอกเง่ือนไขคอลัมนมี 2 อินสแตนท
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสรางออนโทโลจีตามวัตถปุระสงคการวิจัยขอท่ี 2. ไดผลดังตารางที่ 2 

                                           ตารางที2่ ผลการประเมินออนโทโลจี 
รายการประเมิน s.d. 

1.ความเหมาะสมการจดักลุมคลาส 4.00 0.00 
2. ความครอบคลมุการเก็บความรู 4.33 0.58 
3. ความเหมาะสมของช่ือคลาส 3.67 0.58 
4.ความเหมาะสมของลําดับคลาส 4.33 0.58 
5. ความเหมาะสมของคณุสมบัติคลาส 3.67 0.58 
6. ความสัมพันธระหวางคลาส 4.00 0.00 
7. ช่ือความสัมพันธเขาใจงาย 3.67 0.58 
8. ชนิดขอมูลเหมาะสม 4.00 0.00 
9.เนื้อหาออนโทโลจีมีความถูกตอง 3.67 0.58 
10. ภาพรวมเหมาะสม 3.67 0.58 

เฉลี่ย 3.90 0.40 
        โดยชวงการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด, คาเฉลี่ยเทากับ 

3.51 – 4.50 หมายความวา มีความเหมาะสมระดับมาก, คาเฉลีย่เทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง, คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา มีความเหมาะสมระดับนอย, คาเฉลี่ยเทากับ 1.01 – 1.50 หมายความ
วา มีความเหมาะสมระดับนอยทีส่ดุ ผลการประเมินจากตารางที่2 พบวา คะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมของโครงสรางออนโทโล
จีที่จัดสรางเทากับ 3.90 ซึ่งมีความเหมาะสมมาก 

3. การประเมินระบบซึ่งทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบตามวัตถุประสงคการวิจัยประการที่2 โดยใชคาความ
เที่ยงพบวามีผลลัพธจํานวนขอมูลที่ถูกดึงเปนจํานวนเฉลี่ย 80 ชุด จากขอมูลทั้งหมด 90 ชุด มีคุณลักษณะตามตองการเปน
จํานวนเฉลี่ย 70 ชุด มีคุณลักษณะที่ไมตองการเปนจํานวนเฉลี่ย 10 ชุด ซึ่งคิดเปนคาความเที่ยงเทากับ 0.78 คาระลึกเทากับ 
0.89 และคาเอฟเมเชอร เทากับ 0.83 

4. ตัวอยางหนาจอภาพของระบบคนหาเชิงความหมายเพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธแสดงดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3 จอภาพการทํางานของระบบคนหาเชิงความหมายจากออนโทโลจีแผนภาพอีอารเพื่อการออกแบบฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ 
ซึ่งเปนผลมาจากการสงคําสั่งสปาควลดังนี้ 
 
 

 

 

 

SELECT ?Entity , ?RelationShip, ?Column , ?Constrains 

WHERE ?Entity:?RelationShip, ?Entity:?Column, ?Column:ColumnTypeConstrains 
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6. อภิปรายผลวิจัย

1. จากผลสรุปความเห็นของผูเชียวชาญที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางออนโทโลจีแผนภาพอีอารที่สราง พบวา
มีคาในระดับดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.90 และคาเบี่ยงมาตรฐาน  0.40  เพราะผูวิจัยไดไดดําเนินการออกแบบออนโทโลจีแผนภาพอี
อารตามที่ Noy and McGuiness (2001) ไดระบุไว 

2. จากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบคนหาเชิงความหมายบนฐานออนโทโลท่ีสรางข้ึน  ดวยคาความเท่ียง
(precision) คาระลึก(recall) และคาเอฟเมเชอร (F-measure) พบวา มีคาความเที่ยงเทากับ  0.78 คาระลึกเทากับ 0.89 
และ คาเอฟเมเชอรเทากับ 0.83 ซึ่งมีคาท่ีสูงเปนเพราะในการระบุคําสําคัญของผูใชงานจะตรงกับคําท่ีมาจากคําที่เปนคาอินแส
ตนตของออนโทโลจีทําใหหมดความหมายกํากวมจากคําสําคัญ ผลลัพธจากการคนหาเชิงความหมายคนหาเชิงความหมายจึง
แสดงออกมาและตรงกับความตองการในระดับดี ( Wachana, Anuchai, and Marut, 2015 ) 

7. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกตใชงาน
ควรพัฒนาความสามารถของระบบคนหาเชิงความหมายจากออนโทโลจีแผนภาพอีอารใหสมบูรณมากข้ึน เพื่อรองรับการ

นําไปใชประโยชนจริงในการเรียนการสอนวิชาระบบฐานขอมูล 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรบรรจุขอมูลรายละเอียดการสรางแผนภาพอีอารในออนโทโลจีใหมากย่ิงข้ึน เพื่อรองรับการนําไปใชประโยชนจริงใน

การเรียนการสอน 
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การตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดในระบบใหน้ําการเกษตรแบบใชน้ํานอย 

ดวยโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ 

ภัทรพล นวประยูรเวช1  ภาณุวิชญ ดวงศิริ1  และเจษฎา สายใจ1* 

1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
* jedsada@eng.buu.ac.th

บทคัดยอ 

บทความนี้เสนอวิธีตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดในระบบใหน้ําการเกษตรแบบใชน้ํานอยดวยแบบจําลอง
คณิตศาสตรโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับขนาด 3 ช้ัน และ 20 โหนดในช้ันซอน การเรียนรูของโครงขายประสาท
เทียมใชขอมูลอัตราการไหลของนํ้าในทอยอยลําดับที่ 1 ของระบบนํ้าหยดท่ีมี 4 ทอยอย ผลการทดสอบพบวาแบบจําลอง
คณิตศาสตรสามารถตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดไดหลายจุดในเวลาเดียวกัน และมีความแมนยําเฉลี่ยรอยละ 81.09 เมื่อ
ทดสอบกับทอยอยท้ังหมดในระบบเดียวกัน 
คําสําคัญ: หัวน้ําหยด การอุดตัน แบบจําลองคณิตศาสตร โครงขายประสาทเทียม 
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Clogging Detection of Water Dripper in the Micro Irrigation System 

using Back Propagation Artificial Neural Network 

Pattarapol Navaprayoonvach1, Panuvit Duangsiri1, and Jedsada Saijai1* 
1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University 

* jedsada@eng.buu.ac.th

Abstract 

Clogging detection of water dripper in the micro irrigation system is presented in this paper. 

Mathematical model, which is constructed from the back propagation artificial neural network (ANN), is 

used for the detection. The model has 3 layers with 20 hidden nodes and uses the water flow rate, which 

is measured from the first drip line of the 4-drip line, for the supervised learning. The experimental results 

show that the water drippers with clogging can be simultaneously detected with the average accuracy of 

81.09%. 

Keywords: water dripper, clogging, mathematical model, artificial neural network 

1. บทนํา

น้ําเปนปจจัยสําคัญสําหรับพืชเน่ืองจากเปนตัวกลางนําสารอาหาร ควบคุมการคายน้ําและปฏิกิริยาเคมีในเซลลพืช 
ดังน้ันการใหน้ําแกพืชสงผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ (วันชัย คุปวานิชพงษ, 
2555) ซึ่งระบบใหน้ําการเกษตรมีหลายแบบและการเลือกใชขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณแหลงน้ํา ชนิดของพืช ภูมิ
ประเทศ (สุดสายสิน แกวเรือง, 2553)  ระบบใหน้ําแบบใชน้ํานอย (Micro Irrigation System) เปนอีกระบบหนึ่งที่มีการใช
งานมากเนื่องจากสามารถประหยัดน้ําและควบคุมปริมาณน้ําและสารอาหารไดดีกวาวิธีการอ่ืน ๆ (Sinha et al., 2017) 

สําหรับระบบใหน้ําแบบใชน้ํานอยดวยหัวน้ําหยดมักเกิดปญหาการอุดตันของหัวน้ําหยด (Clogging) สงผลใหผลผลิตลดลงหรือ
เสียหาย (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543) สวนใหญเกษตรกรจะใชแรงงานคนเพื่อหาความผิดปกติของหัวน้ําหยด เชน 
สํารวจดวยสายตา ดูการเปลี่ยนแปลงความดันจากมาตรวัด  หรือฟงเสียงที่ผิดปกติ เปนตน ซึ่งตองใชเวลาและแรงงาน
คอนขางมากสําหรับระบบน้ําหยดในพื้นท่ีขนาดใหญหรือระบบท่ีใชทอสงน้ําแบบฝงใตดิน 
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ภาพท่ี 1 การอุดตันของหัวน้ําหยด 

ที่มา: https://edenbythebay.blogspot.com/2013/05/raised-bed-revamp.html 

ในปจจุบันมีงานวิจัยที่เสนอวิธตีรวจจับความผิดปกติของทอสงน้ําเปนจํานวนมาก เชน วิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน 
(Support vector machine) โดยการจดจําและแยกแยะรูปแบบการรั่วของทอนํ้าจากขอมูลแรงดันและอัตราการไหล ณ จุด
ตาง ๆ (Candelieri, A. et al., 2014) วิธีการแปลงฟูริเยรอยางเร็ว (Fast Furrier Transform: FFT) โดยการวิเคราะหแรงดัน
และอัตราการไหลในสภาวะช่ัวครูเพื่อตรวจจับและระบุจุดรั่วในทอสงน้ําเดี่ยวซึง่มีจุดจายน้ําหลายจุด (Lee, S.J. et al., 2012) 

วิธีการใชสัญญาณลักษณะเฉพาะของการรั่ว (Leak signal signature) ทําใหสามารถตรวจจับและระบุตําแหนงจุดรั่วได แตจะ
สามารถทําไดเพียงหน่ึงจุด ณ เวลาใด ๆ (Casillas, M.V. et al., 2015) วิธีการแปลงเวฟเลท (Wavelet transform) ซึ่ง
สามารถตรวจจับและระบุตําแหนงร่ัวไดสองจุดในเวลาเดียวกัน (E. A. Claudia Deniss et al., 2012) 

จากงานวิจัยที่ผานมายังขาดการศึกษาเก่ียวกับวิธีตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดในระบบใหน้ําการเกษตร 
โครงการวิจัยนี้จึงไดศึกษาและเสนอวิธีตรวจจับดวยแบบจําลองคณิตศาสตรโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับท่ี
สามารถตรวจจับการอุดตันไดหลายตําแหนงในเวลาเดียวกัน 

2. วตัถุประสงคและขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางวิธีตรวจจับการอุดตันของหัวน้ําหยดดวยแบบจําลองคณิตศาสตรโครงขายประสาท
เทียมที่สามารถตรวจจับการอุดตันไดหลายตําแหนงในเวลาเดียวกัน โดยมีขอบเขตเพ่ือตรวจจับการอุดตันในระบบใหน้ํา
การเกษตรแบบทอแขนงจํานวน 4 ทอยอย แตละทอยอยมีความยาว 5 เมตร มีหัวน้ําหยดจํานวน 5 จุด หางกันจุดละ 1 เมตร 
บนทอยอยแตละทอ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 การสรางระบบใหน้ําการเกษตร 
ระบบใหน้ําการเกษตรท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวยถังจายนํ้า ทอหลัก ทอรอง และทอยอยจํานวน 4 ทอ แตละทอ

ยอยมีหัวน้ําหยดจํานวน 5 จุด แตละจุดหางกัน 1 เมตร แบบผังและโครงสรางระบบใหน้ําการเกษตรที่ใชในงานวิจัยน้ีแสดงดัง
ภาพที่ 2 และภาพที ่3 ตามลําดับ 

ภาพท่ี 2 แบบผังระบบใหน้าํการเกษตรท่ีใชในงานวิจัย 
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ภาพท่ี 3 โครงสรางระบบใหน้ําการเกษตรที่ใชในงานวิจัย 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ติดตั้งเซนเซอรวัดอัตราการไหลที่ทอยอยแลวใชกลองบันทึกขอมูลเก็บอัตราการไหลที่ เกิดข้ึนลงในการด
หนวยความจํา ดังแสดงในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 โดยกําหนดใหหัวน้ําหยดมีสถานะได 2 แบบ คือปกติ และอุดตัด ดังนั้นจะได
จํานวนขอมูลอัตราการไหลเทากับ 25 = 32 ชุด ในแตละทอยอย และใชขอมูลจากทอยอยลําดับที่ 1 ในการสรางแบบจําลอง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การติดตั้งเซนเซอรวัดอตัราการไหล 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงสรางของกลองเก็บขอมูล 

 

3.3 การแปลงขอมลูเปนโดเมนความถี่ 
นําขอมูลโดเมนเวลาท่ีเก็บไดมาแปลงใหอยูในโดเมนความถ่ีโดยใชการแปลงฟูริเยสําหรับสัญญาณไมตอเนื่อง 

(Discrete Fourier Transform: DFT) ดังสมการที่ (1) 

1

0

2 2
cos sin

N

k n
n

kn kn
X x j

N N
          (1) 

โดยท่ี N  หมายถึงจํานวนสัญญาณโดเมนเวลาที่ใชในการแปลงฟูริเย , 
k

X  หมายถึงขนาดของสัญญาณลําดับที่ 
0,1, ..., 1k N , และ 

n
x  หมายถึงสัญญาณโดเมนเวลาแบบสุมลําดับที่ 0,1, ..., 1n N  

 การแปลงฟูริเยสําหรับสัญญาณไมตอเนื่องในงานวิจัยนี้ใชวิธีคํานวณการแปลงฟูริเยอยางเร็ว (Fast Fourier 

transform: FFT) เพื่อชวยลดเวลาในการคํานวณ 

 

3.4 การแสดงผลสถานะของหัวน้ําหยด 

การแสดงผลสถานะของหัวน้ําหยดกําหนดดังตารางที่ 1 โดยที่ 0 แทนสถานะปกติ และ 1 แทนสถานะอุดตัน 
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ตารางที่ 1 การแสดงผลสถานะของหัวนํ้าหยดในแตละทอยอย 
ที ่ สถานะ ตําแหนงหัวน้ําหยด ที ่ สถานะ ตําแหนงหัวน้ําหยด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 ไมมีจดุอุดตัน 0 0 0 0 0 17 อุดตันจุดที่ 5 0 0 0 0 1 

2 อุดตันจุดท่ี 1 1 0 0 0 0 18 อุดตันจุดที่ 1 และ 5 1 0 0 0 1 

3 อุดตันจุดท่ี 2 0 1 0 0 0 19 อุดตันจุดที่ 2 และ 5 0 1 0 0 1 

4 อุดตันจุดท่ี 1 และ 2 1 1 0 0 0 20 อุดตันจุดที่ 1 2 และ 5 1 1 0 0 1 

5 อุดตันจุดท่ี 3 0 0 1 0 0 21 อุดตันจุดที่ 3 และ 5 0 0 1 0 1 

6 อุดตันจุดท่ี 1 และ 3 1 0 1 0 0 22 อุดตันจุดที่ 1 3 และ 5 1 0 1 0 1 

7 อุดตันจุดท่ี 2 และ 3 0 1 1 0 0 23 อุดตันจุดที่ 2 3 และ 5 0 1 1 0 1 

8 อุดตันจุดท่ี 1 2 และ 3 1 1 1 0 0 24 อุดตันจุดที่ 1 2 3 และ 5 1 1 1 0 1 

9 อุดตันจุดท่ี 4 0 0 0 1 0 25 อุดตันจุดที่ 4 และ 5 0 0 0 1 1 

10 อุดตันจุดท่ี 1 และ 4 1 0 0 1 0 26 อุดตันจุดที่ 1 4 และ 5 1 0 0 1 1 

11 อุดตันจุดท่ี 2 และ 4 0 1 0 1 0 27 อุดตันจุดที่ 2 4 และ 5 0 1 0 1 1 

12 อุดตันจุดท่ี 1 2 และ 4 1 1 0 1 0 28 อุดตันจุดที่ 1 2 4 และ 5 1 1 0 1 1 

13 อุดตันจุดท่ี 3 และ 4 0 0 1 1 0 29 อุดตันจุดที่ 3 4 และ 5 0 0 1 1 1 

14 อุดตันจุดท่ี 1 3 และ 4 1 0 1 1 0 30 อุดตันจุดที่ 1 3 4 และ 5 1 0 1 1 1 

15 อุดตันจุดท่ี 2 3 และ 4 0 1 1 1 0 31 อุดตันจุดที่ 2 3 4 และ 5 0 1 1 1 1 

16 อุดตันจุดท่ี 1 2 3 และ 4 1 1 1 1 0 32 อุดตันทั้งหมด 1 1 1 1 1 

3.5 การเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม 
โครงขายประสาทเทียม (Artificial neural network: ANN) เปนแบบจําลองคณิตศาสตรที่สรางจากการเรียนรู

ขอมูลที่มีอยูเดิมแลวนําไปทํานายผลที่จะเกิดขึ้นจากขอมูลใหม โดยภาพที่ 6 แสดงโครงขายประสาทเทียมชนิดหลายชั้น 

ภาพท่ี 6 โครงขายประสาทเทียมชนิดหลายชั้น 

ที่มา: Kriesel, D. (2007). A Brief Introduction to Neural Networks (ZETA2-EN). 

การทํางานของโครงขายประสาทเทียมโหนดที่ j ในช้ันท่ี k สามารถอธิบายดวยสมการท่ี 2 

1

n
k k k k

j ij i j
i

y f w x b        (2) 

โดยท่ี k

i
x  หมายถึงคา อินพุตโหนดท่ี i  ของช้ันที่  k , k

ij
w  หมายถึงคาน้ํ าหนักระหวางโหนดที่  i  กับ  j ,              

k

j
b  หมายถึงคาไบอัสโหนดที่ j  ของช้ันท่ี k , k

j
y  หมายถึงคาเอาตพุตโหนดที่ j  ของช้ันท่ี k , และ ()f หมายถึงฟงกชันกระตุน 
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ในบทความวิจัยนี้ใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับ (Back propagation ANN) ที่มี 3 ช้ันยอย และ 20 

โหนดในช้ันยอย โดยแบงขอมูลเปน 3 สวน คือขอมูลสําหรับเรียนรู (Training) 80% ขอมูลสําหรับเลือกแบบจําลอง 
(Validation) 10% ขอมูลสําหรับวัดความแมนยํา (Testing) 10% และใชภาษาไพทอน (Python) ในการเขียนโปรแกรม 

วิธีการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียมแสดงดังผังโปรแกรม (Flowchart) ในภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ผังโปรแกรมการเรยีนรูของโครงขายประสาทเทียม 

 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ขอมลูอัตราการไหลท่ีเก็บไดในโดเมนเวลาและโดเมนความถี ่
ตัวอยางอัตราการไหลในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่จากการแปลงฟูริเยแสดงดังภาพท่ี 8 

นําขอมูลเขาสูการเรียนรู 

คํานวณคาเอาตพุตและคํานวณ
ฟงกชันตนทุนจากความคลาดเคลือ่น 

ปรับคาน้ําหนักและคาไบอัสดวย
ขั้นตอนวิธกีารเคลื่อนลงตามความชัน 

ความผิดพลาด  
นอยกวาคาเปาหมาย 

จํานวนรอบคํานวณ
มากกวาคากําหนด 

นับจํานวนรอบคํานวณเพิ่มขึ้น 1 รอบ 

กําหนดคานํ้าหนักและคาไบอัสเริม่ตน 

กําหนดจํานวนรอบการคํานวณ 

จบการทํางาน 

เร่ิมการทํางาน 

จริง 

จริง 

เท็จ 

เท็จ 
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(ก) ไมมีจุดอุดตัน 

(ข) อุดตันจุดที่ 1 

(ค) อุดตันจุดที่ 1 และ 2 

 (ง) อุดตันจุดที่ 1 และ 3  

ภาพท่ี 8 ตัวอยางอัตราการไหลในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ที่สถานะตาง ๆ ของหัวน้ําหยด 

ในภาพที่ 8(ก) พบวาอัตราการไหลเฉลี่ยในโดเมนเวลามีคาสูงสุดเมื่อไมมีการอุดตันของหัวน้ําหยด แตในภาพที่ 8(ข) 
และ 8(ค) นั้นอัตราการไหลเฉลี่ยมีคาลดลงเน่ืองจากการอุดตันที่หัวน้ําหยด โดยมีคาแปรผันตรงกับจํานวนหัวน้ําหยดที่อุดตัน 
ดังนั้นหากจํานวนหัวน้ําหยดท่ีอุดตันมีคาเทากันแตตําแหนงไมเหมือนกัน พบวาจะมีอัตราการไหลเฉลี่ยใกลเคียงกันแตมี
ลักษณะของสัญญาณตางกันซ่ึงสังเกตไดยากในโดเมนเวลา แตเมื่อวิเคราะหอัตราการไหลในโดเมนความถี่สําหรับกรณทีีจ่าํนวน
หัวน้ําหยดที่อุดตันมีคาเทากันแตตําแหนงไมเหมือนกันพบวามีคุณลักษณะที่แตกตางกันและสังเกตไดชัดเจนกวาในโดเมนเวลา
ดังแสดงในภาพท่ี 8(ค) และ 8(ง) จึงเหมาะสําหรับการนําไปสรางแบบจําลองคณิตศาสตรโครงขายประสาทเทียม 

4.2 ความแมนยําของโครงขายประสาทเทียม 

ผลการทดสอบกับทอยอยท่ี 1 และ 2 ทอยอยที่ 3 และ 4 แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความแมนยําของโครงขายประสาทเทียมกับทอยอยที่ 1 และ 2 

สถานะจริงของหัวน้ําหยด สถานะของหัวน้ําหยดจากการคาดหมายของโครงขายประสาทเทียม 
ทอยอยท่ี 1 ทอยอยท่ี 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 แมนยํา 1 2 3 4 5 แมนยํา 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 1 80% 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100% 1 0 0 0 0 100% 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100% 0 1 0 0 0 100% 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100% 0 0 1 0 0 100% 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 100% 0 0 0 1 0 100% 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 1 100% 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 100% 1 1 0 0 0 100% 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100% 1 0 1 0 0 100% 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 1 0 80% 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100% 1 0 0 0 1 100% 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 100% 0 1 1 0 0 100% 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 100% 0 1 0 1 0 100% 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 0 1 0 0 1 100% 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 100% 0 0 1 1 0 100% 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100% 0 0 1 0 1 100% 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 1 1 100% 

1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 100% 1 1 1 0 0 100% 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 80% 1 1 0 0 0 80% 

1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 100% 0 1 0 0 1 100% 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 100% 1 0 1 1 0 100% 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 100% 1 0 1 0 0 80% 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100% 1 0 0 1 1 100% 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 100% 0 1 1 1 0 100% 

0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 100% 0 1 1 0 0 80% 

0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100% 0 1 0 0 1 80% 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100% 0 0 0 1 1 80% 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 100% 1 0 0 0 0 40% 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 80% 0 1 1 0 1 80% 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 100% 0 0 0 1 0 40% 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 80% 0 0 0 0 1 40% 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 80% 0 1 0 1 0 60% 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 80% 1 1 0 1 1 80% 

แมนยําเฉลี่ย 96.88% แมนยําเฉลี่ย 86.88% 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความแมนยําของโครงขายประสาทเทียมกับทอยอยที่ 3 และ 4 

สถานะจริงของหัวน้ําหยด สถานะของหัวน้ําหยดจากการคาดหมายของโครงขายประสาทเทียม 
ทอยอยท่ี 3 ทอยอยท่ี 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 แมนยํา 1 2 3 4 5 แมนยํา 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 100% 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100% 1 0 0 0 0 100% 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100% 0 1 0 0 0 100% 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100% 0 0 1 0 0 100% 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 100% 0 0 0 1 0 100% 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0 0 0 1 100% 

1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 100% 1 1 0 0 0 100% 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100% 1 0 1 0 0 100% 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 80% 1 0 0 1 0 100% 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 80% 1 0 0 0 1 100% 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 100% 0 1 1 0 0 100% 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 80% 0 1 0 1 0 100% 

0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 0 1 0 0 1 100% 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 60% 0 0 1 1 0 100% 

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 100% 0 0 1 0 1 100% 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 80% 0 0 0 1 0 80% 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 40% 0 0 1 1 0 40% 

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 40% 0 0 0 0 0 40% 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 40% 0 0 1 0 1 40% 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 60% 0 0 1 0 0 60% 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 60% 0 0 1 0 0 60% 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 40% 0 0 0 0 1 60% 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 60% 0 1 0 0 0 60% 

0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 60% 0 0 0 0 1 60% 

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 40% 0 1 0 1 0 80% 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 60% 0 0 0 1 1 80% 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 20% 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 1 40% 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 20% 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 40% 0 1 0 0 0 0% 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 20% 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 80% 1 1 0 1 1 80% 

     แมนยําเฉลี่ย 67.50% แมนยําเฉลี่ย 73.12% 
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5. สรปุผลและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบวาอัตราการไหลเฉลี่ยของน้ําในโดเมนเวลาในกรณีที่หัวน้ําหยดที่อุดตันมีจํานวนเทากันแต
ตําแหนงตางกันจะมีคาใกลเคียงกันทําใหไมสามารถบอกความแตกตางได แตเมื่อแปลงใหอยูในโดเมนความถี่จะสามารถเหน็ขอ
แตกตางไดมากยิ่งขึ้น เมื่อนําโครงขายประสาทเทียมไปทดสอบหาจุดอุดตันในทอยอยที่ 1 ซึ่งเปนทอยอยท่ีใชในการเรียนรูของ
โครงขายประสาทเทียม พบวาแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมมีความแมนยําเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 96.88% เมื่อนําไป
ตรวจสอบทอยอยที่ 2 3 และ 4 จะมีความแมนยําเฉลี่ยเทากับ 86.88%, 67.50% และ 73.12% ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ย
ความแมนยําทั้งระบบเทากับ 81.09% ซึ่งความแมนยํามีคาไมคงที่อาจเกิดจากทิศการพุงออกน้ําจากหัวนํ้าหยดและการวางตัว
ของทอน้ําท่ีแตกตางกัน 

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม สําหรับทุนอุดหนุนงานวิจัย และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับการสนับสนุนดานสถานที่และ
ทรัพยากรตาง ๆ 
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การกำหนดและจัดลำดับสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผานกำลังไฟฟาและการสั่งการ 
ที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมระบบไฟฟากำลัง
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนำเสนอการกำหนดและจัดลำดับสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผานกำลังไฟฟาและการสั่งการที่เหมาะสม
สำหรับการควบคุมระบบไฟฟากำลังดวยการวิเคราะหความไวกำลังไฟฟาไหล การวิเคราะหความไวกำลังไฟฟาในบทความน้ีจะ
พิจารณาคาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟาหลังสายสงถูกปลดออกเพ่ือจัดลำดับสายสงรอง สำหรับการสั่งการท่ีเหมาะสม
ของระบบจะพิจารณาจากความสามารถสงผานพลังงานพรอมมูลของสายสงรองโดยพิจารณาคาจำกัดดานความรอนของสาย
สง ในการศึกษาน้ีไดมุงเนนศึกษาการกำหนดและจัดลำดับสายสงรองสำหรับสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นที่และไดใชระบบไฟฟา
กำลังปรับปรุงประเทศไทยเปนระบบฐาน ซึ่งระบบไฟฟากำลังประเทศไทยไดแบงออกเปน 7 ระบบยอย โดยมีสายสงเช่ือมตอ
ระหวางพื้นที่ 27 สายสง ผลการศึกษาพบวาหากสายสงเหลานี้หากถูกปลดออกจะสงผลใหเกิดปญหาความหนาแนนพลังงาน
ขึ้นในระบบจากการท่ีกลุมสายสงรองไดรับภาระโหลดเพ่ิมขึ้น และผลการศึกษาสามารถกำหนดและช้ีใหเห็นถึงเสนทางการ
กระจายกำลังไฟฟาผานสายสงรองเสนตางๆ ซึ่งขอมูลการกระจายกำลังไฟฟาเหลานี้สามารถนำมาจัดลำดับสายสงรองเพื่อใช
ในการวางแผนสำหรับการสั่งการท่ีเหมาะสมในการควบคุมระบบไฟฟากำลัง    

คำสำคัญ: การจัดลำดับ สายสงรอง การสงผานกำลังไฟฟา การสั่งการ การควบคุมระบบไฟฟากำลัง  
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Abstract  

This paper presents the secondary transmission lines defining and ranking to support power 
transfer and proper dispatch for power system control with power flow sensitivity analysis. The power 
sensitivity analysis in this paper has considered the Line Outage Distribution Factor (LODF) to rank the 
secondary transmission line. For, a proper dispatch has considered the Available Transfer Capability 
(ATC) of the secondary transmission lines by considering the thermal limit. In this study has focused the 
secondary transmission lines defining and ranking for inter tied-lines and used a modified Thailand 
power system as the base system. A modified Thailand power system is divided into 7 sub-systems 
connected with 27 inter tied-lines. The study results show that if these inter tied-lines are outage, it will 
make the secondary transmission lines receive an additional load which it cause power congestion 
problem in the system. The study results can define and point out the power distribution routes through 
the secondary transmission lines. These power distribution data can be used to rank the secondary 
transmission lines for proper dispatch planning in power system control. 

Keywords: ranking,  secondary transmission line, power transfer, dispatch, power system control 

1. บทนำ

การสงผานพลังงานในระบบไฟฟากำลังน้ันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวะความตองการและปริมาณ
การเปลี่ยนแปลงของโหลด ซึ่งการสงผานพลังงานจะถูกสงผานสายสงเปนหลักซึ่งหากสายสงที่มีความสำคัญในการสงผาน
พลังงานถูกปลดออกและสายสงรองจะทำหนาท่ีรองรับปริมาณกำลงัไฟฟาที่ถูกปลดออก หากสายสงรองเหลานีไ้ดรับภาระโหลด
เกินซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาความหนาแนนการสงผานพลังงานข้ึนในระบบ โดย (C. Chompoo-inwai et al., 2007;1483-
1490) ไดทำการนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการความแออัดในชวงการเปลี่ยนถายกำลังไฟฟาของประเทศไทยซ่ึงเปนวิธีการ
ปองกันผลกระทบไมใหเกิดความแออัดของกำลังไฟฟาขึน้ในระบบ และปญหาความหนาแนนการสงผานพลังงานอาจเปนสาเหตุ
ทำใหระบบไฟฟากำลังขาดความเสถียรภาพดานแรงดันไฟฟาและเกิดความลมเหลวได ซึ่งการประเมินความสามารถพรอมมูล 
(ATC) ของสายสงหลักเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอกับการนำไปวางแผนการปองกันซึ่งในการควบคุมการสงผานกำลังไฟฟา
ของสายสงรองในระบบไฟฟากำลังตองเผื่อคาการสงผานกำลังไฟฟาของสายสงหลักภายใตระบบสูญเสียสายสงจำนวนหนึง่สาย
สง (Contingency n-1) ซึ่ง (T. Mandloi1 et al., 2014) ไดกลาวถึงการศึกษาความมั่นคงของระบบไฟฟาและการวิเคราะห
ภาวะเหตุการณฉุกเฉิน และ (A. A. Abdulrazzaq et al., 2015) ไดกลาวถึงการจัดอันดับเหตุการณฉุกเฉินของระบบไฟฟา
กำลังโดยใชดัชนปีระสิทธิภาพ และ (C. Wannoi et al., 2015) ไดนำเสนอการกำหนดสถานท่ีที่เหมาะสมในการจัดวางอุปกรณ 
FACTS และการกำหนดเคร่ืองกำเนิดไฟฟาการตอบสนองหลักเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหกับมัลติไลนบัสภายใตการวิเคราะห
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เหตุการณฉุกเฉิน ดังน้ันในการศึกษาน้ีจึงไดนำเสนอวิธีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผาน
กำลังไฟฟากรณีสายสงหลักถูกปลดออกเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหกับระบบไฟฟากำลังภายใตการศึกษาการวิเคราะหความไว
กำลังไฟฟาไหล โดย (C. Wannoi et al., 2019:179-189) ไดกลาวถึงวิธีการประเมินความสามารถพรอมมูลของสายสงแบบ
ใหมโดยพิจารณาขีดจำกัด การสงจายกำลังการผลิตพลังงานทดแทนโดยการวิเคราะหความไวของกำลังไฟฟาไหล สำหรับใน
การศึกษาน้ีไดมุงเนนศึกษาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟาหลังสายสงถูกปลดออก (LODF) การศึกษาไดใชโปรแกรม 
POWERWORLD ในการจำลองและวิเคราะหผลและใชระบบไฟฟากำลังปรับปรุงประเทศไทย ป 2019 (Energy policy and 
planning office ministry of energy-Thailand power development plan-2018) ในการศึกษา ซึ่งระบบไฟฟากำลัง
ประเทศไทยน้ันแบงออกเปน 7 ระบบยอยดวยกัน ซึ่งในแตละระบบยอยจะเช่ือมตอดวยสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นที่ (Inter 
Tied-Lines) โดย (A. Sadiq et al., 2013)  ไดกลาวถึงสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นที่โดยไดนำเสนอการประเมินความสามารถ
พรอมมูลของสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นที่ของระบบไฟฟากำลังไนจีเรียที่ระดับแรงดัน 330kV และสำหรับปริมาณกำลังการ
ผลิตของระบบไฟฟากำลังประเทศไทยไดแสดงไวในตารางท่ี 1 และภาพรวมของระบบไฟฟากำลังสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1 

 
ตารางที ่1  กำลังผลิตและปริมาณโหลดประเทศไทย  

พ้ินที่ หรือ ระบบยอย กำลังการผลิต (MW) ปริมาณโหลด (MW) กำลังไฟฟาสูญเสีย (MW) 
พื้นที ่1 (Area1) 2,379.00 10,849.57 96.98 
พืน้ที ่2 (Area2) 2,858.22 3,229.91 134.08 
พื้นที ่3 (Area3) 2,088.00 2,668.37 70.15 
พื้นที ่4 (Area4) 3,517.59 3,010.51 133.81 
พื้นท่ี 5 (Area5) 3,972.10 3,161.58 84.74 
พื้นที ่6 (Area6) 10,133.05 4,061.95 54.76 
พื้นที ่7 (Area7) 5,333.7 4,061.95 54.76 
รวม 30,281.66 29,657.53 624.13  

 

  
ภาพท่ี 1  ภาพโดยรวมระบบไฟฟากำลังประเทศไทย  

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย      
 

วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือนำเสนอแนวทางการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผาน
กำลังไฟฟากรณีสายสงหลักถูกปลดออก พรอมการประเมินความสามารถสงผานพรอมมูลของสายสงเพ่ือนำขอมูลประกอบการ
วางแผนการสั่งการท่ีเหมาะสมในการควบคุมการลดผลกระทบความหนาแนนการสงผานพลังงงานข้ึนในระบบไฟฟากำลัง   
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของการวิจัย

3.1 การวิเคราะหความไวกำลังไฟฟาไหล 
ในงานวิจัยนี้ไดใชการวิเคราะหความไวกำลังไฟฟาไหลโดยใชคาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟาหลังสายสงถูกปลด

ออก (LODF) ซึ่งสามารถเขยีนสมการไดดังสมการท่ี (1)   

  l
lk old

k

f
d

f
  (1) 

กำหนดให lkd หมายถึง แฟคเตอรการกระจายของกำลังไฟฟาของสายสง l  หลังจากสายสง k ถูกปลด, lf  หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟา (MW) ในสายสง l  หลังจากสายสง k ถูกปลด, old

kf หมายถึง กำลังไฟฟาในสายสง k กอนถูกปลด 

3.2 ความสามารถสงผานพรอมมูลของสายสง 
การประเมินความสามารถการสงจายกำลังไฟฟาของสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นที่ ในบทความน้ีไดใชขอจำกัดการ

สงผานพลังงานภายใตขอจำกัดดานความรอนของสายสงในรูปของคาจำกัดในหนวย MVA โดยสามารถแสดงไดดังสมการที่ (2) 

6

3

10
AMP

MVA

Limit VN
Limit           (2) 

กำหนดให AMPLimit หมายถึง คาจำกัดในหนวยแอมแปร, MVALimit หมายถึง คาจำกัดในหนวย MVA, VN  หมายถึง คา
แรงดันไฟฟา (Nominal Voltage)  

        จ า ก อ ง ค ก ร  (North American Electric Reliability Council (NERC) -Available Transfer Capability 
Definition and Determination-1996) ไดกำหนดคาความสามารถสงจายกำลังไฟฟาโดยรวมของสายสง ดังสมการที่ (3) 

( )TTC ATC TRM ETC CBM        (3) 

โดยในการศึกษาน้ีจะไมพิจารณาคาสวนเผื่อของ TRM และ CRM และใชขอกำหนด NERC ATC terminology ไดกำหนดคา
ของ committed Uses ซึ่งสามารถแสดงไดดังสมการ (4) 

   _ ( )Committed Uses TRM ETC CBM                                            (4) 

        และการศึกษาน้ีไดกำหนดการสงผานกำลังไฟฟาสูงสุด (TTC) มคีาเทากับขีดความสามารถสูงสุดในหนวยของ MVA 
และ คา Committed Uses มีคาเทากับกำลังไฟฟาไหลจริงในระบบ ดังนัน้สามารถหาคาของ ATC ไดดังสมการที่ (5) 

% % % _ATC TTC Committed Uses                   (5) 

กำหนดให  
 ATC  หมายถึง ความสามารถพรอมมลูในการสงผานพลังงาน (Available Transfer Capability), 

TTC  หมายถึง ความสามารถในการสงผานกำลังไฟฟาสูงสุด (Total Transfer Capability), 
ETC  หมายถึง กำลังไฟฟา ณ สภาวะการทำงานปจจุบันของระบบ (Existing Transfer Capability), 
TRM หมายถึง กำลังสงในระบบสายสงที่สำรองเพื่อความมั่นคงและความเช่ือถือได (Transfer Reliability Margin), 

 CBM หมายถึง กำลังสงท่ีสำรองเพ่ือผลทางดานความนาเชื่อถือไดของกำลังการผลิต (Capability Benefit Margin) 
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4. ขั้นตอนและขบวนการวิจัย 
 

Start

Create 

Power System -Set Transformer Tap

-Set Gen Voltage

-Set Static Var Conpensator

Violation Limit
Volt 0.90-1.10 p.u.

%Loading <100%

Select Primary 

Transmission Line

(Inter Tied-Line)

LODF Calculation

(Second Transmission line defin ing)

Second Transmission Line Ranking

Stop
 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนและขบวนการวิจัย   
 

จากภาพท่ี 2 ไดแสดงขบวนการศึกษาของบทความนี้โดยเริ่มจากการสรางระบบไฟฟากำลังซ่ึงงานวิจัยนี้ไดใช
โปรแกรม POWERWORLD ในการวิเคราะห และไดใชระบบไฟฟากำลังประเทศไทยเปนระบบฐานในการศึกษา โดยการสราง
ระบบไฟฟากำลังนั้นไดกำหนดคาควบคุมดานแรงดันไวที่ 0.90-1.10 p.u. และควบคุมภาระโหลดของอุปกรณไมเกิน 100% 
จากนั้นทำการรันระบบไฟฟากำลังโดยใชเทคนิคนิวตันราฟสัน และทำการตรวจสอบการละเมิดคาอุปกรณในระบบไฟฟากำลัง 
หากมีการละเมิดก็จะทำการปรับคาแท็ปของหมอแปลง คาแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟา และคากำลังรีแอคทีฟชวย โดยการปรับ
คาที่เหมาะสมจะตองพิจารณากราฟความสามารถ (Capacity Curve) และคาลิมิตของแตละอุปกรณ พรอมทำการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในระบบจนกระท่ังไมมีการละเมิดขอจำกัดการควบคุมก็จะไดระบบไฟฟากำลังฐานในการศึกษา จากน้ันจะทำการ
เลือกสายสงหลักซ่ึงในการศึกษาน้ีไดมุงเนนการกำหนดและจดัลำดับสายสงรองสำหรบัสายสงเชือ่มตอระหวางพ้ืนท่ีซึ่งมีทั้งหมด 
27 สายสง และจากนั้นทำการคำนวณคาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟาหลังสายสงหลักถูกปลดออก (LODF) ของแตละสาย
สงเช่ือมตอระหวางพ้ืนที่โดยใชโปรแกรม POWERWORLD และในขั้นตอนสุดทายจะทำการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญของสายสงรองตามคาแฟคเตอร โดยสายสงที่มีคาแฟคเตอรสูงก็จะมีความสำคัญในการสงผานกำลังไฟฟาสูงหรือ
เปนสายสงรองที่มีความสำคัญในการรองรับกำลังไฟฟาหากสายสงหลักถูกปลดออก         

 
5. ผลการศึกษาวิจัย  
 

 ผลการศึกษาวิจัยไดทำการแบงลำดับการศึกษาออกเปน 3 สวนหลักซึง่สามารถแสดงผลไดดังนี้  
 

5.1 ผลการศึกษาขอมูลสายสงเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่ภายใตระบบไฟฟากำลังในสภาวะปกต ิ
ผลการศึกษาขอมูลสายสงเช่ือมตอระหวางพื้นทีข่องระบบไฟฟากำลังในสภาวะปกตินั้นไดแสดงไวในภาพท่ี 3 โดยผล

การศึกษาพบวาสายสงเช่ือมตอระหวางพ้ืนที่ของระบบมีทั้งหมด 27 สายสง โดยพบวาสายสงหมายเลข 1804-6801 มี
กำลังไฟฟาสงผานสูงสุดอยูที่ 855.3 MVA, สายสงหมายเลข 4751-5720 มีกำลังไฟฟาสงผานต่ำสุดอยูที่ 9.1 MVA โดยเมื่อ
ทำการศึกษาคาความสามารถพรอมมูลของแตละสายสงพบวามีคาต่ำสุดอยูที่ 7.6% คือสายสงเชื่อมตอหมายเลข 1804-6801
และคาความสามารถพรอมมูลสูงสุดอยูที ่98.7 % คือสายสงเชื่อมตอหมายเลข 1908-5906 ซึ่งไดแสดงในภาพที ่4  

 

 
ภาพท่ี 3  กำลังไฟฟาสงผานของสายสงเช่ือมตอระหวางพืน้ท่ี (MVA) ภายใตระบบในสภาวะปกติ  
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ภาพท่ี 4  ความสามารถสงผานพลังงานพรอมมูลของสายสงเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ี ภายใตระบบในสภาวะปกต ิ

5.2 ผลการศึกษาการกำหนดและลำดับความสำคัญสายสงรองในกลุมสายสงเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่ 
ผลการศึกษาการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของสายสงรองสำหรับกลุมสายสงเชื่อมตอระหวางพื้นทีไ่ดแสดงไว

ในตารางท่ี 2 ซึ่งไดแสดงคาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟาหลังสายสงถูกปลดออก ( lkd ) ในกลุมสายสงเช่ือมตอระหวางพ้ืนท่ี 
ทั้งหมด 27 สายสง ซึ่งทำใหทราบถึงสายสงรองที่มีความสำคัญในการรองรับการสงผานพลังงานแทนสายสงหลักเพ่ือรองรับการ
สงผานพลังงานและใชเปนดัชนีในการพิจารณาสั่งการควบคุมกำลังไฟฟาในระบบไฟฟากำลัง    

ตารางที่ 2  การกำหนดสายสงรองในกลุมสายสงเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่ดวยคาแฟคเตอรการกระจายกำลังไฟฟา ( lkd ) 

Number

1804-6891 O 16 1.6 -1 4.1 5.1 1.2 58 4.4 -1 0 0 0.3 0.2 0 0 0 1.5 0 0 -2 -1 -1 0 4.8 5 -1

1804-6801 12 O 2 -1 1.6 -6 66 7.1 1 1.2 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 -1 0 0 0 2 -2 0.1

1806-7816 3.3 5.4 O 87 -1 0 -5 -1 -2 2.8 0 0 0 0 0.1 0 0 -1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 -1 -2 1.3

1807-7816 -1 -2 92 O 3.9 0 2 0.6 1 5.2 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0.5 0.5 0 -2 -1 -1 0 0.4 0.7 1.2

1808-5802 1.2 0.6 0 0.5 O 3.5 0.3 0 7 0.3 1.7 1.7 -3 -2 3 0 0 -5 -8 2.6 20 6.8 7.5 2.5 -1 0 -2

1809-5808 1.2 -2 0 0 2.9 O 4 -1 4 -2 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0.9 0 -1 0 0 0 -2 -3 -1

1809-6808 0.5 33 -1 0.4 0.3 6.5 O 5.7 1 -1 0 0 0.1 0 0 0 0 0.6 -0 0 0 0 0 0 2.6 2.3 -1

1810-6891 18 2.8 0 0.1 -1 -1 4.6 O 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0 0.2 0.1 0.1 0.1 2.8 -2 0.1

1908-5906 2.9 0.8 -1 0.3 16 11 1.6 -1 O 22 -1 -1 1 0.4 -1 0 0 0.2 3.3 -1 -6 -2 -2 -1 -3 -5 -22

1908-7902 0 0.9 0.8 1.4 0.6 -4 -2 0.2 19 O 0 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 29

2701-5708 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 O 13 6.3 5.2 15 0 0 0.2 0.4 0.6 0.9 1 1.1 0.7 0 0 0

2702-5708 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 13 O 6.3 5.2 15 0 0 0.2 0.4 0.6 0.9 1 1.1 0.7 0 0 0

2802-4804 0 0 0 0 -2 0.1 0 0 0.2 0 10 10 O 25 24 0 0 -1 -2 -2 -2 -4 -4 -3 0 0.2 0

2803-4807 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.1 0 5.6 5.6 16 O 12 0 0 0 -1 -1 -3 -1 -1 -1 0 0.1 0

2807-5803 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 27 27 28 20 O 0 0 0.9 1.9 2.4 3.6 3.8 4.2 3.2 0 0 0

3807-7829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3809-7829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4441-6661 1.6 0 0 0.3 -17 -2 1.6 -2 0.4 0.6 2.9 2.9 -7 -5 7.1 0 0 O 60 6.1 13 9.1 9.7 13 6.8 35 0.1

4441-5906 0 0.5 0.1 0.2 -21 2.8 -1 0.4 3.7 0 4 4 -9 -7 9.7 0 0 40 O 8.3 17 12 13 17 -3 -15 -1

4751-5720 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.1 1.1 -2 -2 2.3 0 0 0.8 1.5 O 5 8.4 3.7 6.4 0 0 0

4803-5802 0 0 0 0 15 -1 0 0.1 -2 0 2.6 2.6 -3 -8 5.4 0 0 2.6 5.1 7.9 O 6.7 7.6 5.8 0.1 0 0.4

4804-5807 0 0 0 0 9.9 -1 0 0.1 -1 0 5.5 5.5 -13 -5 11 0 0 3.5 7.1 26 13 O 23 15 0 -1 0.3

4804-5805 0 0 0 0 11 -1 0 0.1 -1 0 6 6 -14 -6 12 0 0 3.6 7.3 11 14 22 O 13 0 -1 0.3

4804-5801 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 1.7 1.7 -5 -2 4.3 0 0 2.2 4.5 9.1 5.3 6.7 6.1 O 0 -1 0

5906-6911 5.1 2.7 -1 0.2 -2 -7 7.2 9.8 -4 1.2 0 0 0.2 0.3 -0 0 0 6.6 -5 0 0.4 0 0 -1 O 30 1.3

5906-6661 6.6 -3 -2 0.5 -1 -17 8.1 -8 -10 2.7 -1 -1 2.2 2 -3 0 0 42 -27 -2 -2 -3 -3 -5 37 O 3.1

5906-7902 -2 0.2 0.9 0.8 -7 -8 -2 0.6 -46 69 0.2 0.2 0 0 0.4 0 0 0.1 -2 0.3 2.8 0.9 1 0.3 1.6 3.2 O

Line Outage Distribution Factor each Inter Tied Lines (dlk)

* O หมายถงึ สายสงถูกปลดออก (Outage)
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5.3 ผลการศึกษาการกำหนดและการจัดลำดับสายสงรองของสายสงเชื่อมตอระหวางพ้ืนที่ที่มีกำลังสงผานสูง 
 ผลการศึกษาในหัวขอนี้จะมุงเนนศึกษาโดยยกตัวอยางเฉพาะสายสงที่มีการสงผานกำลังไฟฟาสูงเพ่ือช้ีและแสดงให
เห็นเสนทางการกระจายกำลังไฟฟาหากสายสงดังกลาวถูกปลดออกเพื่อกำหนดและจัดลำดับความสำคัญสายสงรองในการ
รองรับกำลังไฟฟาสงผานเพ่ือใชในการวางแผนการควบคุมหรือการสั่งการในระบบไฟฟากำลัง จากผลการศึกษาในภาพท่ี 3 
และ 4 พบวามีสายสง 1 สายสงที่มีกำลังไฟฟาสงผานสูงสุดคือสายสง หมายเลข 1804-6801 ที่ระดับแรงดัน 230 kV และ
คาพารามิเตอร Resistance (R) ของสายสงเทากับ 0.00215, คา Reactance (x) เทากับ 0.02396 โดยผลการศึกษาจะทำการ
เปรียบเทียบกำลังไฟฟาสงผานในสภาวะที่ระบบไฟฟากำลังปกติและสภาวะที่ระบบสูญเสียสายสงโดยไดแสดงผลดังภาพท่ี 5-8 

 

 
ภาพท่ี 5  การกำหนดและจดัลำดบักลุมสายสงรองของสายสง ในกรณีสายสงหมายเลข 1804-6801 ถูกปลดออก  

 

 
ภาพท่ี 6  การเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟาสงผาน (MVA) ของกลุมสายสงรองในกรณสีายสง 1804-6801 ถูกปลดออก 

 

 
ภาพท่ี 7  การเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟาสงผาน (MVA) ของกลุมสายสงรองในกลุมสายสงสงเชื่อมตอระหวางพื้นท่ี 

 

 
ภาพท่ี 8  การเปลี่ยนแปลงแรงดนัไฟฟาของกลุมสายสงรอง กอนและหลัง ในกรณีสายสง 1804-6801 ถูกปลดออก  
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จากภาพที่ 5 แสดงการจัดลำดับสายสงรองท่ีมคีวามสำคัญในการสงผานพลังงานในกรณีสายสง 1804-6801 ถูกปลด
ออกซ่ึงเปนสายสงเช่ือมตอระหวางพ้ืนที่ 1 และ 6 ซึ่งพบวาสายสงรองหมายเลข 1809-6808 วงจร 1 และ 2 มีความสำคัญ
สูงสุดในการรองรับการสงผานกำลังไฟฟา โดยกำลังไฟฟาสงผานที่ไหลบนสายสงที่ถูกปลดออกน้ันจะกระจายไปยังสายสงรอง
ตาง ๆ ซึง่สงผลใหสายสงรองเหลานี้ไดรับภาระโหลดเพิ่มข้ึน ซึ่งกำลังไฟฟาสงผานท่ีเพิ่มข้ึนของแตละสายสงรองน้ันไดแสดงใน
ภาพที่ 6 ซึ่งพบวาสายสง 1809-6808 มีอัตราการไดรับภาะระโหลดสูงสุดซึ่งเปนสายสงในกลุมสายสงเชื่อมตอระหวางพืน้ท่ีเพื่อ
รองรับการสงผานพลังงานของสายสงหลักดงัไดแสดงในภาพที่ 7 และเมื่อตรวจสอบการเปลีย่นแปลงแรงดันไฟฟาในกลุมสายสง
เชื่อมตอระหวางพ้ืนที่พบวายังอยูในชวงคาควบคุม ดังแสดงในภาพท่ี 8 ดังนัน้การสั่งการที่เหมาะสมควรควบคุมกำลังไฟฟาไหล
บนสายสงรอง 1809-6808 จะตองเผื่อคากำลังไฟฟาสงผานประมาณ 260 MVA เพื่อปองกันการไดรับภาระโหลดเกิน  

6. สรปุผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
ในบทความนี้ไดนำเสนอการกำหนดและจัดลำดับสายสงรองเพื่อรองรับการสงผานกำลังไฟฟาและการสั่งการที่

เหมาะสมสำหรับการควบคุมระบบไฟฟากำลัง ซึ่งการควบคุมระบบไฟฟากำลังโดยเฉพาะการควบคุมการสงผานพลังงานใน
ระบบสายสงน้ันมีความสำคญเปนอยางยิ่งซึ่งหากสายสงหรอือุปกรณสงผานพลังงานในระบบไดรับภาระโหลดเกินหรือเกิดภาวะ
ปญหาจากความหนาแนนการไหลกำลังไฟฟา จนกระท่ังไดรับความเสียหายและทำใหถูกปลดออก และหากเปนสายสงที่มี
ความสำคัญในการสงผานพลังงานในระบบเชน สายสงเชื่อมตอระหวางพื้นทีท่ี่ถายโอนกำลังไฟฟาเพื่อรักษาความสมดุลระหวาง
กำลังผลิตและปริมาณโหลดของระบบก็อาจทำใหระบบเกิดความไมเสถียรภาพขึ้นได หรือแมกระทัง่การปลดสายสงเพื่อทำการ
ซอมบำรุงรักษา ก็ตองมีการศึกษาการกำหนดและจัดลำดับสายสงรองเพ่ือรองรับการสงผานกำลังไฟฟาในการปองกันปญหา
ความหนาแนนการไหลกำลังไฟฟาข้ึนในระบบ ซึ่งการควบคุมกำลังไฟฟาไหลในระบบโดยพิจารณาขีดความสามารถเฉพาะสาย
สงหลักน้ันอาจไมเพียงพอ ตองพิจารณาคาสวนเผื่อหรือขีดความสามารถการรองรับกำลังไฟฟาสงผานของกลุมสายสงรอง
โดยเฉพาะสายสงที่มีดัชนีคาแฟคเตอรการกระจายของสายสงถูกปลดออก (LODF) สูงดังนั้นในการควบคุมการสงผาน
กำลังไฟฟาของสายสงในระบบไฟฟากำลังตองเผื่อคาการสงผานกำลังไฟฟาของสายสงหลัก ซึ่งการกำหนดและจัดลำดับสายสง
รองเพื่อรองรับการสงผานกำลังไฟฟาของสายสงหลักสามารถนำไปเปนขอมูลหน่ึงในการบริหารจัดการ การสั่งการควบคุมระบบ
ไฟฟากำลัง (Dispatch) ไดเพื่อเพ่ิมความเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลัง      
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย 
โดยการใชแบบจําลองทฤษฎีการยอมรับ (TAM) ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ในดานความงายในการใชงาน และดานการรับรูประโยชน  เปนปจจัยที่สงผลการยอมรับเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยอยูในระดับมาก จากผลการวิจัยที่พบวาระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหประหยัดคาไฟฟามากขึ้น และมีขั้นตอน
การผลิตกระแสไฟฟางาย และมีสวนชวยเหลือการสำรองไฟฟามากขึ้น จึงมีผลทำใหผูใชงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเกิด
การตัดสินใจยอมรับมากขึ้น 

คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, ระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย 

Factors influencing the acceptance of solar power system technology 
Boonyarit Sripan1,* and Jittapoo Poowan2 

1,2Technology Management Department. Industrial Technology of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage 

*Boonyarit.sri@vru.ac.th

Abstract 

The objective of this research is to study the factors that influence the adoption of solar cells 
system technology. By using the Technology Acceptance Model (TAM) the results show that the factors 
influence the acceptance of solar cells technology in terms Perceived Ease and Perceive Usefulness. 
the perceived benefits is a factor that affects the acceptance of solar cells technology at a high level 
from the results of the research is found that solar cells systems save more electricity cost and easy 
process for generating electricity and help to backup electricity. Therefore, users of solar cells technology 
have more decision to accept.

Keywords: Technology acceptance, Solar cells systems 

1. บทนำ
กระทรวงพลังงานไดเปดใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปแบบของโครงการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไดรับความสนใจจากภาคเอกชนคอนขางมาก จนปจจุบันประเทศไทยขึ้นเปนอันดับหนึ่ง 
ของอาเซียนในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป 
พลังงานแสงอาทิตยถือวามีความโดดเดนมากที่สุด ถือเปนสิ่งที่ทาทายในการเรงเดินหนาสนับสนุนการลงทุนพัฒนาผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย การใชพลังงานไฟฟามีความตองการท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แตปริมาณการผลิตมีอยู
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อยางจํากัด จึงทำใหเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลแสงอาทิตย (Solar Cells) เปนตัวชวยเสริม
การผลิตพลังงานไฟฟาในการดำเนินธุรกิจและการใชในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (กระทรวงพลังงาน, 2562) 

จากการพัฒนาแผนศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยฉบับใหมสำหรับประเทศไทย ป 2560 พบวาการกระจายตามพื้นท่ี
ของรังสีดวงอาทิตยในแตละเดือนไดรับอิทธิพลของลมมรสุมและลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ โดยเดือนเมษายนเปน
ชวงเวลาท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุด สำหรับการกระจายตามพ้ืนที่รังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยตอป พบวา
บริเวณที่ ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุด (18-20 MJ/m2-day) จะอยู ในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2560) 

ภาคครัวเรือน มีสัดสวนการใชไฟฟา 21% การใชเพิ่มขึ้นคอนขางสูงที่ 7.1% สวนหน่ึงเปน ผลจากสภาพอากาศท่ี
รอน มีการใชเคร่ืองปรับอากาศมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 สงผลให
ประชาชนสวนใหญลดการเดินทางและอาศัยอยูที่บานมาก และในภาคธุรกิจ มีสัดสวนการใชไฟฟา 22% การใชเพิ่มขึ้น 3.8% 
โดยกลุมธุรกิจหลักท่ีมีการใช ไฟฟาเพิ่มขึ้น ไดแก อพารตเมนตและเกสตเฮาสโรงพยาบาล ธุรกิจกอสราง ธุรกิจ ขายปลีกและ
ขายสง ดังนั้นภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจึงตองมีการนำพลังงานทดแทนที่ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเขามาใชและลด
คาใชจาย  

ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสำหรับภาคธุรกิจและภาค
ครัวเรือน ไดแก ปจจัยดานการใชงานระบบผลิตไฟฟา ปจจัยการบำรุงรักษาที่ซับซอน และปจจัยคาใชจายในการลงทุนสูง 
จึงสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยที่มีใชในภาคธุรกิจและในภาคครัวเรือน โดยการใชแบบจําลองทฤษฎี 
การยอมรับ (TAM) เพื่อใชศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี และเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยแบงตามภูมิภาคของประเทศไทย ที่สามารถนำไปใชจัดการดานเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟา
แสงอาทิตยในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกิจและในภาคครัวเรือน
2. เพื่อวิเคราะหผลเปรียบเทียบปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกจิและในภาคครัวเรือน

วิธีดำเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรบัเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกิจและในครัวเรือน ผูวิจัยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ใชมาตรวัดประมาณคา และผานกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อนำมาใชกับกลุมตัวอยางเปนประชากรในภาคธุรกิจและในครัวเรือนท่ีมี
การใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ในภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ชวงระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคมในป พ.ศ. 2562 จำนวนแบบสอบถามจำนวน 250 ชุด แลวนำมาวิเคราะห
ผลทางสถิติ และวิเคราะหหาคาทางสถิติ คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สำเร็จรูป โดยนำผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (วุฒิ สุขเจริญ, 2562)  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา การยอมรับมากที่สุด  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา การยอมรับมาก  
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา การยอมรับปานกลาง  
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา การยอมรับนอย  
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา การยอมรับนอยท่ีสุด 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยผูใชงาน (TAM) เปนการประเมินโดยการใชแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีการใหคะแนนรวมเปนแบบอันตรภาคชั้น ที่มีตอดานตาง ๆ จำนวน 2 ดาน ดังน้ี 

1. ดานความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) จำนวน 5 ขอ
2. ดานการรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) จำนวน 5 ขอ
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ขั้นตอนวิเคราะหผลเปรียบเทียบปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยในภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และ
แบงตามภูมิภาค ที่มีการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ดวยวิธีการเปรียบเทียบ กลุมตัวแปร ใชสถิติแบบเพียรสัน (Pearson 
Chi-Square) การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดยีว F-test (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีของ Schefft 

 
ผลการศึกษา   
 ผลการวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย แบงตามภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน  
และแบงตามภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีผลของการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงคาความถี ่และคารอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 250 คน ดังนี ้
ลำดับ ขอมูลทั่วไป N = 250 
ภูมิภาค  ประชากร รอยละ 
 ภาคเหนือ 68 27.2 
 ภาคกลาง  66 26.4 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 24.0 
 ภาคใต 56 22.4 
 รวม 250 100 
ชนิดของผูตอบแบบสอบถาม     
 ภาคธุรกิจ 112 44.8 
 ภาคครัวเรือน 138 55.2 
 รวม 250 100 

 จากตารางที่ 1  พบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามอยูในภาคเหนือ จำนวนสูงสุด 
จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 27 รองลงมาภาคกลาง จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 26 และมีผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด
อยูในภาคใต มีจำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 22 โดยมีผูตอบคำถามจากภาคครัวเรือน จำนวน 138 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
55 และมีผูตอบแบบสอบถามจากภาคธุรกิจ จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 45 
ตารางท่ี 2 แสดงผลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย แบงตามคาเฉลี่ยและความแปรปรวน ของ
ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 250 คน ดังนี ้

            รายการ ผูใชงาน (n = 250) ระดับ 
 x̄  S.D.  

ดานความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)    
1. ระบบพลังงานแสงอาทิตยสามารถติดต้ังไดงาย 2.86 1.254 ปานกลาง 
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตยมีขั้นตอนซอมแซมอุปกรณท่ีงาย 3.96 1.145 มาก 
3. ระบบพลังงานแสงอาทิตยมีขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟางาย 4.23 0.941 มาก 
4. ระบบพลังงานแสงอาทิตยชวยใหตัดสินใจใชพลังงานไฟฟาทดแทนไดงาย 3.58 1.632 มาก 
5. ระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหผูใชเลือกใชอุปกรณไฟฟางายข้ึน 3.94 1.436 มาก 

สรุป 3.72 1.282 มาก 
ดานการรับรูประโยชน (Perceived Usefulness)    
1. ระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหประหยัดคาไฟฟามากขึ้น 4.61 0.626 มากท่ีสุด 
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหใชไฟฟารวดเร็ว 4.20 1.320 มาก 
3. ระบบพลังงานแสงอาทิตยสามารถควบคุมในสถานท่ีตาง ๆ ไดถูกตองแมนยำ 4.33 1.055 มาก 
4. ระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหใชอุปกรณไฟฟาไดมากขึ้น 3.83 1.666 มาก 
5. ระบบพลังงานแสงอาทิตยมีสวนชวยเหลือการสำรองไฟฟามากขึ้น 4.57 0.943 มากท่ีสุด 

 สรุป 4.31 1.12 มาก 
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จากตารางที ่2 พบวาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ไดแก 
1. ดานความงายในการใชงาน มีอิทธิพลอยูในระดับมาก พบวาปจจัยเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตยมีขั้นตอน

การผลิตกระแสไฟฟางาย มีคาเฉลี่ยที่ 4.23 รองลงมาระบบพลังงานแสงอาทิตยมีขั้นตอนซอมแซมอุปกรณที่งาย มีคาเฉลี่ยที่ 
3.96 และระบบพลังงานแสงอาทิตยสามารถติดตั้งไดงาย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 2.86 

2. ดานการรับรูประโยชน มีอิทธิพลอยูในระดับมาก พบวาปจจัยเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหประหยัด
คาไฟฟามากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.61 รองลงมาระบบพลังงานแสงอาทิตยมีสวนชวยเหลือการสำรองไฟฟามากขึ้น คาเฉลี่ยที่ 
4.57 และระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหใชอุปกรณไฟฟาไดมากข้ึน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 3.83 

2. ขั้นตอนวิเคราะหผลเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย แบงตามภาคธุรกิจ
ภาคครัวเรือน และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ดวยวิธีการเปรียบเทียบ กลุมตัวแปร ใชสถิติแบบเพียรสัน 
(Pearson Chi-Square) แบงตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถาม ดานความงายในการใชงานและดานการรับรู
ประโยชน ในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถาม จำนวนประชากร x̄ S.D. ระดับ 
ดานความงายในการใชงาน ภาคธุรกิจ 112 3.6571 .70131 มาก 

ภาคครัวเรือน 138 3.7638 .62747 มาก 
รวม 250 3.7104 .66439 มาก 

ดานการรบัรูประโยชน ภาคธุรกิจ 112 4.1732 .59396 มาก 
ภาคครัวเรือน 138 4.3188 .52424 มาก 

รวม 250 4.246 .55910 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  มีผูตอบแบบสอบถาม 
อยูในภาคครัวเรือน จำนวน 138 คน และภาคธุรกิจ จำนวน 112 คน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรู
ประโยชนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 รองลงมาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานความงายในการใช
งานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 

ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยวิธีการเปรียบเทียบภูมิภาคของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ 
การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA)  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถาม จำนวนประชากร x̄ S.D. ระดับ 
ดานความงายในการใชงาน ภาคเหนือ 68 3.6824 .69043 มาก 

ภาคกลาง 66 3.7333 .61302 มาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 3.5900 .66935 มาก 
ภาคใต 56 3.8714 .66105 มาก 

รวม 250 3.7160 .66234 มาก 
ดานการรบัรูประโยชน ภาคเหนือ 68 4.3000 .57666 มาก 

ภาคกลาง 66 4.1455 .51146 มาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 4.2467 .59074 มาก 
ภาคใต 56 4.3321 .55567 มาก 

รวม 250 4.2536 .56013 มาก 
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จากตารางที ่4 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ไดแก 
1. ดานความงายในการใชงาน โดยรวมมีอิทธิพลอยูในระดับมาก พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในดานความงายในการใช

งานของภาคใต มีคาเฉลี่ยสูงที่ 3.87 รองลงมาภาคกลาง มีคาเฉลี่ยที่ 3.73 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 
3.59 

2. ดานการรับรูประโยชน มีอิทธิพลอยูในระดับมาก พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในดานการรับรูประโยชนของภาคใต มี
คาเฉลี่ยสูงท่ี 4.33 รองลงมาภาคเหนือ มีคาเฉลี่ยท่ี 4.3 และภาคกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 4.14 

ตารางท่ี 5 การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Schefft 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ดานความงายในการ
ใชงาน 

ระหวางกลุม 2.402 3 .801 1.844 .140 
ภายในกลุม 106.834 246 .434 

รวม 109.236 249 
ดานการรบัรู
ประโยชน 

ระหวางกลุม 1.267 3 .422 1.351 .258 
ภายในกลุม 76.855 246 .312 

รวม 78.122 249 

*คานัยสำคญัทางสถิติ  α = 0.05
สมมติฐาน   H0 = ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ไมแตกตางกัน 

 H1 = ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย แตกตางกัน 
จากตารางที่ 5 พบวา คาความนาจะเปนเทากับ .140 มีคามากกวา คานัยสำคญัทางสถิติ 0.05 จึงสรปุไดวา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย แบงตามภมูิภาคของผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมมีอิทธิพล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีทีไ่มแตกตางกัน  

ตารางท่ี 6 การทดสอบความแตกตางเปนรายคูสัมพันธระหวางตัวแปร แบงตามภูมิภาคของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Schefft 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามรายคู แบงตามภูมิภาค Mean 

Difference 
Std. 

Error Sig.

ดานความงายในการใชงาน ภาคเหนือ ภาคกลาง -.05098 .11387 .655 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .09235 .11672 .430 

ภาคใต -.18908 .11892 .113 

ภาคกลาง ภาคเหนือ .05098 .11387 .655 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .14333 .11755 .224 

ภาคใต -.13810 .11973 .250 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ -.09235 .11672 .430 

ภาคกลาง -.14333 .11755 .224 

ภาคใต -.28143* .12245 .022 
ภาคใต ภาคเหนือ .18908 .11892 .113 

ภาคกลาง .13810 .11973 .250 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .28143* .12245 .022 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูตอบแบบสอบถามรายคู แบงตามภูมิภาค Mean 
Difference 

Std. 
Error Sig.

ดานการรบัรูประโยชน ภาคเหนือ ภาคกลาง .15455 .09658 .111 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .05333 .09900 .591 
ภาคใต -.03214 .10086 .750 

ภาคกลาง ภาคเหนือ -.15455 .09658 .111 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -.10121 .09970 .311 
ภาคใต -.18669 .10155 .067 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ -.05333 .09900 .591 
ภาคกลาง .10121 .09970 .311 
ภาคใต -.08548 .10386 .411 

ภาคใต ภาคเหนือ .03214 .10086 .750 
ภาคกลาง .18669 .10155 .067 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .08548 .10386 .411 

*คานัยสำคญัทางสถิติ  α = 0.05
จากตารางที่ 6 พบวาผลเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย จำแนกตาม

ภูมิภาคเปรียบเทียบระดับความแตกตางรายคู พบความแตกตางรายคูจำนวน 1 คู ดังนี ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบกับภาคใต มีคาความนาจะเปน เทากับ 0.022  มีคานอยกวา คานัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย ดานความงายในการใชงาน
ระหวาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีแตกตางกัน 

อภิปรายผล  
การดำเนินการวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟา

แสงอาทิตยในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน พบวามีปจจัยดานความงายในการใชงานและปจจัยดานการรับรูประโยชน  
มีอิทธิพลตอภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในแตละภูมิภาค อยูในระดับมากเชนเเดียวกัน ที่มีระดับคาเฉลี่ยการยอมรับดานการ
รับรูประโยชนที่สูงกวาดานความงายในการใชงาน ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีการยอมรับเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย
มีสวนชวยเหลือการสำรองไฟฟามากข้ึน ทำใหใชอุปกรณไฟฟาไดมากขึ้น และระบบพลังงานแสงอาทิตยมีสวนชวยเหลือการ
สำรองไฟฟามากข้ึน เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย เปนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาที่ 
ไมตองใชเช้ือเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานท่ีไดเปลา ไมมีของเสียที่จะทำใหเกิดมลพิษขณะใชงาน  
เปนอุปกรณที่ติดตั้งอยูกับท่ีไมมีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทำงาน จึงไมมีปญหาดานความสึกหรอ หรือตองการการบำรุงรักษา
เหมือนอุปกรณผลิตพลังงานไฟฟาแบบอื่น ๆ จึงทำใหมีผลตอการใชพลังงานไฟฟาสำหรับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน มีอิทธิ
ผลตอการประหยัดคาใชจายและการซอมแซมงาย ซึ่งสอดคลองกับโครงการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง สำหรับศูนยการเรียนรูชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่พบวาผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
จะทาการติดตั้งบนหลังคาอาคารอเนกประสงค (Solar Roof Top) สามารถดคาไฟฟา ลดภาวะโลกรอนจากการลดการใช
พลังงานฟอสซิล และสงเสริมการพลังงานทดแทน อีกทั้งเปนการเสริมสรางความม่ันคงของระบบจาหนายไฟฟา และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรศักดิ สุรังคพิพรรธน ไดศึกษาพฤติกรรมการใชไฟฟาแบบพอเพียงกอนและหลังการติดตั้งระบบ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในเขตพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานี พบวาปจจัยดานความคิดเห็น
ตอการไดรับประโยชนจากการใชไฟฟาวาการมีไฟฟาใชทำใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น และปจจัยดานมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอ
ระบบไฟฟา มีพฤติกรรมที่ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟาโดยปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และมีการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟา 
นาน ๆ ครั้ง  
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บทสรุป 
 สรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยสำหรับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ในดาน
ความงายในการใชงาน และดานการรับรูประโยชน เปนปจจัยที่สงผลการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยอยูในระดับ
มาก เห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวาระบบพลังงานแสงอาทิตยทำใหประหยัดคาไฟฟ ามากขึ้น และมีขั้นตอนการผลิต
กระแสไฟฟางาย และมีสวนชวยเหลือการสำรองไฟฟามากข้ึน จึงมีผลทำใหผูใชงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเกิดการ
ยอมรับมากขึ้น เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย สอดคลองกับนโยบายของประเทศไทย 
(กระทรวงพลังงาน, 2558) ที่มีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานทดแทนปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรมทำให
ประเทศไทยมีโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยกวา 190 แหงท่ัวประเทศซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตไฟฟารายยอย 
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 Transformation of an Offline to an IoT-based Real-time River Water Quality 
Monitoring System  
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Abstract 

This paper presents the design for upgrading an offline river water quality monitoring system to 
an IoT-based real-time system.  The design is to be applied to offline river water quality monitoring units 
that are currently being installed for monitoring the quality of the river.  These units can perform water 
quality measurement and record the results in the internal data storage.  In order to collect this data, 
manual data transfer at the monitoring location is mandatory, leading to inefficiency due to the time 
and cost required.  Furthermore, with manual data collection, real-time monitoring and response can 
hardly be achieved.  

Specifically, our design first obtains analog measurement results from the current monitoring 
unit and converts them into digital signals using Modbus remote IO M160 module.  These signals are 
then fed to a Raspberry Pi.  These results are then stored in both the Raspberry Pi internal storage and 
the cloud server for further uses. The database and visualization on Raspberry Pi is developed using 
real-time MongoDB and Node-Red while InfluxDB and Grafana are being used as the database and 
visualizer on the cloud server, respectively.  Our design also includes notification through LINE 
application for urgent alerts.  With our design, the real-time online water quality tracking is possible 
without system replacement.   

Keywords: water quality monitoring, sensors, Internet of things, real-time monitoring 
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 Vehicle Tracking System using Google Map API and LabVIEW 

Weerasak Cheunta1,*, Nitthita Chirdchoo2 , Decha Boonprachak1 and  

Kiattisak Wanrakchareonrung1 

1 Field of Industrial Computer Technology, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 

2 Field of Electrical Engineering, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 

*Weerasak Cheunta; email: weerasak@webmail.npru.ac.th

Abstract 

This work proposes a development of vehicle tracking system using Google map API and 
LabVIEW.  The system can perform real-time tracking on vehicle’s speed and location.  The system 
includes a location detector unit and a server.  The location detector unit utilizes a microprocessor 
ATmega2560 and a 3G UC20-G extension board.  The extension board comes with a GNSS sensor 
installed.  The location detector unit is used to acquire the current position and other vehicle’s 
movement related information (e.g., latitude, longitude, speed and timestamp).  This information is then 
sent to and recorded at a real-time Google Firebase database.  The server with LabVIEW installed 
constantly downloads vehicle’s information from Google Firebase database into its SQLite database. 
LabView is then used to present and analyze the route, distance and speed of the vehicle on the map 
in real-time.  The system is able to alert if the speed of any vehicle exceeds the threshold.    

Keywords: vehicle tracking system, real-time, Internet of things, Google map API 
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การพัฒนาบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี 
ความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

กุลสตรี เดิมธรรมรัมย1* จุฑาทิพย เรืองศิร1ิ และจิระพงศ ฉันทพจน  

1คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
*Pai1307@hotmail.com

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความ
รับผิดชอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียน
เปนหนวยสุมมา 1 หอง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย  ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X =4.97, S.D.=0.02)  2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

คําสําคัญ: บอรดเกม, AR, การใชงานเทคโนโลยี 
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Developing AR board game for education in topic Using Information 
Technology with Responsibility for the secondary 2 students at 

Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn 

Kunlasatree Dermthamram1* Juthatip Ruangsiri1 and Jiraphong Chanthaphot  

1Faculty of Education, Dhonburi Rajabhat University 
*Pai1307@hotmail.com

Abstract 
The purposes of this research 1) To develop and find the quality of AR board game for education 

in topic Using Information Technology with Responsibility for the secondary 2 students 2) To compare the 
study of achievements of the students before and after learning with AR board game for education in 
topic Using Information Technology with Responsibility.  The sample for this research is the secondary 2 
students by using simple random sampling from one class 30 students.  The research instruments include 

AR board game for education, analyzing mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test. The results of this 
research 1) AR board game for education in topic Using Information Technology with Responsibility for the 

secondary 2 students have the quality is in the most level ( X =4.97, S.D.=0.02) 2) After leaning AR board 
game for education in topic Using Information Technology with Responsibility for the secondary 2 students, 
the study of achievement is higher than before significantly at .05  

Keyword: board game, AR, Using Information Technology 

1. บทนํา

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพ ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เปนการวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ
ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูได
ดวยตนเองอยางตอเน่ือง โดยการขับเคลื่อนภายใต ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา กลาววา การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับประชากรเปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ จึงเปนหนาท่ีของรัฐในการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมเปาหมายเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา โดยการพัฒนาสถานศึกษาทุกแหงใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เทาเทียม และจัดใหมีระบบสนับสนุน และ
สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีศักยภาพและความพรอมเขามามีสวนรวม รวมท้ังการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีเปดชองทาง การเรียนรูของผูเรียนอยางไรขีดจํากัด การสงเสริมการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 164)  

ปจจุบันกลาวไดวาเปนยุคดิจิทัล ไดมีบทบาทอยางย่ิงตอระบบการศึกษา ดังจะเห็นไดวาสถานศึกษาและผูสอนไดนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับ นอกจากน้ีหลาย ๆ ภาคสวนไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบพัฒนาสื่อ
สําหรับการเรียนการสอน ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาประกอบในกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จะเนนทักษะ การเรียนรู (Learning Skill) เปนสําคัญโดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจะเปนเพียงผูคอยชี้แนะแนวทางเทาน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนตัวแปรสําคัญที่เขา
มามีบทบาทตอการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สื่อการสอนชวยลดภาระทางปญญา
สําหรับการศึกษาในยุคดิจิทัล (กอบเกียรติ สระอุบล และพัลลภม พิริยะสุรวงศ, 2557: 198-207)   
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การจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน (game based learning) เปนการเรียนรูอยางหน่ึง ผานสื่อการเรียนรูที่มีการ
สอดแทรกความรูผานกิจกรรม ซึ่งถือไดวาเปนการเรียนรูผานนวัตกรรมการเรียนรูอยางหน่ึง ที่ไดรับการยอมรับในยุคสังคมพล
วัตร ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเกม สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพดวยการจัดการเน้ือหาและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (สุไม บิลไบและศศิฉาย ธนะมัย, 2557: 177-
178) 

ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาบอรดเกม (Board Game) ใหเปนเครื่องมือประกอบกระบวนการเรียนรูที่
นอกจากจะเปนเกมที่มีไวเลนเพ่ือความสนุกสนานแลว ในอีกทางหน่ึงยังถือวาเปนสื่อการเรียนรูยุคใหมที่มีประโยชนอยางมาก 
เพราะจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะดานความรู (hard skills) ควบคูกับทักษะดานอารมณ (soft skills) ไดเปนอยางดี 
ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนทักษะที่สําคัญสําหรับเยาวชนในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งบอรดเกมมีจุดเดนตรงท่ีเปนเกมที่ไดคนหาคําตอบ เหมาะ
กับทุกเพศทุกวัย ผูเรียนสามารถสรางปฏิสัมพันธตอกัน จึงเห็นไดวาบอรดเกมเปนสื่อที่สามารถทําใหผูเรียนสนใจและเปดกวาง
ในการรับรู เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห เกิดการเรียนรูดวยตนเองและสามารถเขาใจเน้ือหาไดเร็ว อันจะ
นําไปสูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน อีกท้ังยังไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูอื่น เปนสื่อที่นาสนใจในการนําเอามาพัฒนาการ
เรียนรูใหกับผูเรียน (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 

จากการสัมภาษณกับครูที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ พบวา ผูเรียนขาดสมาธิ ไม
รวมกิจกรรมในระหวางเรียน และขาดความสนใจในการเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีทําใหการสอนของครูไมประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีวางไว ทําใหผูเรียนไมเขาใจเน้ือหาวิชาที่ครูสอนไดอยางชัดเจน จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉลี่ย
ตํ่าลงในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ผูวิจัยจึงเห็นวาตองหาตัวชวยกระตุนการเรียนรู ซึ่งสิ่งสําคัญของกระบวนการเรียนรูของคน
รุนใหม คือ ความนาสนใจ การไดคนหา ไมชอบใหบอกคําตอบตรง ๆ ชอบที่จะเรียนรูดวยตัวเอง ไดทดลองลงมือทํา และชอบ
ฟงความคิดเห็นจากเพ่ือนมากกวา เลยมองวาบอรดเกมสามารถนํามาประยุกตใชได เพราะตอบโจทยไดคอนขางดี 

จากเหตุผลและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจจัดการเรียนการสอนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง 
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยบอรดเกมจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความสนุกสนาน ความต้ังใจ ความกระตือรือรน และชวยให
ผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสูง ซึ่งคาดวาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปญหาการเรียน หรือเพ่ือนํามาใช
ประกอบการเรียนหรือการสอนท่ีดีอีกวิธีหน่ึง 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความ
รับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือ
การศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 

3. สมมุติฐานการวิจัย

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีความรับผิดชอบ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 503 คน และกลุมตัวอยาง ไดจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยสุมมา 1 หอง จํานวน 30 คน 
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4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4.2.1 บอรดเกม AR เพื่อการศึกษา 
ข้ันตอนการสรางบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยยึดหลักการออกแบบบอรดเกมการเรียนรูตามทฤษฎีกระดุม 5 เม็ด ซึ่งประกอบดวย 
การกําหนดเน้ือหา เลือกสถานการณ เลือกใชกลไก ทดสอบ และพัฒนาตัวเกม ดังน้ี 

กําหนดเน้ือหา (Contents) 
1. วิเคราะหและศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ เวลาเรียน 2 คาบ คาบ
ละ 50 นาที โดยมีเน้ือหาสาระการเรียนรู ดังน้ี 1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 2) แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเน้ือหาที่ไม
เหมาะสม 3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 4) การสรางและแสดงสิทธ์ิความเปนเจาของผลงาน และ 5) 
การกําหนดสิทธิการใชขอมูล 

2. นําเน้ือหาสาระการเรียนรูที่ได ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวนํามาแกไขปรับปรุงใหถูกตอง เพ่ือที่จะ
นําเน้ือหาไปสรางการดเกม 

3. เน้ือหาที่ปรับปรุงแกไขแลว นํามาสรางเปนการดคําถาม
เลือกสถานการณ (Themes) 

กําหนดรูปแบบสถานการณที่จะนําไปสูการเรียนรูโดยใชเกม ซึ่งสถานการณที่สมจริงและสอดคลองกับ
เน้ือหา จะชวยกระตุนใหนักเรียนมีประสบการณรวมและนําไปสูการเรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี 

เลือกใชกลไก (Mechanics) 
เน่ืองจากตัวเกมจะตองใชระบบการเลนในการขับเคลื่อนตัวเกม กลไกที่นํามาใชตองมีความเหมาะสมกับ

เน้ือหาและสถานการณ รวมถึงการกําหนดกติกา เปาหมาย และวิธีการเลนเกม  
ทดสอบ (Play test) 

1. นําบอรดเกมเพ่ือการศึกษาที่สรางข้ึนไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ประเมินบอรดเกม เพ่ือหาขอบกพรองแลวนํามาแกไขปรับปรุงใหถูกตอง เพ่ือใหมีคุณภาพในการนําไปใชเปนบอรดเกมที่
สมบูรณ  

พัฒนาตัวเกม (Development) 
1. จากน้ันเราจะนําขอมูลและขอเสนอแนะมาปรับปรุงใหเกมมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงนําไปผลิต

แบบจําลองบอรด AR เกมเพ่ือการศึกษา 
2. ผูวิจัยนําบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองปฏิบัติจริงกับกลุมตัวอยาง จํานวน

30 คน  

4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในงานวิจัยน้ี มีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

20 ขอ โดยวัดเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยมีข้ันตอนการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
2. ศึกษาเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
3. ศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย โครงสราง สาระและมาตรฐานการเรียนรู สื่อการเรียนรูการวัดและประมินผล

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
4. ศึกษาเน้ือหาสาระเก่ียวกับเรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เพ่ือที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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5. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู โดยเปนขอสอบปรนัย
4 ตัวเลือก เปนแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 40 ขอ และหลังเรียนจํานวน 40 ขอ แลวนําไปคัดเลือกขอสอบ ตามเกณฑให
เหลือแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 20 ขอ 

6. ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทําแบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน
3 ทาน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงและความสอดคลองของเน้ือหา (Index of Consistency หรือ IOC) ซึ่งไดคา IOC ของ
แบบทดสอบกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.95 และคา IOC ของแบบทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.97 ดังน้ัน
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน มีคาความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

7. นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลว เตรียมนําไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชทดลอง
กับกลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน 

8. นําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ซึ่ง
แบบทดสอบกอนเรียน มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.57 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.50 และ
แบบทดสอบหลังเรียน มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.53-0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.60 

9. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน หรือ Kr-20
ควรมีคาความเชื่อม่ันต้ังแต 0.70 ข้ึนไป พบวาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.70 ข้ึนไป ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ 

5. วิธีดําเนินการทดลอง

ทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน ใชเครื่องมือวิจัย คือ บอรดเกม AR เพ่ือ
การศึกษา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความ
รับผิดชอบ เวลาเรียน 2 คาบ คาบละ 50 นาที มีวิธีการดําเนินการทดลองดังน้ี 

1. จัดใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน แลว
รวบรวมคะแนนเพ่ือวัดผลทางสถิติ 

2. จัดใหกลุมตัวอยางทดลองเลนบอรดเกมเพ่ือการศึกษา AR เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ความรับผิดชอบ โดยใชเวลาทดลอง 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  ซึ่งจะมีคูมือการเลนในกลองบอรดเกม ในคูมือจะ
ประกอบดวย กติกาการเลน อุปกรณ วิธีเลน และวิธีการดู AR 

3. เมื่อทดลองเสร็จแลวจึงจัดใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม
20 คะแนน แลวรวบรวมคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
ที่แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชทดสอบกลุมตัวอยางกลุมเดียว ใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

ภาพที ่1 เอกสารคูมือประกอบการเลนบอรดเกม 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

6.1 เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินคุณภาพของบอรดเกม โดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
คน มาทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาระดับคุณภาพของบอรดเกม 

6.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชทดสอบกลุมตัวอยางกลุมเดียว ใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 

7.1 วิเคราะหหาคุณภาพของบอรดเกม 
 เกณฑการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาในบอรดเกม ดานกราฟฟก ตัวอักษร และสี และดานภาพรวมของบอรดเกม 
กําหนดระดับการประเมินตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556:121) 
โดยใชเกณฑดังน้ี 

ระดับความเหมาะสม 5  หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดับความเหมาะสม 4  หมายถึง มาก 
ระดับความเหมาะสม 3  หมายถึง ปานกลาง 
ระดับความเหมาะสม 2  หมายถึง นอย 
ระดับความเหมาะสม 1  หมายถึง นอยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย คะแนนความเหมาะสมของบอรดเกมเพ่ือการศึกษา AR เรื่อง การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ แบงเปน 5 ระดับดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

7.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชทดสอบกลุมตัวอยางกลุมเดียว ใชสถิติ t–test แบบ Dependent (ชัยยงค พรหมวงศ, 2531: 495) 
 
7. ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลรวมการประเมินคุณภาพของบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี 
  ความรับผิดชอบ 

ประเด็นการประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน 
คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหาในบอรดเกม 4.83 .29 มากท่ีสุด 
2. ดานกราฟฟก ตัวอักษร และสี 5.00 .00 มากที่สุด 
3. ดานภาพรวมของบอรดเกม 5.00 .00 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.97 .02 มากที่สุด 
จากตารางท่ี 1 พบวา บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.97, 
S.D.=.02) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทดลองใชบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา
เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กับกลุมนักเรียนแบบกลุม
ตัวอยาง โดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบดวยคาทางสถิติ t-test แบบ dependent 

คะแนน 
ทดสอบ 

นักเรียน (n) คาเฉลี่ย
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) t-test df. Sig. 

 กอนเรียน 30 7.43 2.30 14.29 29 .00 หลังเรียน 30 14.93 2.36 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. สรุปผลการวิจัย

1. บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( X =4.97,

S.D.=0.02)  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

9. อภิปรายผล

จากผลการวิจัย บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผูวิจัยไดพิจารณาประเด็นที่
นาสนใจนํามาอภิปราย สรุปไดดังน้ี 

1. บอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงในแตละข้ันตอน ตามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจและประเมินคุณภาพบอรดเกม จํานวน 3 คน 
โดยมีแบบประเมินทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย 1) ดานเน้ือหาในบอรดเกม 2) ดานกราฟฟก ตัวอักษร และสี 3) ดานภาพรวมของ
บอรดเกม ซึ่งการสรางบอรดเกมน้ันคณะผูวิจัยไดดําเนินการตามแนวคิดของ Boss Lab Board Game เปนรูปแบบการ
ออกแบบบอรดเกมการเรียนรู ข้ันตอนกระดุม 5 เม็ด ประกอบดวย 1. กําหนดเน้ือหา (Contents) 2. เลือกสถานการณ 
(Themes) 3. เลือกใชกลไก (Mechanics) 4. ทดสอบ (Play test) 5. พัฒนาตัวเกม (Development) สงผลใหบอรดเกม AR 
เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97, 
S.D.=.02) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ลดาวัลย แยมครวญ (2559, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
เกมเพ่ือการเรียนรูสําหรับวิชา คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความสามารถของกลุม
เพ่ือการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน และผลตางคะแนนเฉลี่ยรวมของทุก
บทเรียนรวมทุกทักษะของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองมีเจตคติตอ
วิชา คณิตศาสตร ดีข้ึนในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งสรุปไดวา การเรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เปนไปตาม
สมมติฐาน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ นัท กุลวานิช และ อัครินทร ไพบูลยพานิช 
(2561, หนา 578) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของการใช เกมกระดาน “Sue-hirokari 
Sukoroko” ในการสอนการแจกแจงแบบทวินาม สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนิสิตตอนเรียนที่ 53 โดยใชเกม
กระดาน “Sue-hirokari Sukoroku” เปนสื่อในการเรียนการสอนมีคามากกวาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ หรืออาจ
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กลาวไดวาการสอนโดยการใชเกมกระดานเปนสื่อการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนกลุมน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
10. ขอเสนอแนะ  
 

 จากงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา เรื่อง 
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และตอการวิจัยที่เกี่ยวของใน
อนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงเห็นวาวิธีการสอนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา ทําใหผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนสูง

กวากอนเรียน ดังน้ันหากสถานศึกษาตองการนําไปสอน ทางสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมใหครูในเขตพ้ืนที่หรือครูใน
สถานศึกษา เพ่ือที่ครูสามารถนําไปใชสอนกับนักเรียนไดถูกตอง หรือเพ่ือพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดวย
สื่อการเรียนรูตาง ๆ  

2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป  
2.1 ควรทําวิจัยในรายวิชาอื่น หรือนักเรียนชั้นอื่น  
2.2 ควรทําวิจัยที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวางกลุมควบคุมที่เรียนกับครผููสอนกับกลุมทดลองท่ี

เรียนดวยบอรดเกม AR เพ่ือการศึกษา 
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดียผาน Moodle on cloud เร่ืองการสรางสื่อแอนิเมชัน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ 

จตุพร จึงตระกูล1*, เครือวัลย เปลงปลั่ง 1และ ณัฐชนัญ เสริมศรี 2 

1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุร ี

*59641120036@dru.ac.th

บทคัดยอ 

      การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนกอนการเรียนรูดวยบทเรยีนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสมุทรปราการ จํานวน 40 
คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)บทเรียน
มัลติมีเดียผาน model on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาประสิทธิภาพของคา t-test Dependent ตอผลการศึกษาพบวา 
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 
การสรางสื่อแอนิเมชันสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่.05 

คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย, ประสิทธิภาพการเรียน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , Moodle on cloud 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to 1) develop multimedia lessons on animation media creation. 
2)Comparison of student achievement before learning by using multimedia lessons via Moodle on cloud 
on creating animation media. With normal learning management Sample group used in this research 
Were 40 Grade 8 students in Samutprakarn school, selected from purposive sampling. The research 
instruments consisted of 1) Multimedia lessons through model on cloud on creating animation media 2) 
Achievement tests 3) Satisfaction questionnaire the statistics used in data analysis is to find the 
effectiveness of the t-test Dependent on the results. Multimedia lesson on creating animation media and 
students had higher learning achievement through multimedia lessons on creating animation media than 
before studying. Significantly at .05 

 
Keywords: multimedia lessons, learning efficiency, academic achievement, Moodle on cloud 
 
1. บทนํา  
 

Learning Management System เริ่มมีบทบาทตอการศึกษาไทยในปจจุบันอยางมาก ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไดพยายามปรับแนวทางการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองมาก
ที่สุด โดยจัดหาและประยุกตเครือขายคอมพิวเตอรทั้งอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตเปนชองทางในการนําสงความรูในลักษณะ
ของ E-Learning ไปยังนักเรียน ที่สําคัญที่สุดก็คือบทเรียนคอมพิวเตอรบนเว็บในรูปของ Web-Based Instruction Web-
Based Training เนื่องจากเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนโดยตรงทั้งการศึกษาในหลักสูตรและการ
ฝกอบรม ในสถานประกอบการอีกดวยบทเรียนออนไลนยังเปนสื่อการสอนที่สามารถดึงดูดใจนักเรียน จะตองมีเทคนิคในการ
ชักชวนใหนักเรียนมาใช คือมีภาพ แสง สี เสียงภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเปนสื่อที่ไดพัฒนาข้ึนในลักษณะของมัลติมีเดีย การจัดการ
เรียนการสอน E-Learning ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ไฮเปอรเท็กซอินเทอรเน็ต เปนตน ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา, 
และคณะ (2558). 

 ปจจุบันมัลติมีเดียไดรับความนิยมในการใชงานที่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะดานการศึกษาที่มีการประยุกต
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาสรางเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน (ณัฐกร สงคราม, 2558) กลาววา หลายสถาบันการศึกษาให
ความสนใจและสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียอยางเต็มที่ มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียโดยเฉพาะ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบัน เน่ืองจากมีการพิสูจนแลววา เทคโนโลยีมั ลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียน
ตอบสนองตอแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู รวมท้ังสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําวา“มัลติมีเดีย” หรือตามศัพท
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะในสวนของ
คอมพิวเตอรทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร เปนเครื่องมือในการผลิตหรือเปนเครื่องมือในการแสดงผล เพื่อถายทอด
ขอมูลเชนขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน ซึ่งกอใหเกิดการรับรูที่หลากหลาย (Multisensory) ตอ
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กลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนการไดเห็น (Visual) การไดยิน (Auditory) หรือแมกระท่ังความสามารถในการปฏิสัมพันธโตตอบ 
(Interactive) กับสื่อ จากความหมายดังกลาว ทําให “มัลติมีเดีย”ถูกนํามาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 
ทั้งในลักษณะสื่อประกอบบรรยายของผูสอนในช้ันเรียน และสื่อสําหรับผูเรียนนํา ไปใชเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งระบบ 
Moodle on cloud  เปนระบบจัดการบทเรียนออนไลน หรือที่รูจักกันในช่ือ Learning Management System (LMS) หรือ 
Virtual Learning Environment (VLE) โดย Moodle เปนซอฟตแวรฟรี พัฒนาข้ึนในแนวโอเพน ซอรส (Open Source) มี
ลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรีนั่นเองผูใชงานสามารถดาวนโหลดไปติดตั้งใชงานไดฟรีโดย
ไมตองจายคาลิขสิทธิ์แตอยางใด เอกรินทร วทัญูเลิศสกุล. (2556). 

 โรงเรียนสมุทรปราการไดมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน การเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายสําคัญ สําหรับ
พัฒนาผูเรียน ซึ่งการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดน้ัน จะชวยใหผูเรียน เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะผูเรียนแตละคนมีความรูพื้นฐาน ความสามารถ ทักษะความชํานาญประสบการณ
ในการใชงานคอมพิวเตอรที่ตางกัน ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูและทักษะ มาสรางช้ินงานตามท่ีกําหนดได  

ดังนั้น ผูวิจัยสรางบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูโดยนํา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขามาชวยจัดการกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น 

2. วตัถุประสงค

1. สรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน

Moodle on cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมชัน 

3. สมมติฐาน

1. บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมชัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวย บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่องการสรางสื่อ
แอนิเมชนั หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 12 หองเรียน ผูเรียน 547 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไวดังน้ี 
    2.1 บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวน

ไดตามความตองการ 
    2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใชเปนแบบทดสอบสําหรับวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังการเรียน 

จากการใชบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน เพื่อใชสําหรับวัดความรูพื้นฐานเดิมและผล
การเรียนรูหลังเรียน 
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    2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียผาน 
Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 นําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางหรอกขอมูล
   3.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS

3.3 จาการเก็บรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไปจํานวน 40 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา และ
มีความสมบูรณ จํานวน 40 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลไดกับการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. คาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑโดยใชคารอยละ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน และหลังเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud
เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน โดยใช คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ 

   3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิ
เมช่ัน และการสอนแบบปกติ โดยใช คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. กรอบแนวความคิดของงานวิจัย

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
6. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

    6 . 1 บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud 

         6 .1. 1  ผูวิจัยศึกษาเน้ือหาในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน  Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิ
เมช่ัน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

   6.1.1.1 หนาล็อกอินสําหรับสมาชิกในช้ันเรียน ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 หนาล็อกอิน 

6.1.1.2 หนวยการเรียนรู เปนที่รวบรวมขอมูล เน้ือหา เกี่ยวกับการสรางสื่อแอนิเมช่ันเพื่อใหนักเรียน
นํามาศึกษาวิเคราะหในช้ันเรียนและยอนหลังได ดังแสดงในรูปที่ 2 

ตัวแปรตาม 

บทเรียนมลัติมเีดียดวย Moodle on 
cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมชั่น 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรตน 
บทเรียนมัลติมีเดีย 
- ขอความหรือตัวอักษร (Text) 
- ภาพ )Photo) 
- ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
- เสียง (Sound) 
- ภาพวิดีโอ (Video) 
เรืองสวรรณ ไชยยศ) .2546.(
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รูปที่ 2 หนวยการเรียนรู 

6.1.1.3 เน้ือหาในหนวยการเรียนรู ประกอบไปดวย หนวยการเรียนรูที่ 1ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 
flash, หนวยการเรียนรูที่ 2 เทคนิคการ  Draft, หนวยการเรียนรูที่ 3  การสรางตัวละครเคลื่อนไหว หนวยการเรียนรูที่  4  การ
แทรกไฟลเสียง แตละหนวยแสดงเน้ือหาเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจ ตามกระบวนการเรีนรู ดังแสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 หนวยการเรยีนรู 

6.1.1.4 สื่อมัลติมีเดีย เปนการเปลี่ยนบทบาทของครูที่ทําหนาที่ในการถายทอดความรูมาเปนการ
แนะนํา ชวยเหลือ โดยนักเรียนผูเรียนไดศึกษาและทําความเขาใจผานสื่อและบทเรียนมัลติมีเดีย ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 สื่อมัลตมิีเดีย 

6. 2 แบบประเมินบทเรียนมัลติมีเดียดวย Moodle on cloud
       6 .2. 1  ศึกษากําหนดหัวขอ และสรางแบบประเมินจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงการ

ประเมินออกเปน 2 ดานคือ ดานเน้ือหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใชแบบประเมินมาตราสวน (Rating Scale) 5 ระดับ 
       6 .2. 2  นําแบบประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน  Moodle on cloud ใหผูทรงคุณวุฒิดาน

เนื้อหา และเทคนิคการผลิตสื่อตรวจสอบหากพบขอผิดพลาดดําเนินการปรับปรุงแกไข 
       6 .2. 3 แบบประเมินที่ผานการตรวจสอบแลวสงใหผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อประเมิน  

6.2. 4  นําใบประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลดวยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  ซึ่งผลการประเมินแตละดาน
จะตองมีคาเฉลี่ย 3. 50 ขึ้นไป จึงจะถือวา บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud มีคุณภาพ และถาผลการประเมินต่ํากวา 
3. 50  ตองทําการแกไขปรับปรุงในสวนที่บกพรองเพื่อใหมีคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งพบวา การประเมินคุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ันดานเนื้อหาพบวามีคาเฉลี่ยรวม 4. 47 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อพบวามีคาเฉลี่ยรวม 4 . 51 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพดีมาก  

 6 . 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

       แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เปนแบบทดสอบชุด
เดียวกัน โดยสรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเน้ือหาในแตละหนวย เปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งข้ันตอนการสรางแบบทดสอบมีดังนี้  

       6 .3.1 ศึกษาหลักสูตร คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตําราและ
รายละเอียดเนื้อหาจากหนังสือเรียน จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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       6 .3. 2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนวยเริ่มตนใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS 6 เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน โดยสรางเปนแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ชนิด 

4 ตัวเลือก จํานวน 30  ขอ โดยใหครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู 
       6 .3. 3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหครูพี่เลี้ยงพิจารณาความถูกต  องเหมาะสมของ

ขอคําถาม ตัวเลือก ตัวลวง และภาษาท่ีใช แลวปรับปรุงแกไขขอคําถามใหถูกตองชัดเจน และเขาใจงาย 
      6 .3. 4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน  3  ทาน เพ่ือ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ความถูกตองทางภาษา ตัวเลือก และการใชคําถาม 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขและคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
)IOC) ตั้งแต 0. 5 - 1. 00 ขึ้นไป จํานวน 30  ขอ 
       6.3. 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท  ี่ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวไปทดสอบใช 
ครั้งท่ี 1 
       6.3.6 นําผลการตรวจใหคะแนนจากการนําไปทดสอบใชครั้งที่ 1 มาวิเคราะหหาคาระดับยาก  )P) และคา
อํานาจจําแนก )D) เปนรายขอ โดยใชสูตรการหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก และเลือกคําตอบที่มีคุณภาพ โดยมี
คาระดับความยาก ตั้งแต 0.36 - 0.76 และคาอํานาจจําแนก 0.43 - 0.51 
       6.3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลวนั้น ไปทดลอง ครั้งท่ี 2 
       6.3.8 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

           6. 4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

       6.4. 1 นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล สมัฤทธิ์ทางการเรียน ดวยแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) 
       6.4.2 นักเรียนศึกษาวัตถุประสงคการเรียนผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน 
       6.4. 3 เมื่อนักเรียนศึกษาจนครบพรอมทั้งแกไขสถานการณปญหาไดเรียบรอย (คะแนนระหวางเรียน) ใหทําการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียนแตสลับขอ
คําถาม 
 

5. ผลการวิจัย 
 

 1. ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิของบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิของบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิ
เมช่ัน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิของบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อ
แอนิเมชั่น สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาผลการทดสอบระหวางเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน  Moodle 
on cloud มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 21.28 คิดเปนรอยละ 70. 93 (E1) และผลการทบสอบหลังเรียน
จากแบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 30  คะแนน นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย  27 . 18  คิดเปนรอยละ  90 . 6  (E2) ซึ่งแสดงวาบทเรียน
มัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพ
เทากับ 70.93/90.6 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/ 80 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว   

 

 
ผลการทดลอง 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนน  
คารอย
ละ 

ประสิทธิภาพของบทเรียน  
(E1/E2) 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ที่คํานวณได ที่กําหนดไวในสมติฐาน 
คะแนนระหวางเรียน 40 30 21.28 70.93 70.93/90.6 ไมนอยกวา  

80/80 
คะแนนหลังเรียน 40 30 27.18 90.6 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน
Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลการทดลอง 
จํานวน
นักเรียน คารอยละ 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t Sig 

กอนเรียน 40 21.28 3.030 -18.562 .000 

หลังเรียน 40 27.18 2.099 

*p<.05
จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียน

มัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on Cloud 

เรื่องการสรางสื่อแอนิเมช่ัน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

6. อภปิรายและสรุปผล

1. ดานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud  เรื่องการสรางสื่อ
แอนิเมช่ัน ตามเกณฑ E1/E2 = 70.93/90.6 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่คณะผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว บทเรียนมัลติมีเดียผาน 
Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อแอนิเมช่ัน ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 
80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากไดผานการศึกษา พัฒนาอยางเปนระบบ และมีการปรับปรุงในแต
ละขั้นตอน อีกทั้งยังไดใชเวลาและกระบวนการในการดําเนินการทดลอง 3 ครั้ง ควบคูไปกับการปรับปรุงแกไขทุกครั้งที่มีผล
การประเมินประสิทธิภาพออกมา กอนท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud ใน
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ใหบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud มีความสมบูรณและเหมาะสมที่สุด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud เรื่อง การสรางสื่อ
แอนิเมชัน มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บทเรียนมัลติมีเดียผาน Moodle on cloud มีการแบงเน้ือหาออกเปนตอน ๆ เพื่อใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจ โดยในแต
ละตอนไดจัดทําบทเรียนใหมีความนาสนใจ ที่ชวยใหสื่อเกิดความเขาใจไดชัดเจนและแมนยําข้ึนสงผลใหนักเรียนอยากเรียนรู
อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดตามความพรอมของแตละบุคคล  มีแบบฝกหัดกอนเรียนและหลังเรียนประกอบใน
บทเรียนมัลติมีเดียที่มีรูปแบบที่หลากหลายรวมท้ังมีการปอนผลขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักเรียนไดรูถึงพัฒนาการของตนเอง 
การเรียนรู จากบทเรียนมัลติมีเดียนี้นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและงายตอการศึกษานักเรียนสามารถกลับไปทบทวน
บทเรียนดวยตนเองท่ีบานหรือที่ตางๆ ไดเพียงแคมีอินเทอรเน็ต นักเรียนสามารถเรียนไดทุกที่เมื่อตองการ ความเขาใจไดตาม
ความตองการของนักเรียน 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจยัเลมนี้สําเร็จไดดวยความเมตตาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารยณัฐชณัญ  เสริมศรี อาจารยที่ปรึกษาวิจัย และ
คณะผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือแกไขขอบกพรอง เพื่อใหวิจัยเลมนี้มีความ
สมบูรณ ซึ่งผูคณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวริดรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6  

โรงเรียนบานหนองแสลบ 

จิรายุ บริสุทธิ์1* และ มนัสนิต ใจดี1  
1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม

*594145002@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจดัการ
เรียนรูแบบผสมผสานใหมีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนกอนและหลงัเรียนของนักเรียนที่เรยีน
ดวยบทเรียนอีเลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรแูบบผสมผสาน และ3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีมี่ตอบทเรียนอีเลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจดัการเรยีนรูแบบผสมผสาน กลุมเปาหมาย 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนบานหนองแสลบ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจดัการ
เรียนรู บทเรียนอีเลรินนิง แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน แบบฝกหัด และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t–test dependent 

ผลงานวิจัย พบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 หนวย 

บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดานเนื้อหา ดานเทคนคิและวิธีการอยูในระดับมาก และประสิทธิภาพเทากับ 92.83/80.89 เปนไป
ตามเกณฑที่กำหนด 80/80 2) คะแนนนเฉลีย่หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนอีเลรินนิง และการเรียนรูแบบผสมผสานโดยรวมอยใูนระดับมาก 

คำสำคัญ: บทเรียนอีเลิรนนงิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน การเรียนรูแบบผสมผสาน 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) develop e-learning in using Microsoft Word cooperate 

with blended learning based on the efficiency criteria 80/80, 2) compare the learning achievement before 

and after studied with e-learning in using Microsoft Word cooperate with blended learning, and 3) study 

the satisfaction of the students on e-learning in using Microsoft Word cooperate with blended learning. 

The target group was 30 students in grade 6 students of Ban Nong Salaeb School. The tools used in this 

research were the learning plans, the e-learning, the learning achievement test, the exercise, and the 

satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, and dependent t-test. 
The research findings showed that 1) e-learning in using Microsoft Word consisted of 3 lessons; e-

learning has a quality of content, technique and methodology were at a high level and the effectiveness 

of the e-learning was 92.83/80.89 according to the criteria 80/80, 2) the average of the post-test score was 

higher than the pretest score with the statistical significance level at .05 , and 3) the satisfaction of the 

students on the e-learning and blended learning was at a high level. 

Keywords: e-learning, Learning Achievement, Blended Learning 

1. บทนำ

สภาวการณของโลกในดานตาง ๆ  เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและการสื่อสารสงผลใหสงัคม
กลายเปนสังคมยุคดจิิทลัอยางหลีกเลี่ยงไมได ทำใหมีการหลั่งไหลของขอมูลอยางมหาศาล เกิดแหลงเรียนรขูนาดใหญ รวดเรว็ 
และตอเนื่อง จึงจำเปนที่บุคคลจะตองเรียนรูตลอดชีวิต (วิลาวัลย โพธ์ิทอง, 2561) การเรียนในชั้นเรียนโดยใชการบรรยาย
เนื้อหาไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเต็มที่ทำใหผูเรียนรูสึกเบื่อการเรียน การนำเสนอบทเรียนในรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดียจะเราความสนใจของนักเรียนใหกระตือรือรน สนใจและตั้งใจเรียนมากขึน้ (อนุชา สะเล็ม , 2560)  

การจัดการเรยีนรูเปนเครื่องมือสำคัญที่สงเสริมใหผูเรยีนประสบความสำเร็จในการเรียน ไดรับความรู เกิดทกัษะ เกดิ
ทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน และสามารถนำความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชได การจัดการเรยีนรูโดยใชการเรียนรูแบบผสมผสานเปน
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การเพ่ิมทางเลือกวิธีการนำสงการเรียนรูไปยังผูเรียนใหมีความหลากหลายมากขึน้ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให
นาสนใจ การใชวิธีการสอนหลาย ๆ  แบบจะชวยใหผูเรยีนตื่นตัว สนุกกบัการเรียนร ู

จากประเด็นและปญหาทีไ่ดกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความประสงคที่จะพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนงิ ในรายวิชา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรด ใหกับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ง3.1 ตัวชี้วัดที่ 3 และ ตัวชี้วัดที่ 4 ที่ตองการใหผูเรียนเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบของเอกสาร และนำเสนอ
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เชน การนำเสนอรายงานเอกสารโดยใชซอฟตแวรประมวลผลคำ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

และในงานวิจยันีจ้ัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือเราความสนใจของผเูรยีนสงผลใหผูเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนดขีึน้ 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสานใหมี
ประสิทธิภาพ 80/80 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนงิ เรื่อง การ
ใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรแูบบผสมผสาน 

 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
 

 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนของนกัเรยีนทีเ่รียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวริดรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสาน สูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรียนอเีลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจดัการ
เรียนรูแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก 
 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 

4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนบานหนองแสลบ อำเภอเลาขวญั 

จังหวัดกาญจนบรุี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 จำนวนทัง้หมด 1 หองเรยีน  จำนวนทั้งหมด 30 คน 

4.1.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองแสลบ อำเภอเลาขวัญ 

จังหวัดกาญจนบรุี ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน  
 

 4.2 เครื่องมือที่ใชการวิจัย 
 

 4.2.1 แผนการจดัการเรยีนรู เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรด 

 4.2.2 บทเรียนอเีลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรด 

 4.2.3 แบบประเมินผูเชีย่วชาญดานเนือ้หา และดานเทคนิควิธีการ  
 4.2.4 แบบประเมินดัชนคีวามสอดคลองของขอคำถาม (IOC) 
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 4.2.5 แบบทดสอบกอนเรยีน และหลังเรียน  

 4.2.6 แบบฝกหัดระหวางเรียน  

 4.2.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรยีน 

4.3 ข้ันตอนดำเนินงานวิจัย 

 4.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาอีเลิรนนิงและเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย ผูวิจยัดำเนนิการ ดังนี้  

4.3.1.1 วิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาเรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเ วิรด ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดเนื้อหาเพ่ือนำมาจดัทำบทเรียนอีเลรินนงิ จำนวน 3 หนวย คือ 1) สวนประกอบและแถบเครือ่งมือของ
โปรแกรม Microsoft Word 2) วิธีการใชงานเครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word และ 3) การสรางตารางรายการอาหารที่
ชอบรับประทานดวย Microsoft Word  ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนคิเพ่ือนคูคิด การสอนแบบสาธิต และ
ศึกษาการจัดทำอีเลิรนนงิดวยเว็บไซต Wix.com 

4.3.1.2 การออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบผสมผสาน 

โดยหนวยที่ 1 จัดการเรียนการสอนดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิด หนวยที่ 2 และหนวยที่ 3 จัดการเรียนการสอนแบบสาธิต ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอบทเรียนอีเลรินนงิ ออกแบบประเมินบทเรียนอีเลิรนนิงดานเนื้อหา และดานเทคนิคและ
วิธีการ ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และออกแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

4.3.1.3 ขั้นพัฒนา (Develop) 1) สรางแบบประเมินบทเรียนอีเลิรนนงิดานเนือ้หา และดานเทคนิคและ
วิธีการโดยเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ 2) สรางแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบปรนยั 4 ตัวเลือก จำนวน 35 

ขอ จากนั้นนำไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนอบจ.กาญจนบรุี 2 (บานหนองอำเภอจนี) 

โรงเรียนบานหนองแสลบ และโรงเรียนอูทอง ประเมินเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถปุระสงค จาก
ผลการประเมิน พบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถปุระสงคที่ไดเทากับ 0.67 – 1.00 จำนวน 33 ขอ จึง
นำไปสรางแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ขอ ดวย Google Forms และ 3) สรางบทเรียนอีเลิรนนิง่ตามที่
ไดออกแบบไวโดยใชเว็บไซต Wix.com และใชโปรแกรม Camtasia Studio ในการจัดทำวิดีโอสอนเนือ้หาในหนวยที่ 2 และ
หนวยที่ 3 

4.3.1.4 ขั้นการนำไปใช (Implement) ในขั้นนีผู้วจิัยตรวจสอบความถกูตองของการทำงานในเบือ้งตนของ
บทเรียนอีเลิรนนิงดวยตัวผูวิจัย จากนั้นนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัยตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง และผูวิจัยได
ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ 

 4.3.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนำแผนการสอน บทเรียนอเีลิรนนงิที่ไดจดัทำไวใหผเูชีย่วชาญ
ดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 3 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี 2 (บานหนองอำเภอจีน) 

โรงเรียนบานหนองแสลบ และโรงเรียนอูทอง ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และประเมินดานเทคนิคและวิธีการ ผลจากการ
ประเมินอยูในระดับมากทัง้สองดาน 

4.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลู 

 4.3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจยัใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design 

โดยใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดและทำ
กิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิคการสอนแบบผสมผสาน จากนัน้ใหผเูรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนเนือ้หาครบ 3 

หนวย ใหนักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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  4.3.2.2 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการหาคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทยีบคาสถิติ (Dependent t-test) 
 

5. ผลการวิจัย 
 

5.1. ผลการพัฒนาบทเรยีนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวริด รวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
 

  5.1.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 
 การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 3 หนวยการเรยีนรู แสดงตัวอยางหนาจอเว็บไซต ดังภาพที ่1  

          

 

 

  

  

 

 

 
 

ภาพที่ 1 หนาจออีเลรินนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวริด 
 

 จากภาพที่ 1 เปนภาพของตัวอยางหนาจออีเลิรนนิง ที่มีจำนวนเนือ้หาทั้งหมด 3 หนวย คือ 1)  สวนประกอบและ
แถบเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word 2) วิธีการใชงานเครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word  และ 3) การสราง
ตารางรายการอาหารที่ชอบรบัประทานดวยโปรแกรม Microsoft Word 
 

  5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรยีนอีเลิรนนิงดานเนือ้หาและดานเทคนิคและวิธีการ 
  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนงิดานเนือ้หาและดานเทคนคิและวิธีการ แสดงดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนงิดานเนือ้หาและดานเทคนคิและวิธีการ 
รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานเนื้อหา 4.43 0.15 ระดับมาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.45 0.14 ระดับมาก 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (  = 4.43, S.D. = 0.15) และดาน
เทคนิควิธีการอยใูนระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.14) 
 

  5.1.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรยีนอีเลิรนนิง 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอีเลรินนิงโดยการหาคา E1/E2 แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอเีลิรนนงิโดยการหาคา E1/E2  

รายการ คะแนนเต็ม จำนวนคน คะแนนรวมทั้งหมด คาประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 20 30 557 92.83 

แบบทดสอบหลังเรยีน (E2) 30 30 728 80.89 

จากตารางที่ 2 พบวาบทเรียนอีเลิรนนงิมีคาประสิทธิภาพเทากับ 92.83/80.89 เปนไปตามเกณฑ 80/80 

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง  

เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรด รวมกบัการจัดการเรยีนรแูบบผสมผสาน  

ผูวิจัยนำคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทำแบบทดสอบกอนเรียน มาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ไดจากการทำ
แบบทดสอบหลังเรยีนโดยใชสถิติ t-test แบบ dependent ไดผลดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

รายการ n  S.D. df t คำนวน t ตาราง 
คะแนนสอบกอนเรยีน 30 10.70 2.51 

29 18.24 1.69* 
คะแนนสอบหลงัเรียน 30 24.27 2.79 

* นัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคา 10.70 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนมีคา 24.27 คา t ที่ไดจากการคำนวณมีคา 18.24 ซึ่งมากกวาคา t ที่ไดจากการเปดตาราง แสดงใหเห็นวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอบทเรยีนอีเลิรนนงิ เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรด รวมกบั
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรยีนที่มีตอการเรียนดวยบทเรยีนอีเลิรนนงิและการเรียนแบบผสมผสาน แสดงดงั
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนงิและการเรียนแบบผสมผสาน 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการจัดทำอีเลิรนนงิ 4.43 0.18 ระดับมาก 

2. ดานเนื้อหา 4.42 0.35 ระดับมาก 

3. กิจกรรมการเรยีนรู 4.42 0.35 ระดับมาก 

โดยรวม 4.42 0.15 ระดับมาก 

จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจของนกัเรยีนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนงิและการเรยีนแบบผสมผสานโดยรวมอยใูน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนอยใูนระดับมากทั้ง 3 ดาน  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

6.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน ประกอบดวยเนื้อหา 
จำนวน 3 หนวย มีคุณภาพดานเนือ้หา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากทัง้สองดาน และมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

92.83/80.89 เปนไปตามเกณฑ 80/80 และเปนไปตามสมมตฐิานขอที ่1 

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนดวยบทเรยีนอีเลรินนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการ
เรียนรูแบบผสมผสานหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่2 

 6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมตอการเรยีนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับ
การเรียนรูแบบผสมผสาน อยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน ผูวิจัยนำไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ดานเทคนิคและวิธีการ พบวามีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากทั้ ง 2  ดาน  มี
ประสิทธิภาพเทากับ 92.83/80.89 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80/80 เนื่องจากผูวิจัยไดจัดทำบทเรียนอีเลิรนนิงในดาน
เนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรูใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคการเรียนร ูในสวนของการพัฒนาบทเรียนอีเลรินนงิ
ไดมีการออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ บทเรียนมีรูปแบบนาสนใจ สีสันสบายตา และใชงานงาย สอดคลองกับงานวิจยั
ของเศณวี ฤกษมงคล (2560) ที่พบวา บทเรียนออนไลนมีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดี และ ดานสื่อการนำเสนอ
โดยรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากการออกแบบทำอยางเปนระบบ ซึ่งในขั้นการวิเคราะหไดวิเคราะหเนือ้หา เทคโนโลยีและ
สภาพแวดลอม นำผลที่ไดมาออกแบบเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบและกิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียน และ
พัฒนาบทเรยีนตามที่ออกแบบไว 

7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เนื่องจาก การเรียนดวย
บทเรียนอีเลิรนิงที่มีสีสันสวยงามสามารถดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดีทำใหนกัเรียนตั้งใจเรียน อีกทั้งบทเรียนอีเลิรนนิงมี
เนื้อหาไมมากจนเกินไปนกัเรยีนไมตองอานเนือ้หาในปริมาณมาก และมีวิดีโอสอนที่เขาใจงาย การเรียนรูแบบผสมผสานโดยใช
การเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดทำใหนักเรียนไดแลกเปลีย่นความคิดกัน และการสอนแบบสาธิตทำใหนักเรียนไดเห็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทำใหเขาใจเนื้อหาและจดจำได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัชธิดา แซฉั่ว และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 

(2562) ที่พบวา การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสานชวยใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การใชงานไมโครซอฟทเวิรดรวมกบัการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรยีนอีเลรินนงิมีสีสัน รูปแบบ และเนือ้หา 
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีวิธีการดำเนินกิจกรรมที่นาสนใจ นักเรียนไดรวมมือกันชวยเหลือกันเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวรกมล พูนลาภ และมนัสนิต ใจดี (2562) ที่พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุด 

เนื่องมาจากนกัเรยีนไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรูและไดชวยเหลือกันเรยีนรู 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 การนำงานวิจัยไปใช ผูสอนควรอธิบายวิธีการเรียนแบบเพ่ือนคูคิดใหนกัเรียนเขาใจ และควรกระตุนใหนกัเรยีน
แตละคูรวมกันแสดงความคิดเหน็ แลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป ควรจัดทำวิดีโอสาธิตการสอนในเนือ้หาอื่น ๆ  เพ่ิมเติม และเพ่ิมชองทางการ
สนทนาระหวางผูสอนกับนกัเรยีน และพัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานกับอุปกรณไดหลากหลาย 
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บทคัดยอ  

 
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพและคุณธรรม ปจจุบันมีการ

นําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน โดยนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อการศึกษาและเปนเครื่องมือในการสอน  ทักษะท่ี
จําเปนของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ตองเปนบุคคลที่มีประสบการณในการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ, มีทักษะในการแสวงหา
ความรูที่ทันสมัย, สามารถถายทอดความรูผานสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ, คัดเลือกเน้ือหาท่ีทันสมัยและเหมาะสมตอผูเรียน, มี
การประเมินผลที่ตรงสภาพจริงของผูเรียนแตละคน , ใชเทคโนโลยีอยางคุมคาและหลากหลาย, สรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่
ทันสมัยเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงไดงาย, มีการสรางเครือขายความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งทักษะที่จําเปน
เหลานี้สามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีพรอมจะออกไปประกอบอาชีพและใชชีวิตอยางมี
คุณภาพไดในศตวรรษท่ี 21 
 
คําสําคัญ: ดิจิทัลเทคโนโลยี การศึกษา ทักษะ  

 
Application of Digital Technology in Education 

 
Urai Thonghuapai 

Department of Computer Science  Faculty of Science  Ramkhamhaeng University 
thnghph@hotmail.com 

 
Abstract 

 
Education is an important factor in the creation of human resources and social development for 

quality and morality. Nowadays, digital technology is used in teaching and learning by using it as an 
educational tool and as a teaching tool. The skills needed by teachers in the 21st century must be 

people with experience in new learning management, have modern search skills, can transfer knowledge 
through media effectively, select modern content and suitable for learners, have a true evaluation of 
each learner, use a variety of worthwhile technology, create new modern innovations for easy access to 
students, create a collaborative network appropriate learning activities. These essential skills can be 
used to develop learners to have knowledge, skills and good attitudes, ready to go out to work and live 
quality in the 21st century. 

 
Keywords: digital technology, education, skill 
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1. บทนํา

การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพและคุณธรรม เปน
กระบวนการเรียนรูโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ และเปนปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในชวงตนป พ.ศ. 2563 มีการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 กระจายไปท่ัวโลก สงผลใหมีประชากรท่ัวโลกเจ็บปวยและลมตายเปนจํานวนมาก ซึ่ง
ประเทศไทยไดรับผลกระทบมากเชนกัน มีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 แมจะมีจํานวนไมมากเทาประเทศอื่น ๆ 
แตสงผลกระทบอยางรุนแรงในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา เห็นไดจากใน
หลาย ๆ ภาคสวนมีการประกาศใหหยุดทํางานช่ัวคราว บางแหงหยุดทํางานอยางถาวร หรือปดกิจการ ทําใหเกิดปญหาเกิดขึ้น
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลาน้ีผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตองทําการแกไขใหสถานการณตาง ๆ กลับมาเปนปกติ
โดยเร็ว สําหรับในวงการศึกษามีผลกระทบมากเชนกัน เนื่องจากมีคําสั่งจากรัฐบาลใหปดการเรียนการสอน เพื่อปองกันการติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 ไมใหลุกลามเพ่ิมมากขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ มีนโยบายใหครู อาจารย 
ผูรับผิดชอบในรายวิชาตาง ๆ ทํางานที่บาน(Work from home) จัดเตรียมเนื้อหาและสภาพแวดลอมการเรียนรูที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนผานทางออนไลนเพื่อติดตอกับผูเรียนได ซึ่งสถานศึกษาบางแหงมีอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ สามารถ
อํานวยความสะดวกแกผูสอนไดเปนอยางดี แตมีสถานศึกษาจํานวนมากท่ีไมมีอุปกรณและเครื่องมือใด ๆ ผูสอนจํานวนมาก
ตองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณทั้งทางดานฮารตแวรและซอฟตแวรมาติดตั้งและดําเนินการดวยตนเองท่ีบาน ซึ่งเปนการแกไขปญหา
ไดในระดับหนึ่ง ดังน้ันการจัดการการเรียนการสอนท่ีผูสอนไดสรางขึ้นนี้มีหลากหลายวิธีการ ขึ้นกับทักษะ ความรู อุปกรณ 
และวัตถุประสงค เห็นไดวาดิจิทัลเทคโนโลยีในปจจุบันสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาไดเปนอยางดี  ผูสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความรูในเน้ือหาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง มีความรูและเช่ียวชาญในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรได วาง
แผนการสอนและแบบเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการคิดคน ดําเนินการสอนท่ีผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได ใหผูเรียน
เรียนรูจากการสืบเสาะหาความรู ชวยใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดพัฒนาเจตนคติ ทักษะตาง ๆ ที่ชวยใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ยั่งยืน ซึ่งตองเนนทักษะและพัฒนาผูสอน  (สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2016) 

ดังนั้นการศึกษาการประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษาจึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางย่ิง เพื่อใหทราบวาปจจุบัน
มีการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนงานดานการศึกษาไดอยางไรบาง ประเทศท่ีมีระบบการศึกษาที่เปนเลิศมีการจัดระบบ
การศึกษาและนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนอยางไร และผูสอนตองมีทักษะอยางไรในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งผลของ
การศึกษาน้ีเปนแนวทางที่ทําใหผูสอนสามารถนําดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนและสรางนวัตกรรม
ใหม ๆ ไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ  เนื้อหาของบทความแบงเปน 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นการจัดการศึกษาในประเทศตาง 
ๆ, ประเด็นทักษะแหงศตวรรษที่ 21, และประเด็นการประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษา  

2. วตัถุประสงคของบทความ

2.1 เพื่อศกึษาการประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษา 
2.2 เพื่อศึกษาทักษะท่ีจําเปนของผูสอนในศตวรรษที่ 21  

3. การจัดการศกึษาในประเทศตาง ๆ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(2548) ไดกลาวไววา ประเทศที่ไดรับการยอมรับวามีการ
จัดการศึกษาท่ีเปนเลิศนั้น จากการประเมินผลในโครงการ PISA ในลําดับตน ๆ มีหลายประเทศ ซึ่งวิธีการจัดการศึกษาของแต
ละประเทศมีความแตกตางกันไปตามบริบทและนโยบายของรัฐบาล สามารถสรุปไดดังนี ้

3.1 ประเทศฟนแลนด  
ประเทศฟนแลนดใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ ใน

ปจจุบันโมเดลการพัฒนาการศึกษาของฟนแลนดเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ ฟนแลนดสามารถสรางสรรคระบบ
การศึกษาและการวิจัยที่ไดรับการยอมรับวาดีที่สุดแหงหนึ่งในโลก โมเดลการปฏิรูปการศึกษาของฟนแลนดมีรูปแบบเพ่ือเนน
สรางความรวมมือกันระหวางโรงเรียน มีการเรียนรูที่ปรับใหเหมาะกับผูเรียนแตละคน เนนการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
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มอบหมายความรับผิดชอบท่ีมีพื้นฐานของความเช่ือใจ มีความเสมอภาคโดยทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีหลักสูตรเปนเอกภาพ
เดียวกัน ครูจะเปนผูสอนตามหลักสูตรและสามารถสอดแทรกความคิดสรางสรรคได   ครูประเทศฟนแลนดตองมีความรู 
ความสามารถในระดับปริญญาโท มีศีลธรรม รวมท้ังความรักและแรงบันดาลใจในความเปนครู  (สุริยา ฆองเสนาะ, 2560)  
World Economic Forum ประกาศใหประเทศฟนแลนดเปนหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงเปนอันดับ
ตน ๆ ของโลกในดานงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ที่สรางรายไดใหแกประเทศจน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังดานการศึกษาและสาธารณสุขอยางดีเยี่ยมและเทาเทียมกัน  
 ปจจัยความสําเร็จของประเทศฟนแลนดคือ โมเดลการศึกษาของฟนแลนด (finish model) ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่
มีคุณภาพสําหรับเยาวชนและผูคนในสังคม สงผลตอการพัฒนาประเทศใหดียิ่งข้ึนในทุกดาน เชน ระบบเศรษฐกิจที่มี
ความสามารถเชิงแขงขันในระดับโลกมากข้ึน, การทุจริตอยูในระดับต่ํา, ประชากรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีวิถีชีวิตที่มี
คุณภาพอยางย่ังยืน 
  

3.2 ประเทศสิงคโปร  
 การศึกษาของประเทศสิงคโปรอยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร ที่ดูแลสถาบันการศึกษาของรัฐ
และดูแลโรงเรียนเอกชนในสิงคโปร รัฐบาลสิงคโปรจัดสรรงบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการเปนจํานวนมากเพ่ือใหสิงคโปร
เปนศูนยกลางดานการศึกษา รวมทั้งเปนศูนยกลางดานนวัตกรรมของเอเชีย เหตุผลที่ทําใหประเทศสิงคโปรมีการศึกษาที่มี
คุณภาพ ไดแก การวางโครงสรางของระบบการศึกษาท่ีดี ใชระบบอังกฤษ, มีจุดเดนในการเรียน 2 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลัก และภาษาทางการของสิงคโปรอีก 1 ภาษาไดแก จีน มาเลย หรือ ทมิฬ, มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให
นักเรียนไดเรียนเปนภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับประถมตอนปลาย , รัฐบาลใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนจากครอบครัวท่ีมี
รายไดต่ํา, รัฐบาลสนับสนุนหลักสูตร Special Education Schools สําหรับเด็กและเยาวชนสิงคโปรเพื่อการสรางโอกาสดาน
การศึกษาที่เทาเทียมกัน, หลักสูตรการเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาของสิงคโปรเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เนื่องจากปจจุบัน โรงเรียนตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย ฮองกง อินเดีย และบางประเทศในแอฟริกา เลือกใช
หนังสือเรียน และหลักสูตรการเรียนของสิงคโปรในระดับประถม และมัธยมศึกษา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร   
 ปจจัยความสําเร็จของประเทศสิงคโปร คือ รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามาก ถือวาประชาชนเปน
ทรัพยากรที่สําคัญและมีคาที่สุดของประเทศ  มีการจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตที่เปนกําลังคนใน
อนาคตเพ่ือกาวสูยุดเศรษฐกิจฐานความรู สรางองคความรูสูสังคม  ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการพัฒนา
ความเปนผูนํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติอื่น ๆ ได 
  

 3.3 ประเทศเกาหลีใต 
       ประเทศเกาหลีใต เปนประเทศที่ใหคุณคาสูงสุดกับการศึกษา การใหเกี ยรติและยกยองครู ครูคือกุญแจไปสู

ความสําเร็จ นักเรียนจะถูกวัดผลอยางสมํ่าเสมอ โดยครูทุกวิชาและทุกระดับช้ันมีการบันทึกผลท้ังดานการเรียน กิจกรรม 
ความประพฤติ และดานศีลธรรมจรรยาบรรณ ลงในระเบียนซึ่งเปนสมุดประวัติที่ใหขอมูลและสาระตาง ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน
ซึ่งนําไปใชประกอบการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (PISA THAILAND, 
2559) 

 ปจจัยความสําเร็จของเกาหลีใต  คือ การใหคุณคาและความสําคัญของการศึกษา ที่ยกยองใหการศึกษาเปนพื้นฐาน
ของทุกอยางรวมท้ังของชีวิตดวย ครูเกาหลีใตถูกคัดเลือกมาจากคนที่เกงที่สุด มีอิสระและมีความมุงมั่นเสียสละในการทํางาน
สูงและทํางานอยางหนัก มีสถานะทางสังคมสูง มีคาตอบแทน และมีความมั่นคงในอาชีพสูงมาก  
  

3.4 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
            สาธารณรัฐประชาชนจีนใหความสําคัญตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเพ่ิมโอกาสใหประชาชนใหไดรับ
การศึกษามากข้ึน ใหความคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานดานการศึกษาของประชาชน เนนไปที่การเห็นแกประโยชนสวนรวมและ
การพัฒนาตนเอง โดยจัดใหมีแหลงศึกษาและสถานศึกษาอยูทั่วทุกภูมิภาค เพื่อมุงผลิตคนใหมีความรูในระดับสูง และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศไปสูความเปนเลิศ มีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง สรางนวัตกรรมการศึกษา คือการ
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นําเอาสิ่งใหมในรูปของความคิดหรือนวัตกรรมมาใชกับระบบการศึกษา เพื่อสงเสริมใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
สรางความรวมมือกันทางการศึกษา โดยใหทุกคนเขาถึงการศึกษาไดแมในพ้ืนท่ีที่หางไกลและมีความเสมอภาคดานการศึกษา 

ปจจัยความสําเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ปรับ
เอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น สรางผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ และมีผูนําไปอางอิงมากขึ้น 
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นน้ีเปนเพราะรัฐบาลจีนใหความสําคัญและลงทุนในภาคการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3.5 ประเทศไทย 
ประเทศไทยจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักดังน้ี เปนการศึกษาตลอดชีวิต

สําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  

ปจจุบันคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางตํ่า การมีสวนรวมและการปฏิบัตินอย มี
ปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน ที่เนนการทองจําไมสอนกระบวนการคิดทําใหขาดความคิดสรางสรรคและ
ทักษะท่ีจําเปนอื่น ๆ คนไทยสวนใหญไมใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต ถึงแมการใชอินเตอรเน็ตของคนไทยเพิ่มข้ึนสูง
แตเปนการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ไมใชการอานเพื่อศึกษาหาความรู  

4. ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21

ในศตวรรษท่ี 21 โลกมีการแขงขันกันสูงมากเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ที่สําคัญคือการปฏิวัติดิจิทัล
(digital disruption) และการปฏิวัติอาชีพ(career disruption) ระบบอินเตอรเน็ตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโลกเขาสูยุคดิจิทัล
สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนโลกผูกติดกับเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและแรงงานเปน
สิ่งที่จําเปน  วิจารณ พานิช(2555) ไดกลาวไววา ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 หมายถึง กลุมความรู  ทักษะ และนิสัยการ
ทํางาน  ที่เช่ือวามีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสมการ 3Rs x 7Cs โดย 3Rs  เปนทักษะการรู
หนังสือ ประกอบดวย การอาน(Reading), การเขียน (wRiting), และการคํานวณหรือการคิดเชิงคณิตศาสตร - ตรรกศาสตร
(aRithmetic) สําหรับ 7Cs  ประกอบดวย ทักษะ 7 ดาน ไดแก ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม, ดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน, ดานการสื่อสารสารสนเทศและการ
รูเทาทันสื่อ, ดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา, ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา, และดาน
การทํางาน การเรียนรู และการพึ่งตนเอง ซึ่งทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เปนเปาประสงคของการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่
ชวยช้ีนําวิธีการสรางกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาชีวิตของผูเรียนใหมีคุณภาพและประสบความสําเร็จเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที ่21 และเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรชาติในทุกระดับ 

ดังนัน้การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพหรือมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ผูสอนคือผูที่สําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุน 
สงเสริม อํานวยความสะดวก คอยช้ีแนะแนวทาง คอยเปนที่ปรึกษา ผลักดันและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพจนกระทั่งสามารถแสดงศักยภาพตาง ๆ ออกมาไดอยางครบถวน บทบาทของผูสอนในศตวรรษ
ที ่21 นอกจากเปนผูมีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองเปนผูเรียนรูสิ่งใหมและเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ    เนน
การฝกปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผลและทักษะกระบวนการกลุมมากขึ้น ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือที่
สามารถสนับสนุนใหผูสอนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ  ไมเนนการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร แตจะเนนการนําเนื้อหามา
ประยุกตใชหรือตอยอดทางความคิด มีเทคนิคในการทําใหผูเรียนเรียนรูอยางสนุก และจัดการเรียนรูทักษะและความรูที่จําเปน
ใหผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ (Action learning)   เนนใหผูเรียนแสวงหาความรูไดเอง สามารถสังเคราะห
ความรูจากขอมูลขาวสารที่แสวงหามาได เปลี่ยนการสอบเปนการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง(สํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ, 2016)   

คุณลักษณะผูสอนในศตวรรษท่ี 21 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2550) สรุปไดดังนี้ มี
ประสบการณในการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ, มีทักษะในการแสวงหาความรูที่ทันสมัย, สามารถถายทอดความรูผานสื่อได
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อยางมีประสิทธิภาพ, คัดเลือกเน้ือหาท่ีทันสมัยและเหมาะสมตอผูเรียน, มีการประเมินผลท่ีตรงสภาพจริงของผูเรียนแตละคน
,ใชเทคโนโลยีอยางคุมคาและหลากหลาย, สรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัยเพื่อใหผูเรียนเขาถึงไดงาย, มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม 

5. การประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษา

ปจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับครู อาจารย  ผูเรยีน ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศึกษา 
สําหรับนําไปประยุกตเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู การแกปญหาทางการศึกษา 
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

5.1 ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือเพ่ือการศึกษา 
ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเคร่ืองมือเพื่อการศึกษา เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาท้ังหมด   ไดแก การบริหารงาน

ทั่วไป, การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานงบประมาณ, และงานบริหารงานบุคคล    สถานศึกษาในปจจุบันนําดิจิทัล
เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญของสถานศึกษา 
สําหรับการสรุปรายงาน การวิเคราะหขอมูล และการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา, การ
จัดการความรูในองคการเพ่ือกระตุนใหคนในองคกรพัฒนาความรู สรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน, สรางเครือขาย
ความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู, พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, การพัฒนาแหลงเรียนรู, การ
นิเทศการศึกษา, การแนะแนวการศึกษา, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ      

ดิจิทัลเทคโนโลยีที่นํามาใชสรางสรรคนวัตกรรมในปจจุบัน ไดแก การประมวลผลแบบคลาวด(Cloud computing) ,
อุปกรณพกพา(Mobility devices), เครือขายสังคม(Social network),และ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลตองมีความสามารถนํานวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชในการวางแผน การตัดสินใจ การ
ประสานงาน การติดตอสื่อสาร การสรางเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตลอดทั้งสามารถนําไปใชในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารจัดการกับคน ขอมูล และกระบวนการ
ใหมีคุณภาพ 

5.2 ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือเพ่ือการสอน 
ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือเพื่อการสอน เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน  ระบบ

การศึกษาในยุคเศรษฐกิจดิจัทัลมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปตามความทันสมัย
ของเทคโนโลยี  ในยุคแรก ๆ มีการพัฒนาบทเรียนชวยสอนโดยผูเรียนสามารถเรียนรูจากแผนซีดี แผนดีวีดี ตอจากน้ันเมื่อการ
ติดตอสื่อสารรวดเร็วมากขึ้นมีการเรียนการสอนที่ใชเว็บเปนสื่อ  ลําดับตอมามีการติดตอกับผูเรียนผานสื่อสังคมออนไลน และ
ปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนตมาใชในการเรียนการสอนเปนผูชวยสอนหรือแทนครูผูสอนท่ีเปนมนุษย เห็นไดวาดิจิทัลเทคโนโลยี
สามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อชวยแกไขปญหาในดานการศึกษาได  

ภาพท่ี 1  ดิจิทัลเทคโนโลยีทางดานการศึกษา 
ที่มา: อาณัติ รตันถิรกลุ(2018) 
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จากภาพท่ี 1 ดิจิทัลเทคโนโลยีทางดานการศึกษา สามารถแบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก การใชคอมพิวเตอรเปนฐาน
(Computer-based), การใชเว็บไซตเปนฐาน(Web-based), การใชสื่อสังคมออนไลนเปนฐาน(Social-based), การใช
เครือขายแบบกลุมเมฆเปนฐาน(Cloud-based), และการใชปญญาประดิษฐเปนฐาน(AI-based)

อาณัติ รัตนถิรกุล(2018) ไดแบงการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีทางดานการศึกษาเปน 5 รูปแบบ ไดแก 
1) การใชคอมพิวเตอรเปนฐาน(Computer-based) เปนการเรียนรูที่สรางสื่อประกอบการเรียนการสอนแบบ

สวนตัวหรือเปนกลุมโดยผูเรียนเรียนจากแผนซีดีหรือแผนดีวีดีในรูปCAI(Computer-Assisted Instruction)เปนการสอนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CBT(Computer-Based Training) การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการฝกอบรม หรือ 
CBL(Computer Based Learning) การเรียนรูที่ใชคอมพิวเตอรเปนสื่อหลัก ฯลฯ ซึ่งดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีการใชคอมพิวเตอร
เปนฐานนี้เปนการเรียนการสอนในยุคที่ผูเรียนและผูสอนไมสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได 

2) การใชเว็บไซตเปนฐาน(Web-based) เปนการเรียนรูผานสื่อประกอบการเรยีนการสอนโดยผานสื่ออิเล็ทรอ
นิกสในรูปแบบของการใชเว็บเพ่ือการสอน (WBI : Web Base Instruction) หรือการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (WBT : Web 
Based Training) หรือ อีเลิรนนิง(e-Learning) ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ใชเว็บเปนสื่อน้ี ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา
ผานอินเทอรเน็ต สามารถติดตอสื่อสาร สนทนา อภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ดวยกัน หรือระหวางผูเรียนกับผูสอนหรือผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ ได และในปจจุบันเครือขายการติดตอสื่อสารมีความรวดเร็ว
มากขึ้นไดนําโทรศัพทมือถือมาใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนเรียกวา Mobile-Learning หรือ M-Learning ทําให
ผูเรียนไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 

3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนฐาน(Social-based) เปนการผสมผสานระบบการเรียนรูบนเว็บ, ระบบ
อีเลิรนนิง, ระบบการเรียนรูแบบรวมมือ, และสื่อสังคมออนไลน ทําใหมีการเรียนแบบกวางขวางและเปนชุมชน ที่นิยมไดแก 
Facebook, Edmodo, Twiducate ฯลฯ 

4) การใชเครือขายแบบกลุมเมฆเปนฐาน(Cloud-based) เนนไปใหบรกิารในรูปแบบของการบริการ เปนการ
ประยุกตใชเครือขายกลุมเมฆในรูปแบบ Software as a Service เปนบริการชุดคําสั่งงานประยุกตบนอินเทอรเน็ตชวยให
ผูใชบริการไมตองติดตั้งชุดคําสั่งงานประยุกตในเคร่ืองคอมพิวเตอรของตนเอง ไดแก Moodel Cloud, Google Classroom, 
Schoology, และ MOOC  ซึ่งระบบบริการการเรียนการสอนผานเครือขายแบบกลุมเมฆชวยประหยัดคาใชจายในการดูแล
บํารุงรักษาระบบและทรัพยากรในระยะยาว, ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ, สงเสริมใหมีการ
เขาถึงบริการ การสรางความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นในทุกระดับ , และผูสอนมีความพรอมในการ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

5) การใชปญญาประดิษฐเปนฐาน(AI-based) เปนการทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถเรียนรูดวยตนเอง
(Machine Learning) สามารถทํานายหรือตัดสินใจผลของอนาคตได ปจจุบันหุนยนตและอัลกอริทึมที่สมารตถูกออกแบบมา
เพื่อแทนที่หรือสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษยสามารถรับรูภาพ คําพูด รวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อตัดสินใจกระทํากิจกรรม
ที่เหมาะสมท่ีสุด สําหรับปญญาประดิษฐทางดานการศึกษามีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องสงผลใหวิธีการเรียนและวิธีการสอน
ถูกปรับเปลี่ยนไป  Karl Utermohlen(2018) และ Daniel Faggella(2019) ไดกลาวไววา การสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือ
นํามาใชประโยชนในกิจกรรมดานการศึกษา ไดแก 
  5.1) ระบบอัตโนมัติของงานบริหาร เปนการนําปญญาประดิษฐมาใชเปนเครื่องมือที่สามารถชวยบริหารการ
ทํางานของผูสอนในการแกปญหากับงานท่ีตองทําซ้ํา ๆ หรือเรียกวางานแอดมิน เชน การเช็คช่ือนักเรียน, การตรวจขอสอบ, 
การตรวจการบาน, การใหคะแนน, การจัดการและการจําแนกเอกสารตาง ๆ ที่ใชเวลามาก การพัฒนาระบบอัตโนมัติของงาน
บริหารทําใหผูสอนมีเวลาใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวกับผูเรียนไดมากขึ้น  
  5.2) การเพิ่มเนื้อหาท่ีมีความสมารต ปญญาประดิษฐสามารถชวยผูสอนสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
เพื่อสรางชองทางการเรียนรูแบบดิจิทัลที่เหมาะสมใหแกผูเรียนในชวงอายุที่แตกตางกัน ทําหนาที่เปนผูชวยผูสอนในการ
ออกแบบหลักสูตรโดยสามารถเลือกใชสื่อการสอนดิจิทัลที่หลากหลายและมี AI Chatbot ที่เปน Machine Learning เปน
ผูชวยออนไลน ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา   
  5.3) สมารตติวเตอรสวนบุคคล เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใชปญญาประดิษฐ   เพื่อสรางแบบจําลองการ
สอนที่สามารถนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงกบัผูเรียนมากท่ีสุด ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองได แอปพลิเค
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ชันนี้เสมือนเปนติวเตอรสวนตัวสําหรับผูเรียน สามารถสอนแบบตัวตอตัวและชวยแนะนําหรือใหความรูแกผูเรียนที่มีพื้น
ฐานความรูแตกตางกันตามสภาพปญหาของผูเรียนแตละคน ชวยลดขอจํากัดในการไปติวหรือการขอความชวยเหลือจากผูสอน 
  5.4) อาจารยเสมือนและสภาพแวดลอมการเรียนรู  แหลงเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญ
ในระบบสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การออกแบบระบบการเรียนรูที่เหมาะสมจากสิง่ที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติจรงิตาม
บริบท เชน อาจารยเสมือนเปนการใชหุนยนตแทนผูสอนท่ีสามารถคิดไดและสามารถมีการปฏิสัมพันธกับผูเรียนได หรือการ
จําลองสถานการณเพ่ือใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณตาง ๆ เปนการสรางแหลงเรียนรูและ
บรรยากาศการเรียนรูที่ชวยฝกทักษะใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี  ดิจิทัลเทคโนโลยีที่นํามาใชในการสรางสภาพแวดลอมการ
เรียนรูสวนมากเปนเทคโนโลยีเสมือนจริง เชน ความเปนจริงเสริม(Augmented Reality หรือ AR) ,ความเปนจริงเสมือน
(Virtual Reality หรือ VR) , ความเปนจริงผสม(Mixed Reality หรือ MR), ภาพยนตรเสมือนจริง(Cinematic Augmented 
Reality หรือ CR)  

4. บทสรุป

การประยุกตใชดิจิทัลเทคโนโลยีดานการศึกษาแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือ
เพื่อการศึกษา ซึ่งผูบริหารสามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตลอดทั้งสามารถนํา ไปใชในการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารจัดการกับคน ขอมูล และกระบวนการ
ใหมีคุณภาพ ,และ 2) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือเพื่อการสอน   เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียน การสอน 
ไดแก การใชเว็บไซตเปนฐาน, การใชสื่อสังคมออนไลนเปนฐาน , การใชเครือขายแบบกลุมเมฆเปนฐาน , และการใช
ปญญาประดิษฐเปนฐาน  

บทบาทของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 ตองมีความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองเปนผู
เรียนรูสิ่งใหมและเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถประยุกตใชวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรยีนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เนนการฝกปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผลและทักษะกระบวนการกลุมมากข้ึน  

ทักษะท่ีจําเปนของผูสอนในศตวรรษที่ 21 ตองเปนบุคคลท่ีมีประสบการณในการจัดการเรียนรูแบบใหม ๆ, มีทักษะ
ในการแสวงหาความรูที่ทันสมัย, สามารถถายทอดความรูผานสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ , คัดเลือกเน้ือหาท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมตอผูเรียน, มีการประเมินผลท่ีตรงสภาพจริงของผูเรียนแตละคน,ใชเทคโนโลยีอยางคุมคาและหลากหลาย, สราง
นวัตกรรมใหม ๆ ที่ทันสมัยเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงไดงาย, มีการสรางเครือขายความรวมมือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่ง
ทักษะท่ีจําเปนเหลานี้สามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีพรอมจะออกไปประกอบอาชีพและใช
ชีวิตอยางมีคุณภาพไดในศตวรรษท่ี 21 
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี
คลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลัง
การใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 31 
คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม สถิติที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัย  พบวา  1. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนา
ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดวย 1.1 ผลการประเมินทักษะการคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนคิดเปนรอยละ 87.28  และ 1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี  
คอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และ 2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและ
นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยรวมคิดเปน รอยละ 95.8  

คําสําคัญ: ทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึม เทคโนโลยีคลาวด  ทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
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The Results of Learning Activities with Connectivism Theory through 

Cloud Technology to Develop Creativity and Innovation Skill 

for Teaching Profession Students 

Rungthip Sae-tae*

Computer Education, Faculty of Education, Suratthani Rajabhat 

* rrthip@gmail.com

Abstract 

This research aimed to; 1) study the results of using learning activities with connectivism theory 

through cloud technology to develop creativity and innovation skills for teaching profession students 

and; 2) investigate the satisfaction of students after using learning activities with connectivism theory 

through cloud technology to develop creativity and innovation skills for teaching profession students. 

The sample included 31 undergraduate students from the Faculty of Education at Suratthani Rajabhat 

University who enrolled in Innovation and Educational Information Technology course in semester 2, 

the academic year 2018. The sample group was 31 students selected by cluster random sampling. 

The classrooms were used as the sampling unit. Mean, standard deviation and t-test were employed. 

The findings are as follows. 1. The results of using learning activities with connectivism theory 

through cloud technology to develop creativity and innovation skills for teaching profession students 

consisted of; 1.1 the assessment results of teaching profession students’ creativity and innovation skills 

who used learning activities with connectivism theory through cloud technology showed that 

the average score was 87.28 percent and; 1.2 the learning achievement before and after using learning 

activities with connectivism theory through cloud technology to develop creativity and innovation skills 

was statistical significance of .05, and 2. The students’ satisfaction after using learning activities with 

connectivism theory through cloud technology to develop creativity and innovation skills for teaching 

profession students in overall was 95.8 percent.  

Keywords: Connectivism Theory, Cloud Technology, Creativity and Innovation Skill 

1. บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมอยางทั่วถึง 
มนุษยตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการเรียนรูใหมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษใหม 
โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ 3R x 7C และทักษะหนึ่งใน 7C ที่มีความสําคัญ คือ ทักษะดาน 

การสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity & innovation) (วิจารณ พานิช , 2555) ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญ เปน 
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ความชํานาญหรือความสามารถในการใชกระบวนการทางความคิดสรางสรรค โดยใชจินตนาการและการถายทอด 
เพื่อการสรางสิ่งที่มีเอกลักษณของตน จนทําใหเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมที่ทําขึ้นใหมหรือพัฒนาข้ึน แตปจจุบันยังพบวา ผูเรียน
เปนเพียงผูรับความรูเพียงอยางเดียว สงผลกระทบตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนและปดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
(ทิศนา แขมมณี, 2551) สวนดานทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม พบวา ครูสวนใหญควรไดรับการพัฒนาความสามารถ
ดานการออกแบบและสรางนวัตกรรมการศึกษา เชน การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูใหเหมาะสมกับการออกแบบนวัตกรรม
การศึกษาประเภทตาง ๆ และกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพนวัตกรรมการศึกษา รวมถึงการนํานวัตกรรม
การศึกษาไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ปราโมทย พรหมขันธ , 2556) การจัดการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะ 
การสรางสรรคและนวัตกรรมจะตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมอยางทั่วถึง และจัด
บรรยากาศของการเรียนรูใหมีความทาทาย มีอิสระ (วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล , 2558)  โดยครูจะตองเปลี่ยนบทบาท
เปนผูจัดการเรียนรูหรือผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ทําหนาที่กระตุนและใหคําช้ีแนะหรือแนวทางตาง ๆ ตาม 
ความจําเปน และจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีคลาวด (Cloud 

Computing Technology) มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได เพราะเทคโนโลยีคลาวดสามารถแบงปนทรัพยากร 
และสารสนเทศระหวางกันผานอินเทอรเน็ต ใหผูเรียนสามารถฝกกระบวนการคิดการสรางสรรคนวัตกรรมไดทุกที่ ทุกเวลา  
ใหมาทํางานรวมกัน ผูวิจัยเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด หรือ 
“ASCIPE Model” สามารถพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของผู เรียนได ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ประกอบดวย 
1) สรางความตระหนัก (Awarenessกระตุนผูเรียนใหเห็นความสําคัญของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคที่มีตอตนเองและ
สังคม และใหสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู โดยการเช่ือมโยงตัวอยางเขากับเนื้อหาตามที่ผูสอนกําหนด โดยใชเทคโนโลยีคลาวด เชน 
Google Slide , YouTube ผาน Google Classroom 2) กําหนดหัวขอที่สนใจ (Select a Topic) เพื่อนํามาสรางนวัตกรรม
ตามประเด็นที่กลุมผูเรียนสนใจ 3) เช่ือมโยงแหลงเรียนรู (Connect to Resource) เพื่อศึกษาคนควาขอมูลที่ตองการผาน
เครื่ อ งมื อสื บค นและจากแหล งเรียนรู ที่ ผู ส อน จัด เตรียม ให ใน  Google Classroom 4) สร างสรรค น วัตกรรม 
(Implementation) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในการสรางนวัตกรรม และระดมความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา 5) นําเสนอ
นวัตกรรม (Presentation) โดยมีผูสอนและเพื่อนรวมแสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะ เพื่ อนํามาปรับปรุงผลงาน  
ซึ่งดําเนินการผาน Google Slide , Youtube และอ่ืนๆ ตามความตองการของผูเรียน 6) ประเมินผล (Evaluate) เปน 
การประเมินนวัตกรรมที่ผูเรยีนสรางสรรคขึ้น โดยมีผูประเมิน ไดแก ผูสอน และผูเรียนดวยกันเอง ดวยแบบประเมินท่ีสรางจาก 
Google form (รุงทิพย แซแต, 2562) เพราะกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว มีการบูรณาการรวมกับเครื่องมือบนเทคโนโลยี
คลาวดที่ไมซับซอนและใชงานงาย สามารถเขาถึงดวยอุปกรณที่หลากหลาย ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู แบงปนความรูและ
ทํางานรวมกับเพื่อน ๆ  

ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี  
คอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปนครูยุคใหมที่จะสามารถพัฒนาเยาวชนไทยใหเกิดการคิดสร างสรรคและนวัตกรรมได อันจะนําไปสู 
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะ 

การสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี

คลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 90 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2561 จํานวน 31 คน ไดมาโดยการสุมตวัอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 1) กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี

คลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) แผนการจัดการเรียนรู  
3.2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบประเมินทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

ซึ่งเปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี
คลาวดฯ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
3.3.1 เตรียมผูเรียนกลุมตัวอยางโดยการปฐมนิเทศ ช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู 
3.3.2 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.3.3 ดําเนินการทดลอง ตามกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู มีการประเมินผลงานและการนําเสนอผลงานตามกิจกรรมเพื่อ
ประเมินความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

3.3.4 ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.4.1 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมหลังการใชกิจกรรมการเรียนรู กับเกณฑ
รอยละ 80 ดวยการทดสอบทีแบบกลุมเดียว (t – test for One Sample)  

3.4.2 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสถิติ
นอนพาราเมตริกโดยใชการทดสอบคาที (t-test) ซึ่งเปน t-test dependent ระดับนัยสําคัญ .05 

3.4.3 วิเคราะหหาระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึม
ผานเทคโนโลยีคลาวด โดยคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. สรุปผลการวิจัย

4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังเรียนดวยกิจกรรม 
การเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครูกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (รวม 27 คะแนน) 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู
ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด 
ทักษะการสรางสรรค

และนวัตกรรม 
n 

คะแนน
เต็ม  S.D. รอยละ t P

ผลการประเมิน 31 27 23.96 3.51 87.28 13.91 .000* 

* p < .05

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคตวิิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด พบวา มีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการคดิสรางสรรคและนวัตกรรม 
คิดเปนรอยละ 87.28 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี 
คอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพ่ือพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึม
ผานเทคโนโลยีคลาวด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n คะแนนเต็ม S.D. t P 

กอนเรียน 31 45 22.13 1.80 69.47 .000* 

หลังเรียน 31 45 39.71 1.68 

* p < .05

จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด 
มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เทากับ 22.13 คะแนน และคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียน เทากับ 39.71 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยี
คลาวดเพ่ือพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู  

หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนทุกหนวยการเรียน ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู จากน้ันนําขอมูลที่ไดไปหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎี 
คอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 

ที ่ รายการ 
ความพึงพอใจของผูเรียน 

S.D. รอยละ ระดับ 
1 ดานบรรยากาศ 4.81 0.39 96.20 มากที่สุด 

2 ดานกิจกรรมการเรียน 4.75 0.41 95.00 มากที่สุด 

3 ประโยชนท่ีไดรับ 4.82 0.35 96.40 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.79 0.39 95.80 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคตวิิสตซมึผานเทคโนโลยีคลาวดเพื่อ
พัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู  มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูฯ ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.79 , SD = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานประโยชนที่
ไดรับจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.82, SD = 0.35)  รองลงมา คือดานบรรยากาศของการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด   ( X  = 4.81, SD = 0.39)   

5. อภิปรายผล

5.1 ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวดเพ่ือพัฒนาทักษะการสรางสรรค
และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู พบวา ผูเรียนมีคะแนนทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมหลังการเรียนดวยกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน คิดเปนรอยละ 88.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 80 ที่ตั้งไว ทั้งนีเ้ปนเพราะ 

 5.1.1 ผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพของผูเรียน  
โดยไดรับอิสระในการริเริ่มความคิดและลงมือทําตามความคิด ผูเรียนจะไดรับประสบการณและใชกระบวนการแกปญหาดวย
ตนเอง สอดคลองกับแนวคิด จอหน ดิวอี้ (John Dewey, 1916) ในเรื่อง “Learning by doing” ที่เช่ือวาการเรียนรูเกิดขึ้น
จากการท่ีผูเรียนลงมือทํางานตาง ๆ ดวยตนเองเพื่อสรางผลผลิตหรือผลงานข้ึนมา และออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดทํางาน
กลุม สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เปนวิธีการเรียนที่จัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 
พึ่งพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทั้งโดยการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบงปน
ทรัพยากรการเรียน สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน มีความสําเร็จของทุกคนและของกลุมเปนเปาหมายสําคัญในการเรียน  
(เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2554) การเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับคนอื่นอยางสรางสรรค กิจกรรมเอื้อตอการสงเสริมใหผูเรียนสามารถระดมพลังสมอง 
รวมมือรวมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเปาหมายแหงความสาํเรจ็ของการสรางผลงานนวัตกรรม โดยอยูบนพ้ืนฐานของขอมลูและ
องคความรู รวมแสดงความคิดของตนเองใหผูอื่นรับรู และรับฟงอยางมีประสิทธิภาพ เปดรับความคิดเห็นใหม ๆ ของบุคคลอ่ืน 
และสามารถใชเครื่องมือที่มีอยูในเทคโนโลยีคลาวดในการแบงปนและเผยแพรเน้ือหาท่ีผูเรียนสรางขึ้นหรือเพื่อรวมมือกันใน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของวาฤทธิ์  กันแกว  และณมน จีรังสุวรรณ (2558) ที่นําเทคโนโลยีคลาวด 
ของ Google apps มาใชในการทํางานรวมกัน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และเปน 
การสงเสริมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเตรียมตัวสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  5.1.2  การสรางบรรยากาศเชิงบวก โดยผูสอนจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูที่กระตุนผูเรียนใหอยูในสภาวะ
พรอมที่เกิดกระบวนการเรียนรู ไดดีที่สุด ภายใตบรรยากาศท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไมนาเบื่อรูสึกมีอิสระในการเรียนรู  
ผูสอนเปดกวางและยอมรับตอแนวคิดของผูเรียนที่แสดงออกมา ไมปดกั้น เพราะบรรยากาศที่ดีที่จะเปนตัวกระตุนใหเกิด 
การพัฒนาและชวยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคไดรวดเร็วข้ึน สอดคลองกับวิชัย วงษใหญและมารุต พัฒผล (2558)  
ที่กลาวถึงหลักการจัดบรรยากาศของการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม  วา การเรียนรูใน
ลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน  สงเสริมวินัยในตนเองของผูเรียน เสริมสราง
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ผูเรียนมีอิสระในการเลือกใชวิธีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของตนเอง ผูสอนใชการสะทอนผล
การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแกผูเรียน และการใหผลยอนกลับอยางสรางสรรค 
 

 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงใหเห็นชัดเจนวา กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด
ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น เนื่องจาก กิจกรรมการเรียนรูเนนใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
สรางช้ินงานนวัตกรรมดวยตนเอง ซึ่งในการปฏิบัติผูเรียนจะตองศึกษาความรูและเรียนรูการแกปญหา โดยผูสอนไดนําบทเรียน
และแหลงเรียนรูขึ้นไปยัง Google Classroom ผูเรียนสามารถสรางความรูขึ้นมาใหมไดดวยการเช่ือมตอไปยังแหลงเรียนรูที่
ตองการ ซึ่งผู เรียนสามารถศึกษาและทบทวนเนื้อหาไดทุกที่ ทุกเวลา  ตามความพรอมและศักยภาพของผูเรียนเอง  
จะทําใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูที่ไดรับกับประสบการณเดิมของตนเองจนทําใหเกิดเปนความรูที่คงทน สอดคลองกับ
งานวิจัยของนรังสรรค วิไลสกุลยง (2558) ซึ่งพัฒนารูปแบบการจัดการหองเรียนไซเบอรบนระบบประมวลผลกลุมเมฆดวย
หลักจัดการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนจากรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสูงกวา
หองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับแนวคิดของ Driscoll (2002 อางถึงใน ปณิตา  
วรรณพิรุณ, 2551) ที่กลาววา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบนเว็บจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ทาทาย 
สามารถกระตุนและตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดดีและไดตรงตาม
ศักยภาพ 
 

 5.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึมผานเทคโนโลยีคลาวด
เพื่อพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู คิดเปนรอยละ 95.8  อยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจาก 
กิจกรรมการเรียนรูที่ออกแบบมา เนนใหผูเรียนไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ เปดโอกาสใหผูเรียนทํางาน
รวมกัน สงเสริมการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น อีกทั้ง มีการบูรณาการรวมกับ
เครื่องมือบนเทคโนโลยีคลาวดที่ไมซับซอนและใชงานงาย สามารถเขาถึงดวยอุปกรณที่หลากหลาย ซึ่งจะสงผลตอความต้ังใจ
ในการใชงานจริง และทัศนคติที่ดีตอการเรียน (Zuhrieh Shan, 2017)  กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความรู นอกจากนี้ บรรยากาศของการเรียนท่ีมีความเปนมิตรระหวางผูเรียนกับผูสอน สงเสริมใหผูเรียนอยากมีสวนรวมใน 
การทํากิจกรรม เกิดความกระตือรือรนในการเรียน กลาแสดงออก กลาที่จะคิดสรางสรรค รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรม  
และการนําเสนอช้ินงาน ผูสอนคอยเสริมแรงทางบวก ทําใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย 

 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ การศึกษาและวิจัยเครื่องมืออื่น ๆ บนเทคโนโลยีคลาวดที่สามารถสนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอนในแตละขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนเนคติวิสตซึม เพื่อสนับสนุนทักษะการสรางสรรคและ
นวัตกรรม  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 

Microsoft Power BI สําหรับพนักงานบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด   

ลลทริยา วิชาสวัสดิ1์* และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ1 

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*s6102042846072@email.kmutnb.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Power BI 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม  3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมกอนและหลังฝกอบรม 4) เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามสมรรถนะ และ 5) เพื่อหาความพึงพอใจของผูอบรมท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่
พัฒนาข้ึน 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 85.5/81.35 ผลสัมฤทธ์ิ
ของการฝกอบรมหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
หลังฝกอบรมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดี และความพึงพอใจของผูอบรมตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม, สมรรถนะ, โปรแกรม Microsoft Power BI 
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The Development of Computer-based Training according to Competency-

based of Using Microsoft Power BI for DevDee (Thailand) Co., Ltd. 

Luntariya Wichasawat1* and Jiraphan Srisomphan1 

Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
*s6102042846072@email.kmutnb.ac.th

Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop the Computer-based Training according to 

competency-based of using Microsoft Power BI, 2) to find the efficiency of Computer-based Training, 3) to 

compare the trainee achievement with the Computer-based Training pre-test and post-test, 4) to assess 

the performance of employees according to the practical skills, and 5) to find the satisfaction of trainee 

to the Computer-based Training.  
The findings indicate that the efficiency of Computer-based Training that developed is 85.5/81.35. 

There was significantly higher training achievement of trainee in the post-test than in the pre-test at the 

statistical level of .05, the achievement of the practical skills post-test with the Computer-based Training 

that developed is at a good level and the satisfaction of the trainee with the Computer-based Training 

was at high level. 

Keywords: Computer-based Training, Competency, Microsoft Power BI 
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1. บทนํา
บริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษัทฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI ใหกับบริษัทคูคา ซึ่ง

บริษัทที่เขามาฝกอบรมตองการเรียนรูการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI หากพนักงานในบริษัทไมมีความรูในการใช
โปรแกรม Microsoft Power Bi จะไมสามารถแนะนําวิธีการใชงานกับลูกคาได ดังนั้นผูบริหารบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด 
จึงไดมีนโยบายใหทุกฝายในบริษัทฝกใชโปรแกรม Microsoft Power BI เมื่อป พ.ศ. 2561 แตเนื่องดวยโปรแกรม Microsoft 

Power BI เปนโปรแกรมท่ีมีความยืดหยุนในการใชงานมาก จึงตองมีการฝกอบรมพนักงานใหสามารถทําความเขาใจและ
ประยุกตใชขอมูลไดกับประเภทของขอมูลที่มีความหลากหลายได (เอกพงศธร, 2562) การจัดฝกอบรมใหพนักงานไปฝกอบรม
จะมีคาใชจาย 7,900 บาท ตอคน ปจจุบันบริษัทมีพนักงานจํานวน 63 คน ใชงบประมาณในการอบรมเปนจํานวนเงิน 
497,700 บาท ทําใหงบประมาณในการฝกอบรมสูงมาก อีกทั้งหลักสูตรฝกอบรมใชเวลาฝกอบรม 2 วัน ซึ่งใชเวลาฝกอบรม
นาน หากพนักงานติดงานไมมีเวลาจะทําใหไมสามารถไปฝกอบรมได นอกจากนี้การเดินทางลําบากเพราะเปนการอบรมนอก
สถานท่ี จึงควรมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมในบริษัทขึ้นใชเองเพื่อประหยัดคาใชจายและอํานวยความสะดวกใหกับพนักงานอีก
ดวย 

สมรรถนะของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ภาระกิจ
สําคัญที่องคกรตองการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อเปนกลยุทธที่ดีที่สุดอยางหนึ่งที่จะสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรอื่นๆ ตลอดจนเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จได (ฐนันดรศักดิ์, 2557) ซึ่ง
ปจจุบันองคกรไมมีการกําหนดสมรรถนะที่ตองการ สงผลตอการไมสามารถตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ หรือทํา
ใหเกิดการเสียเปรียบในตลาด นอกจากนี้องคกรยังมีปญหาในเรื่องการจัดฝกอบรม เพราะสมรรถนะมีหลายคุณลักษณะ การ
จัดฝกอบรมระยะยาวตองใชเวลาและท่ีสําคัญคือกอนที่จะจัดฝกอบรมจะตองมีการประเมนิหาชองวางของแตละบุคคลในแตละ
คุณลักษณะของสมรรถนะกอน บางองคกรก็ไมไดมีการประเมินระดับสมรรถนะของแตละตําแหนง เพราะเม่ือกําหนด
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะของตําแหนงแลวนํามาใชงานโดยบอกวา แตละตําแหนงตองมีสมรรถนะ และนํามาจัดฝกอบรม
รวมกัน โดยไมไดกลับไปศึกษาวาแตละคนมีความสามารถในสมรรถนะแตละดานเพียงไร หรือเคยไดรับการฝกอบรมมากอน
หรือไมทั้งในระยะเวลาท่ีทํางานในองคกรปจจุบันหรือกอนที่จะเขามาทํางาน (อุมาพร และนพเกา, 2552) ดังนั้นถาในองคกร
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงกับความสามารถของบุคลากรในองคกรจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกองคกร 

จากปญหาและความสําคัญตามที่ไดกลาวมาผูวิจัยมีความเห็นวาควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตาม
ฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อที่จะใหพนักงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรม 
Microsoft Power BI เปดโอกาสทางการเรียนรูของพนักงานมากย่ิงข้ึนสามารถตอบสนองความตองการในการฝกอบรมไดเปน
อยางดี เพราะพนักงานสามารถศึกษาดวยตนเอง อีกทั้งยังสามารถเลือกเวลาศึกษาได  และทบทวนเนื้อหาตามตองการได
ตลอดเวลา ทําใหไมกระทบตอเวลาการทํางานของพนักงาน และสามารถนําความรูที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทตอไป 

2. วัตถุประสงค
1) เพ่ือสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI

สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม
Microsoft Power BI สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด 

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมกอนและหลังฝกอบรม
4) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสมรรถนะ อยูในระดับดี
5) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน
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3. สมมุติฐาน 

1) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI 
สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2) ผูอบรมท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power 

BI สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด มีผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

3) ผลการปฎิบัติงานของพนักงานท่ีผานการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมมีสมรรถนะ อยูในระดับดี 
4) ผูอบรมมีความพึงพอใจตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 

Microsoft Power BI สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด อยูในระดับมาก 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 กําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง 
 

4.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน บริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 63 คน 
 

4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ พนักงาน บริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด 30 คน โดยสุมแบบแบงเปนช้ันภูมิ ตาม
สัดสวนของบุคลากรแตละฝาย 

 

4.2 กําหนดแบบแผนการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group 

Pretest-Posttest Design (พรรณี, 2559) 
 

4.3 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยตามขั้นตอนของ ADDIE โมเดล 
 

4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาภายใตกระบวนการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรตามรปูแบบ ADDIE Model (มนตชัย, 2545) โดยได
ทําการวิเคราะห (Analysis) สมรรถนะ ผูวิจัยศึกษาหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน 9expert เพื่อนําขอมูลหลักสูตรฝกอบรมมา
วิเคราะหและสรางเปนหลักสูตรสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI ขั้นตอนแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การวิเคราะห (Analysis) สมรรถนะงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม 
 

จากภาพที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางหลักสูตรสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI 
ผูวิจัยไดนําหัวขอสมรรถนะของงานทีว่ิเคราะหสังเคราะหจากหลักการทฤษฎีและตําราใหผูเช่ียวชาญประเมินกอนนํามาใช (อัจ
ริยา, 2544) ซึ่งสมรรถนะงานที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 1) งานการติดตั้งและการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Power BI เบื้องตน 2) งานการเช่ือมตอขอมูลไปยังฐานขอมูลของโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 3) งานสราง 
Dashboard ดวย Visualization ของโปรแกรม Microsoft Power BI และ 4) งานเผยแพร Dashboard ไปยังเว็บไซต 
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จากนั้น วิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะหงาน เขียนใบวัตถุประสงคทฤษฎี เขียนใบวัตถุประสงคปฏิบัติ สราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรม โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก เขียนใบลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เขียนใบสั่งงาน และเขียนใบประเมินผลการปฏิบัติ ตามลําดับ แลวจึงทําการออกแบบ (Design) โครงสรางบทเรียน 
ลําดับการทํางาน และหนาจอ รวมถึงออกแบบองคประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้น  ภายหลังการ
ออกแบบผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนา (Development) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม โดยใชซอฟตแวรตาง ๆ ไดแก 
Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Ocam, WavePad Audio Editor, Google Form และ Wix.com จากนั้นเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบ กอนนําเสนอใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินคุณภาพ จากน้ันไดนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นไปใชงาน (Implementation) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวจึงทําการประเมินผล 
(Evaluation) ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมของผูอบรม 
วัดผลการปฎิบัติงานตามสมรรถนะ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูอบรมท่ีเรียนดวยเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
ฝกอบรมซึ่งจะนําเสนอในสวนผลการวิจัยตอไป 

4.3.2 แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Power BI ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ซึ่งใชคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัดระหวางอบรม
และแบบทดสอบหลังอบรมมาเปรียบเทียบตามสูตร E1/E2 โดยผูวิจัยตั้งเกณฑไวท่ี 80/80 

4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม ใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนฝกอบรมกับ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมมาทําการวิเคราะห โดยใชคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกับคาวิกฤติเพื่อทราบ
ความมีนัยสําคัญตามสูตร t-test แบบไมอิสระแกกัน (t-test dependent) โดยตั้งสมมติฐานที่นัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05 

4.3.4 แบบวัดผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ผูวิจัยวิเคราะหขั้นตอนการปฎิบัติงานตามสมรรถนะทั้งหมด 4 
งาน ไดแก 1) งานการติดตั้งและการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI เบ้ืองตน 2) งานการเช่ือมตอขอมูลไปยัง
ฐานขอมูลของโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 3) งานสราง Dashboard ดวย Visualization ของโปรแกรม 
Microsoft Power BI และ 4) งานเผยแพร Dashboard ไปยังเว็บไซต เพื่อดําเนินการสรางใบงานและใบประเมินงานที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมแลวจึงออกแบบใบงาน จากนั้นนําแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนที่สรางขึ้น
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบและแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูอบรม ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามเปนคําถามในรูปแบบของมาตร
ประเมินคา 5 ระดับ (Rensis Likert, 1967) จากนั้นผูวิจัยจึงนําไปใชกับผูอบรมท่ีเปนกลุมตัวอยางหลังจากเรียนดวยบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI จบแลว 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 30 คน 
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) ผูวิจัยไดใหคําอธิบายช้ีแจงถึงวธิีการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมดวยตนเอง
2) ผูอบรมทําแบบทดสอบกอนอบรม (Pre-test) จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
3) ผูอบรมศึกษาเนื้อหาของบทเรียนในแตละบทเรียนโดยสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยจะติดตาม

การศึกษาของผูอบรมเปนระยะ เพื่อตรวจสอบวาผูอบรมติดปญหาในการฝกอบรมดวยตนเองหรือไม 
4) หลังจากเรียนจบแตละหัวขอยอยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบระหวางอบรม
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5) หลังจากเรียนจบแตละหนวยผูอบรมจะตองทําใบงานรวมทั้งสิ้น 4 งาน โดยผูอบรมสามารถโหลดใบงานได
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน 

6) เมื่อผูอบรมเรียนครบตามหนวยการเรียนรู ผูอบรมทําแบบทดสอบหลังอบรม จํานวน 20 ขอ 

7) ผูอบรมทําแบบทดสอบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม 
 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี ้
4.5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 

4.5.2 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแก การคํานวณหาผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมไดจากการทํา
แบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม และการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

 

5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Power BI สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐาน
สมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI สําหรับพนักงานของบริษัท เดฟดี (ไทยแลนด) สามารถเขาใชงานไดดวย
เว็บเบราวเซอร โดยบทเรียนประกอบไปดวย หนาแรกของบทเรียน หนารายละเอียดหลักสูตร หนาแบบทดสอบ  หนาเขาสู
บทเรียน หนาเอกสารประกอบการเรียน หนาแบบสอบถามความพึงพอใจ และหนาผูจัดทํา ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพหนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมบนเว็บ 
 

 หลังจากพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมผูวิจัยไดสงใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคจํานวน 3 

ทาน ประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีผูวจิยัพัฒนาข้ึน จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของ
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงไดดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค 

การประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.55 0.59 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
ดานเทคนิค 4.51 0.51 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (  = 4.55 และ 

S.D. = 0.59) และผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคของบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (  = 4.51 
และ S.D. = 0.51) 
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5.2 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม ผูวิจัยไดทําการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม 

คะแนน จํานวนผูอบรม (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางอบรม 30 20 17.1 85.5 

คะแนนสอบหลังอบรม 30 20 16.27 81.35 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ที่ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น คะแนนแบบฝกหัดระหวางอบรมไดคะแนนเฉลี่ย 17.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.5 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว และหลังจากกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 16.27 คะแนน จากคะแนนเต ็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลังที่กําหนดไว ดังนั้น 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI สําหรับพนักงานของบริษัท 
เดฟดี (ไทยแลนด) จํากัด ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมกอนและหลังฝกอบรมจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยฝกอบรม ผูวิจัยไดวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบกอนและหลังฝกอบรม โดยใช t-test 

แบบไมอิสระแกกัน (t-test dependent) ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมจากคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังฝกอบรม 

แบบทดสอบ n รวมคะแนน คาเฉลี่ย S.D. t คํานวณ t ตาราง 
กอนอบรม 30 291 9.7 2.57 

16.65 1.70 
หลังอบรม 30 488 16.27 1.60 

ระดับนัยสําคัญ .05 df=29 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางในการทดลองเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น ได
คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนอบรมเทากับ 9.7 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.57 เมื่อหาคาความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยโดยใช t-test  แบบไมเปนอิสระแกกัน (t-test dependent) ปรากฏวาคาที่คํานวณได คือ 1.65 

และจากการเปดตารางคา  t ที่ df = 29 มีคา 1.70 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม
ของผูอบรมหลังอบรมสูงกวากอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.4 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสมรรถนะ ผูวิจัยไดประเมินสมรรถนะของกลุมตัวอยาง จากการฝกปฏิบัติ
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI ไดแก สมรรถนะงานท่ี 
1) งานการติดตั้งและการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI เบื้องตน 2) งานการเช่ือมตอขอมูลไปยังฐานขอมูลของ
โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 3) งานสราง Dashboard ดวย Visualization ของโปรแกรม Microsoft Power 

BI และ4) งานเผยแพร Dashboard ไปยังเว็บไซต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูเขาอบรมสามารถปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะ อยูใน

ระดับดี (  = 10 และ S.D. = 0) 
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5.5 ผลการหาความพึงพอใจของผูอบรมที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้น ผูวจิัยไดใหผูอบรม
ทําแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้น ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูอบรม โดยประมาณคากําหนดคะแนนโดยใหคาน้ําหนัก สรุปผลดังนี้ ผูอบรมมีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยฝกอบรม อยูในระดับมาก (  = 4.38 และ S.D. = 0.61) 

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิค  ดานเน้ือหาพบวา ผู เช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และผลการประเมินดานเทคนิคพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 
Microsoft Power BI พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม เทากับ 85.5/81.35 จึงสรุปไดวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรม มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมกอนและหลังฝกอบรม พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมี
คามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน โดยมีคา t-test จากการคํานวณ เทากับ 16.65 และจากการเปดตารางคา t ที่ df = 

29 มีคา 1.70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมของผูอบรมหลังอบรมดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI สูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามสมรรถนะ พบวา ผูอบรมมีผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ อยูในระดับดี 

(  = 10 และ S.D. = 0) 

6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูอบรมท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม พบวา ผูอบรมมีความ

คิดเห็นตอบทคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI อยูในระดับมาก (  = 
4.38 และ S.D. = 0.61) 

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Power BI ผูวจิัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม ไปทดสอบการใชงานกับกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
E1/E2 โดยต้ังเกณฑไวที่ 80/80 ผลที่ไดคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดย
คาเฉลี่ย 85.5/81.35 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมมีการสอนเปนตามสมรรถนะงานที่ชัดเจน มีวิดีโอสาธิต
อธิบายการปฎิบัติงานอยางเปนลําดับขั้นตอน อีกทั้งการมีการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูอบรมจากการทําแบบทดสอบ มีคําถาม
ระหวางบทเรียนวัดผลทันทีที่ศึกษาเน้ือหาจบในแตละเรื่อง ถือวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ (มนตชัย, 2545) ไดกลาวไววา โดยปกติคาของ E2 จะมีคาต่ํากวาคาของ E1 เนื่องจาก E1 เกิดจาก
การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูอบรมจากการทําแบบทดสอบระหวางฝกอบรม ซึ่งเปนการวัดผลทันทีที่ศึกษาเนื้อหาจบในแตละเรื่อง 
ระดับคะแนนจึงมีคาสูงกวา E2 ซึ่งเปนการวัดผลผลสัมฤทธ์ิของผูอบรม จากการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมท่ีศึกษาเนื้อหา
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ผานมานานแลว ในประเด็นของคะแนนทดสอบหลังฝกอบรมท่ีมีคาต่ํากวาคะแนนการทดสอบระหวางฝกอบรมน้ีจะสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ (ปวีณา, 2552) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมระบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใชระบบเมล 
Lotus Notes ปรากฎวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่สรางข้ึน จํานวน 5 บทเรียน มีประสิทธิภาพ 83.44/81.78 ซึ่ง
คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังฝกอบรมมีคาต่ํากวาเชนกัน 

7.2 ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 
Microsoft Power BI ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมของผูอบรม 
พบวา ผูอบรมมีผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมหลงัฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีเนื่องจากเดิมผูอบรมไมเคยอบรมสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI มากอน เมื่อ
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมขึ้น โดยมีการวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหสมรรถนะงาน วิเคราะหวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม และออกแบบแบบทดสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พัฒนาสื่อที่ผานการประเมิน
คุณภาพ อีกท้ังระหวางทีผู่อบรมศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมดวยตนเอง ผูวิจัยมีการติดตามผูอบรมวาติดปญหาใน
การเรียนดวยตนเองหรือไม หากผูอบรมไมเขาใจในเนื้อหาของบทเรียน ผูวิจัยจะใหคําปรึกษา แนะแนวทางใหผูอบรมเขาใจใน
บทเรียนชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งผูอบรมสามารถเรียนซ้ําและมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองได ทําใหผูอบรมเขาใจใน
เนื้อหามากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (เพทาย, 2555) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรม 

เรื่อง ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft outlook 2010 ปรากฎวาหลังจากไดรับการเรียนผานบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีสรางขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูอบรมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไวเชนกัน 

7.3 ผลการประเมินสมรรถนะของกลุมตัวอยาง จากการฝกปฏิบัติดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตาม
ฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม Microsoft Power BI ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูอบรม พบวาโดยผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
แสดงใหเห็นวาผูอบรมมีผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะดีขึ้น ทั้งนี้เพราะผูอบรมเขาใจเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
ฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้น นอกจากน้ีมีสวนหน่ึงอาจเปนเพราะผูวิจัยไมไดคุมการทําแบบทดสอบสมรรถนะในขณะที่ผูอบรมทํา
แบบทดสอบดวยตนเอง ทําใหมีโอกาสที่ผูอบรมจะสอบถามผูอื่นหรือผูอบรมดวยกัน 

7.4 ผลความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 
Microsoft Power BI พบวาผูอบรมมีความคิดเห็นตอบทคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะการใชงานโปรแกรม 

Microsoft Power BI อยูในระดับมาก (  = 4.38 และ S.D. = 0.61) แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมที่
พัฒนาข้ึน มีองคประกอบที่เหมาะสมกับผูอบรม ทั้งนี้เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมมีทั้ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยายประกอบ ใบความรู ทําใหผูอบรมเกิดความสนใจในการเรียน อีกทั้งยังสามารถชวยประหยัดคาใชจายใหองคกร 
เนื่องจากหากองคกรสงพนักงานไปฝกอบรมจะมีคาใชจาย 1 คนตอหลักสูตรฝกอบรมมูลคา 7,900 บาท ซึ่งในการอบรมครั้งนี้
ผูวิจัยมีคาใชจายดังนี้ คาปฐมนิเทศการฝกอบรมประมาณ 100 บาท ตอ 1 คน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมชวย
ลดภาระขององคกรไดจริง ซึ่งผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ไตรพัฒน, 2556) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยฝกอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการสาธิต  และแบบฝกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft 

Outlook Express ปรากฎวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมท่ีสรางข้ึน มีความพึงพอใจของผูอบรมที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยฝกอบรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิธีการสาธิตและแบบฝกทักษะปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 คือผู
อบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
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8. ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะจาการวิจัยคร้ังนี้ 
1) การออกแบบบทเรียนเพ่ือฝกอบรมสําหรับพนักงาน ไมเหมือนกับการจัดการเรียนสอนในระบบการศึกษา ผูเขา

ฝกอบรมจําเปนตองใชเวลาหลังเลิกงานมาเรียนรูทําใหการเก็บขอมูลเกิดความลาชาและควบคุมยาก หนวยงานควรมีการ
กําหนดเวลาในการอบรมอยางชัดเจนและควรมีกิจกรรมออนไลนรวมกับบทเรียนดวย 

2) การประเมินสมรรถนะในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตการปฎิบัติงานและผลการดําเนินงาน โดยใหพนักงาน
ดําเนินการทําใบงาน ผูเขาอบรมจึงสามารถสอบถามเพื่อนรวมงานได ดังนั้นหากดําเนินการวิจัยครั้งตอไปควรจัดทดสอบโดยให
ปฎิบัติการตอหนาผูประเมิน หรืออาจใชวิธีการสัมภาษณรวมเพื่อไดทราบถึงสมรรถนะที่ถูกตอง 

 

8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยฝกอบรมตามฐานสมรรถนะเร่ืองอื่นๆเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทํางานให
พนักงานและชวยประหยัดคาใชจายในองคกร 
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เร่ือง การเขียนโปรแกรม 

ที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

กิตติภูมิ เรืองเสน1* และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ1  

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*r.kittiphum@gmail.com  

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับ   
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะ   
และฟงกชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  (2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 
(3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอนและหลงัเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน  (4) ประเมินทักษะ
การคิดเชิงคำนวณของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และ (5) หาความพึงพอใจของผูเรียน 
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
และแบบสำรวจความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม-
เกลา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 46 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

ผลการวิจัย พบวา (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที ่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.70/80.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 80/80  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3) ทักษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดี และ (4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.45) 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู, 
             ทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
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Abstract 

The objectives of this research are ( 1) to develop web-based instruction using inquiry-based 

learning to promote computational thinking skill on logical and function programming for 8th grade 

students, (2) to find the effectiveness of the developed web-based instruction, (3) to compare the students’ 

learning achievement before and after applying the developed web-based instruction by using pretest and 

posttest, 4) to find learners’ computational thinking skill on logical and function skill of the learners using 

the developed web-based instruction, and (5) to find learners’ satisfaction who studied with the web-

based instruction.  

This study conducted by using the research tools consisting of the developed lesson on the web-

based instruction, achievement test, and computational thinking skill assessment form and satisfaction 

questionnaires. The participants of this study were 46 students in grade 8 from Triamudomsuksanomklao 

School who were studying in the second semester in the academic year 2019 and they were selected by 

using the simple random sampling methods. 

The results of this study revealed that (1) the web-based Instruction had the effectiveness 

of 85.70/80.28 which was higher than the standard criteria set at 80/80, (2) the academic achievement of 

the learners had increased at the statistically significant level of .05, (3) the learners’ computational 

thinking skill had been developed into a good level, and (4) the learners were satisfied with the web-based 

instruction at a high level (  = 4.45, S.D. = 0.45).  

Keywords: Web-Based Instruction, Inquiry-Based Learning, Computational Thinking Skill 

741



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนกอใหเกิดความกาวหนาในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งในปจจุบันกลายมาเปนเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรูที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน   
ในศตวรรษที่ 21 (อิศรา กานจักร, 2559) ดังนั้นการจัดการเรียนรูในปจจุบันจึงมิใชเปนเพียงการถายทอดความรูแบบทองจำ
ตำราเชนในอดีตที่ผานมา แตจะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนรู สู การศึกษา 4.0 ซึ่งเปนการจัดการศึกษา  
ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2561) 

โดยทักษะที่มีความสำคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหพรอมสำหรับเปนพื้นฐานการทำงานในอนาคต คือ Computational 

Thinking (CT) หรือ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (IFTF, 2011) ซึ ่งเปนกระบวนการในการคิดเกี ่ยวกับการกำหนดปญหาและวิธีการ 
แกปญหา เพื่อใหกระบวนการแกปญหามีประสิทธิภาพ (Wing, 2011) ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงคำนวณจึงเปนกระบวนการ
แกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอนที่ไมใชเพียงทักษะสำหรับการเรียนรูในสาระวิชาดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังนำไปใช
แกปญหาในชีวิตประจำวันได ดังนั้นทักษะการคิดเชิงคำนวณจึงเปนทักษะที่ตองพัฒนาใหเกิดข้ึนในผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงเนน
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ในสาระการเรียนรูเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) นอกจากนี้ในมาตรฐานการเรียนรู 4.2 ตัวชี้วัด ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ที่ใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาไดทำการวิเคราะห 
มาตรฐาน และตัวช้ีวัด เพื่อนำมาจัดการเรียนรูในรายวิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 รหัสวิชา ว22103 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน  เปนการฝกใหนักเรียนมี
กระบวนการคิดอยางเปนขั้นตอน นำไปสูการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร คือ การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน รหัสวิชา ง23102 ระหวางปการศึกษา 
2559 - 2561 ที่ผานมานั้น พบวาในเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบฟงกชันมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยต่ำกวาเกณฑของ
สถานศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากความซับซอนของเนื้อหา การใชสื่อการสอนแบบนำเสนอท่ีหนาชั้นเรียน และการสอนดวยวิธีบรรยาย 
ประกอบกับการประชุมการเรียนรูทางวิชาชีพของผูสอนในสาระเทคโนโลยี พบวา รายวิชาเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 

เปนรายวิชาใหม ซึ่งทำการจัดการเรียนรูเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2562 จึงยังขาดสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม เน่ืองจากผูเรียน
ในแตละหองมีจำนวนมากทำใหผูเรียนมองเห็นสื่อการเรียนรูที่ผูสอนนำเสนอหนาชั้นเรียนไดไมชัดเจน และผูสอนไมสามารถ
อธิบายผูเรียนไดอยางท่ัวถึงเมื่อเกิดคำถามหรือขอสงสัย รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณนั้นจะชวยให
ผูเรียนสามารถทำการวิเคราะหปญหาและออกแบบวิธีการแกปญหาได และยังขาดเครื่องมือในการประเมินทักษะการคิดเชิง
คำนวณของผูเรียนที่จะชวยสะทอนผลการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองตัวช้ีวัดของรายวิชา 

โดยในปจจุบันมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณเคลื่อนที่ตาง ๆ  กันเปนเครือขายขนาดใหญที่เรียกวา “อินเทอรเน็ต”  
ซึ่งไดรวบรวมขอมูล สารสนเทศ และความรูที่กระจายอยูทั่วทั้งโลกใหสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู       
ซึ่งสามารถใชงานไดผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู ไดอยางสะดวก ซึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Web-based Instruction) นั้นนับเปนสื่อการเรียนรูที่กระตุนและสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใชลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเพื่อเราความสนใจของผูเรียน อีกทั้งชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายยิ่งขึ้น 
ผูเรียนสามารถควบคุมการเลือกเนื้อหา การกำหนดเสนการเรียน การทำกิจกรรม การตรวจสอบความกาวหนา และการทดสอบความรู  
โดยผูเรียนแตละคนสามารถควบคุมเวลาเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถ ตลอดจนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนเปน
รายบุคคล (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนับเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองสิ่งที่มุงหวังในการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และนำมาสูการคนพบขอสรุปดวยตนเอง 
โดยมีผูสอนชวยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู (ทิศนา แขมมณี, 2561) ซึ่งนับเปนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
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คอนสตรัคติวิสต (Constructivism) เนนการสรางองคความรูดวยตนเองผานกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติและเชื่องโยงกับ
ความรูเดิมของตนเองจนเกิดเปนความรูใหม ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถนำความรูมาใชเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2557) ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน 

จากสภาพปญหา ความเปนมา และคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตและการจัด  
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ไดกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มี
การใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

2.1 เพื ่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะ         
หาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 
 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 

 

2.4 เพื ่อประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 

 

2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครอืขายอินเทอรเนต็ที่
พัฒนาข้ึน 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาตามเกณฑ 80/80 

 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่พัฒนาข้ึน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

3.3 ทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย อินเทอรเน็ต          
ที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดี 

 

3.4 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน          
อยูในระดับมาก 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
4.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา จำนวน 12 หอง รวมทั้งสิ้น 504 คน 
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4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จำนวน 1 หอง 46 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดมาดวยการสุมอยางงาย (Sample Random 

Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

4.2 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูวิจัยไดดำเนินการทดลองตามรูปแบบ 
การทดลองแบบกลุมเดียวมีการวัดกอนและหลังใหสิ่งทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (พรรณี ลีวัฒนะกิจ, 2559) 

4.3 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4.3.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับการจัดการเรียนรู  

แบบสืบเสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาภายใตกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามรูปแบบ ADDIE 

Model (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยไดทำการวิเคราะห (Analysis) หลักสูตร ตัวชี้วัด และเนื้อหาเพื่อสรางแบบทดสอบ 
โดยไดหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาคาความยากงาย อำนาจจำแนก และคาความเชื่อมั่น รวมถึงวิเคราะหเทคโนโลยี
ที่นำมาใชในการพัฒนา แลวจึงทำการออกแบบ (Design) โครงสรางบทเรียน ลำดับการทำงาน และหนาจอ รวมถึงออกแบบ
องคประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น ใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน ประกอบการสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณผานการปฏิบัติภารกิจการเรียนรูซึ่ งเปน
ขอสอบอัตนัยท่ีมีความสอดคลองกับองคประกอบของทักษะการคิดเชิงคำนวณ แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ภายหลังการออกแบบผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนา (Development) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชซอฟตแวรตาง ๆ ไดแก Wix.com, Adobe After Effect, Vegas Pro, Google Form      

และ Quizizz จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบ กอนนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพ 
ซึ่งพบวามีคุณภาพในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.52) และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.56, S.D. = 0.50) จากนั ้นไดนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที ่พัฒนาขึ ้นไปใชงาน 
(Implementation) กับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 จำนวน 46 คน  แลวจึงทำการประเมินผล 
(Evaluation) ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะนำเสนอในสวนผลการวิจัยตอไป 

4.3.2 การพัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณ  ผูวิจัยไดจัดทำเปนใบภารกิจการเรียนรู  ซึ่งเปน
แบบทดสอบอัตนัย และใชเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) ในการประเมิน โดยไดนำทักษะยอยหรือองคประกอบของ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่ากวาเกณฑของสถานศึกษา

ขาดสื่อการเรียนรู
สําหรับรายวิชาใหม

การจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation)

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต

สถานการณปญหา

แหลงการเรียนรู

วีดิโอสาธิต

แบบฝกหัด

ภารกิจการเรียนรู

ทักษะการคิดเชิงคํานวณ

การแบงปญหาใหญเปนปญหายอย

การพิจารณารูปแบบ

การคิดเชิงนามธรรม

การออกแบบอัลกอริทึม

ประสิทธิภาพของบทเรียนฯ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทักษะการคิดเชิงคํานวณ

ความพึงพอใจ

ความจําเปนของ
ทักษะการคิดเชิงคํานวณ

ขั้นสรางความสนใจ (Engagement)

ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration)

ขั้นขยายความรู (Elaboration)

ขั้นประเมิน (Evaluation)
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ทักษะการคิดเชิงคำนวณ 4 องคประกอบมาเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินขึ้นแลวได
เสนอใหผูเช่ียวชาญทำการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบกับองคประกอบของทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยตัวอยาง
ของแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณ แสดงไดดังตารางที่ 1 และไดกำหนดเกณฑในการประเมินผลตามเกณฑ 6 ระดับ
ของ Ling et al. (2018, อางถึงใน ศรายุทธ ดวงจันทร, 2561)  

 

ตารางที่ 1 ตัวอยางแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณ 

สถานการณปญหา ทักษะการคิดเชิงคำนวณ แบบทดสอบ 

ในชวงอากาศหนาวสถานที่ทองเที ่ยวแหงหน่ึง 
จำเปนจะตองแจงอุณหภูมิใหกับนักทองเท่ียว โดย
ทางสถานที่ทองเที่ยวมีขอมูลอุณหภูมิเปนองศา
เซลเซียส แตตองการใหบริการแจงอุณหภูมิเปน
องศาฟาเรนไฮส   และองศา เคลว ินโดย ให
นักทองเที่ยวชาวตางชาติสามารถเลือกหนวยใน
การแปลงอุณหภูมิได ใหนักเรียนเขียนโปรแกรม
แปลงอุณหภูมิ เพื ่อชวยในการใหบริการขอมูล
เกี่ยวกับอุณหภูมิของสถานที่ทองเท่ียวแหงนี้ 

การคิดเชิงนามธรรม 

(Abstraction) 

1. จงอธิบายคุณลักษณะที่สำคัญของโปรแกรมแปลง
หนวยอุณหภูม ิ ประกอบดวยป ญหาหร ือความ
ตองการ ขอมูลเขา และขอมูลออก 

การแบงปญหาใหญเปนปญหายอย 
(Decomposition) 

2. จงอธิบายคุณลักษณะของโปรแกรม โดยแบงการ
ทำงานเปนโปรแกรมหลักและโปรแกรมยอย 

การพิจารณารูปแบบ 

(Pattern Recognition) 

3. จงอธิบายวิธีการเมื ่อตองการเพิ ่มสวนยอยของ
โปรแกรมเพื่อแปลงหนวยอุณหภูมิอื่น ๆ 

การออกแบบอัลกอริทึม 

(Algorithm Design) 

4. จงเขียนผังงานของโปรแกรมแปลงหนวยอุณหภูมิ 

 

4.3.3 การสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนแบบ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงออกเปน 2 ชุด ไดแก แบบประเมินคุณภาพผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา และดานเทคนิค ผูวิจัยไดทำการศึกษาการสรางแบบประเมินคุณภาพจากตำราและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ       
เพื่อกำหนดคุณลักษณะในดานตาง ๆ ของสื่อท่ีตองการประเมิน และนำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบ 

 

4.3.4 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ผูวิจัยไดศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวทำการปรับปรุงขอคำถามใหมีความเหมาะสม แลวนำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบ 

 

4.4 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 

จำนวน 46 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เครื่องมือ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ชี ้แจงว ัตถ ุประสงคและอธิบาย
ว ิ ธ ี ก า ร เ ร ี ย น ด  ว ย บ ท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ 

2. แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 3 - 4 คน 

1. รับฟงคำชี้แจง 
2. ลงทะเบียนเข าใช งานบทเร ียน

คอมพิวเตอรชวยสอนฯ 

- คูมือการใชงานบทเรียน 
- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ 

2. ทดสอบกอนเรียน 3. ชี้แจงรายละเอียดและเวลาในการ
ทำแบบทดสอบ 

3. ทำแบบทดสอบกอนเรียน - บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(แบบทดสอบกอนเรียน) 

3. ขั้นสรางความสนใจ 
 (Engagement) 

4. นำเสนอสถานการณปญหาของ
เนื้อหาบทเรียน 

4. ทำความเข า ใจในสถานการณ
ปญหา และรวมกันสรุปประเด็น
ปญหาท่ีพบ 

- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(สถานการณปญหา) 

4. ขั้นสำรวจและคนหา   
 (Exploration) 

5. มอบหมายใหผ ู เร ียนแตละกลุม
รวมกันศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ 

6. ดูแลใหคำแนะนำผูเรียนเพิ่มเติม 

5. ค  น ห า ค ว า ม รู จ า ก บท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ 

6. รวมกันสรุปประเด็นเนื ้อหาที ่ได
เรียนรู 

- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(แหลงเรียนรู, วีดิโอสาธิต) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ขั้นกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู กิจกรรมผูสอน กิจกรรมผูเรียน เครื่องมือ 

5. ขัน้อธิบายและลงขอสรุป
(Explanation)

7. อธิบายขั ้นตอนการทำกิจกรรม
แขงขันทำแบบฝกหัด

7. ทำแบบฝกหัดผานแอพลิเคชัน
Quizizz

- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(แบบฝกหัด) 

6. ขั้นขยายความรู
(Elaboration)

8. นำเสนอภารกิจการเรียนรูที่จะให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติ

9. ดูแลใหคำแนะนำผูเรียนเพิ่มเติม

8. ปฏิบัติภารกิจการเรียนรูที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อแกไขสถานการณ
ปญหา

- บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(ภารกิจการเรียนรู) 

7. ขั้นประเมิน
(Evaluation)

10. อธ ิบายรายละเอ ียดของแบบ
ประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณ

9. ทำแบบประเมินทักษะการคิดเชิง
คำนวณ

10. นำเสนอผลการทำภารกิจการเรียนรู
11. ทบทวนประเด็นการเรียนรู

- แบบประเมินทักษะการคิด- 

เชิงคำนวน 

8. แบบทดสอบหลังเรียน 11. ชี้แจงรายละเอียดและเวลาในการ
ทำแบบทดสอบ

12. ทำแบบทดสอบหลังเรียน - บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
(แบบทดสอบหลังเรียน) 

4.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
4.5.1 สถิติที่ใชสำหรับหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย  การหาคาดัชนีความสอดคลอง การหาคา

ความยากงาย การหาคาอำนาจจำแนก การหาคาความเช่ือมั่น และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

4.5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย
สถิติ t-test dependent 

4.5.3 สถิติพืน้ฐาน ไดแก การหาคะแนนเฉลี่ย และการหาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูวิจัยไดเผยแพรบทเรียนไวบนเว็บไซต https://s6102042846013.wixsite.com/tcsm2 

ภาพท่ี 2 หนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอนิเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดนำ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชกับกลุมตัวอยาง โดยรวบรวมขอมูลจากแบบฝกหัดของซึ่งผูเรียน
ทำหลังจากศึกษาเนื ้อหาในหนวยในแตละหนวย และแบบทดสอบหลังเรียน แลวนำมาหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดกำหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 80/80 สามารถแสดง
ไดดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. รอยละ 
คะแนนจากการทำแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) 14 12.00 1.35 85.71 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบทายบทเรียน (E2) 14 11.24 1.46 80.28 
 

5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต        
ที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
บนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาข้ึน ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังเรียน 

คะแนน จำนวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. tคำนวณ tตาราง 

กอนเรียน (Pretest) 46 14 4.11 1.59 
24.35* 1.69 

หลังเรียน (Posttest) 46 14 11.24 1.46 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 45 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 4.11 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
หลังเรียนเทากับ 11.46 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

5.4 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน พบวาผูเรียนจำนวน 24 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.17 มีทักษะการคิดเชิงคำนวณอยูในระดับดีมาก 
รองลงมาจำนวน 18 คน หรือคิดเปนรอยละ 39.13 มีทักษะการคิดเชิงคำนวณอยูในระดับดี และจำนวน 4 คน หรือคิดเปน
รอยละ 8.70 มีทักษะการคิดเชิงคำนวณอยูในระดับคอนขางดี และเมื่อพิจารณาทักษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย โดยเฉลี่ยพบวามีทักษะการคิดเชิงคำนวณอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.89) 

 

5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู เร ียนที ่เร ียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาขึ้น ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก (x = 4.45, S.D. = 0.45) โดยประเด็นที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ วีดิโอประกอบภายในบทเรียนมีความนาสนใจ และถายทอดเน้ือหาไดชัดเจน (x = 4.68, S.D. = 0.47) และประเด็นที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ สามารถนำความรูจากการศึกษาบทเรียนไปใชในการแกปญหาอื่น ๆ ได (x = 4.17, S.D. = 0.84) 

 

6. สรุปผลการวิจัย  
 

6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมที่มีการใชตรรกะและฟงกชัน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 85.71/80.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

 

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่
พัฒนาข้ึน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.3 ทักษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่
พัฒนาข้ึนอยูในระดับดี ตามเกณฑของ Ling et al. (2018, อางถึงใน ศรายุทธ ดวงจันทร, 2561) 
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6.4 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x = 4.45, S.D. = 0.45) 

7. อภปิรายผลการวิจัย

7.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีคาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ E1/E2 ที่ระดับ 85.71/80.28 ซึ่งเปนผลมาจากการนำเสนอเนื้อหาดวยภาพเคลื่อนไหวที่นำเสนออยางกระชับ สามารถ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และสามารถทำความเขาใจไดเปนอยางดี ซึ่งเห็นไดจากประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน
การสอน (E1) ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ประกอบกับการนำรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมา
ใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสรางความรู
ดวยตนเองชวยใหเกิดความรูความเขาใจท่ีคงทน ทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 

7.2 ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
ซึ่งผูเรียนไดมีโอกาสลงมือคนควาหาความรูและนำมาสูการสรางความรูดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา        
โพชะไว (2559) 

7.3 ทักษะการคิดเชิงคำนวณของผู เรียนที ่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
ที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั ้งไว สวนหนึ่งเปนผลมาจากการกำหนดสถานการณปญหา 
และภารกิจการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดเชิงคำนวณใน 4 องคประกอบ สอดคลองกับผลการศึกษาของศรายุทธ 
ดวงจันทร (2561) ซึ่งพบวาความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนซึ่งอยูในระดับดีเปนผลมาจากการจัดการเรียนรู  
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูไปแกปญหาในชีวิตจริง โดยเรียนรูผานการแกสถาณการณตาง ๆ ที่มีความทาทาย 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ควรมีการประเมินทกัษะการคิดเชิงคำนวณของผูเรียนเปนรายบุคคล และประเมินทักษะการคิดเชิงคำนวณของ
ผูเรียนกอนเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

8.2 ควรมีการออกแบบองคประกอบของบทเรียนใหสอดคลองกับการใชทักษะการคิดเชิงคำนวณใน 4 องคประกอบ 
เพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชทักษะการคิดเชิงคำนวณในระหวางเรียนดวยบทเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เร่ือง ไมโครบิท 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 

วสันต อําพลพงษ1* และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* 594145065@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรู แบบ 
ซิปปา (CIPPA Model) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนทวารวดี ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนอีเลิรนนิง  
แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ                
การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent  t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิง ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) รูจักกับ Micro:bit 

1.2) สรางเกมดวย Micro:bit และ 1.3) การสื่อสารผานคลื่นวิทยุ 2) ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา 
ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.93, S.D.=0.12) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับ  
มากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.18) 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.53, S.D.=0.53) 

คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิรนนิง การเรียนรูแบบซิปปา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

750



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

The Development of e-Learning with CIPPA Model on Micro:bit 

for Grade 10 Students of Tawarawadee School 

Wasan Amphonphong1* and Patamaporn Thaiposri1 

1Computer Education Department, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 
* 594145065@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research study were: 1) to develop e-Learning with CIPPA model on 

Micro:bit for grade 10 students of Tawarawadee school, 2) to evaluate quality of content and 

production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’ satisfaction. 

The sample in this research study consisted of 30 students in grade 10 of Tawarawadee school. The 

purposive selection method was used. The research instruments included e-Learning, quality of content 

and production techniques evaluation from, 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 Micro:bit, 1.2) Create game by Micro:bit, and 1.3) Communication via radio wave, 

2) the experts agreed on the e-Learning quality of content at highest level ( x =4.93, S.D.=0.12) and

the e-Learning quality of production techniques at highest level ( x =4.85, S.D.=0.18), 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 highest level ( x = 4.53, S.D. = 0.53).  

Keywords: e-Learning, CIPPA model, learning achievement 

1. บทนํา

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันท่ีเรียกวา ไทยแลนด 4.0 นั้น มีเปาหมายหลัก คือ ลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และเปลี่ยนจาก   

ภาคการผลิตสินคามาสูภาคบริการมากขึ้น โดยปจจัยเหลานี้จะนําไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาในกลุม
ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ฮารดแวร ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวเปนหน่ึงในกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมายของไทยแลนด 4.0 (สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560)   

กระทรวงศึกษาธิการไดรวมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับนโยบายของประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ไดกําหนดใหรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) อยูในกลุมสาระวิทยาศาสตร มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดเชิงคํานวณ สามารถ
คิด วิเคราะห แกปญหา อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ สามารถคนหาขอมูล ประยุกตใชความรูในการแกไขปญหาในชีวิตจริง
และทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) 
การจัดการเรียนรูที่สามารถตอบโจทยดังกลาวได ตองอาศัยสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและกลยุทธการสอนที่เหมาะสม  

ไมโครบิท  (Micro:bit) เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรสํ าหรับการศึกษาจากโครงการของ BBC (British 

Broadcasting Company) หรือบริษัทแพรภาพกระจายเสียงของอังกฤษ ที่รวมมือกับบริษัทหุนสวน ผลิตบอรดคอมพิวเตอร
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในยุคดิจิตอลแจกจายใหแกเด็กในประเทศอังกฤษ เพื่อใหเด็ก ๆ ไดเริ่มตนเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร 
บอรดไมโครบิทถูกออกแบบใหเขียนโคดโดยการเรียงบล็อกคําสั่งและคอมไพลผานทางเว็บบราวเซอร สามารถใชงานไดบน
หลายแพลตฟอรม เชน วินโดวส แอนดรอยด และไอโอเอส อีกท้ังยังมีเซ็นเซอรพื้นฐานสําหรับการเรียนรู เชน เซ็นเซอรวดัแสง 
เซ็นเซอรวัดความเรง เซ็นเซอรเข็มทิศ รวมทั้งปุมกด และหนาจอ LED แสดงผล ติดตั้งมาใหเรียบรอยแลว ทําใหตัวบอรด
เรียกใชเซ็นเซอรแตละชนิดไดงายไมจําเปนตองหาเซ็นเซอรมาตอเพิ่มเติม (เบนยามิน วงษประเสริฐ, 2562) ไมโครบิทเปน
อุปกรณที่ฝกใหเด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไดงาย ๆ เหมาะแกการเรียนรูเน่ืองจากออกแบบมาเพ่ื อการศึกษา
โดยเฉพาะ 

อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เพื่อศึกษาหาความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูไดโดยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา สอดคลองกับหลักพ้ืนฐาน
ของการเรียนรูที่เช่ือวา ผูเรียนที่แสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวาการเรียนโดยการถายทอดความรูจาก
ผูสอนเพียงอยางเดียว อีเลิรนนิงเปนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเขามา
ศึกษา ทบทวนเนื้อหา ทําแบบฝกหัด ไดตามศักยภาพของผูเรียนเอง (วีรวัชร ทองสุข ดิเรก ธีระภูธร และปยมนัส วรวิทยรัตนกุล, 

2562) 
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) หรือรูปแบบการประสานหาแนวคิด เปนหลักการท่ีสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหมีคุณภาพได แนวคิดดังกลาวไดแก 1) แนวคิดการสรางความรู 2) แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการเรยีนรูแบบรวมมอื 3) แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู 4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
กระบวนการ และ 5) แนวคิดเก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู โมเดลซิปปามุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองที่
เรียนอยางแทจริง โดยการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในกลุม (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
นักวิจัยพบวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับโมเดลซิปปาสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และ
ชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรู (สมเกตุ ตวนโต ไพศาล สุธีบรรเจิด และพณณา ตั้งวรรณวิทย, 2559) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบ
ซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี เพื่อใหไดสื่อการเรียนรูที่มี
คุณภาพ เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนจรงิจะชวยใหผูเรยีนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
หากมีขอสงสัยก็สามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาตามความตองการ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผล
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model)  เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.4 เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนทวารวดี 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
 

3.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี มีคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    
 

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ  
กฤษณา สิกขมาน (2554) กลาววา อีเลิรนนิงเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบไวอยางเปนระบบ มีการ

กําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู และจิตวิทยา
การศึกษา การนําเสนอเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือ    
ในปจจุบันเนนไปที่การใชอินเทอรเน็ต จึงทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา เนื้อหาบทเรียน
ของอีเลิรนนิงจะอยูในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได 

ทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุดท่ีผูเรียนจะไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว และไดใชกระบวนการเรียนรู
ตาง ๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูที่แทจริง 

ทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียน
การสอน เปนกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ใหผู เรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construction of Knowledge) ซึ่ง
นอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพ่ึงตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ ( Interaction) กับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ 
และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ (Process Skills) ตาง ๆ เปนเครื่องมือในการสรางความรู 
นอกจากน้ันการเรียนรูจะเปนไปอยางตอเนื่องไดดีหากผูเรียนอยูในสภาพท่ีมีความพรอมในการรับรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว 
ไมเฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถชวยใหผู เรียนอยู ในสภาพดังกลาวไดก็คือการใหมีการเคลื่อนไหวทางรางกาย (Physical 

Participation) อยางเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เปนการเรียนรูที่มีความหมาย
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ตอตนเองและความรูความเขาใจท่ีเกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนนาน ทําใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นไปประยุกตใช 
(Application) ในสถานการณที่หลากหลาย 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จตุพร เที่ยงอยู (2558) ไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง องคประกอบคอมพิวเตอร  โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบซิปปา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.45/80.10 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.55)  

สมเกตุ ตวนโต ไพศาล สุธีบรรเจิด และพณณา ตั้งวรรณวิทย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML5 แบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บานสะแกงาม จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ย 3.99 อยูใน
ระดับดี 2) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 85.52/83.88 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 30 

นาถวดี นันทาภินัย (2561) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 85/82 2) ผลการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหาพบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงมีคะแนนการคิดวิเคราะหและ        
คิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงมี
คะแนนการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีเรียนในช้ันเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิตรลดา เฮงชัยโย และอินทิรา รอบรู (2562) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 2) เจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตรที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวาการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2562 

จํานวน 96 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลําดับข้ันตอนดังน้ี  
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา  
5.2.1.2 ขัน้ออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนอีเลิรนนิง และเครื่องมือประเมินผล  
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใช Google Sites  

      5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
และแบบกลุมเล็ก เพื่อหาขอผิดพลาดของบทเรียน ทําการแกไขปรับปรุงกอนจะนําไปใชจริง 
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      5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพ่ิมเติมได จากนั้นนํา
แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ
แบบทดสอบฉบับจริง  

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model)     
เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเ ชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรี ยนและหลังเรียนใชการ
เปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-test)  

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ        
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 
บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี ประกอบดวยเน้ือหา

จํานวน 3 ตอน ไดแก 1) รูจักกับ Micro:bit 2) สรางเกมดวย Micro:bit และ 3) การสื่อสารผานคลื่นวิทยุ ตัวอยางหนาจอ
บทเรียนอีเลิรนนิง แสดงดังภาพท่ี 1 

(ก) หนาแรก (ข) เนื้อหา 

(ค) แบบทดสอบ 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลรินนิง 
รายการประเมิน x S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.93 0.12 มากท่ีสุด 

ดานเทคนิคการผลิต 4.85 0.18 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( x =4.93, 
S.D.=0.12) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.18) 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) 

ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 2 และสรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรยีนและหลังเรียน 

คะแนน N x S.D. df t p 

กอนเรียน 30 3.10 1.52 29 30.03 .000* 
หลังเรียน 30 24.80 3.77 

*p < .05

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x =24.80, S.D.=3.77) สูงกวากอนเรียน           
( x =3.10, S.D.=1.52) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 
รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความงายในการใชบทเรียนอีเลรินนิง 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
2. วิธีการนําเสนอ 4.50 0.51 มากที่สุด 

3. คําอธิบายเนื้อหา 4.57 0.57 มากที่สุด 

4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.63 0.49 มากที่สุด 

5. สีของบทเรียนอีเลรินนิง 4.60 0.50 มากที่สุด 

6. ภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.47 0.57 มาก 

7. ปุมในแตละหนาจอ 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 

8. การจัดลําดับเนื้อหา 4.43 0.57 มาก 

9. การโตตอบกับบทเรียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

10. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.47 0.57 มาก 

สรุป 4.53 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.53, 
S.D.=0.53) โดยหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความชัดเจนของตัวอักษร รองลงมา คือ สีของบทเรียนอีเลิรนนิง 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
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7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05  

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ทั้งนี้เนื่องจาก บทเรียนอีเลิรนนิงผานกระบวนการข้ันตอนในการจัดทําอยางเปนระบบและมีวิธีการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ 

สายใจ ทองเนียม (2560) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงมีประสิทธิภาพเนื่องจากไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางเปนระบบ 
เริ่มจากการกําหนดขอบเขตของเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรู การเก็บขอมูลอยางละเอียด และดําเนินการทดสอบจนได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ แลวจึงนําไปทดสอบภาคสนามกับกลุมตัวอยาง 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเนื่องจาก การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) ชวยใหผูเรียน
เรียนดวยความสนใจ เกิดการเรียนรู แสวงหาความรูใหม เชื่อมโยงกับความรูเดิม มีการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูได สอดคลองกับ จิตรลดา เฮงชัยโย และอินทิรา รอบรู (2562) ที่กลาววา ผูเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA) 

เนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการใชกระบวนการดานสติปญญา 
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเนื่องจาก ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนบนเว็บ และเห็นวาการเรียนบนเว็บชวย
พัฒนาทักษะความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ผูเรียนสวนมากมีประสบการณและความรูสึกท่ีดีในการใชอินเทอรเน็ต และ
การเรียนผานอีเลิรนนิง สอดคลองกับ นาถวดี นันทาภินัย (2561) ที่กลาววา ผูเรียนที่เรียนดวยอีเลิรนนิงมีทัศนคติในเชิงบวก 
ผูเรียนรูสึกมีความสุขที่ไดเปดเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอเน้ือหาดวยสื่อมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 การนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและ
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกให
คําแนะนําแกผูเรียน 

9.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิง ผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ผูสอนควรวิเคราะหผูเรียนกอนเริ่มการเรียนรู หากพบปญหาใหเตรียมความพรอมผูเรียนดวยการอบรมระยะสั้น 

9.3 ควรมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพ่ือสอนการใชงานโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ 
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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เร่ือง เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

สโรชา บุเมิง1* และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*594145069@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดาน
เทคนิคการผลิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
บทเรียนอีเลิรนนิง แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent  
t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิง ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) หลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 1.2) เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 1.3) การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ 2) ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x = 4.83, S.D.= 0.23) และดาน
เทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.85, S.D.= 0.22) 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิง อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.51, S.D.= 0.61)  

คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิรนนิง กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The purposes of this research study were: 1) to develop e-Learning with MIAP learning process 
on Technology (Computing Science) for grade 8 students of Sriwichaiwithaya school, 2) to evaluate 
quality of content and production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study 
student’s satisfaction. The sample in this research study consisted of 30 students in grade 8 of 
Sriwichaiwithaya school. The purposive selection method was used. The research instruments included 
e-Learning, quality of content and production techniques evaluation from, 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) 
Computer System Principle, 1.2) Communication Technology, and 1.3) Responsible use of Information 

Technology, 2) the experts agreed on the e-Learning quality of content at highest level ( x = 4.83,     

S.D.= 0.23) and the e-Learning quality of production techniques at highest level ( x =4.85, S.D.=0.22),      
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 highest level ( x =4.51, S.D.= 0.61). 

Keywords: e-Learning, MIAP learning process, learning achievement 

1. บทนํา

ในขณะน้ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ทุกสิ่งรอบ  ๆ ตัวเรามีการเปล่ียนแปลงไปอยาง    
กาวกระโดด การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงเปนสิ่งที่ ตอง
ดําเนินการอยางเรงดวน จากเหตุผลดังกลาวสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดใหรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) อยูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการคิดเชิงคํานวณ สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน 
จัดการ วิเคราะห สังเคราะห และนําสารสนเทศไปใชในการแกปญหา ประยุกตใชความรูในชีวิตจริงและทํางานรวมกัน     
อยางสรางสรรค รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
เปนการเตรียมความพรอมใหผู เรียนมีทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)  

นอกจากการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาใหเขากับยุคสมัยแลว การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนก็เปนสิ่งที่ตอง
ดําเนินการไปพรอมกัน ในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูของผูเรียนจะเปนการเรียนรูที่ไรขอบเขต ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะทาง 
และสถานที่ในการเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทุกที่ทุกเวลา อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนบทเรียนคอมพิวเตอร  
ที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางถายทอดความรูสงผานไปสูผูเรียน สามารถเขาถึงบทเรียนไดอยางสะดวกรวดเร็ว     
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ผานเว็บบราวเซอร บทเรียนอีเลิรนนิงจะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวย ภาพน่ิง ตัวอักษร เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อมัลติมีเดียจะชวยใหผูเรียนเกิดความใสใจในเนื้อหาท่ีสงไป เกิดความคงทนในการจดจํา และสามารถ
ทบทวนความรูไดตลอดเวลาตามความตองการ สงผลใหผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น อีเลิรนนิงไดรับความนิยม   
อยางสูงถูกนํามาใชในการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศ โดยเปนไดทั้งสื่อหลักและ  
สื่อเสริม (อุบลรัตน วิเชียร ปญชรี อุคพัชญสกุล และ อัญชณา ศรีชาญชัย, 2562) 

MIAP เปนกลยุทธการสอนที่ผูสอนจัดประสบการณการเรียนรู โดยผานขั้นตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ขั้นสนใจ
ปญหา (Motivation) คือ การนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นศึกษาขอมูล (Information) คือ การใหเน้ือหาความรู 3) ขั้นพยายาม 
(Application) คือ การใหแบบฝกหัดหรือการฝกปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดฝกแกปญหา และ 4) ข้ันสาํเร็จผล (Progress) คือ การ
เฉลยคําตอบและอธิบายใหผูเรียนเขาใจ (วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกุล, 2562) การนํากลยุทธการสอนมาใชกับ
บทเรียนอีเลิรนนิงสามารถทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง และเกิดกระบวนการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตได
ตั้งแตระดับต่ําจนถึงระดับสูง (ศยามน อินสะอาด, 2561) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา เพื่อใชในการเรียนการสอนจริง ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาควบคูกับการทํากิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ ชวยใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูตามที่มุงหวัง ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําเสนอตอไป 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

3. สมมติฐานในการวิจัย

3.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา มีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

4.1 เอกสารที่เก่ียวของ 
วัชรพัฒน ศรีคําเวียง (2561) กลาววา วิทยาการคํานวณเปนรายวิชาพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําทักษะการคิดเชิงคํานวณ คิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ยังตองรูเทาทันขาวสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
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ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ และประสงค ประณีตพลกรัง (2559) กลาววา อีเลิรนนิง เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนํา
เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาถึงและ
เรียนรูบทเรียนตาง ๆ ไดดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และกฤช สินธนะกุล (2560) ไดกลาวถึงกระบวนการสอนแบบ MIAP โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) Motivation คือ การกระตุนความสนใจกอนเขาบทเรียน อาจเปนการเลาเรื่องที่นาสนใจ การใชคําถามนํา การแสดง เพื่อให
ผูเรียนรูสึกและคดิตาม 2) Information คือ การใหเนื้อหา สาระ ความรู กับผูเรียน 3) Application คือ การทดสอบผูเรียนวา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรอืไม และ 4) Progress คือ การนําผลของการสอบมาทําการตรวจสอบวา
ผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวใหผลยอนกลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงคก็จะทราบวาผูเรียนยังขาดความรูเรื่องอะไร 
ทําการแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้ง 

4.2 งานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
ประสิทธิชัย มั่งมี ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท นิลสุข (2557) ไดพัฒนาเว็บฝกอบรมแบบผสมผสานดวย

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่อง การสรางบทเรียนออนไลน ผลการวิจัยพบวา เว็บฝกอบรมแบบผสมผสาน 
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน คือ หลักการเบ้ืองตนของอีเลิรนนิง การสรางบทเรียนระบบออนไลน การสรางเนื้อหา
บทเรียนออนไลน การสรางกิจกรรมบทเรียนออนไลน การใชเทคนิคพิเศษ ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือดานเน้ือหา
และดานเทคนิคอยูในระดับดีมาก ผูเขาอบรมมีสมรรถนะอีเลิรนนิงเปนไปตามเกณฑอยูในระดับดีมาก ผูเขาอบรมมีผลสัมฤทธ์ิ
หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกุล (2562) ไดพัฒนารูปแบบบทเรียนอีเลิรนนิงแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ
ดวยกระบวนการเรียน MIAP สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิงที่
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมรรถนะการปฏิบัติงานของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับ 
ดีมาก และ 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากที่สุด 

พัชราภรณ จารุพันธ และกิตติพงษ พุมพวง (2562) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับหุนยนต mBot วิชา
วิทยาการคํานวณ เพื่อสงเสริมการใชความคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจยัพบวา 1) ผลการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับหุนยนต mBot ในภาพรวมมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมากที่สุด ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 83.25/82.50 2) ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ
หุนยนต mBot พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 3) พฤติกรรมการใชความคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

พิชญ อํานวยพร และคณะ (2562) ไดพัฒนาสื่อการเรียนรูประเภทเกม โดยใชกลยุทธเกมมิฟเคชันเพื่อสงเสริมการคิด
เชิงคํานวณ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย
พบวา 1) สื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก 2) นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น  
มีระดับการคิดเชิงคํานวณอยูในระดับมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแสดงลําดับขั้นตอนการทํางาน 
หรือการแกปญหาอยางงายโดยใชภาพ สัญลักษณ หรือขอความ จากการเรียนดวยสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้น หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูที่สรางข้ึนอยูใน
ระดับมาก 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2562 

จํานวน 349 คน 
5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

5.2.1 บทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา  
5.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนอีเลิรนนิง และเครื่องมือประเมินผล  
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใช Google Sites  

      5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
และแบบกลุมเล็ก เพื่อหาขอผิดพลาดของบทเรียน ทําการแกไขปรับปรุงกอนจะนําไปใชจริง 

      5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพ่ิมเติมได จากนั้นนํา
แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ
แบบทดสอบฉบับจริง  

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เมื่อเรียนครบ
ทุกเนื้อหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเ ชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใชการ

เปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-test)  
5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ        

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 
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บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1) หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร และ 3) การใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีความรับผิดชอบ ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง แสดงดังภาพท่ี 1 

(ก) หนาแรก (ข) เนื้อหา 

(ค) แบบทดสอบ 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนอีเลรินนิง 
รายการประเมิน x S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.83 0.23 มากท่ีสุด 
ดานเทคนิคการผลิต 4.85 0.22 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( x =4.83, 
S.D.=0.23) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.22) 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 

ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 2 และสรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การทดลองใชบทเรียนอเีลิรนนิง 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน 
คะแนน N x S.D. df t p 

กอนเรียน 30 11.63 2.17 29 22.40 .000* 
หลังเรียน 30 24.23 2.33 

*p < .05

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x =24.23, S.D.=2.33) สูงกวากอนเรียน           
( x =11.63, S.D.=2.17) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 
ดาน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความงายในการใชบทเรียนอีเลรินนิง 4.60 0.50 มากที่สุด 
2. วิธีการนําเสนอ 4.57 0.57 มากที่สุด 
3. คําอธิบายเนื้อหา 4.53 0.51 มากที่สุด 
4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.50 0.63 มากที่สุด 
5. สีของบทเรียนอีเลรินนิง 4.53 0.63 มากที่สุด 
6. ภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.53 0.63 มากที่สุด 
7. ปุมในแตละหนาจอ 4.43 0.63 มาก 
8. การจัดลําดับเนื้อหา 4.43 0.63 มาก 
9. การโตตอบกับบทเรียน 4.50 0.63 มากท่ีสุด 

10. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.43 0.73 มาก 

สรุป 4.51 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.51, 
S.D.=0.61) โดยหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความงายในการใชบทเรียนอีเลิรนนิง รองลงมา คือ วิธีการนําเสนอ 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
มีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
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7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ความจําเปน เน้ือหา 
ผูเรียน จุดประสงค สภาพแวดลอม และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา นําผลการวิเคราะหที่ไดไปสูขั้นการออกแบบและข้ันพัฒนา 
เมื่อพัฒนาเสร็จแลวนําไปทดลองใชในสภาพแวดลอมจริง และประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุง
บทเรียนอีเลิรนนิงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สอดคลองกับ สุดารัตน สุขเจริญ รศรงค พัฒนาอนุสรณ และลาวัณย ดุลยชาติ 
(2558) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพ เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนข้ันตอนตามแบบจําลอง ADDIE ผานการ
ประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไข 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเนื่องจาก การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP จะชวยใหผูเรียนพัฒนา
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะเริ่มตนเรียนรูดวยความสนใจ ศึกษาเน้ือหาดวยตนเองจากสื่อการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ ทําแบบฝกหัด
เพื่อประยุกตใชความรูในการแกปญหา และตรวจสอบความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีไดเรียนมาผานการเฉลยแบบฝกหัด 
ในขณะเรียนพบวาผูเรียนมีความตั้งใจเรยีนและแสวงหาความรูดวยตนเอง สอดคลองกับ วิเชษฐ นันทะศรี และกฤช สินธนะกลุ 
(2562) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงท่ีใชกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เนื่องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจใน  
การเรียนมากขึ้น 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเนื่องจาก บทเรียนอีเลิรนนิงมีการใชสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นการเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิงจึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากกวาการสอนแบบปกติ 
นอกจากน้ียังตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนจะเรียนรูไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานและความสามารถ
ของผูเรียนเอง สอดคลองกับ ธนเดช ศักดิ์สุวรรณ และบัญชา สํารวยรื่น (2560) ที่กลาววา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียนอีเลิรนนิงไดรวบรวมสื่อที่หลากหลายเขาดวยกัน เชน ขอความ 
ภาพนิ่ง วิดีโอ ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจ จูงใจใหเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางอิสระ  

 
9. ขอเสนอแนะ 

 

9.1 ผูสอนควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวน
ผูเรียน รวมไปถึงความพรอมดานซอฟตแวรและระบบอินเทอรเน็ต 

9.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิง ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระตามศักยภาพของตนเอง 
9.3 ควรมีการศึกษาซอฟตแวรหรือแอพพลิเคชันใหม ๆ ที่สามารถนํามาสรางกิจกรรมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ

มากขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

อมรรัตน พลศักด์ิ1* และ ธัญญรัตน นอมพลกรัง1 

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*s6102042846102@email.kmutnb.ac.th

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน และ 4) เพื่อหาความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 จำนวน 19 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 2) แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผลวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 ที่ 81.73/83.30 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 
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Abstract 
The objectives of this research were is 1) to develop Web Based Instruction in Computer Mathematics for 

Student of Vocational Certificate Level Using Motion Graphic and Flipped Classroom. 2) to validate the efficiency of the 
WBI. 3) to compare students’ learning achievement before and after using the developed WBI. 4) to evaluate students’ 
satisfaction after using the developed WBI. The sample of this study was 19 first-year vocational certificate students in 
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Business Computer Department at Sawang Boriboon Pattaya Technological College in the second semester, academic 
year 2019 selected by purposive sampling. Tools used in the research were 1) the developed WBI 2) pretest, exercise, 
and posttest. 3) the satisfaction questionnaire. 

The research result showed that the efficiency of WBI was 81.73/83.30 which was higher than criteria 80/80. 
The students’ learning achievement after using the WBI was significantly higher than before using it at 0.05. The 
satisfaction level of the students were at high level.  

Keyword: Web Based Instruction, Motion Graphic, Flipped Classroom, Computer Mathematics 

1. บทนำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ตั้งอยูเลขที่ 31/40 หมู 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

กอตั้งเมื ่อป พ.ศ. 2560 และเปดทำการเรียนการสอนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เปนวิทยาลัยในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเปดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ สาชา
วิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการทองเที่ยว ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กำหนดใหมีจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร รหัสวิชา 20204-2004 จำนวน 2 หนวยกิต เวลาเรียน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งเปน
รายวิชาในกลุมสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ โดยหลักสูตรไดกำหนดจุดประสงครายวิชาไวดังนี้ ผูเรียนตองมีความรูความเขาใจและ
สามารถคำนวณเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทำงานของคอมพิวเตอร 
ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเสน และทฤษฎีเมตริกซ และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใีน
การปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ และถูกตอง (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562) 

จากแผนการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารกำหนดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรกับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2561 ที่ผานมาวิทยาลัยไดมีจำนวนของวันหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันสำคัญตาง ๆ และมีการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียนนักศึกษาเปนจำนวนมาก ซึ่งจากการดำเนินการดังกลาวสงผลใหในปการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 2 มีจำนวนวันหยุดและกิจกรรมมากเชนกัน จึงทำใหเวลาในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรจาก
ระยะเวลา 18 สัปดาห เหลือเวลาเรียน 13 สัปดาห ทำใหไมเพียงพอตอการเรียนการสอนใหครบตามวัตถุประสงคของรายวิชา 
โดยเฉพาะในหนวยการเรียนรูเรื่อง ตรรกศาสตร ท่ีพบวามักตรงกับวันหยุด และวันท่ีมีกิจกรรมท่ีใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนเขา
รวม นอกจากน้ีดวยประสบการณสอนของผูวิจัยในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร มักพบวา ผูเรียนมักลืมทำการบานจากท่ี
บานมาสงครูผูสอน สงผลใหผูเรียนไมสงการบานตามที่ครูผูสอนมอบหมายและไมไดคะแนนเก็บในสวนนั้น ๆ อีกทั้งผูเรียนมัก
คัดลอกงานหรือการบานของเพื่อนรวมชั้นเรียนมาสงครูผูสอนกอนเขาช้ันเรียน  

จากปญหาในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำหลักการเรียนการสอนรูปแบบหองเรียนกลับ
ดาน ที่ไดรับการคิดคนจาก Jonathan Bergmann และ Aaron Sams (ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ, 2560) โดยมีแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอน คือ เรียนที่บาน ทำการบานที่โรงเรียน ซึ่งเปนการนำสิ่งที่ผูเรียนทำในชั้นเรียนไปทำที่บานหรือนอก
หองเรียน และนำสิ่งท่ีครูผูสอนมอบหมายใหทำท่ีบานนำมาทำท่ีช้ันเรียนแทน (ขัณธชัย อธิเกียรติ และธนารักษ สารเถ่ือนแกว, 
2558) ซึ่งองคประกอบสำคัญของหองเรียนแบบกลับดานมีดวยกัน 4 องคประกอบ ไดแก 1) การกำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณ 2) การสืบคนเพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอด 3) การสรางองคความรูอยางมีความหมาย และ 4) การสาธิตและ
ประยุกตใช (นิตยา ดกกลาง, 2560) และขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหองเรียนกลับดาน คือ 1) ขั้นเตรียมความ
พรอม 2) ขั้นดำเนินการสอน และ 3) ขั้นประเมินผลการเรียน โดยครูผูสอนทำหนาที่เพียงช้ีแนะใหผูเรียนเขาใจถึงแกนความรู 
เพราะครูผูสอนไดจัดทำสื่อวีดิทัศน วิดีโอการสอน หรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผูเรียนไปศึกษาเองนอกช้ันเรียนผาน
เครื่องคอมพิวเตอร มือถือ หรือแท็บเล็ต เนื่องจากในปจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและเครือขายอินเทอรเน็ตมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เห็นไดจากทุกหนวยงานทุกไดมีการนำเทคโนโลยีและเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชประโยชนอยาง
มากมาย โดยเฉพาะหนวยงานทางดานการศึกษาท่ีนำเครือขายอินเทอรเน็ตมาพัฒนาในดานบทเรยีนคอมพิวเตอร จากบทเรียน
บนซีดีรอมท่ีใชงานบนคอมพิวเตอร พัฒนาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือบทเรียนที่ใชงานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือท่ี
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เรียกกันวา บทเรียนบนเว็บ (Web-Based Instruction : WBI) (มนตชัย เทียนทอง, 2545) ที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บในลักษณะตัวตอตัว ซึ่ง
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (Feedback) (นิตยา ดกกลาง, 
2560) และยังสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในยุค 4.0 ที่ผูเรียนจำเปนตองมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูได
ตลอดเวลาทุกสถานที่ สามารถเสาะแสวงหาองคความรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียใน
รูปแบบ Motion Graphic กำลังเปนท่ีนิยมใชในการนำเสนอขอมูลเน้ือหาของบทเรียนแทนส่ือรูปแบบวิดีโอการสอน เนื่องจาก
เปนสื่อท่ีเนนนำเสนอขอมูลที่สั้นกระชับ เขาใจไดงาย เนนอธิบายดวยภาพ เสียง ที่นำมาประกอบเปนภาพเคลื่อนไหว (เล็กฤทยั 
ขันทองชัย, 2562) สามารถแสดงและอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ใหสามารถจดจำขอมูลไดงาย สามารถกระตุนใหผูเรียนคิดและ
คลอยตามเน้ือหาท่ีนำเสนอ สรางแรงจูงใจ และเอื้อตอการเรียนรูไดมากกวาสื่อในรูปแบบรูปภาพ เสียง หรือขอความ อยางใด
อยางหน่ึง 

จากปญหาและความตองการดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรูปแบบ Motion Graphic รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา และเพื่อมุงหวังใหผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียน ทบทวนความรู และศึกษา
บทเรียนเพิ่มเติมไดดวยตัวเอง เมื่อใดหรือสถานที่ใดก็ไดตามความตองการของผูเรียน และเพื่อลดปญหาเรื่องผูเรียนลืมทำ
การบาน หรือคัดลอกงานจากเพ่ือนรวมช้ันเรียน เนื่องจากผูเรียนไดลงมือทำใบงานหรือการบานในช้ันเรียนแทนการทำใบงาน
หรือการบานท่ีบานของผูเรียนโดยมีครผููสอนคอยใหคำแนะนำอยูดานขาง และนอกจากน้ียังสามารถลดขอจำกัดเรื่องเวลาเรยีน
ที่มักตรงกับวันหยุดและวันที่มีการจัดกิจกรรมทับซอนกับชั่วโมงเรียนทำใหผูเรียนมีเวลาในการเรียนลดนอยลง ซึ่งผูเรียน
สามารถเขาไปเรียนรูบทเรียนหลังจากทำกิจกรรมได ทำใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และในดานครูผูสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวย
ลดภาระของครูผูสอน ทำใหสามารถใหคำแนะนำกับผูเรียนไดอยางเต็มที่ สอนไดครอบคลุมเนื้อหา และทันเวลา  

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิค

การสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมติฐานการวิจัย
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก

5. วิธดีำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  5.1.1 ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
สวางบริบูรณ พัทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1 หองเรียน 19 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
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 5.2 เคร่ืองมือและการหาคาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวจิัยไดดำเนินการตามแบบแผนการทดลอง แบบ One group pre-test post-test design โดยมี
เครื่องมือและการหาคาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังตอไปนี ้
 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิค
การสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูวิจัย
ไดดำเนินการพัฒนาภายใตกระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามรูปแบบ ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 
โดยไดทำการวิเคราะหหลักสตูร วัตถุประสงคการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา เพื่อสรางแบบทดสอบ และสรางเน้ือหา โดยเน้ือหา
ที่ใชในบทเรียนคือ เนื้อหาของหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ตรรกศาสตร ใน 6 หัวขอ ไดแก ที่มาของตรรกศาสตร ประพจน 
ตัวเชื่อมประพจน ตารางคาความจริง การเขียนประพจนเชิงซอน และการหาคาความจริงของประพจน โดยไดทำการออกแบบ
บทเรียนใหนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Motion Graphic ที่เนนการนำเสนอเนื ้อหาและแบบฝกหัดดวยภาพเคลื่อนไหว 
เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย ท่ีสั้นกระชับ งายตอการทำความเขาใจ และในตัวของบทเรียนมีการแทรกดวยกิจกรรมถามตอบ 
เพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนในขณะที่ผูเรียนเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียน โดยกิจกรรมในแตหัวขอมีดังนี้ 1) ที่มาของ
ตรรกศาสตร มี 1 กิจกรรม 2) ประพจน มี 5 กิจกรรม 3) ตัวเชื่อมประพจน มี 4 กิจกรรม 4) ตารางคาความจริง มี 6 กิจกรรม 
5) การเขียนประพจนเชิงซอน มี 6 กิจกรรม และ 6) การหาคาความจริงของประพจน มี 33 กิจกรรม ซึ่งซอฟตแวรในการ
พัฒนาบทเรียน ไดแก Wix.com, Adobe After Effect, Adobe Illustrator, Google Form และ Edpuzzle จากนั้นเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบ กอนนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการทำการประเมิน
คุณภาพ ดานละ 3 ทาน ซึ่งผลการประเมินพบวามีคุณภาพในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.59, S.D. = 0.52) และ
ดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.50, S.D. = 0.48) และนำไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 

  5.2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน  แบบทดสอบชนิดตัวเลือก 76 ขอ ซึ ่งผ านการหาคาดัชนี 
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.92 คาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.25-1.00 และ 
คาความเชื่อม่ัน 0.94 
 

  5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยไดศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว 
ทำการปรับปรุงขอคำถามใหมีความเหมาะสม แลวนำเสนอใหอาจารยที ่ปรึกษาทำการตรวจสอบ โดยเปนแบบประเมิน 
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ในระยะเวลา 2 สัปดาห โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 1 หองเรียน 19 คน 
ดำเนินการดังภาพท่ี 1 
9 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

ภาพท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมลูดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคหองเรียนกลับดาน 
 

 5.4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมนอกช้ันเรียน กิจกรรมในช้ันเรียน กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

กิจกรรมในสัปดาหที ่1 กิจกรรมในสัปดาหที ่2 
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  5.4.1 สถิติที่ใชสำหรับการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การหาคาดัชนีความสอดคลอง การหาคา
ความยากงาย การหาคาอำนาจจำแนก การหาคาความเชื่อม่ัน การหาคาความแปรปรวน และการหาคาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน E1/E2 

  5.4.2 สถิติที ่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ 
หลังเรียน ดวยสถิติคา t-test แบบ dependent Sample กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.4.3 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย

6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอน
แบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผูวิจัยได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีเ่นนใหผูเรียนไดทำการศึกษาเน้ือหาของบทเรียน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
ตนเอง ทั้งนี้ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาของบทเรียนไดที่ https://amornratponsak.wixsite.com/computermath 
ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีองคประกอบเมนูหลักดังตอไปนี้ หนาหลัก หนาแบบทดสอบ หนาหนวยการเรียนรู  
หนาเอกสารประกอบการเรียน หนาติดตอเรา หนาคำแนะนำการใชงาน หนาบทเรียน และหนาผลคะแนน 

     ก. รูปภาพหนาหลัก      ข. รูปภาพหนาลงชื่อเขาสูบทเรียน     ค. รูปภาพสือ่การสอนรูปแบบ Motion Graphic      

00 

  ง. รูปภาพกิจกรรมคั้นระหวางการเรยีนรูเนื้อหา 1      จ. รูปภาพกิจกรรมคัน้ระหวางการเรยีนรูเนือ้หา 2     ฉ. รูปภาพแบบทดสอบ 

ภาพท่ี 2 หนาจอเว็บไซตตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาแตละบทเรียนหลัง
จากนั้นทำแบบทดสอบระหวางเรียน เมื่อผูเรียนศึกษาเน้ือหาครบทุกบทเรียนแลวทำแบบทดสอบหลังเรียน ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
คะแนน n คะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน E1 19 34 27.78 81.73 
คะแนนหลังเรียน E2 19 35 29.15 83.30 

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.73/83.30 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม  S.D. t คะแนน t ตาราง 

กอนเรียน 19 35 15.73 5.62 
9.96 1.72หลังเรียน 19 35 29.15 5.31 

 ระดับนัยสำคัญ .05 df = 18 

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน และคา t-test ที่
คำนวณได มีคาเทากับ 9.96 ซึ่งมีคาสูงกวาคา t-critical (จากตาราง) ซึ่งมีคาเทากับ 1.72 ดังนั้นสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการจัดการบทเรียน 4.35 0.69 มาก 
2. ดานบทเรียน 4.37 0.72 มาก 
3. ดานการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 4.53 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.69 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาความเฉลี่ยรวมเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.69 โดยประเด็นที่ผูเรียนพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน อยูในระดับ
มากที่สุด คาความเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ลำดับตอมาดานบทเรียน อยูในระดับมาก คาความ
เฉลี่ยเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 และดานการจัดการบทเรียน อยูในระดับมาก คาความเฉลี่ยเทากับ 
4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการ โดยผูเชี่ยวชาญดานละ 3 
ทาน พบวา ผลการประเมินดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.52 และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.48 

7.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.73/83.30 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
ตั้งสมมติฐาน คือ 80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 80/80 มีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวและสามารถนำไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนได 

7.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คาเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียนมีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน โดยมีคา t-test จากการคำนวณ เทากับ 9.96 และจากการ
เปดตารางคา t ที่ df = 18 มีคาเทากับ 1.72 ที่ระดับความสำคัญทางสถิติ .05 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ Motion Graphic บนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน รายวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

782



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

 7.1.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึน และมีความเหมาะสมสามารถนำไปใชเปนสื่อการสอนได 
 
8. อภิปรายผล 
 

 8.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินทั้ง 2 ดานอยูใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม และวิเคราะหรูปแบบข้ันตอนวิธีการเรียนการสอนอยางครบถวน กอนนำมาออกแบบเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยใชการนำเสนอเนื ้อหาดวยสื ่อรูปแบบ Motion Graphic ที่เนนการนำเสนอเนื ้อหาและแบบฝกหัดดวย
ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย ที่สั้นกระชับ งายตอการทำความเขาใจ และกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนใน
การเรียนอยูตลอดเวลา อีกท้ังยังมีกิจกรรมคำถามสอดแทรกค้ันระหวางการเรียนรูเพื่อทวนความเขาใจของผูเรียน 
 

 8.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 81.73/83.30 ซึ ่งสูงกวาเกณฑที ่กำหนด 
เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการประเมินบทเรียน ประเมินแบบทดสอบ จากผูเชี่ยวชาญกอน
นำไปใชงาน จึงทำใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ ้นมีคาประสิทธิสูงกวาเกณฑที ่กำหนด  และจากผล
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนท่ีคาประสิทธิภาพหลังเรียนมีคาสูงกวาระหวางเรียน เนื่องจากผูเรียนไดลงมือ
ทำกิจกรรม ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ ในชั้นเรียนซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง และไดทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกอนลงมือทำแบบทดสอบหลังเรียน จึงสงผลใหคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมีคาสูง และการเรียนการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นรวมกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ยังสามารถลด
เวลาในการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ตรรกศาสตร จากระยะเวลา 3 สัปดาห  เหลือ 2 สัปดาหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 8.3 ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดทำการวิเคราะหเนื้อหาจากหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา ออกมาเปน
วัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม แลวนำมาออกแบบขอสอบโดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินพรอมกับหาคุณภาพของขอสอบ อีกทั้งมี
สื่อการสอนในรูปแบบ Motion Graphic ที่นำเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีงายตอการทำความเขาใจ และผูเรียนสามารถยอนกลับ
ไปเรียนรูหรือทบทวนเนื้อหาของบทเรียนไดตลอดเวลา และตัวบทเรียนยังมีกิจกรรมถามตอบคั้นเพื่อทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียนระหวางการนำเสนอเนื้อหา จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังสงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค มีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียรมากยิ่งข้ึน 
  

 8.4 ดานความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น ไดผาน
การวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหเทคนิควิธีการ และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ อีกทั้งรูปแบบสื่อการเรียนการ
สอนแบบ Motion Graphic ยังกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรน สนุกสนาน อยากเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนอยูตลอดเวลา 
เนื่องจากนำเสนอเนื้อหาและแบบฝกหัดดวยภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย ที่สั้นกระชับ งายตอการทำความ
เขาใจ งายตอการจดจำ และผูเรียนยังสามารถควบคุมการเรียนรูเน้ือหาไดอยางอิสระตามความตองการของผูเรียน และลงมือ
ทำกิจกรรมดวยตนเอง 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออกแบบใหมีการนำเสนอเนื้อหาตามลำดับ ซึ่งผูเรียนที่เขาใจเนื้อหาในลำดับ
นั้นแลวไมสามารถขามไปเรียนเนื้อหาในลำดับตอไปได เนื่องจากผูเรียนตองรอใหถึงกำหนดการเรียนเนื้อหาลำดับตอไปกอนถึง
จะสามารถเขาเรียนเนื้อหาลำดับนั้นได 
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 2) การกำหนดใหผูเรียน
เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีบาน เปนการกำหนดและแจงใหทราบโดยครูผูสอนภายในช้ันเรียน ซึ่งตัวเว็บไซตยังไม
มีระบบแจงเตือนสำหรับกระตุนใหผูเรียนเขาไปเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนตามที่ครูผูสอนแจงไว 

9.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) บทเรียนควรวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน และจัดเนื้อหาการเรียนใหแกผูเรียน

แตละคนตามความสามารถในการเรียนรูได 
 2) บทเรียนใชแอพพลิเคชั่น Edpuzzle ในการแทรกคำถามคั้นระหวางการเรียนรูเนื้อหาของผูเรียนเพื่อทวน

ความเขาใจของผูเรียน ซึ่งไมสามารถบันทึกขอมูลการตอบคำถามของผูเรียนได ดังนั้นควรหาแอพพลิเคชั่นตัวใหมที่สามารถ
บันทึกขอมูลการตอบคำถามของผูเรียนได  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับการจัดการเรียนรู
ปญหาเปนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

มัญชิมา เถื่อนสุคนธ1* และ ธันวรัชต สินธนะกุล1 

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*s6102042846064@email.kmutnb.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4) พัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ปการศึกษา 
2562 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 34 คน คัดเลือกดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเปน
หองเรียน จํานวน  1 หองเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ และแบบประเมินความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.82/80.15 คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
(((((((((  = 16.14, S.D. = 1.96) มีคามากกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน(((((((((  = 10.23, S.D. = 2.4) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

การประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณผูเรียนคิดเปนรอยละ 82.66 อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงอยูในระดับมาก 
(((((((((  = 4.48, S.D. = 0.64)  

คําสําคญั : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน, ทักษะการคิดเชิงคํานวณ 
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The development of Web – based instruction on Computer Science Subject with 

Problem – based Learning technique to improve Year 10 students' 

computational thinking skill. 

Manchima Tuensukhon1* Thanrat Sintanakul1* 

Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
*s6102042846064@email.kmutnb.ac.th

Abstract 

The Objectives of this research were:  1) to develop Web-based instruction 2) to find the efficiency of 

Web-based instruction 3) to compare the students’ learning achievement before and after learning with Web-

based instruction. 4) to develop the students’ computational thinking skills and 5) to study the students' satisfaction 

towards using Web-based instruction. The Sample group, selected using Simple Random Sampling by drawing out 1 

classroom, was 34 students of Rajavinit Mathayom school, studying computational science in the 2nd semester of 

academic year 2019. The research instrument consisted of Web-based Instruction, lesson quality evaluation form, 

pre-test/post-test, computational thinking skills evaluation form, and satisfaction evaluation form.  
The finding indicated that the efficiency of the web-based Instruction was 83.82/80.15, the average of post-test 

score (((((((((  = 16.14, S.D. = 1.96) was higher than the average of pre – test score (((((((((((((  = 10.23, S.D. = 2.4) at a statistical 

significance level .05. The students’ computational thinking skills was in a very good level (82.66%) and the assessment 

showed a high level of the learners’ satisfaction  

Keyword: Web-based Instruction, Problem-based learning, computational thinking skill 
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1. บทนํา
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดดําเนินการทบทวนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเกิดเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ที่สงผลใหเกิดการปรับปรงุหลักสตูรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยการกําหนดสาระการเรียนรู
ออกเปน 4 สาระ ซึ่งในสาระท่ี 4 มาตรฐานท่ี ว 4.2 ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูวา เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ
แกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการเรียนรู การทํางาน
การแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560) 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ในปการศึกษา 2561 ท่ีผานมาพบวาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกลาว 
อยูในระดับปานกลาง โดยที่นักเรียนมีผลการเรียน เกรด 3-3.5 รอยละ 44   เกรด 2-2.5 รอยละ 35  ครูผูสอนในรายวิชา 
วิทยาการคํานวณจึงดําเนินการประชุมทางวิชาการเพื่อวิเคราะห ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ พบวาวิชา
วิทยาการคํานวณเปนรายวิชาใหม จึงทําใหขาดสื่อการสอนที่หลากหลายที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามที่หลกัสูตรไดตัง้ไว 
และผูเรียนยังไมเขาใจหลักการใชทักษะการคิดเชิงคํานวณ ในการวิเคราะหปญหาอยางเปนข้ันตอน 

ทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) เปนกระบวนการในการแกปญหาการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผลเปนขั้นตอน เพ่ือหาวิธีการแกปญหาในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิดเชิง
คํานวณมีองคประกอบดังตอไปน้ีไดแก 1) การแบงปญหาใหญออกเปนปญหา/งานยอย (Decomposition) 2) การพิจารณา
รูปแบบของปญหาหรือวิธีการแกปญหา (Pattern Recognition) 3) การพิจารณาสาระสําคัญของปญหา (Abstraction) และ
4) การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)

เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู กระบวนการในการแกปญหาการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอน ผูวิจัย
จึงไดนําการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชกับการวิจัยในครั้งน้ี โดยการจัดการเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-Base Learning : PBL) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรูจาก
กระบวนการทํางานกลุม เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอนักเรียน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2550)

ในปจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น แผนการศึกษาชาติไดสงเสริม 
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาแบบเรียน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่งทําใหผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาดวยตนเองตลอดชีวิต (Life Long Learning)  และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานท่ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอบสนองความแตกตางรายบุคคลของ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถท่ีจะทําการเลือกเรียนตามความสามารถ ตามความรูพื้นฐานที่มีอยู และยังเนนในเร่ืองการมี
ปฏิสัมพันธของผูเรียนกับบทเรียนเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) 

จากสภาพปญหาและวัตถุประสงคของรายวิชาวิทยาการคํานวณมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูและมีทักษะการคิดเชิง
คํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอนและเปนระบบ ผูวิจัยเล็งเห็นวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาการคํานวณรวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 จะเปนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสงเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณ  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณ  รวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน
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3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีพ่ัฒนาข้ึน
4) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5) เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมุตฐิานการวิจัย
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ทักษะการคิดเชิงคํานวณของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก
4) ความพงึพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  4.1.1 ประชากรที่ใชวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2562 จํานวน 375 คน 

  4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/6 จํานวน 34 คน โรงเรียน      
ราชวินิต มัธยม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยสุมเปนหองเรียน  

 4.2 กาํหนดแบบแผนการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามแบบแผนการทดลอง แบบ One group  pre-test  post-test  design 

 4.3 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

  4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณรวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคดิเชิงคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาภายใตกระบวนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรตามรูปแบบ ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยไดทําการวิเคราะห  หลักสูตร ตัวช้ีวัด และ
เนื้อหาเพ่ือสรางแบบทดสอบ แลวจึงทําการออกแบบ  โครงสรางบทเรียน ลําดับการทํางาน และหนาจอ รวมถึงออกแบบ
องคประกอบบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนพัฒนาข้ึน ใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ภายหลัง
การออกแบบผูวิจยัไดดําเนินการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชซอฟตแวรตาง ๆ ไดแก Wix.com, Adobe After 

Effect, Google Form และ Edpuzzle จากนั้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบ กอนนําเสนอใหผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคจํานวน 3 คน ทําการประเมินคุณภาพซึ่งพบวามีคุณภาพในดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 

4.52, S.D. = 0.47) และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.43) และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางและทํา
การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  4.3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบชนิดปรนัย 20 ขอ ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงายอยูระหวาง 0.27-0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.67และคาความเช่ือมั่น 0.94 
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  4.3.3 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ ผูวิจัยไดจัดทําเปนใบงานท่ี 1 - 4 ซึ่งเปนแบบทดสอบอัตนัยเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ 4 องคประกอบ ไดแก การพิจารณาความสําคัญของปญหา (Abstraction) การแบงปญหา
ใหญเปนปญหายอย (Decomposition) การพิจารณารูปแบบของปญหา (Pattern Recognition) และการออกแบบ
อัลกอริทึม (Algorithms) และออกแบบเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) ในแตละขอคําถามเปนชวง จํานวน 4 ชวง 
ตั้งแต 0-3 คะแนน และไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลตามเกณฑ 6 ระดับของ (Ling et al., 2018) เมื่อผูวิจัยไดพัฒนา
แบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาทําการประเมินความสอดคลองระหวางเนื้อหาในแบบ
ประเมินกับองคประกอบของทักษะการคิดเชิงคํานวณ ตัวอยางแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ แสดงไดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ตัวอยางแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ 

สถานการณปญหา ใบงานแบบประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ ทักษะการคิดเชิงคํานวณ 
นายเงาะมีหนาที่ทุก ๆ วัน ตอนเยน็เมื่อฟา
เริ่มมดืนายเงาะจะตองเปดไฟท่ีโรงจอดรถเพื่อ
ไมใหโรงจอดรถมดื เพื่อความสะดวกของคน
ในบานท่ีเขามาจอดรถ แตนายเงาะลืมเปดไฟ
บอยๆ นายเงาะจึงคดิวาควรมี ระบบเปด - 
ปดไฟอัตโนมัติที่ทุกครั้งท่ีเร่ิมมดืแลวไฟเปด 

เองและเมื่อเริ่มเชาไฟจะตองปดเองโดยท่ีนาย
เงาะไมตองเดินไปเปด - ปดไฟดวยตัวเอง 

1. นักเรียนอานโจทยปญหาและพจิารณา
ความสําคญัของปญหาเพื่อหาขอมลูหรือวิธกีาร
ในการแกปญหา 

การพจิารณาความสําคญั
ของปญหา 
 (Abstraction) 

2. เมื่อไดวิธีในการแกไขปญหานักเรียนทําการ
พิจารณาวิธีแกปญหาโดยระบุเปนขอมูลเขา 
ขอมูลออกและเง่ือนไขของการแกปญหา 

การแบงปญหาใหญ 
เปนปญหายอย 
(Decomposition) 

3. นักเรียนพิจารณารูปแบบสญัลกัษณการ
เขียนผังงานใหเหมาะสมกับขอมูลที่ได
วิเคราะหในขอที่ 2  

การพจิารณารูปแบบของ
ปญหา (Pattern 

Recognition) 
4. เขียนผังงานเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวอยาง
เปนขั้นตอนท่ีชัดเจน 

การออกแบบอัลกอริทึม 
(Algorithms) 

  4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยไดศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวทํา
การปรับปรุงขอคําถามใหมีความเหมาะสม แลวนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ โดยเปนแบบประเมินแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1) ปฐมนิเทศคุณครูช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอนการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนและนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน จํานวน 20 ขอ 

 2) จากนั้นนักเรียนจับกลุมกลุมละ 3-4 คน ในการจัดกลุมแตละครั้งนักเรียนจะตองระบุหนาที่ของแตละคนที่ได
รับผิดชอบทําขอใดในใบงาน โดยมีเง่ือนไขวาหนาท่ีที่นักเรียนไดรับในแตละสัปดาหจะตองไมซ้ํากัน เพื่อใหนักเรียนแตละคนได
ฝกฝนทักษะการคิดเชิงคํานวณครบทุกทักษะ ทั้ง 4 องคประกอบ เมื่อเรียนรูเนื้อหาแลวนักเรียนตองทําใบงานท่ีมีเนื้อหาพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงคํานวณ โดยการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้  

 ขัน้ที่ 1 กําหนดปญหา ครูผูสอนนําเสนอปญหาเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

 ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่กําหนด 

 ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนดําเนินศึกษาคนควาตามหัวขอท่ีไดทําความเขาใจ 

 ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู นักเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม 
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 ขั้นที่ 5 สรุปประเมินคาคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานโดยที่ทุกกลุมชวยกันสรุปในภาพรวมอีกครั้ง 
 ขั้นที่ 6 นําเสนอประเมินผลงาน แตละกลุมนําขอมูลที่ไดจัดระบบองคความรูนําเสนอผลงาน 

 3) เมื่อนักเรียนเรียนรูครบตามหนวยการเรียนรู นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ และทํา
แบบทดสอบวัดความพงึพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
4.5.1 สถิติที่ใชสําหรับหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย การหาคาดัชนีความสอดคลอง การหาคา

อํานาจจําแนก การหาคาความยากงาย การหาคาความเชื่อม่ัน และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

4.5.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลงัเรียนดวย
สถิติ t-test dependent 

4.5.3 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคะแนนเฉลี่ย และการหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณรวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ โดยบทเรียนมีองคประกอบดังตอไปน้ี หนาเขาสูบทเรียน หนาคูมือการใชงาน หนา
วัตถุประสงคการเรียนรู หนาแบบทดสอบ หนาบทเรียนและหนาเอกสารประกอบการสอน ดังภาพท่ี1 

ภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาแตละบทเรียนหลัง
จากนั้นทําใบงานระหวางเรียนบทที่ 1-4 เม่ือนักเรียนศึกษาเน้ือหาจบทุกบทเรียนแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน และนําคะแนน
ใบงานระหวางเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยตั้งเกณฑ 80/80 ไดผล ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
คะแนน n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน E1 34 60 50.29 83.82 

คะแนนหลังเรียน E2 34 20 16.03 80.15 
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 5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการ
วิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน
เพื่อทดสอบคา t-test (dependent) ดังตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม  S.D. t คะแนน t ตาราง 
กอนเรียน 34 20 10.23 2.4 

12.39 1.69 
หลังเรียน 34 20 16.14 1.96 

 ระดับนัยสําคัญ .05 df = 33 

 คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมากกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน สถิติทดสอบ t-test เทากับ 12.39 และจากการเปด
ตารางคา  t ที่ df = 33 มีคา 1.69 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.4 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ 

ใบงานท่ี องคประกอบ คิดเปนรอยละ ระดับความสามารถ 
1 การพิจารณาความสําคัญของปญหา  89.95 ดีมาก 

2 การแบงปญหาใหญออกเปนปญหา/งานยอย  85.29 ดีมาก 
3 การพิจารณารูปแบบของปญหา  72.55 ดี 
4 การออกแบบอัลกอรึทึ่ม  82.84 ดีมาก 

ภาพรวมการฝกทักษะการคิดเชิงคํานวณ 82.66 ดีมาก 
 

 ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณ พบวา นักเรียนมีทักษะพิจารณาความสําคัญของปญหา คิดเปนรอยละ 
89.95 อยูในระดับดีมาก รองลงมาทักษะการแบงปญหาใหญออกเปนปญหา/งานยอย คิดเปนรอยละ 85.29 อยูในระดับดีมาก
ทักษะการออกแบบอัลกอรึทึ่ม คิดเปนรอยละ 82.84 อยูในระดับดีมาก และ การพิจารณารูปแบบของปญหา คิดเปนรอยละ 
72.55 อยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาทักษะการคิดเชิงคํานวณของผูเรียนโดยเฉลี่ย พบวามีทักษะการคิดเชิงคํานวณอยูในระดับดี
มาก คะแนนเฉลี่ย 82.66 อยูในระดับดีมาก 
 

 5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เกณฑการประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานเน้ือหา 4.42 0.66 มาก 
2. ดานการออกแบบ 4.58 0.59 มากที่สุด 
3. ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.45 0.66 มาก 

ภาพรวมการประเมิน 4.48 0.64 มาก 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับเห็นดวย
มาก (  = 4.48, S.D. = 0.64) โดยผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือดานออกแบบอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (  = 
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4.58, S.D. = 0.59) ดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก (  = 4.45, S.D. = 0.66) ดานเน้ือหาอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (  = 4.42, S.D. = 0.66)  

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การประเมินคุณภาพดานเน้ือหา ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.52 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.47 และการ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิค ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับเหน็ดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.53 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.43  

6.2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.82/80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
สมมุติฐาน คือ 80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนได 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คาเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนมีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน โดยมีคา t-test จากการคํานวณ เทากับ 12.39 และจากการเปด
ตารางคา t ที่ df = 33 มีคา 1.69 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
คํานวณ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ ทั้ง 4 องคประกอบของนักเรียน พบวาทักษะท้ัง 4 องคประกอบ ไดแก 
1) พิจารณาความสําคัญของปญหา (abstraction) 2) การแบงปญหาใหญออกเปนปญหา/งานยอย (Decomposition)
3) การพิจารณารูปแบบของปญหา (Pattern Recognition) 4)การออกแบบอัลกอริทึ่ม (Algorithms) คิดเปนรอยละ 82.66

อยูในระดับดีมาก หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาการคํานวณรวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสามารถสงเสริมทักษะการคิดเชิงคํานวณได 

6.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
พัฒนาข้ึน และมีความเหมาะสมสามารถใชเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี  

7. อภิปรายผล

7.1 ประสิทธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาการคํานวณรวมกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 83.82/80.15 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด เนื่องจาก การสรางบทเรียนออนไลนไดผานการวิเคราะหหลักสูตร และนํามาวิเคราะหเปนวัตุประสงคการเรียนรู เพื่อ
นํามาออกแบบบทเรียน แบบทดสอบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิค 
แบบทดสอบไดนํามาทดสอบนักเรียนนั้นผานการวิเคราะหคุณภาพ การนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบวิดีโอ จึงไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

7.2 ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ .05 
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เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน ซึ่งฝกใหผูเรียนการ
แกปญหาการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ          
 

 7.3 ดานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณ ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้ง 4 

องคประกอบ พบวาทักษะท้ัง 4 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก ซึ่งมีคาคะแนนมากกวาสมมติฐานที่ไดตั้งไววามีคาคะแนนอยู
ในระดับดี เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน ที่มุงเนนการแกปญหาที่มีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน 
ในการแกปญหาทําใหเกิดกระบวนการแกปญหาที่มปีระสิทธิภาพ  
 

 7.4 ดานความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาข้ึนน้ันมีการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐานที่
มีลําดับขั้นตอนการแกปญหาท่ีชัดเจนเขาใจไดงายและบทเรียนไดออกแบบเนื้อหาใหเหมาะสมสอดคลองกับระดับช้ันของ
ผูเรียน  
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะจากการวจิัยคร้ังนี้ 
  1) การกําหนดโจทยปญหาสําหรับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน จะตองมีความเหมาะสมไมยากเกินไป และ
ไมงายเกินไป และปญหาตองมีความทาทายเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจกระตุนเพื่อใหผูเรียนตองการคนหาคําตอบ 

  2) การเรียนรูของผูเรียนแตละคนตางกัน การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จํากัดเวลาการเรียนรู 
อาจจะทําใหไมเกิดการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลดังนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่จนกวาจะ
เขาใจในบทเรียน 
 

 8.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

  1) ผูวิจัยควรประเมินทักษะการคิดเชิงคํานวณกอนเรียน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงคํานวณกอนเรียน
และหลังเรียน เพือ่ศึกษาพัฒนาการทักษะการคิดเชิงคํานวณ 

  2) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทักษะการคิดเชิงคํานวณ กับตัวแปรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อื่น ๆ นํามาวิเคราะหรวมกันเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดเชิงคํานวณ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บทีส่งเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา 
เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ชิดชนก  ภูเพ็ชร1* และ ธัญญรัตน  นอมพลกรัง2

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*S6102042846129@email.kmutnb.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน 3) เพื่อหาคุณภาพผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรของผูเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน 5) เพื่อหาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนของผูเรียน เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ
ช้ินงานของผูเรียน แบบสํารวจความพึงพอใจความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 29 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพกําหนดไว 
2) ผลการประเมินคุณภาพผลงานผูเรียนอยูในเกณฑดีมาก 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
และ 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บอยูในเกณฑมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: สะตีมศึกษา, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การออกแบบเกมคอมพิวเตอร 
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The Development of Web-based Computer Assisted Instruction Promote 

Learning by STEAM on Computer-Gaming Design for Grade 6 Students 

Chidchanok  Phoopech1* and Thanyarat Nomponkrang2

1Department of Computer Education King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

*S6102042846129@email.kmutnb.ac.th

Abstract 

The objectives of this research are 1) to develop Web-based Computer Assisted Instruction 2) to 

identify effectiveness and compare learning achievement of the Web-based instruction developed, 3) to 

assess quality of students’ Computer-Gaming design, 4) to compare learning achievement pre and post 

applying the Web-based Instruction developed and 5) to achieve learners’ satisfaction. Research tools 

used for this are consisted of the developed lesson on the CAI, achievement test, Works assessment 

form and satisfaction survey. The representative sample during this research is 29 grade 6 students from 

Innovation demonstration school of RMUTT which was drawn from purposive sampling. The result of this 

research shown that the developed Web-based Instruction is higher than the standard, quality of 

students’ computer-gaming design are very good level, academic achievement of learners has increased 

significantly, and the leaners are satisfied with the Web-based Instruction in high level 

Keywords : STEAM Education, Web-based Instruction, Computer-Gaming Design 
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1. บทนํา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีนโยบายมุงเนนในการจัดการ

เรียนการสอนแบบูรณาการในรูปแบบสะตีมศึกษา ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดสรางสรรคและทักษะการ
แกปญหา โดยจะดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิด
สรางสรรค การคิดเชิงสังเคราะห และการลงมือปฏิบัติ เพื่อแกปญหาหรือสนองความตองการอยางเปนข้ันตอน อีกทั้งยังมีการใช
องคความรูจากศาสตรหลาย ๆ ดาน ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ศิลปะ และคณิตศาสตร เพื่อนํามาใชประกอบในแตละขั้นตอน
ของกระบวนการแกปญหาหรือสนองความตองการจนเกิดเปนนวัตกรรม และนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 ในรายวิชา คอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หนวยการเรียนที่ 4 เรื่อง ออกแบบเกมคอมพิวเตอร ไดมีการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามรูปแบบสะตีมศึกษา บูรณาการเน้ือหาระหวางรายวิชาคอมพิวเตอร และรายวิชาเทคโนโลยีและ
พลังงาน ซึ่งมีภารกิจการเรียนรูใหผูเรียนไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องพลังงานชีวมวล ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร ดวย
โปรแกรม Construct 2 ซึ่งจะตองใชองคความรูหลากหลายดานมาประยุกตใช ไดแก เทคโนโลยี ศิลปะ และคณิตศาสตร โดยมี
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยการประเมินผลการออกแบบเกมคอมพิวเตอรของผูเรียน แตเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูเรียนไมสามารถนําองคความรูเกี่ยวกับการใชงาน
โปรแกรม Construct 2 มาประยุกตในการออกแบบเกมคอมพิวเตอรได จึงทําใหผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรของผูเรียน
ไมสําเร็จลุลวงตามเปาหมายตั้งไว อีกทั้งผูเรียนมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน ไดแก เนื้อหาที่ใชเรียนที่ยากและมากเกินไปไม
สอดคลองกับระยะเวลาในการเรียน ผูเรียนตองการใหมีการจัดทบทวนบทเรียน และผูสอนขาดสื่อการสอนที่เหมาะสม  

จากปญหาและความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงตองการที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อให
นักเรียนไดสามารถเรียนรูไดตามความพรอมของนักเรียน สามารถทบทวนบทเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา นําไปสูการฝกปฏิบัติจน
เกิดความเขาใจในเนื้อหา สามารถนําเอาความรูในดานตาง ๆ ตามรูปแบบของสะตีมศึกษา และทักษะการใชงานโปรแกรม
ออกแบบเกมมาประยุกตใชในการสรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรู แบบสะตีมศึกษา เรื่อง
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรยีนชวยสอนบน

เว็บที่พัฒนาข้ึน 

4) เพื่อหาคณุภาพของผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
5) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชบทเรียนชวยสอนบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึน

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่พัฒนาข้ึนมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีคาสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ผลการประเมินผลงงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรของนักเรียนอยูในเกณฑดี
4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนแว็บ ที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก
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2. เอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามรูปแบบ

สะตีมศึกษา ซึ่งเปนการนําเอาองคความรูทั้ง 5 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร 
มาเช่ือมโยงกันภายใตการจัดขั้นตอนการเรียนตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางสรรค
นวัตกรรมได โดยเร่ิมตนจากการศึกษามาตรฐานตัวช้ีวัด ผลการเรียนรูในรายวิชาที่นําบูรณาการใหมีความสอดคลองกับองค
ความรูที่ผูเรียนจะตองนํามาสรางสรรคนวัตกรรม และศึกษาการจัดขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมทั้ง 6 ข้ันตอน ไดแก ขั้นระบุปญหา ขั้นสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ ข้ันออกแบบวิธีการแกปญหา ขั้นดําเนินการแกปญหา 
ขั้นประเมิลผลการแกปญหา และขั้นนําเสนอ  

3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี ้

 3.1 การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ไดแก หลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร การจัดการเรียนรูแบบสะตีม
ศึกษา การจัดการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การสรางแบบ
ประเมินและแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงครายวิชาหลักและรายวิชาบูรณาการ ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน แบบประเมิน และแบบทดสอบ 

 3.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 29 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 3.3 วิเคราะหและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา นําวัตถุประสงคในรายวิชาคอมพิวเตอรและ
รายวิชาที่นํามาบูรณาการ มาจัดขั้นตอนการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือใหไดผลลัพธทางการเรียนรู 
ไดแก ผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอรและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่สูงข้ึน  

3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามขั้นตอนของ ADDIE Model หลังจากที่ไดออกแบบแนวทางการ
จัดการเรียนรูแลว ขั้นตอนตอไปเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ ตามขั้นตอน ADDIE Model ซึ่งประกอบดวย 
5 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เพื่อใหไดวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ และข้ันตอนการใชงานบทเรียนตาม
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา  

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
1) ผูสอนแนะนําเนื้อหาในหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร พรอมแนะนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบทเว็บและวิธีการใชงาน 

2) ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก
3) ผูเรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท้ัง 6 ข้ันตอน ภายใตบทเรียนท้ัง 4

บทเรียน โดยมีการเรียนในลักษณะของการบรรยายของผูสอน รวมกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชน ชมวีดีโอเนื้อหาเพ่ือสืบคนขอมูล ดาวโหลดเอกสารจากบทเรียน และชมวีดีโอสาธิตการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร ในแตละบทจะมีแบบฝกหัดทายบท เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบท 

4) ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก
5) ผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ
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4. ผลการดําเนินการ 
 4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ มีโครงสรางหลัก ไดแก หนาแรก หนาแบบทดสอบ หนา
ภารกิจการเรียนรู และหนาติดตอเรา โดยออกแบบใหมีการนําเสนอเนื้อหาในแตละบทเรียนที่หลากหลาย เชน เอกสาร สไลด 
และคลิปวีดีโอ สามารถเขาใชงานไดดวยเว็บ บราวนเซอร  

 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีม
ศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จากการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตมีศึกษา เรื่อง การออกแบบเกม
คอมพิวเตอร ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางไดผลการทดลองดังตารางที่ 4-1 

 

ตารางที่ 4-1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา 
เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร 

รายการ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ S.D. รอยละ 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) 20 17.11 1.25 85.55 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 20 16.63 1.36 83.15 
 

 4.3 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรู
แบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบหาคาความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  โดยวิธีการทดสอบหาคา  t-test  ไดผลดังตารางที่ 4-2  

 

ตารางที่ 4-2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร 

ผลสัมฤทธ์ิจากการใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

จํานวน
ผูเรยีน 

(N) 

คาเฉลี่ย S.D. tคํานวณ tตาราง 

แบบทดสอบกอนเรยีน (Pre-Test) 29 9.31 1.984 
16.620 1.7011 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 29 16.63 2.69 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05, df = 28 
 

 4.4 ผลการหาคุณภาพของผลงานจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการ
เรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

การหาคุณภาพของผลงานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร โดยใชแบบประเมินผลงานปฏิบัติงาน ไดผลดังตารางที่ 4-3 
 

ตารางที่ 4-3 ผลการประเมินคุณภาพของผลงานการออกแบบเกมการศึกษา เรื่อง พลังงานชีวมวล ดวยโปรแกร ม 
Construct2 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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หัวขอการประเมิน คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. เนื้อหามีความถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 3.70 ดีมาก 
2. การออกแบบหนาแรกของเกม 3.90 ดีมาก 
3. โครงสรางระบบเกม 3.30 ดีมาก 
4. การสรางแผนปายขอมลูภายในเกม 3.40 ดีมาก 
5. การสรางหลอดพลังชีวิตของตัวละคร 3.50 ดีมาก 

รวม 3.56 ดีมาก 
 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง การ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตารางที่ 4-4 

ตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการ
เรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
สื่อการสอนมีความนาสนใจ 4.38 0.71 มากที่สุด 
สื่อการสอนชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดอยางงายดาย 4.19 0.85 มาก 

นักเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติตามวีดีโอสาธิตได โดยไมตองมีคนคอยชวยเหลือ 3.90 0.66 มาก 

นักเรียนสามารถเขาถึงสื่อการสอนไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ 4.63 0.50 มากที่สุด 

สื่อการสอนชวยใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียน 4.19 0.62 มาก 

สื่อการชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพทางการเรียนรูของนักเรียน 4.33 0.76 มากที่สุด 

สื่อการสอนชวยใหนักเรียนมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง 4.38 0.77 มากที่สุด 

สื่อการสอนมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยากไดอยางเหมาะสม 4.35 0.78 มากที่สุด 

สื่อการสอนสามารถใชสอนแทนครูได 3.95 0.67 มาก 

การใชสื่อการสอนทําใหนักเรียนไมรูสึกกดดันในเวลาเรียน 4.24 0.94 มากที่สุด 

แบบฝกหัดทายวีดีโอมีประโยชนตอการนําไปใชในการทํางานของนักเรียน 4.33 0.76 มากที่สุด 

ควรมีการใชสื่อการสอนในลักษณะนี้กับทุกรายวิชา 4.33 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.73 มากที่สุด 

5. สรปุผลการดําเนินการ
 5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณภาพของ
ผลงานผูเรียน และหาความพึงพอใจหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ
สะตีมศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร โดยไดผลการวิจัยดังนี้ 

5.1.1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะ
ตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร ไดคะแนนทดสอบเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 17.11 และแบบทดสอบหลังเรียน
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มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.63 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 
พบวามีคะแนนเฉลี่ย 85.55/83.15  สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกําหนดไว 

5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนหลังเรียนและกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร โดยวิธีการทดสอบคา T-test พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 และมีคา T-test เทากับ 16.620 

5.1.3  ผลการวิเคราะหหาคุณภาพของผลงานการออกแบบสตอร่ีบอรดเกมการศึกษา เร่ือง พลังงานชีวมวล
ของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 อยูในเกณฑดี และผลการวิเคราะหหาคุณภาพผลงานการออกแบบเกมดวยโปรแกรม 
Construct 2 ของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เรื่อง 
การออกแบบเกมคอมพิวเตอร มีคาเทากับ 3.56 อยูในเกณฑดีมาก  

5.1.4  ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บท่ีสงเสริมการจัดการเรียนรู
แบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 อยูในเกณฑมากท่ีสุด 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีม
ศึกษา เรื่อง การออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนได 

5.2  อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยสามารถอภิปรายการวิจัยผลไดดังนี้ 
5.2.1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะ

ตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร จากผลวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
เนื่องจากบทเรียนไดนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองตามวัตถุประสงคในรายวิชา และมีการออกแบบขั้นตอนการใชงานบทเรียนตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาที่ตรงตามเปาหมาย สามารถนําองคความรูที่ไดไปใชในการออกแบบเกม
คอมพิวเตอรไดอยางเปนขั้นตอน ถึงแมจะมีเนื้อหาท่ียากและซับซอน แตผูเรียนก็สามารถเขาถึงบทเรียนเพ่ือทบทวนไดทุกที่    
ทุกเวลาตามความตองการของผูเรียน  

5.2.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนหลังเรียนและกอนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร  จาก
ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาข้ึน ไดนําเสนอเน้ือหาการเรียนดวยสื่อที่หลากหลาย เชน วีดีโอโมชันกราฟก วีดีโอสาธิต
การใชงานโปรแกรม สไลดเนื้อหา ใบความรู เพื่อใหผูเรียนไมรูสึกเบ่ือ และมีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในชวงของ
การออกแบบเกมคอมพิวเตอรผู เรียนไดเช่ืองโยงองคความรูจากที่ เรียนไปมาใชในการออกแ บบผลงานของตนเอง 
และมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมเพื่ออกแบบเกมคอมพิวเตอรตลอดการดําเนินงาน สงผลใหผูเรียน
เขาใจบทเรียนไดอยางลึกซึ้ง และทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

801



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

5.2.3  ผลการประเมินหาคุณภาพผลงานของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่
สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร พบวาเนื่องจากผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาจาก
วีดีโอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวางทํา
กิจกรรมจึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และรูจักการประยุกตใชเครื่องมือและหลักการออกแบบเกมคอมพิวเตอรมาใชในการ
พัฒนาช้ินงาน เกิดกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว สงผลใหคุณภาพของผลงานอยูในระดับดีมาก  

5.2.4  การหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่สงเสริมการ
จัดการเรียนรูแบบสะตีมศึกษา เร่ือง การออกแบบเกมคอมพิวเตอร  ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และหัวขอที่
ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนสามารถเขาถึงสื่อการสอนไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ เนื่องจากการออกแบบ
เกมคอมพิวเตอรนั้นใชระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางมาก การที่ผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ไมเพียงแต
ในหองเรียนทําใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียน หรือออกแบบเกมคอมพิวเตอรไดตามเวลาที่ตนสะดวก ผูวิจัยได ออกแบบ
วีดีโอโมชันกราฟก และวีดีโอสาธิตการสอนโดยใชรูปแบบการดําเนินรายการคลายกับคลิปวีดีโอที่เปนที่นิยมในหมูเด็กๆและ
วัยรุน เพื่อเปนการจูงใจผูเรียนใหจดจอกับบทเรียนไดนานยิ่งข้ึน 

5.3  ขอเสนอแนะ 
5.3.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม และในการออกแบบเกมคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนไมรูสึกกดดัน

ในการเรียน 

5.3.2  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการวัดทักษะในการออกแบบเกมคอมพิวเตอรเพื่อเปนการตรวจสอบวาผูเรียนทุกคนมีทักษะในการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นทุกคน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีสังเคราะหขึ้นจากความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ วิธีดำเนินการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) กระบวนการสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดาน
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน และ 2) ประเมินผลของรูปแบบท่ีสังเคราะหขึ้นดวยวิธีการ
เทคนิคเดลฟาย โดยกลุมผูเชี่ยวชาญจำนวน 10 คน กลุมตัวอยางคือ ผูเช่ียวชาญจำนวน 10 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยที่ไดคือ 1รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขาย
สังคมออนไลนดวยเทคนิคเดลฟาย กลุมผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย 5 โมดูล 1) โมดูลหองเรียนกลับดาน 2) โมดูลผูเรียน         
3) โมดูลสื่อสังคมออนไลน 4) โมดูลการเรียนรูแบบรวมมือ 5) โมดูลการประเมินผลการเรียนรู และ 2) ผลการประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีสังเคราะหขึ้นโดยผูเช่ียวชาญท้ัง 10 คน ใหการยอมรับกรอบแนวคิดที่สังเคราะหขึ้นวามีความเหมาะสม
โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.54) สรุปไดวาสามารถนำรูปแบบการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้นไปใชงาน
ไดอยางเหมาะสม  

คำสำคัญ: หองเรียนกลับดาน การเรียนรูแบบรวมมือ เครือขายสังคมออนไลน 
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Abstract 

The objective of this research were to 1 )  synthesized Conceptual Framework of Flipped 
Classroom Techniques Model with Collaborative Learning Techniques on Social Media, 2) evaluate the 
synthesized research methodology consisted of 2 steps as follows: 1) synthesis of Conceptual Framework 
of Flipped Classroom Techniques Model with Collaborative Learning Techniques on Social Media using 
Delphi Technique 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) Conceptual Framework of Flipped Classroom Techniques Model with 
Collaborative Learning Techniques on Social Media from Delphi Technique that consisted of 5 modules 
as 1) Flipped Classroom Module 2) Student Module 3) Social Media Learning Module 4) Collaborative 
Learning Module 5) 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 (X̅ = 4.40, S.D. = 0.52).     
In conclusion, that can be used the synthesized conceptual framework properly.  

Keywords: Flipped Classroom, Collaborative Learning, Social Media  

1. บทนำ
การศึกษานับเปนเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษาตองสรางใหบุคคลประสบ

ความสำเร็จ นโยบายการศึกษาแหงชาติของแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2555–2559 คือ ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อผูเรียนใหทุก
คนเขาถึงการเรียนรู พัฒนาสังคมของการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรู  และความคิดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  เพือ่เปนกรอบมาตรฐานให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ซึง่คุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำาหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสถาบันการศึกษาทุกแหงใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการพัฒนาการจัด
การศึกษา และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพอยางเปนรูปธรรม (สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

การจัดการเรียนการรูแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เปนรูปแบบของการสอนจะใหผูเรียนไดเรียนรู
จากสื่อวิดีทัศนท่ีไดรับจากผูสอนเพื่อนำมาเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนหรือท่ีบาน ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถชวยแกปญหาเวลา
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ในหองเรียนที่มีจำกัดได สวนการเรียนในช้ันเรียนปกตินั้นจะเปนการเรียนแบบสืบคนหาความรูที่ไดทำรับรวมกันกับเพื่อน    
รวมช้ัน โดยมีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือและคำแนะนำ (วิจารณ, 2556) ซึ่งองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับทางมี 4 องคประกอบ ท่ีเปนวัฏจักรสำหรับพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนไปควบคูกัน ไดแก การกำหนด
ยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) การสืบคนเพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration)      
การสรางองคความรูอยางมีความหมาย (Meaning Making) และการสาธิตและประยุกตใช (Demonstration and 
Application)องคประกอบดังกลาวเปนการเปลี่ยนจากหองเรียนธรรมดาเปนสถานที่ทำงานเปนกลุมๆ จะชวยใหผูเรียนสรุป
องคความรูดวยตัวเองจากการสนทนา และอภิปรายรวมกับเพื่อนรวมช้ัน ทำใหสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารทางดานการ
เรียนรูของผูเรียนได (สุปรียา, 2555) 
 ลักษณะสำคัญของเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning Technique) เปนการเรียนที่แบงเปน
กลุมเล็ก ๆ ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันไมวาจะเปนเพศ ความสามารถดานการเรียนที่ไดมาทำงาน
รวมกันโดยมีเปาหมายที่จะประสบความสำเร็จรวมกันมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกัน มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและกลุม ที่มีกระบวนการทำงานกลุมเปนลำดับขั้นตอนเพื่อชวยใหการทำงานประสบความสำเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ปรากฏในรูปแบบการเรียนรวมกัน การจัดกลุมของผูเรียน แลวดำเนินการศึกษาเน้ือหาสาระ 
การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัลในการเรียนการสอนรายวิชาโดยอาศัยการรวมมือกันชวยเหลือกัน       
และแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมผูเรียนดวยกันเอง ดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานและลักษณะของการเรียนรู
รวมกัน จะสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางกระบวนการคิด ทักษะชีวิตการทำงานรวมกันไดเปนอยางดี
ตามหลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป (มนตชัย, 2556) 

สื่อสังคมออนไลนในปจจุบันมีความกาวหนา มีการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารตาง ๆ มากมาย อาทิ 
การพูดคุยเผชิญหนาแบบเรียวไทม (Real time) มีการปรับปรุงตัวโปรแกรมใหมีการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความ
ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมทางขอมูลออนไลน โดยใชโปรโตคอล https แทน http เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกในสื่อ
สังคมออนไลนนั้น ๆ และมีความเสถียรมากขึ้น ไมลมเหลวขณะใชงานกับจำนวนสมาชิกที่มากขึ้น สื่อสังคมออนไลนไดรับการ
พัฒนามาโดยตลอดในชวงระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา สื่อสังคมออนไลนโดยสวนใหญจะเปนความสามารถของเว็บแอปพลิเคชัน 
2.0 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธระหวางผูให และผูรับขอมูลได เปนการสื่อสารสองทาง กลาวคือผูรับขอมูลสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบผูใหขอมูลไดโดยทันที (ธีรภัทร, 2558) 

จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดานรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยเครื่องมือตัวหนึ่งท่ีสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูใน
หองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ คือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ซึ่งในแตละขั้นตอนผูเรียน
สามารถเลือกใชสื่อสังคมออนไลนท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม การเรียนแบบ
โครงงานรวมกับสื่อสังคมออนไลนจะชวยพัฒนาสมรรถนะทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของนักเรียนไดเปนอยางดี 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคม
ออนไลน  
 2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่สังเคราะหขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
      3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรยีนรูในหองเรยีนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
ผานเครือขายสังคมออนไลน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
  การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนรูปแบบการเรียนการสอน  

โดยเปลี่ยนการสอนแบบเดิม จากครูเปนผูถายทอดความรูใหแกนักเรียนหนาช้ันเรียนมาเปนนักเรียนจะตองศึกษาหาความรู
จากนอกหองเรียนดวยตนเอง โดยผานสื่อเทคโนโลยีที่ครเูปนผูจัดทำขึ้น จากนั้นครูจะนำสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูมาใชทำกิจกรรม
ในช้ันเรียน โดยครูมีหนาที่คอยใหคำแนะนำและต้ังคำถามใหนักเรียนไดรวมกันแกปญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำใหเกิด
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน จึงสามารถชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดเพิ่มมากข้ึน  (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)  

 4.1.2 เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning Technique: CoLT) 
  การเรียนรูแบบรวมมือ เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 2-6 คน ในแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถตางกัน โดยสมาชิก
แตละคนจะมีสวนรวมในการเรียนรูและความสำเร็จของกลุม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู รวมแสดงความคิดเห็น รวมอภิปราย 
รวมตัดสินใจ และรวมแกไขปญหาตามกรอบกิจกรรมที่กำหนดไว ตลอดจนใหกำลังใจซึ่งกันและกัน ผูเรียนที่เรียนเกง         
จะชวยเหลือผูเรียนที่ออนกวา โดยท่ีสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทานั้นแตละคนตอง
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมดวย สงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูโดย
อาศัยผูเรียนเปนสำคัญที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อมุงเนนการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
(มนตชัย, 2556) 

  4.1.3 เครือขายสังคมออนไลน 
       เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสื่อกลางท่ีใหบุคคลท่ัวไปมี

สวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ ผานอินเทอรเน็ต สื่อเหลานี้เปนของบริษัทตาง ๆ ท่ีใหบริการผานเว็บไซต
ของตน เชน เฟซบุก ไฮไฟฟ ทวิตเตอร วิกิพีเดีย Wikipedia (2009) ใหความหมาย(Social Network) วาเปนโครงสรางสังคม
ที่ประกอบดวยโหนด (Node) ตาง ๆ เช่ือมตอกัน ซึ่งแตละโหนดท่ีเชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธกับโหนดอ่ืน ๆ ดวย โดย
อาจมีระดับของความสัมพันธกัน มีความซับซอน มีเปาหมาย (Social Network) จึงหมายถึงการท่ีมนุษยสามารถเช่ือมโยงถึง
กัน ทำความรูจักกัน สื่อสารถึงกันไดผานทางระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งหากเปนเว็บไซตที่เรียกวาเปนเว็บ (Social Network) ก็คือ
เว็บไซตที่เชื่อมโยงผูคนไวดวยกัน 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สุรเชษฐ จันทรงาม (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานผสานดวยความจริงเสริมเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานผสานดวยความจริงเสริม เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูแบบ หองเรียนกลับดานผสานดวยความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรูผานการสังเคราะหแลวเรียกวา “PIPE Model” มีทั้งหมด 4 ข้ัน 
ไดแก ขั้นท่ี 1การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ตอนข้ันที่ 2 การนำเขาสูเน้ือหา ขั้นที่ 3 กระบวนการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ขั้นที่ 4 การประเมินผล และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ 7 ทาน ทำการประเมิน
รูปแบบการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานผสานดวยความจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.37) 

วีณา คงพิษ และคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
ผานเครือขายคอมพิวเตอร ที่มีการชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรูแบบ VARK ผลการสังเคราะหรูปแบบ     
การเรียนการสอน พบวา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานผานเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการชวยเสริม
ศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรูแบบ VARK (project-based learning via computer network with scaffolding of 
VARK learning style: PjBLS-VARK) ประกอบดวย 10 องคประกอบ ไดแก 1) โมดูลผูเรียน 2) โมดูลจำแนกรูปแบบตามการ
เรียนรูของผูเรียนแบบ VARK 3) การจัดกลุมผูเรียน 4) โมดูลผูสอน 5) โมดูลเนื้อหาแบบ VARK 6) โมดูลการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานผานเครือขายคอมพิวเตอร 7) โมดูลเสริมศักยภาพทางการเรียน 8) สื่อสังคมออนไลน 9) โครงงาน และ     
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10) โมดูลประเมินผลแบบรูบริค ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนการสอนพบวา ผูเช่ียวชาญใหการยอมรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่นำเสนอในระดับมาก 

5. วิธกีารดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
     5.1.1 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบ

รวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน 
                 5.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน จำนวน 10 คน จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เปน
ผูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือสาขาที่
เกี่ยวของ 2) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 3) มีประสบการณทำงานไมนอยกวา 5 ป โดยการสังเคราะหกรอบแนวคิด
การเรียนรูดวยวิธีเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน 10 คน 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   5.2.1 รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรปูแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน 

                5.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน 

5.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
    การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะคือ 
    ระยะท่ี  1 ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 

1) วิเคราะหรายวิชาที่จะใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงปญหาที่เกิดขึ้น เชน
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน ผลการเรียนของผูเรียนเปนตน 

2) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมการศึกษา รูปแบบการเรียนรูในหองเรียน
กลับดาน รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เครือขายสังคมออนไลน  พัฒนาระบบดวยภาษา PHP และใชซอฟตแวร 
Dreamweaver ฐานขอมูลใช MySQL ชวยในการติดตอฐานขอมูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเพจทำการเขียนโปรแกรม
เพื่อประยุกตใชกับระบบเครือขาย และทฤษฎีอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

3) รางรูปแบบการเรียนรูขั้นตนจากความเปนไปได โดยนำขอมูลจากการศึกษาบทความ เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากข้ันตอนท่ี 1 ทั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดไวกวาง ๆ ไว 4 ประเด็นไดแก 1) รูปแบบการเรียนรู
ในหองเรียนกลับดาน 2) รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมอื 3) เครือขายสังคมออนไลน และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมุงหวัง
การตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนเปนสำคัญ 

4) นำรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
     ระยะท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลนที่สังเคราะหขึ้น 
1) สรางเคร่ืองมือสำหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับ

รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน (FlipSoCoLT-Learning Model) ประกอบดวย 2 ฉบับคือ 
1) เอกสารรายละเอียดของรูปแบบ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอความเหมาะสมของรูปแบบ
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) จำนวน 9 ขอ เพื่อสอบถามความเหมาะสมในแตละองคประกอบ 

2) นำรูปแบบการเรียนรู FlipSoCoLT-Learning Model ที่สังเคราะหขึ้นไปใหประเมินความเหมาะสม
จำนวน 10 คน โดยใชเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) 

3) นำขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากแบบสอบถามที่ไดมาจากเทคนคิเดลฟายมาปรับปรุง
แกไขจนไดรูปแบบที่สมบูรณ 

4) เผยแพรรูปแบบการเรียนรู FlipSoCoLT-Learning Model โดยนำไปพัฒนาและทดลองการเรียนการ
สอนโดยใชตามรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลน 
ในรายวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ตอไป 
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5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 
6. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีนำเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

6.1 รูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานเครือขายสังคมออนไลนที่
สังเคราะหขึ้น ซึ่งม ี5 โมดูล ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

ผานเครือขายสังคมออนไลน (FlipSoCoLT-Learning Model) 
 

 6.1.1 โมดูลหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom Module)  
การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) มีองคประกอบสำคัญ 4 ดาน 

ดังนี ้
1. การนำเขาสูประสบการณ (Experiential Engagement) ครูแนะนำวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียน 
2. การสำรวจความรู เพ่ือสรางมโนทัศน (Concept Exploration) ครูแนะนำใหนักเรียนเรียนรูจาก

กิจกรรมที่หลากหลาย เชน สื่อวิดิทัศนการบรรยาย สื่อบันทึกเสียง เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน 
3. การสรางความรูที่มีความหมาย (Meaning Making) นักเรียนสรุปองคความรูจากส่ือที่ครูมอบหมายให

ศึกษา 
4. การสาธิตและประยุกตใช (Demonstration & Application) นักเรียนนำเสนอความรูและการนำ

ความรูไปใช 
  6.1.2 โมดูลผูเรียน (Students Module) คือ สวนของการเตรียมความพรอมในการเรียนรูตามรูปแบบ 
FlipSoCoLT-Learning Model โดยระบบจะอธิบายรูปแบบการเรียนรู วิธีการใชงานระบบการเรียนรูออนไลน เครื่องมือ/
บริการตาง ๆ ของระบบ จากนั้นผูเรียนทำการลงทะเบียนเรียน เพื่อเขาใชงานระบบการเรียนรูออนไลน 

FlipSoCoLT-Learning Model 
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6.1.3 โมดูลสื่อสังคมออนไลน (Social Media Learning Module) การเรียนรูที่สามารถจัดกระทำได
ทั่วทุกหนทุกแหงไมจำกัดทั้งเวลาและสถานท่ีเรียน ซึ่งผูเรียนและผูสอนสามารถสรางปฏิสัมพันธทางการเรียนรู  (Learning 
Interaction) และสามารถเขาถึง (Access) ขอมูลแหงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายไดในท่ีสุด ซึ่งประกอบดวย 1) M-Learning 
2) YouTube 3) WIKI learning และ 4) e-Learning

6.1.4 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning Module) คือ เปนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติงานเปนกลุมยอย ๆ โดยมีสมาชิกกลุมทำงานรวมกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางการเรียนรูของสมาชิกกลุมแตละคน จนบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เพื่อสรุปประสบการณ
ออกมาเปนความรูการประเมินผล การประเมินผลตามแนวทางของเคิรก แพทริก (Kirkpatrick Evaluation) ซึ่งประเมิน 4 
ดาน ไดแก 1) ปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction Evaluation) 2) ผลการเรียนรู (Learning Evaluation) 3) พฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนไป (Behavior Evaluation) และ 4) ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียน (Results Evaluation)  

6.1.5 การประเมินผล (Evaluation Module) เปนสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยเกณฑการ
ประเมินคะแนนรูบริคในภาพรวม (Holistic Rubric) และเกณฑการประเมินคะแนนรูบริคแบบแยกสวน (Analytic Rubric) 

6.2 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนรูในหองเรยีนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือ
ผานเครือขายสังคมออนไลนที่สังเคราะหขึ้น 

ผูวิจัยไดนำรูปแบบการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู 
สามารถนำเสนอไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
ผานเครือขายสังคมออนไลน 

รายการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด ผลการประเมิน ระดับความเหมาะสม
X̅ S.D. 

1. ภาพรวมของกรอบแนวคิดขั้นตน 4.70 0.48 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของ Flipped Classroom Module 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของ Student Module 4.40 0.52 มาก 
4. ความเหมาะสมของ Social Media Module 4.80 0.42 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของ Collaborative Learning Module 4.60 0.52 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมของ Evaluation Module 4.50 0.53 มาก 
7. ภาพรวมในความเหมาะสมของรูปแบบ FlipSoCoLT-Learning Model 4.58 0.50 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมในการนำรูปแบบการเรยีนรู FlipSoCoLT-Learning
Model ไปใชจริง 

4.40 0.52 มาก 

9. ภาพรวมของกรอบแนวคิดในสวนของโมดูลท้ังหมด 4.40 0.52 มาก 
โดยรวมเฉล่ีย 4.55 0.54 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวาความเหมาะสมของผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในภาพรวมของโมดูล
ทัง้หมดผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.54) 

7. สรปุผลการวิจัย
7.1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูในหองเรียนกลับดานรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผาน

เครือขายสังคมออนไลนที่สังเคราะหขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ ผลการสังเคราะหกรอบแนวคิดดวยวิธีการเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) โดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 10 คน ได FlipSoCoLT-Learning ซึง่ประกอบดวย 5 โมดูล ไดแก 1) โมดูลหองเรียนกลับ
ดาน 2) โมดูลผูเรียน 3) โมดูลสื่อสังคมออนไลน 4) โมดูลการเรียนรูแบบรวมมือ 5) โมดูลการประเมินผลการเรียนรู 
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 7.2 ผลการประเมนิรับรองกรอบแนวคิดทีส่ังเคราะหขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ปรากฏวาผูเช่ียวชาญใหการ
ยอมรับรูปแบบท่ีสังเคราะหขึ้น มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.55, S.D. = 0.54) สามารถนำรูปแบบการเรียนรู 
ทีส่ังเคราะหขึ้นไปใชงานได 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และการประเมินความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญ  พบวา การ
ทำงานของโมดูลตาง ๆ มีความสัมพันธกัน สอดคลองกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา คนควา ทดลอง สาธิต โดยผูสอนจัดเนื้อหา กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูของผูเรียนแบบ 
FlipSoCoLT-Learning โดยกำหนดปญหาในการติดตั้งระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรใหอยูในรูปแบบ
กรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการทำงานรวมกัน ซึ่งใชวิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการ
กันทำใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งจากประสบการณจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีระบบใหความชวยเหลือผูเรียนในระหวางการเรียน
การสอนทีส่งเสริมใหผูเรียนพัฒนาไปถึงระดับศักยภาพของตนเองได รูปแบบการเรียนรูประกอบดวยโมดูลหลัก 5 โมดูล ไดแก 
1) โมดูลหองเรียนกลับดาน 2) โมดูลผูเรียน 3) โมดูลสื่อสังคมออนไลน 4) โมดูลการเรียนรูแบบรวมมือ 5) โมดูลการประเมินผลการ
เรียนรู และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ FlipSoCoLT-Learning ที่สังเคราะหขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 10 คน 
ดวยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มีฉันทามติใหการยอมรับรูปแบบการเรียนรู FlipSoCoLT-Learning 
ซึ่งผูวิจัยจะไดนำไปพัฒนาและทดลองใชกับการเรียนการสอนจริงในรายวิชาสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรตอไป 
 
9. ขอเสนอแนะ 

รูปแบบการเรียนรู FlipSoCoLT-Learning ที่สังเคราะหขึ้น ไดรับความกรุณาในการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ
เพื่อใหเกิดความถูกตองของกระบวนการสังเคราะหรูปแบบ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกรายวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนรายวิชาทางดานเทคโนโลยี เนื้อหาประกอบดวยทฤษฎีบนเว็บ และปฏิบัติผานเครือขายคอมพิวเตอรที่เปน
ของจริง ดังนั้นหากมีการนำรูปแบบการเรียนการสอน FlipSoCoLT-Learning ไปใช ควรพิจารณาถึงลักษณะผูเรียน 
สภาพแวดลอมการเรียนการสอน อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และเนื้อหาของรายวิชาน้ันดวย 
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การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ธนพล เวชสาร1* ธนภรณ ยวงคํา1 และ อัครพล พูลสวัสดิ์2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2โรงเรียนวดัพระขาว (ประชานุเคราะห) 
* tanapon_wetsan@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรู เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนแบบ 
จิ๊กซอว และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรู กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 34 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมาก 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนการสอนโดยสื่อเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอวอยูในระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ: เว็บไซตเพ่ือการเรียนรู, การเรียนรูแบบจิ๊กซอว, การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
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Abstract 

The purposes of this research study were to 1) develop learning website about using of 

information technology safely 2) compare student’s learning achievement between before and after 
learning and 3) study student’s satisfaction. The target group consisted of 34 students for grade 7 

students, selected by purposive sampling. The research tools consisted of the learning management 

plan, learning achievement test and satisfaction questionnaire. The statistics in data analysis were 

mean, standard deviation and the t-test independent. The result of this research were as follows: 1) the 

website for learning which has developed has a high quality 2) student’s learning achievement gained 

higher scores than before learning with the statistical significance at .05 level and  3) satisfaction of 

students toward learning by using learning website together with jigsaw learning were highest level 

Keywords: Learning Website, Jigsaw Learning, Using of Information Technology Safely 

1. บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 เนนการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเปนกลไกท่ีสําคัญที่จะ
สงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ โดยที่การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง คํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรับ และ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว และไดใชกระบวนการเรียนรูตาง ๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง  
(ทิศนา แขมมณี, 2561) และหากนําการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนํามาใชรวมกับสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยจะสงผล
ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน  

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงเปนปจจัยหลักที่จะสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน โดยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียน
ใชความสามารถเฉพาะตัว และศักยภาพในตนเองรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จได Slavin (1990) ไดเสนอแนะ
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วาวิธีสอนแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนได เรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน โดยสมาชิกในกลุม
ชวยกันเรียนรู หรือรวมกันทํากิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งผลสําเร็จของกลุมคือผลสําเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุม เทคนิค 

จิ๊กซอวเปนการเรียนรูรวมกันเปนกลุมรูปแบบหนึ่ง โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะมีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
เพราะแตละคนตองศึกษาในหัวขอที่ตัวเองไดรับมอบหมายแลวกลับมาสอนเพ่ือนในกลุม ซึ่งจะชวยฝกใหนักเรียนเขาใจและ
เรียนรูเกี่ยวกับบทบาทของทั้งตนเองและสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม (ปยะนันท บุญโพธิ์ และเพชรรัตน จงนิมิตสถาพร , 2562) 
และการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหวางการนําเทคโนโลยีโดยใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรูกับกระบวนการเรียนรู 
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยสงเสริมขั้นตอนและกิจกรรมในการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดที่
ทุกเวลาตามความตองการและความเหมาะสม  

การจัดการเรียนการสอนบนเว็บเปนรูปแบบวิธีการเรียนหนึ่งที่สนับสนุนใหผูเรียนใฝหาความรูดวยตนเอง อีกทั้ง 
ยังสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเขามารวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับกลุมผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอน ท้ังในเชิงเสาะแสวงหา
ขอมูลดวยบริการในอินเตอรเน็ตดวยตัวเอง (ปยนันท ปานนิ่ม, 2559) โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูในเวิลดไวดเว็บ (World Wild 

Web) มาออกแบบเปนเว็บเพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในแบบตาง ๆ ที่มีประสิ ทธิภาพ
เช่ือมโยงเครือขายที่สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา โดยผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน (วีระ ไทยพานิช, 2551) โดยเนื้อหาบทเรียนจะประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศนหรือ 
สื่อประสม มีการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนดวยกันทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม ทั้งนี้ในการนําเสนอเนื้อหา
ความรูในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) ที่แบงบทเรียนออกเปนหนวยยอย (Module) โดยในแตละหนวยมีการ
ออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดศกึษาเน้ือหาในบทเรียน มีแบบฝกหัดใหผูเรียนตรวจสอบความเขาใจมีแบบทดสอบใหตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองสําหรับการเรียนในหนวยอ่ืนท่ีสูงข้ึน รวมทั้งผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูเรียน
ดวยกันท้ังรายบุคคลและแบบกลุม หรือแมแตระหวางผูเรียนกับผูสอน (วิภาวรรณ ใหญสมบูรณ และวชิระ อินทรอุดม, 2554) 

ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน จึงได
ศึกษาการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง ซึ่งจะสงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรูรวมกันและเกิด
ปฏิสัมพันธอันดี สงเสริมบรรยากาศของการเรียนรูในหองเรียนไดดีขึ้นและการนําเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
จะสงผลใหมีความนาสนใจมากขึ้น  
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับ

การเรียนรูแบบจิ๊กซอว  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว 

เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

 3.1.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น จํานวน 34 คน จึงใชเปนกลุมทดลองทั้งหมด 

 3.1.2 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ตามกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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3.2 วิธดํีาเนินการวิจัย 
การพัฒนาส่ือเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุงใหมีประสิทธิภาพแบงเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 3.2.1 การวางแผน โดยจะกําหนดปญหาและคํานึงถึงการเรียนรูของนักเรียนในช้ันเรียนเนื่องจากนักเรียนไม

เขาใจเน้ือหา เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย จึงไดจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบ 
จิ๊กซอวในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจในเน้ือหาไดงายขึ้น และรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

 3.2.2 การวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหและรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อจัด
สัดสวนของเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งในสื่อเว็บไซตเพื่อการเรียนรูจะเนนใหผูเรียนไดรับความรูจากขอความ และสื่อ
แบบมัลติมีเดียที่หลากหลาย โดยผูวิจัยทําการศึกษาสังเกตขอมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับความรูความเขาใจ
พืน้ฐาน ความสนใจตอการเรียนรูที่มีตอบทเรียน และสภาพการเรียนปจจุบันยังไมมีสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลายตรง
กับความตองการของนักเรียน รวมท้ังวิเคราะหจุดประสงคจํานวน 4 ขอ เน้ือหา 3 หัวขอเรื่อง และกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบจิ๊กซอวใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

 3.2.3 การออกแบบ การจัดทําเว็บไซตเพื่อการเรียนรูโดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการคนหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวของ หลังจากไดขอมูลมาแลว จึงรางแบบเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําสื่อเว็บไซตเพื่อ 
การเรียนรู โดยออกแบบผสมผสานระหวางโครงสรางแบบเรียงลําดับ โดยเร่ิมจากเน้ือหาท่ีงายไปหายาก หลังจากนั้นนํามา
ออกแบบบทดําเนินเรื่อง โครงสรางลักษณะตาราง โครงสรางลักษณะลําดับช้ันและโครงสรางลักษณะเว็บของ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอบรรยายประกอบเนื้อหา และได
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 สัปดาห นําสงใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินความถูกตองกอนนําไปใช 

 3.2.4 การพัฒนา ผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรูตามการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Google 

Sites เนื่องจาก Google Sites เปนโปรแกรมของ Google ที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย ปรับแตง
รูปลักษณไดอยางอิสระชวยในพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บของครูโดยสามารถเช่ือมโยงเนื้อหา แหลงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะ
เปนรูปแบบไฟล เสียง วิดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย และไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด ก็สามารถเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองได (ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สํารวยรื่น, 2559) แสดงตัวอยางดังภาพท่ี 1-5 

   ภาพที่ 1 หนาแรกของเว็บไซตเพื่อการเรียนรู   ภาพที่ 2 หนาแบบทดสอบ 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

  
 

            ภาพที่ 3 หนาเน้ือหาของเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู                    ภาพท่ี 4 หนาแบบฝกหดัทายเรื่อง 
 

 3.2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 

 1) ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย ผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน และปรับแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปใช 

 2) ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ผานการประเมินความสอดคลอง (IOC) ทุกขอคําถามมีคาระหวาง 0.67-1.00 จึงนําไปใชได 

 3). ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ขอคําถามที่ใชในแบบสอบถามการวัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert technique) หรือแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรทสเกล จํานวน 10 รายการประเมิน 

 3.3.6 การนําไปใชและวิเคราะหขอมูล นําเว็บไซตเพื่อการเรียนรูทีพ่ัฒนาข้ึนไปใชกับกลุมเปาหมายนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง  ใชเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห ๆ ละ 60 นาที ตามแผนการจัด 
การเรียนรู มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ดังนี ้
 1) สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยเร่ิมช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การเก็บขอมูล วิธีการใชงานส่ือ กฎเกณฑและขอตกลงใหกับนักเรียนไดทราบ และเปดโอกาสใหซักถาม 

 2) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ในรูปแบบ
ออนไลนดวย Google form เปนรายบุคคลใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที  

 3) สัปดาหที่ 2 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว โดยแบงนักเรียนคละความสามารถ 
จํานวน 11 กลุมๆ ละ 3-4 คน เรียกวากลุมบานแลวมอบหมายเน้ือหาใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบคนละ 1 เรื่อง จากนั้น  
รวมกลุมใหมจากสมาชิกของกลุมบานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบเน้ือหาเดียวกัน เรียกวากลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อศึกษาเนื้อหาความรู 
ในเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดจากประเด็นคําถามของครูที่ใหการดูแลและคําแนะนํากับ
กลุมผูเช่ียวชาญทุกกลุม กระตุนใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็น และความสําคัญที่จะตองนําความรูกลับไปอธิบายให
สมาชิกกลุมบานของตนเองใหเขาใจเชนเดียวกบัตน 

 4) สัปดาหที่ 3 ใหสมาชิกของกลุมผูเช่ียวชาญกลับมายังกลุมบานเดิม แลวใหสมาชิกแตละคนรวมกัน
แบงปนความรูจากการศึกษาเนือ้หา และอธิบายใหสมาชิกภายในกลุมบานของตนเองเขาใจ จากนั้นรวมกันทําแบบฝกหัดทาย
หนวยเรียน และสรุปความรูรวมกับนักเรียนในแตละเร่ืองอีกครั้งพรอมกับเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 

 5) ครูทดสอบความรูของนักเรียนเปนรายบุคคลหลังเรียนดวยแบบทดสอบที่พัฒนาข้ึนแลวนําคะแนน
มาหาคาเฉลี่ยของกลุมบาน ประกาศผลคะแนน และใหรางวัล จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาทดสอบทีในการวิจัย 
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4. ผลการวิจัย

ผูวิจัยดําเนินการเสนอผลการวิจัยโดยจัดเรียงตามลําดับวัตถุประสงคดังนี้ 
4.1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เร่ือง การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.44, S.D = 0.50) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานการมีปฏิสัมพันธในเว็บไซตมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D = 0.51) ดานเน้ือหา และการนําสนอมี
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.48, S.D = 0.51) และดานภาพ เสียง และตัวอักษรมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 
4.33, S.D = 0.48) ตามลําดับ 

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู
รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 
9.97 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.24 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งพบวาคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยเว็บไซตเพ่ือการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบ 
จิ๊กซอวที่พัฒนาขึ้น พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.51, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย 
สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก พบวา หัวขอที่ 10 อยากใหมีเว็บไซตแบบน้ีในรายวิชาอื่นๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.62, 

S.D. = 0.65) หัวขอที่ 5 เว็บไซตมีความสะดวกในการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.59, S.D. = 0.56) และ
หัวขอท่ี 6 เว็บไซตชวยใหฉันเรียนรูไดดวยตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 4.56, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลทีผู่วจิัยไดนําสื่อเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย ไปทดลองใช พบวา  

5.1 สื่อเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง มีคุณภาพอยูในระดับมากสามารถนําไปใชได 
เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาเว็บไซตโดยเร่ิมจากเน้ือหาที่งายไปหายาก หลังจากน้ันนํามาออกแบบบทดําเนินเรื่อง โครงสราง
ลักษณะตาราง โครงสรางลักษณะลําดับช้ันและโครงสรางลักษณะเว็บ ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
วิดีโอบรรยายประกอบเนื้อหาผานการตรวจสอบคุณภาพของสื่อโดยผูเช่ียวชาญ และมีการทดลองหาขอบกพรองของเว็บไซต
เพื่อพัฒนาการเรียนรู เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงแกไข จนไดสื่อเว็บไซตเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพสอดคลองกับ
งานวิจัยของ มนชิดา ภูมิพยัคฆ และคณะ (2560) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียน
รวมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการศึกษาและสืบคนสื่อเพื่อที่จะ
แกปญหาการเรียนรู เลือกสื่อท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน เหมาะสมกับเพศ วัย ชวงช้ัน เน้ือหาท่ีจะสอน 
มีการสรางสื่อตามขั้นตอนมีการตรวจคุณภาพของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง แลวนําสื่อมาปรับปรุงแกไขจึงทําใหสื่อมี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบ 
จิ๊กซอวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งน้ีเนื่องจากผูเรียนไดศึกษาบทเรียนและเน้ือหาจากแหลงเรียนรูคือเว็บไซตเพื่อการ
เรียนรูในรูปแบบของสื่อการสอนที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดไดทุกสถานที่ ทุกเวลาที่เช่ือมตอระบบเครือขาย โดยใชเทคโนโลยี
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และสื่อสารสารสนเทศตาง ๆ ใหเปนประโยชนสงผลดีตอการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น และแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานท่ี
และเวลา ทําใหนักเรียนไดรับความรูไดอยางครบถวน อีกทั้งยังมีการเรียงเนื้อหาจากงายไปยาก และเน้ือหามีความถูกตอง  
มีการนําเสนออยางเปนลําดับขั้นตอน ทําใหผู เรียนมีความรู ความเขาใจมากข้ึน ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้นได นอกจากน้ันผูวิจัยไดการจัดการเรียนรูแบบจิ๊กซอวทีม่ีความนาสนใจแตกตางจากการนําเสนอในรูปแบบเดิม ๆ 
ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนศึกษาเน้ือหาตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถกระตุนใหผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรู และสนใจเรียน (วีระพน ภานุรักษ และจรัญ เจิมแหล, 2559) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขมวันต 
กระดังงา (2554) ที่กลาววา ผลการเรียนดวยกระบวนการกลุมรวมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมการทํางานกลุม วิชาการพัฒนาเว็บไซตเบ้ืองตน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยเว็บไซตเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ผูวิจัยพัฒนาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงใหเห็นวาเว็บไซตเพื่อ
พฒันาการเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

5.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรูรวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอวมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซตเพ่ือพัฒนาการเรียนรูมีความเหมาะสมตอนักเรียนมีเน้ือหา ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไว วิดีโอ
ประกอบการสอน กิจกรรม และแบบทดสอบทบทวนความรู ซึ่งมีความชัดเจนในดานเนื้อหาท่ีนาสนใจและดึงดูดนักเรียน และ
เปนการเปดโอกาสทางการเรียนรูใหแกนักเรียน จึงทําใหภาพโดยรวมของสื่อเว็บไซตเพื่อการเรียนรูอยูในระดับมาก ซึ่งการ
เรียนการสอนบนเว็บเปนรูปแบบการเรียนที่สนับสนุนการเรียนในลักษณะท่ีผูเรียนอยูกันตางสถานท่ี ตางเวลา สงเสริมให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เชือ่มโยงการเรียนรูระหวางกันไดมากขึ้นทําใหนักเรียนมีความสะดวกสบาย รูสึกมีอิสระใน
การเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเองและยังเปนแรงจูงใจใหมีการแขงขันดาน
การเรียนมากขึ้น (พัชราภรณ วรโชติกําจร และฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ, 2558) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ab Murat (2018)  
ที่ไดจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบจิ๊กซอว พบวา เริ่มแรกนักเรียนแสดงความไมพอใจตอรูปแบบการเรียนรูใหม แตความ
ตานทานเปลี่ยนไปเม่ือพวกเขาเขากลุมและเร่ิมเรียนรูรวมกัน นักเรียนสวนใหญพึงพอใจตอการเรียนรูดวยรูปแบบจ๊ิกซอว 
เพราะชวยเพ่ิมความเขาใจในหัวขอตาง ๆ และชวยเก็บรวบรวมขอมูลไดดีขึ้น ควรนํารูปแบบจ๊ิกซอวไปจัดการเรียนรูในหอง
บรรยายเพราะจะทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน และมีคุณคาตอนกัเรียนอีกดวย 

6. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังน้ี 

6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
6.1.1 การใชสื่อเว็บไซตเพื่อการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ปลอดภัย ผูสอนจะตองศึกษาเนื้อหา รายละเอียดตาง ๆ กอนเพ่ือสะดวกในการสอน นอกจากน้ีจะตองจัดเตรียมเคร่ือง
คอมพิวเตอร เครื่องฉาย โปรเจคเตอรใหพรอมกอนสอน   

6.1.2 เสนอใหครูผูสอน ถาจะใชสื่อเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว เรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย ครูควรมีชวงสรุปในแตละเรื่อง เพื่อใหผูเรียนเกิดความชัดเจนมากข้ึน 

6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  
6.2.1 ควรหาเทคนิคใหม ๆ มาเพิ่มเติมในการสรางสื่อเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว จะ

ทําใหตัวผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียน และเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

6.2.2 ควรมีการพัฒนาส่ือเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู รวมกับการเรียนรูแบบจิ๊กซอว ในวิชาวิทยาการคํานวณในเรื่อง
อื่น ๆ ดวย 
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ประเด็นที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
 ความเหมาะสมของ Sleep Score ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการนอนหลับ 5.00 0.00 ดีมาก 

 ความเหมาะสมของขั้นตอนการคำนวนคุณภาพการนอนหลับอ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

 ความเหมาะสมของภาพรวมการพัฒนาระบบเสริมสร้างประสิทธิภาพการนอนหลับอัจฉริยะ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม  5.00 0.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
ระบบอัจฉริยะตรวจจับค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ภายในหมอน 4.00 0.00 ดี 
ระบบอัจฉริยะตรวจจับค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ภายในสายรัดข้อมือ 4.00 0.00 ดี 
ระบบอัจฉริยะตรวจจับค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ภายใน PinLY Tower 4.25 0.35 ดี 
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มีสูตรการคำนวณตรงตามวิจัยอ้างอิง 4.00 0.00 ดี 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้ 4.50 0.71 ดีมาก 

รวมผลการประเมินผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮาร์ดแวร์ 4.15 0.2 ดี 
แสดงผลค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 3.75 1.12 ปานกลาง 
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการนอนหลับ 3.75 0.28 ปานกลาง 
ความสามารถในการแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน 3.65 0.88 ปานกลาง 
ความสามารถในการแสดงคะแนนการนอนหลับ 4.12 0.25 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของระบบสมัครสมาชิกและระบบเข้าใช้งาน 3.80 1.05 ปานกลาง 
ความเหมาะสมในการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ 3.75 0.50 ปานกลาง 
ความเหมาะสมในการเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 3.68 1.00 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของระบบแนะนำการใช้งาน 3.87 0.66 ปานกลาง 
ความเหมาะสมความสามารถในการแก้ไขและบันทึกข้อมูลผู้ใช้ในระบบ 4.12 0.66 ดี 
รวม  3.83 0.32 ปานกลาง 
ความสามารถในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน 3.50 0.93 ปานกลาง 
ความเหมาะสมในการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 3.88 0.76 ปานกลาง 
ความสวยงามของเว็บแอปพลิชัน 3.83 0.76 ปานกลาง 
ด้านผลประเมินภาพรวมของ User experience (UX) / User interface (UI) 3.65 0.62 ปานกลาง 
รวม  3.71 0.13 ปานกลาง 
รวม  4.17 0.13 ดี 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศยัการเรียนรูแบบรวมมอื 

ดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 สุพรรษา อยูสถิตย และ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ  

สาขาวิชาคอมพิวเจอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*supansa078898@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  2) ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบการเรียน   4) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น  นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนทามะกาวิทยาคมภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 29 คน โดยวิธี
สุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค 
STAD มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ( = 4.83, S.D= 

0.37)   2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 
80.11/80.46 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน ( = 21.83, S.D= 1.04) สูงกวากอนเรียน ( = 10.55, S.D= 3.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนออนไลนตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น อยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ( = 4.69, S.D= 0.72) 

คําสําคัญ: การเรียนออนไลนผานเว็บ, การเรียนรูแบบรวมมือ, ขอมูลและการประมวลผ]
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Abstract 

 
          The purpose of this research were 1) to develop of Web–Based Instruction of using 

cooperative learning by STAD techniques on data and processing course, 2) to Validate the 

effectiveness of Web-Based Instruction, 3) to compared student’s learning achievement 

after using the developed and 4) to study student’s satisfaction towards  Instruction using 

the develop. The sample used in the experiment ware 29 selected by using simple random 

sampling. The research results were as follows: 1) Web-Based Instruction of cooperative 

learning with STAD techniques , the performance was at the highest level ( = 

4.83, SD = 0.37) 2) the effectiveness of Web-Based Instruction developed was 80.11 / 80.46 

which was standard at the criterion at 80/80 3) The learning achievement was statistically 

significant higher ( = 21.83, S.D. = 1.04) than before ( = 10.55, S.D= 3.78) learning at 0.05 

level 4) The student’s satisfaction towards using the developed t  was at 

highest level  ( = 4.69, SD= 0.72).  

Keyword: Web-Based Instruction, cooperative learning, STAD 

 

บทนํา 
ในปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ ซึ่งการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู ความคิดความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรูและรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด  โดยใหนักเรียนได ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
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การเผชิญสถานการณจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2542) คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี
ชั้นสูงท่ีสามารถใชเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางนักเรียนกับผูสอนไดอยางมีระบบ โดยเฉพาะในเร่ืองการ
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และเนื่องจากคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางท่ีชวยใหการเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธได ระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครูกับ  นักเรียนใน
หองเรียนปกต ิ(กิดานันท, 2536) ในการสํารวจรายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นปที่ 1/4 เทอม 1 พบวานักเรียนมี
ผลการเรียนที่ตางกันโดยชั้นเชิงอีกท้ังยังขาดความรวมมือในการทํากิจกรรมระหวางการเรียนการสอน นักเรียน
ขาดความสนใจในการเรียนเนื่องจากส่ือการสอนไมนาสนใจ และมีเนื้อหาท่ียาวจนเกินไปจึงสงผลใหนักเรียนไม
สนใจในการเรียน เหตุนี้เองจึงทําใหผลการเรียนของนักเรียนไมเปนตามเกณฑที่กําหนด จากท่ีกลาวสรุปไดวา 
หากมีการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการจัดการเรียนการสอนที่มี สภาพการเรียนตางไปจาก
เดิม โดยการใชเว็บบราวเซอรเปนตัวจัดการและอาศัยศักยภาพบวกกับความสามารถทาง  อินเทอรเน็ตมาชวย
เอ้ืออํานวยและเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูแบบ  เชื่อมโยง
เครือขายที่สามารถเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (น้ํามนต, 2543) และการที่จะจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลใหสามารถทํางานและเรียนรูรวมกันไดจะตองใชรูปแบบการเรียนรูเขามาชวย โดย
รูปแบบการเรียนรูแบบหนึ่งที่นิยมใชกัน คือ การเรียนแบบรวมมือ 
          เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยแบงนักเรียน 

เปนกลุมคละกันตามความสามารถ ไดแก กลุมเกง ปานกลาง และออน สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการ
แกปญหารวมกัน ผูเรียนที่เรียนชาจะไดรับความชวยเหลือจากคนเกง ทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น เปนวิธีที่จะ
ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นได (ทิศนา, 2552) 

  จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเบื้องตนผูวิจัยจงไดพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลนผานเว็บ โดย
อาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลและการประมวลผล 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพ่ือตอบสนองความตองการ
สื่อการเรียนรูของนักเรียนอันจะสงผลใหเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้นตลอดจนนักเรียนมี
ผลลัพธทางการเรียนรูสูงขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวย

เทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ ขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD

ที่พัฒนาขึ้น  

3. เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยอาศัยรูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือเปรียบเทียบดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น  

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลนโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 

          การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

 1.1 ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คือ  นักเรียนโรงเรียนทามะกาวิทยาคม  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 10 หองเรียน จํานวนทั้งหมด 350  
  1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 โรงเรียนทามะกา
วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 จํานวนนักเรียน 29 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

2. เนื้อหาที่ใชทดลองในการทําวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

  2.1 ขอมูล 

  2.2 การรวบรวมขอมูล 

  2.3 การประมวลผลขอมูล 
3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรตน  บทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

          3.2 ตัวแปรตาม 
3.2.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บ

โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น  

3.2.2 ความพงึพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอบทเรียนออนไลน
ผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น  

3.3 สถิติการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

Dependent 

วิธีดําเนินการวิจัย 

        การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามทฤษฎี ADDIE Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน (มนตชัย เทียนทอง, 
2548) ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การวิเคราะห (Analysis)  

           1.1 วิเคราะหนักเรียนและเนื้อหารายวิชา โดยการสัมภาษณครูผูสอนและการสอบถาม
นักเรียน พบวามีความตองการสื่อบทเรียนออนไลนผานเว็บในรายวิชาวิทยาการคํานวณ โดยวิเคราะหเนื้อหาท่ี
เหมาะสมคือ 1) ขอมูล 2) การรวบรวมขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล 
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          ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design)  

                    2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD โดยกําหนดเนื้อหาที่ ใช ในการทดลองประกอบดวย  

1 ) ขอมูล 2) การรวบรวมขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน  
                    2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยกําหนดเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 44 ขอ แลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถาม
และวัตถุประสงค พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 0.51 ขอสอบในแตละขอมีคาความยากงาย อยูที่ 0.2-0.8 

               2.3 ออกแบบบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยกําหนดใหผูใชเปน 2 กลุม คือ 1) ผูสอน 

2) นักเรียน  
 

          ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) พัฒนาบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น โดย
ใชโปรแกรม Google site, พัฒนาในดาน การตัดรูปภาพใหเปน PNG โดยใช Photoshop และพัฒนา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช Google from  

          ขั้นที่ 4 การทดลองใช (Implement) 

                    4.1 ทดลองใชบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น แบบกลุมเล็ก
จํานวน 3 คน คัดเลือกแบบคละความสามารถเกง ปานกลาง และออน เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อและ จาก
การทดลองไดผลที่ 80.00/82.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ที่ 80/80 

               4.2 ทดลองใชบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นแบบ กลุมยอย
จํานวน 9 คน โดยความสามารถ เกงกลางออน เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อ จากการทดลองไดผลที่ 
80.46/82.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ที่ 80/80 

          ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 

               5.1 นําบทเรียนไปเก็บขอมูลโดยทดลองใชบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการเรียนรู ที่
พัฒนาขึ้น กับกลุมตัวอยางจํานวน 29 คนเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการสอนและกระบวนการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และศึกษาผลของความพึงพอใจ จากนั้นนําผลที่ไดไปคํานวณดวยคาทางสถิติ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

          ผลการวิจัย 

        1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  
แสดงดังภาพท่ี 2 
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จากภาพที ่2 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ นําไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานได ผลการ
ประเมินคุณภาพ ของบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค 

STAD   

  

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือ
ดวยเทคนิค STAD  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนผาน
เว็บ อยูในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.83, S.D= 0.25)    

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 2 

  ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนออนไลนผานเว็บโดย
อาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  

          จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนออนไลนผาน
เว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพท่ี 80.11/80.46 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวากระบวนการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผ านเว็บ
ตามรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

ผูเชี่ยวชาญ  S.D 

ผูเชี่ยวชาญทานท่ี 1 4.80 0.40 

ผูเชี่ยวชาญทานท่ี 2 5.00 0.00 
ผูเชี่ยวชาญทานท่ี 3 4.60 0.48 

รวมผลการประเมิน 4.83 0.25 

คะแนนสอบ n คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน E1 29 30 24.03 80.11 

คะแนนหลังเรียน E2 29 30 24.14 80.46 
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          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บ  ตาม
รูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น จากการรวบรวมขอมูลคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนแลวนํามา
วิเคราะหไดผล แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนหลังเรียน 

*   นัยสําคัญสถิติที่ระดับ .05 

       
          จากตารางที่ 3 การศึกษาผลคะแนนสอบกอนเรียนและสอบหลัง เรียน  พบวา  คะแนน
หลังเรียน  ( = 21.83, S.D= 1.04) สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( = 10.55, S.D= 3.78) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

          4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรูปแบบการเรียนออนไลนผานเว็บ ตามรูปแบบ
การเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีบทเรียนตอบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น 

 

         จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลนตามรูปแบบการ
เรียนรูที ่พัฒนาขึ้น  จากนัก เรียน  29 คน  พบวานัก เรียนมีความพึงพอใจอยู ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ( = 4.69, S.D= 0.72) 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

          จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค 
STAD มีประเด็นที่สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

การทดสอบ คะแนนเตม็ n คะแนนเฉลีย่ S.D t 
กอนเรียน 30 29 10.55 3.78     15.68* 

หลังเรียน 30 29 21.83 1.04 

รายการประเมิน  S.D ความเหมาะสม 

1. ดานตัวอักษร 4.53 0.50 มากที่สุด 

2. ดานภาพนิ่ง 4.61 0.48 มากที่สุด 

3. ดานภาพเคลื่อนไหว 4.82 0.38 มากที่สุด 

4. ดานปฏิสมัพันธ 4.79 0.40 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.69 0.72 มากที่สุด 
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1. ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค
STAD โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บ อยูในระดับ
มากที่สุด ( = 4.80, S.D = 0.25) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ (วัชราภรณ เพ็งสุข, 2559) ไดทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี พบวาผลการประเมินความเปนไปไดและความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน อยู ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D = 0.50)  

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD ที่พัฒนาขึ้น พบวามีประสิทธิภาพท่ี 80.11/80.46 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดคือ 
80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวากระบวนการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปานวาส ประสาทศิลป , 2558) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนออนไลน “ภาษาอังกฤษเพ่ือความพรอมในการทํางาน” ดวยเอ็ดโมดู สําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี  พบวา คะแนน
เฉลี่ยรอยละของการทําแบบทดสอบระหวางเรียน E1 กับคะแนนการทําแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลหลังเรียน 
E2 มีคาเทากับ 82.56/82.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนัก เรียนที่เรียนโดยบทเรียน
ออนไลนผานเว็บที่พัฒนาขึ้นพบวา  คะแนนหลังเรียน  ( = 21.83, S.D= 1.04) สูงกวาคะแนน
กอนเรียน  ( = 10.55, S.D.= 3.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่ งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  (ศรีวิกาญจน กรุมรัมย, สพลณภัทร ศรีแสนยงค และ สมศิริ สิงหลพ, 2559) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชการประสานหาแนวคิดรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 
STAD เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาคะแนนหลังเรียน ( = 24.42, S.D= 2.27) สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
( = 14.42, S.D= 3.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนผานท่ีพัฒนาขึ้น จากนักเรียน 29
คน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D = 0.72) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (วรรณพร จิตรสังวรณ, 2558) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง หลักสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.53, S.D= 0.60)  

ขอเสนอแนะ 
1. ขอกําหนดในการใชระบบตองอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการเรียนรูที่เพียงพอ เชน

ความเร็วและความเสถียรของเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลกัการศึกษาบันเทิง เร่ืองบริการพื้นฐานบน
อินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  

นุชรัตน นุชประยูร1* และ ไพฑูรย จันทรเรือง1 

1สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

* Nuchsharat.n@rmutsb.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลัก
การศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  
2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการเลือกจากประชากรทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย จำนวน
ทั้งหมด 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย สื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการ
พืน้ฐานบนอินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สถิติที่ใชใน
การวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษา
บันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต มีคุณภาพอยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) รอยละ 80.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) รอยละ 81.78 
โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ตามที่กำหนดไว 2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบ
เจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

คำสำคัญ: การเรียนรูเลิรนนิ่งออบเจกต, การศึกษาบันเทิง, การบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต 

837



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

Development learning objects using edutainment concept for sub-unit 
learning of Basic Services of Internet in Data Communication and Networks 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop and evaluate the efficiency of media learning 
objects using edutainment concept for sub-unit learning of Basic Services of Internet in Data 
Communication and Networks 2) To study the satisfaction of the students on learning media objects 
based on the principles of entertainment education. Sample group used all population registered in 
Data communication and network course of 30 people. Tools used in this research were Learning media, 
learning objects based on the principles of edutainment concept for sub-unit learning of Basic Services of 
Internet, Learning Achievement Tests, Media Quality Assessment Form and Student Satisfaction 
Questionnaire. The statistics used in the research were mean ((((((( ) and standard deviation (S.D.). 

The results of the study were 1) Learning media objects using entertainment has quality is good 
((((((((((((  4.20 and S.D. 0.47). The students' learning achievement had an average score of (E1) 80.83 / (E2) 81.78 
which was higher than the criteria 80/80 2) Satisfaction of the students on the learning media with the 
concept of entertainment satisfaction at the highest level. (((((((  4.51 and S.D. 0.50).  

Keywords: Learning objects, edutainment,  Basic Services of Internet 

1. บทนำ
ปญหาสวนใหญที่พบในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ดานการเรียนการสอน ผูสอนขาดเทคนิค 

การสอนท่ีเหมาะสม ไมมีการนำเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการสอน ผูสอนมุงใหการศึกษาเฉพาะ
เรื่องมากเกินไปจนไมสามารถสอนตามแนวทางการบูรณาการได ในสวนของดานผูเรียนท่ีมีจำนวนมาก ทำใหมีปญหาดาน
ประสิทธิภาพการสอนไมสามารถทำไดอยางท่ัวถึง เนื่องจากผูเรียนมีพื้นฐานความรู ประสบการณในการเรียนที่ผานมา 
ความสนใจและสมาธิในการเรียนที่แตกตางกัน ซึ่งปญหาดังท่ีกลาวมามีความสอดคลองกับปญหาที่เกิดกับนักศกึษาในสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนนทบุรี จากการสัมภาษณผูบริหาร
ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนนทบุรี รวมถึงประธานหลักสูตร หัวหนาสาขาและนักศึกษา พบว า
ลักษณะดานการเรียนการสอนท่ีผูสอนเนนวิธีการเรียนการสอบแบบบรรยายไมมีการนำเทคนิคการสอนอ่ืนมาใชสงผลให
ลักษณะการสอนนี้ไมเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 

การนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบเลิรนนิงออบเจกต (Learning Object) เปนสื่อที่
สามารถนำมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ประกอบดวยภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวท่ีจะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจเน้ือหา เกิดมโนทัศนในเรื่องดังกลาว ถือไดวาเปนแหลง
ทรัพยากรของกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียนไดทุกทีทุกเวลาท่ีตองการและ
ดวยคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใชใหม การใชรวมกัน มีขนาดกะทัดรัด มีความสมบูรณในตนเอง นอกจากนี้เลิรนนิง 
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ออบเจกตยังสามารถเอ้ือใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย (Conducive to learning) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2550)  นอก
จากนั้ยังเปนการสรางทางเลือกท่ีหลากหลาย อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอนท่ีเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการนำแนวทาง
หลักการศึกษาบันเทิง (Edutainment) มารวมกับเลิรนนิงออบเจกตก็จะเปนหนทางหน่ึงท่ีสามารถสรางบรรยากาศที่สนับสนุน
การเรียนรู ดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการทีจ่ะเรียนรู ดวยเหตุที่วาหลักการศึกษาบันเทิง เปนเรียนท่ี
เนนความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สรางความกระตือรือรนใหผูเรียนไมรูสึกเบ่ือหนายในการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งไดนำสื่อตาง 
ๆ มาประกอบรวมกันในการสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนใหเกิดความสนใจในเนื้อหาจากการเรียนรูโดยไมรูตัว เพราะภายใต
ความสนุกสนาน ดึงดูดใจแฝงไปดวยความรูที่มีประโยชน เปนการสรางความบันเทิงที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหมี
ศักยภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอิสระ ท่ีไดกลาววา การศึกษาบันเทิงเปนการนำเอาสื่อประเภทตาง ๆ เชน ภาพกราฟก เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและดนตรีมาใชรวมกันเพ่ือใหผูเรียนไดรับความสนุกสนสานเพลิดเพลิน  การเรียนรูผานเลิรนนิงออบ
เจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง จึงเปนกิจกรรมที่ทำใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตามแนวคิดของเพียเจท เริ่มจากการเรียนรูจาก
การฝกคิด มาเปนการคิดอยางมีเหตุผล และแกปญหาที่เปนรูปธรรมได โดยการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรง ไดทำกิจกรรมตาง ๆ ใหมีการไดเรียนรูดวยตนเอง โดยเริ่มจากกิจกรรมและบทเรียนที่งาย และยากข้ึน
ตามลำดับ เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถ และความเดน เหตุผลสำคัญที่ทำใหการเรียนดวยเลิรนนิงออบ
เจกตประสบผลสำเร็จ เนื่องดวยเปนการกระตุนผูเรียนเพราะวามีความสนุกสนานในการเรียน สามารถปรับใหเขากับทุก
สาขาวิชา ขอมูล หรือทักษะการเรียน และเมื่อใชอยางถูกตองก็จะทำใหไดผลอยางสูงสุด   สามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความ
อยากเรียนรูไดโดยงาย สามารถใชในการสอนและเปนสื่อท่ีจะใหความรูแกผูเรียนไดเชนกันในเร่ืองของกฎเกณฑ แบบแผนของ
ระบบกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้น และชวยมิใหผูเรียน
เกิดอาการเหมอลอย เนื่องจากมีการแขงขันกันจึงทำใหผูเรียนตองมีการต่ืนตัว เสมอ (กิดานันท  มลิทอง, 2548, หนา 105) 
ยังชวยสงเสริมทักษะดานการเรียนรู  ทำใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนไมไดรับแตเพียงความสนุกส นาน
เพลิดเพลินเทานั้น แตผูเรียนยังไดรับความรู ฝกปญญา ฝกทักษะจากเน้ือหาในตัวเกม เพื่อแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นในเกม
จำลองสถานกรณจนสามารถชนะและผานดานในเกมไดสำเร็จ น้ันก็เพราะไดมีการสอดแทรกความรูตาง ๆ เขาไปดวย เพ่ือฝก
ทักษะการคิดของผูเรียน ดังน้ันการเรียนการสอนโดยใชเลิรนนิงออบเจกตตองคำนึงถึงผูเรียน โดยใหมีบทบาทเปนศูนยกลาง
ของการเรียน  ผูเรียนจะตองรูจักคิด   ผูเรียนสามารถเลือกตัดสินใจเองได แตอาจมีขอบังคับหรือขอจำกัดในการตัดสินใจ
ผูเรียนแตละคนตองมีการตัดสินใจ  ผูเรียนไดรับรูผลของการตัดสินใจไดทันที จึงเปนอีกวิธีการเรียนการสอนหน่ึงที่จะทำให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี แตจะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เพียงใดก็ตองขึ้นอยูกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

จากความสำคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาและประโยชนอยางยิ่งสำหรับการพัฒนาเลิรนนิ่งออบเจกต 
เพื่อนำมาสูการพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับ
หนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ซึ่งเปนสื่อการเรียนรูที่ชวยพัฒนาความรู กระตุนความสนใจแก
ผูเรียน โดยมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอผูเรียนและผูสอนเพิ่มมากขึ้น อันจะเปนการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ อีกทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคณุภาพ และสอดคลองกับการจัดการศึกษาในยุคสังคมแหงการเรียนรูตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพของสื่อการเรียนรูเลรินนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐาน

บนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง

บรกิารพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนนทบุรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน โดยเลือกท้ังหมดของกลุมประชากร 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาส่ือ ประกอบดวย 

1) Adobe Illustrator
2) Adobe Photoshop
3) Adobe Animate
4) Adobe After Effect

3.2.2 แบบประเมินคุณภาพของสื่อสำหรับใหผูเช่ียวชาญทำการประเมินคุณภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น โดยมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยนำแบบประเมินคุณภาพที่สรางข้ึนไป ใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 
3 คน ทำการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาวาขอคำถามนั้นมีความเหมาะสมหรือไม โดยการหาคาความสอดคลอง (Index of 
Item – Objective Congruence: IOC)   

3.2.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีลักษณะเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายของขอสอบ (p) หาคาอำนาจจำแนก (r) และหาคาความเช่ือมั่น โดยใข
สูตรของ Kuder-Richardson KR-20 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553: 103) โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.86 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชสื่อสำหรับใหผูเรียนทำการประเ มินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อที่
พัฒนาข้ึน ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แลวนำแบบประเมินท่ีสรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญจำนวน 
3 คน ตรวจสอบวาขอคำถามมีความเหมาะสมหรือไม โดยการหาคาความสอดคลอง (IOC)   

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้    

3.3.1  ผูวิจัยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้ นฐาน
บนอินเทอรเนต็ มีขั้นตอนการพัฒนา คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การ
ทดลอง (Test) และการประเมินผล (Evaluation) 

3.3.2 ผูวิจัยการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง 
เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับผูเรียน โดยผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหนักศึกษากลุม
ตัวอยางเขาใจ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบกอนที่จะ ดำเนินการทดลองจากนั้นผูวิจัยดำเนินกิจกรรมการทดลองดวย
ตนเอง ซึ่งกุลมตัวอยางในครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขาย ในภาคการเรียนที่ 2/2562 จำนวนท้ังหมด 30 คน     

3.3.3  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางดูสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบน
อินเทอรเน็ต โดยครั้งนี้ผูวิจัยไดอัปโหลดผานยูทูปซึ่งใหกลุมตัวอยางนั่งประจำเคร่ืองพรอมแจกหูฟงใหกับกลุมตัวอยางเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง จึงใหกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบ     

3.3.4 ผูวิจัยไดแจกแบบประเมินความพึงพอใจใหกับกลุมตัวอยางเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรู
เลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต จากนั้นนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการ
ทางสถิติ และสรุปผลการวิจัยตอไป 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 

4. ผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต 

สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัย ดังตอไปนี้ 
4.1 ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง บริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต 

สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย โดยทำการออกแบบตัวละคร ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากน้ันจึง
ทำการออกแบบเคาโครงเรื่องดวยการเขียนแผนผังเรื่อง (Story Board) ดังแสดงในภาพท่ี 2 จากน้ันจึงนำแผนผังเรื่องที่
ออกแบบไวมาทำการพัฒนาเปนสื่อการเรียนรู ดังแสดงในภาพท่ี 3 และภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 1 การออกแบบตัวละครดำเนินเรื่อง      ภาพท่ี 2 การเขียนแผนผังเรื่อง (Story Board) 

  ภาพท่ี 3 เกรินนำกอนเขาสูเร่ือง           ภาพท่ี 4 อธิบายกระบวนการของอีเมล 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เ ร่ืองบริการพื้นฐานบน
อินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

ผูวิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อ โดยนำสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษา
บันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ที่พัฒนาข้ึนไป
ทดลองใชกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย เพื่อทำการหาประสิทธิภาพสื่อตามเกณฑ 
80/80 และทำการประเมินคุณภาพสื่อ โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 หาประสิทธิภาพของสือ่การเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต 
สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมลูและเครือขาย จำนวน 30 คน 

จากตารางที่ 4.1 พบวาผลการเรียนรูดวยสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการ
พื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขายที่พัฒนาข้ึนของผูเรยีนจำนวน 30 คน 
มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) 24.25 ไดรอยละ 80.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน 24.53 
ไดรอยละ 81.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.83/81.78 แสดงใหเห็นวา สื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษา
บันเทิงท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 

ตารางที ่2 ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต 
สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย โดยผูเชีย่วชาญ จำนวน 5 คน 

การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ระหวางเรียน 

คะแนน 
หลังเรียน 

รอยละ 

ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) 30 24.25 - 80.83 
ประสิทธิภาพดานผลลัพธ (E2) 30 - 24.53 81.78 
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รายการการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

1. เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
2. เนื้อหานำเสนอมีความถูกตองตรงตามหลักวิชาการ
3. การนำเสนอสามารถเขาใจงายและนาสนใจ
4. การเขียนบทในการดำเนินเรื่องนาสนใจ
5. การออกแบบตัวละครและฉากทันสมัย สวยงาม
6. การกำหนดสมีีความเหมาะสม
7. ตัวอักษรมีความถูกตองและเหมาะสม
8. การเคลื่อนไหวของฉากมีความตอเนื่อง
9. เสียงบรรยายประกอบกับภาพมีความสอดคลองกัน
10. คุณภาพเสียงและเสียงดนตรีประกอบเหมาะสม ชัดเจน
11. ระยะเวลาในการดำเนินเร่ือง เหมาะสม
12. มีความยืดหยุนรองรับปรับเปลี่ยนในอนาคตได

4.60 
4.80 
4.00 
4.20 
4.60 
4.20 
4.40 
4.00 
4.40 
3.80 
3.60 
3.80 

0.54 
0.44 
0.00 
0.44 
0.54 
0.83 
0.54 
0.00 
0.54 
0.44 
0.54 
0.83 

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดีมาก 
คุณภาพด ี
คุณภาพด ี

คุณภาพดีมาก
คุณภาพด ี
คุณภาพด ี
คุณภาพดี 
คุณภาพด ี
คุณภาพด ี
คุณภาพด ี
คุณภาพด ี

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.20 0.47 คุณภาพดี 
จากตารางที่ 4.2 พบวาผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง

บริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 
รายการประเมินที่มีระดับคุณภาพดีมากโดยมีคะแนนสูงสุดคือ เน้ือหานำเสนอมีความถูกตองตรงตามหลักวิชาการ มีคาเฉลี่ย 
4.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รองลงมาคือ เน้ือหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู และการออกแบบตัว
ละครและฉากทันสมัย สวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ในภาพรวมสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตาม
หลักการศึกษาบันเทิงที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง 
เรื่องบริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอสื่อการเรียนรูเลรินนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมลูและเครือขาย ที่พัฒนาขึ้น ทำการประเมิน
โดยผูเรยีนจำนวน 30 คน มีรายละเอียดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
2. เนื้อหาท่ีนำเสนอในส่ือมีความถูกตอง
3. การนำเสนอเขาใจงายและมีความนาสนใจ
4. ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการจดจำ
5. ปริมาณเนื้อหาและระยะเวลานำเสนอ เหมาะสม
6. ผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน
7. การลำดับการนำเสนอเหมาะสม เขาใจงาย
8. ภาพสื่อความชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหา
9. ขนาดและสีของตัวอักษรอานงาย ชัดเจน
10. เสียงท่ีใชบรรยายมีความเหมาะสม
11. เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม
12. ความสะดวกในการเขาถึงเพ่ือใชงานส่ือ

4.60 
4.53 
4.43 
4.67 
4.40 
4.56 
4.53 
4.46 
4.67 
4.53 
4.41 
4.70 

0.49 
0.50 
0.50 
0.47 
0.49 
0.50 
0.50 
0.50 
0.54 
0.57 
0.48 
0.46 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
คาเฉลี่ยโดยรวม 4.54 0.50 มากที่สุด 
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

จากตารางที่ 4.3 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลัก
การศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
จำนวน 30 คน รายการประเมินผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดลำดับแรก คือ ความสะดวกในการเขาถึงเพื่อ ใชงานสื่อ มี
คาเฉลี่ย 4.70 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ลำดับรองลงมา คือ ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการจดจำ มีคาเฉลี่ย 
4.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และ ขนาดและสีของตัวอักษรอานงาย ชัดเจน คาเฉลี่ย 4.67 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 ในภาพรวมสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิงที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทีสุ่ด มีคาเฉลี่ย 4.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

5. อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลที่ไดจากการดำเนินการวิจัย เร่ือง การพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง 

เรื่องบริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย เปนรายขอตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

5.1.1 สื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวย
เรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย สรุปผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.20 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 การพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิงที่พัฒนาขึ้นน้ี ผูวิจัยไดศึกษา
กระบวนการพัฒนาตัวละคร ภาพเคลื่อนไหวตามขั้นตอนเพื่อใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยใหผู เช่ียวชาญทำการตรวจสอบ
พรอมนำขอเสนอแนะแกไขปรับปรุงใหผลงานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับการนำมาใชสอนของหนวยเรียนรูยอย เรื่อง บริการ
พื้นฐานบนอินเทอรเน็ต ในรายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย สอดคลองกับงานวิจัยของดาวรถา  วีระพันธและณัฐรดี  
อนุพงค (2560) การพัฒนาสื่อการเรียนรูการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ  เรื่อง อยูอยางพอเพียง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูการตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ  เรื่อง อยูอยางพอเพียง ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยรวม 4.31 ซึ่งระดับคุณภาพอยูในระดับดี  

5.1.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่ องบริการพื้นฐานบน
อินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ของกลุมตัวอยางเม่ือเทียบกับเกณฑ  80/80 
พบวา มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน (E1) 24.25 ไดรอยละ 80.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน 
24.53 ไดรอยละ 81.78 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.83/81.78 แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกต
ตามหลักการศึกษาบันเทิงที่พัฒนาข้ึน มีความนาสนใจท้ังยังสนุกสนาน ผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย สื่อยังถายทอดเน้ือหาการ
เรียนใหเขาใจงาย สงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจและจดจำเนื้อหาไดดีขึ้น 

5.1.3 การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่อง
บริการพ้ืนฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย พบวา สื่อทำใหผู เรียนเกิด
ความรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขนาดและสีของตัวอักษรอานงาย ชัดเจน เสียงที่ใชบรรยายมีความเหมาะสม มีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ในภาพรวมสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิงที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสื่อนำเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย การลำดับ
เรื่องมีความนาสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการจดจำ นอกจากน้ีผูเรียนสามารถเขาถึงสื่อได
งาย จึงสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของปถมา วรรณกุล (2550) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
เสริมสรางการเรยีนรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหนาพระลาน (พิบูล สงเคราะห) 
จังหวัดสระบุรีผลการศึกษา พบวา นักเรยีนมีความรูความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ อยูในระดับผล
การเรียนดีเย่ียม นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดียระดับมาก 

6. ขอเสนอแนะ
จากผลการดำเนินการวิจัยที่ผานมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนักวิจัยและผูที่สนใจทำการวิจัยใน

ลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ดังนี้ 
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6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1) การใชสื่อการเรียนรูเลรินนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต สำหรับ

หนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ควรมีการใชเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ รวมดวยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2) กอนการนำสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐานบนอินเทอรเน็ต
สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขายไปใช ผูสอนควรมีการช้ีแจงวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเขาใจ 

6.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
1) ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องบริการพื้นฐ านบน

อินเทอรเน็ต สำหรับหนวยเรียนรูยอย รายวิชา การสื่อสารขอมูลและเครือขาย ในลักษณะเดียวกับหนวยเรียนรูยอยอื่นเพิ่มเติม 
2) ควรพัฒนาสื่อการเรียนรูเลิรนนิงออบเจกตตามหลักการศึกษาบันเทิงที่สามารถปฏิสัมพันธและโตตอบกับ

ผูเรียนไดเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก
งบประมาณกองทุนสงเสริมงานวิจัย ป 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารยมงคล ณ ลำพูน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยนนทบุรีที่ปรึกษาโครงการวิจัย
เปนอยางสูงท่ีใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการทำวิจัย เปนแรงผลักดันตลอดระยะเวลาท่ีทำวิจัย รวมถึงใหการสนับสนุน
และใหกำลังใจแกผูวิจัยเปนอยางดีเสมอมา ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและคณาจารยทุกทานในสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ ศูนยนนทบุรี ตลอดจนนักศึกษาทุกคนที่มีสวนรวมในกระบวนการวิจัยน้ี  ถือไดวาทุกทาน
เปนสวนสำคัญที่ทำใหงานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงอยางสมบูรณ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยนี้จะมีประโยชนตอผูสนใจและ
เกิดประโยชนในการนำไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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การพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 

จรัญ ชื่นชมนอย 1* และ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2*

สาขาวิชาคอมพิวเจอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*594145013@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 2) หาประสิทธิภาพ
บทเรียน M–Learning ที่พัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนโดยใชบทเรียน 

M–Learning ที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน M–Learning ที่พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางในการวิจัย
คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสราง
ความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก (x 4.46) 2) ประสิทธิภาพของบทเรียน M–

Learning ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพที่ 85.5/80.17 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน (x= 16.03, S.D.= 1.67) 

สูงกวากอนเรียน (x= 13.23, S.D.= 1.87) อยางมีนัยสําคัญอยูที่ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน M–

Learning            ที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก (x= 4.45, S.D.= 0.61) 

คําสําคัญ: การสรางความรูดวยตนเอง, M–Learning, การออกแบบเทคโนโลยี   
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Computer Education, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 
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Abstract 

 

The purpose of this research were to 1) develop M - Learning lessons with Constructivism learnings 

on technology course. (Design and Technology) for Grade 10 of Bang Saphan Witthaya School. 2) Evaluate 

the effectiveness of the developed M–learning lesson. 3) Compare the student’s achievement in learning 

with the developed M–learning lessons. 4) Study the students' satisfaction towards the developed. M–

learning lessons. The samples use in the research were 30 ten grade. Students from Bangsa Witthaya School. 

Selected by using simple random sampling. Consisted of 1) M–learning lessons, 2) Learning Management 

Plan, 3) Learning Achievement Test, 4) questionnaire The results of the research revealed that 1) M–learning 

lessons with Constructivism learnings were the performance is at the high Level at (x= 4.46) 2) the 

effectiveness of the develop M–learning lesson was 85.5 / 80.17. 3) The achievement after using developed 

(x= 16.03, S.D.= 1.67) Higher than before learning (x= 13.23, S.D.= 1.87) at .05 level 4) Students' satisfaction 

toward using the developed M–learning lesson was at a high level (x= 4.45, S.D.= 0.61). 

Keywords: Constructivism learnings, M–learning, Design and Technology 

 

1. บทนํา  

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานคอมพิวเตอรมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนตอ
การดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , 2545)  โดยเฉพาะการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยทางการศึกษา เชน การลงทะเบียน การใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการเรียนรู (กมล เวียสุวรรณ และ นิตยา 
เวียสุวรรณ, 2539) จากการสอบถามครูผูสอนในรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เปนวิชาในหลักสูตรใหมของทาง
โรงเรียน อีกทั้งเปนวิชาที่เนื้อหามีความซับซอนเก่ียวกับระบบการทํางานของเทคโนโลยี และเพื่อใหเทคโนโลยีนั้นทํางานไดตรงตาม
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วัตถุประสงค ประกอบกับทางโรงเรียนยังขาดสื่อในการจัดการเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและทําความเขาใจ จึงสงผลให
การเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่พอใจเทาที่ควร ตลอดจนสอบถามนักเรียน พบวา ตองการสื่อที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเองใน
อุปกรณพกพา ซึ่งการสรางบทเรียนบนอุปกรณพกพามีช่ือเรียกสื่อรูปแบบน้ีวา M–Learning ที่หมายถึง การเรียนรูจากการสื่อสาร
ผานเทคโนโลยีสื่อสารไรสายที่สามารถกระทําไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ซึ่งเปนหน่ึงในรูปแบบการเรียนรูที่ถูกกําหนดไว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) M–Learning จึงถือไดวาเปนนวัตกรรม
ทางการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงสื่อการเรียนรูในกระบวนการเรียนการสอนในตางสถานท่ีระหวางผูเรียน
กับผูสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) ในการใชสื่อใหเกิดประโยชนตอนักเรียนจะตองมีรูปแบบในการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสม โดยรูปแบบน้ันคือการใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) โดยอาศัยประสบการณ
เดิมหรือความรูเดิม เชื่อมโยงกับความรูใหม (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) เปนการชวยในการสรางความรูที่เปนรูปธรรมแกผูเรียน โดย
อาศัยพลังความรูของตัวผูเรียนเอง เมื่อผูเรียนสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาก็จะเสมือนเปนการสรางความรูขึ้นในตัวเอง และยังเปนฐาน
ใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี , 2547) แนวคิดน้ียังเก่ียวของกับธรรมชาติของความรู
ของมนุษย มีความหมายท้ังในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา โดยทฤษฎีดานจิตวิทยาเริ่มตนจาก Jean Piaget ซึ่งเสนอไววา   
การเรียนรูเปนกระบวนการสวนบุคคลมีความเปนอัตนัย และไดขยายขอบเขตการเรียนรูของแตละบุคคลวา เกิดจากการสื่อสารทาง
ภาษากับบุคคลอื่น (Piaget, 2011 อางถึงใน ลักขณา สริวัฒน, 2557) ทฤษฎีการเรียนรู จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม  
มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget ประเด็นสําคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรูรูปแบบนี้ คือ ผูเรียนเปน
ผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม โดยใชกระบวนการทางปญญาของตน ประเด็น
สําคัญประการท่ีสองของทฤษฎี คือ โครงสรางทางปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริมความรูผาน
กระบวนการทางจิตวิทยาดวย ตนเอง  

จากเหตุผลขางตนผูพัฒนามีแนวคิดในการพัฒนาสื่อในรูปแบบของบทเรียน M–Learning เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการสื่อท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในอุปกรณพกพา สรางความสะดวกตอการเรียนรูของนักเรยีน และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ใหดีขึ้น โดยบทเรียน M–Learning ที่ทางผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนนี้สามารถ
แสดงผลบทเรียนไดกับทุกอุปกรณ สงผลใหนักเรียนสามารถเขาไปเรียนรูไดตามความสะดวกของตัวเอง สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อการพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา    
 2.2 หาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน  
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน M–Learning รวมกับ
รูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน     
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง  

3. วิธีดําเนินการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการวิจัยโดยมีรูปแบบของการวิจัย แบบการวิจัยและพัฒนา (Research and  Development) 
โดยการดําเนินการตามทฤษฎี ADDIE Model (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) โดยมีขั้นตอนท้ังสิ้น 5 ขั้นตอน ดังนี้        

3.1. การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี  
3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง       

  3.1.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 8 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 320 คน     

3.1.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวนนักศึกษา 30 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยใชวิธีการจับฉลาก 

 3.1.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา  
3.1.2.1 ตัวแปรตน คือ บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง รายวิชา 

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา     
3.1.2.2 ตัวแปรตาม คือ    

3.1.2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน M–Learning รวมกับ
รูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่พัฒนาข้ึน  

3.1.2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการ
สรางความรูดวยตนเอง  

 3.1.3 ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ ภาคเรียนท่ี 2/2562 จํานวน 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง 
 3.1.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี) เรื่อง ระบบคืออะไร ระบบทางเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน และการทํางานผิดพลาดของระบบ    
 3.1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

3.1.5.1 บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 
 3.1.5.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวย

ตนเอง ท่ีผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว    
3.1.5.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  
3.1.5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชงานบทเรียน M–Learning รวมกับ

รูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 
3.2. การออกแบบ (design)  

  3.2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน M–Learning รวมกับเทคนิคการสรางความรูดวยตนเอง
และความสําคัญของความรูเดิม โดยมีขั้นตอนการเรียนรู ดังนี้  

3.2.1.1 เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถสรางความรูดวยตนเอง  
3.2.1.2 ผูเรียนออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู มารวมกันอภิปราย    
3.2.1.3 สรุปผลการคนควา   
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  3.2.1.4 ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรู เพื่อตรวจความรูที่ไดมาและเพ่ิมเติมเปนองคความรูที่
สมบูรณตอไป     

  3.2.1.5 ลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ  เรียนรู
วิเคราะหตอจนรูสิ่งน้ันคืออะไร มีความสําคัญมากนอยเพียงไร (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

 3.2.2 ออกแบบบทเรียน M–Learning รวมกับเทคนิคการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน ให สามารถใช
งานไดกับทุกอุปกรณ โดยนักเรียนสามารถเขาไปเรียนรูทําความเขาใจเนื้อหา ทําแบบทดสอบ และทําใบงานไดในบทเรียน         
M–Learning ที่ไดพัฒนาข้ึน โดยสามารถทําไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน   

 3.2.3 ออกแบบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และนําไป
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) ผลการวิเคราะห อยูในชวง 0.29 – 0.80 ซึ่งอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได 

 3.2.4 ออกแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียน โดยออกแบบทั้งหมด       
4 ดานไดแก ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานวีดีโอ ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ดานการจัดการบทเรียน 

3.3. การพัฒนา (Development) พัฒนาบทเรียน M–Learning ดวยโปรแกรม Atom ในสวนของผูสอนประกอบดวย
เครื่องมือสําหรับใชในการเรียนการสอน และในสวนของนักเรียน ประกอบดวยบทเรียนและกิจกรรมที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ในอุปกรณพกพา เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาตามความสะดวก 

3.4. ขั้นนําไปใช (Implementation) นําบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่พัฒนาขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน จากการประเมิน พบวา             
ผลการประเมินอยูในระดับมาก (x= 4.46, S.D.= 0.33) 

3.5. การประเมินผล (Evaluation) นําบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่ผานการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน       
แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหดวยคาทางสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t–test dependent  

 

4. ผลการวิจัย   

 1. ผลการพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา แสดงดังภาพท่ี 1 
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   (ก)                (ข) 

ภาพท่ี 1 บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง (ก) หนาเมนู (ข) เนื้อหาบทเรียน 

จากภาพท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองโดยผูเช่ียวชาญ 
แสดงดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ดานตัวอักษร 4.47 0.32 มาก 
ดานภาพน่ิง 4.46 0.33 มาก 

ดานปฏสิัมพันธ  4.25 0.33 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.33 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง โดย
ผูเชี่ยวชาญทําการประเมินแลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหดวยคาทางสถิติเทียบกับเกณฑ (Likert Scale,1961) ไดผลดังนี้ ดานตัวอักษร
มีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก (x= 4.47, S.D.= 0.32) ดานภาพนิ่งมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก (x= 4.46, S.D.= 0.36) และ
ดานปฏิสัมพันธมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก (x= 4.25, S.D.= 0.33) ตามลําดับ  

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึนไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2  ตารางแสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง 
ที่พัฒนาข้ึน  

  คะแนนสอบ  N  คะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย x  ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหวางเรียน E1 30  20  17.10  85.50  

คะแนนหลังเรียน E2   30   20 16.03  80.17  
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   จากตารางที่ 2 พบวาผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง 
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยูที่ 85.50/80.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ 80/80  ดังนั้นจึงสรุปไดวาบทเรียน    

M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่กําหนด  
 3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการจัดการ เรียนรูโดย ใช
บทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน แสดงดังตารางที่ 3  
    

ตารางท่ี 3  ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน M – Learning รวมกับ
รูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน    

การทดลอง N คะแนนเต็ม x S.D. t-test 

กอนเรียน 30 20 13.23 1.87 
7.17 

หลังเรียน 30 20 16.03 1.67 

   
 จากตารางที่ 3 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 
หลังการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองมี  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
(x= 16.03, S.D.= 1.67) สูงกวากอนเรียน (x= 13.23, S.D.= 1.87) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่มีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่พัฒ
 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3  ที่มีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวย
ตนเองที่พัฒนาข้ึน  

รายการประเมิน x S.D. ระดับความคิดเห็น 
 1. ดานเน้ือหา  4.36 0.66 มาก 
 2. ดานวีดโีอ 4.47 0.63 มาก 

 3. ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ   4.47 0.57 มาก 

 4. ดานการจัดการบทเรียน  4.48 0.57 มาก 

 รวม 4.45 0.61 มาก 

  จากตารางท่ี 4 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ที่มีตอบทเรียน M– Learning  รวมกับ
รูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง ดานการจัดการบทเรียนอยูในระดับมาก (x= 4.48, S.D.= 0.57) ดานวีดีโออยูในระดับมาก   

(x= 4.47, S.D.= 0.57) ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก (x= 4.47, S.D.= 0.63) ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก       
(x= 4.36, S.D.= 0.66) ซึ่งผลความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก (x= 4.45, S.D.= 0.61)  
 

 

5. สรุปผลการวิจัย  
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5.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเอง ดานตัวอักษรมีระดับ
คุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก (x= 4.47, S.D.= 0.32) ดานภาพนิ่งมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก (x= 4.46, S.D.= 0.36) 
และดานปฏิสัมพันธมีระดับคุณภาพอยูในระดับมาก (x= 4.25, S.D.= 0.33) ตามลําดับ  

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพอยูที่ 85.50/80.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวาบทเรียน  M–Learning 

รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
5.3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3หลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x= 16.03, 

S.D.= 1.67) สูงกวากอนเรียน (x= 13.23, S.D.= 1.87) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
5.4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ที่มีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสราง

ความรูดวยตนเอง ดานการจัดการบทเรียนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.48, S.D.= 0.57) ดานวีดีโอมีมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.47, S.D.= 0.57) ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.47, 

S.D.= 0.63) ดานเน้ือหามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x= 4.36, S.D.= 0.66) ซึ่งผลความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก 
(x= 4.45, S.D.= 0.61)  

6. อภิปรายผลการวิจัย
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบางสะพานวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับเหมาะสม
มาก (x= 4.39, S.D.= 0.33) โดยดานท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ดานตัวอักษรมีผลการประเมินอยูในระดับมาก (x= 4.47, 
S.D.= 0.32) เนื่องจากขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะแกอานเพ่ือทําความเขาใจในการเรียนรูเนื้อหา มีการใชขนาดอักษร
ที่ตางกันระหวางหัวเรื่องและเนื้อหาทําใหสามารถแยกแยะไดงายตอการอานทําความเขาใจ 
 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่พัฒนาข้ึน ไดนําไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ปรากฏวาผลท่ีได
จากการเก็บขอมูลมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 85.50/80.17 โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของ ADDIE MODEL 
ประกอบดวย การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล เริ่มจากการวิเคราะหความตองการของ
กลุมประชากร ศึกษาหลักสูตร และวิเคราะหเน้ือหา ประกอบการออกแบบบทเรียน M–Learning ใหสามารถใชงานไดบนอุปกรณ
พกพาใหตอบสนองความตองการของกลุมประชากร และผานการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน และไดนําไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง จึงสงผลใหบทเรียน M–Learning มีคาประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน  M–Learning 

รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่พัฒนาข้ึน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากบทเรียน M–Learning ไดผานกระบวนการสรางและพัฒนาใหมีความนาสนใจ และเปดใชงานไดบน
อุปกรณพกพาทุกรูปแบบ ดวยโปรแกรม Atom ทําใหใชงานไดงาย ตอบสนองความตองการของนักเรียนที่ตองการส่ือที่สามารถ
เรียนรูไดทุกที่ตามความตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏิภาณ ภูสามารถ ,ลาวัณย ดุลยชาติ และ สุรจักษ พิริยะเชิดชูชัย 
(2562) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางบทเรียนกราฟกดวยเว็บ Piktochart ตามแนวทฤษฎี
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การสรางองคความรูดวยตนเอง พบวา ความเหมาะสมของบทเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลนมีคาเทากับ 85.19/87.31 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางบทเรียน
กราฟกดวยเว็บ Piktochart ตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด (x= 4.61, S.D. = 0.55) 
 6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน M–Learning รวมกับรูปแบบการสรางความรูดวยตนเองที่
พัฒนาข้ึน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ วงษปญญา 
นวนแกว ชเนตตี พิมพสวรรค และจรัญ เจิมแหล (2559) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยเอ็มเลรินนิง่ 
วิชากระบวนการการพัฒนาซอฟตแวร 2 ดวยโปรแกรมประยุกตลักษณะฟอรม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูรายวิชาวิชากระบวนการการพัฒนาซอฟตแวร 2 ดวยโปรแกรมประยุกตลกัษณะฟอรม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(x= 4.02) 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ใหคําแนะนําการเขาใชงานบทเรียน M–Learning ใหกับนักเรียนอยางละเอียด 

7.2 เพิ่มวีดีโอประกอบการสอนที่มีเนื้อหาตรงกับเรื่องท่ีตองการสอนใหมากข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอน
แบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน  

สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สุริยันต บุญแท1* และ จิรพันธุ ศรีสมพันธุ1 

1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
*s6102042846099@email.kmutnb.ac.th

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิค

การสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น  และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีผลตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 จำนวน 19 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 2) แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพงึพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผลวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 ที่ 82.73/80.52 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว และความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ยพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, หองเรียนกลับดาน, เครอืขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 

The Development of Web-Based Instruction on Introduction to 
Computer Networks for Vocational Certificate Using Flipped Classroom. 

Suriyan Bunthae1* and Jiraphan Srisomphan1 
1Department of Computer Education, Faculty of Technical Education, 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
*s6102042846099@email.kmutnb.ac.th

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop Web Based Instruction on Introduction to Computer 

Networks for Vocational Certificate Using Flipped Classroom. 2) to validate the efficiency of the WBI. 3) to compare 
students’ learning achievement before and after using the developed WBI. 4) to evaluate students’ satisfaction after 
using the WBI. The sample was 19 first-year vocational certificate students in Business Computer Department at Sawang 
Boriboon Pattaya Technological College in the second semester, academic year 2019 selected by purposive sampling. 
Tools used in the research were 1) the developed WBI 2) pretest, exercise, and posttest. 3) the satisfaction questionnaire. 
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The research result showed that the efficiency of WBI was 82.73/80.52 which was higher than criteria 80/80. 
The students’ learning achievement after using the WBI was significantly higher than before using it at .05. The satisfaction 
level of the students were at high level.  

Keyword : Web Based Instruction, Flipped Classroom, Introduction to Computer Network 

1. บทนำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา เปนวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย

เปดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ สาชาวิชาธุรกิจคาปลีก สาขาการโรงแรม และสาขาการ
ทองเที่ยว ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื ้องตน รหัสวิชา 20204 -2005 จำนวน 3 หนวยกิต  
เวลาเรียน 4 ช่ัวโมงตอสัปดาห เปนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอรธรุกิจ หมวดสรรถนะวิชาชีพ 
กลุมสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเขาใจเก่ียวกับหลักการทำงานและองคประกอบของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร สามารถเลือกใชอุปกรณและเชื ่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สามารถใชงาน
เครือขายคอมพิวเตอรในองคกร และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรดวยความละเอียดรอบคอบ และ
ถูกตอง (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562) โดยเนื้อหาแบงออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งดวยลักษณะ
ของเนื้อหาในสวนของทฤษฎีเปนเน้ือหาที่อธิบายไดยาก มีความซับซอน และปริมาณเนื้อหาจำนวนมาก และภาคปฏิบัติตองมี
ทักษะการปฏิบัติงานที่ยากตอการทำความเขาใจและตองใชความรูทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะ
อาศัยหนังสือเรียนและครูผูสอนเปนหลัก เนื้อหาของรายวิชามีความและยากตอการเขาใจ ผูเรียนไมมีโอกาสไดเรียนรูและ
แกปญหาดวยตนเองในระยะเวลาที่จำกัดใน 1 ภาคการศึกษา ในหนังสือแบบเรียนจึงมีเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาสวน
สำคัญ และสื่อการสอนในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการ มีความลาสมัยและขาดความนาสนใจตอผูเรียน ทำใหผูเรียนไม
สามารถศึกษารายละเอียดที่มีของรายวิชา ขาดความเขาใจอยางถองแท และจากการวางแผนของคณะผูบริหารและหัวหนา
งานพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ไดจัดการเรียนสอนรายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งในภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษามีการจัดกิจกรรม
ประจำปและมีวันหยุดนักขัตฤกษจำนวนมากคิดเปนรอยละ 43 ของเวลาเรียน ทำใหตองงดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน
เขารวมกิจกรรมที่เกิดขึ้น ช่ัวโมงเรียนในรายวิชาไมเพียงพอตอเนื้อหาที่มีอยูของรายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ผูเรียน
ขาดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา สงผลใหไมสามารถประยุกตใชในภาคปฏิบัติและการทำแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนน
ต่ำกวาเกณฑ (ต่ำกวารอยละ 50 ของคะแนน) 

เทคนิคการเรียนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipping Classroom) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนที่ถูก
พัฒนาข้ึนโดย Jonathan Bergmann และ Aaron Sams เพื่อแกไขปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอตอการเรียนการสอนแบบปกติ
หรือไมสามารถเขาเรียนในช้ันเรียน และสรางแรงกระตุนในการเรียนของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถศึกษาเน้ือหานอกหองเรียน
ผานอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็บเล็ต เปนตน (สุรศักดิ์, 2556) แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบหองเรียนกลับดาน คือ ผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่บานหรือนอกเรียนแลวนำความรูที่ไดจากการศึกษามาใชในการตอบคำถาม 
ทำกิจกรรมหรือทำงานที่ไดรับมอบหมายกับครูผูสอนในหองเรียน โดยครูผูสอนมีหนาที่จัดหาเนื้อหา สรางสื่อที่ใช ในการจัด 
การเรียนการสอน รวมถึงใหคำแนะนำเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ โดยการเรียนรู แบบหองเรียนกลับดานมี  
องคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ 1) การกำหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) 2) การ
สืบคนเพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration) 3) การสรางองคความรูอยางมีความหมาย (Meaning Making) 
และ 4) การสาธิตและประยุกตใช (Demonstration & Application) และมีขั้นตอนการสอน 4 ข้ันตอน คือ ขั้นปฐมนิเทศ ขั้น
นอกหองเรียน ขั้นในชั้นเรียน และขั้นหลังเลิกเรยีน โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชงานทางดานการศึกษาเปนการบูรณาการ
อยางซับซอนท่ีรวมบุคคล เทคนิควิธีการ แนวคิด วัสดุอุปกรณองคกรและเทคโนโลยีการศึกษาเขามามีบทบาทตอการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ถนอมพร, 2543) โดยมีการพัฒนาเปนอุปกรณชวยในการเรียนการสอนมีลักษณะเปน
โปรแกรมสำเร็จรูป เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเปนการนำเนื้อหาความรูในรายวิชาตาง ๆ มานำเสนอใน
รูปแบบที่นาสนใจผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดองคความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนทำได

856



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

อยางสะดวกสบายและมีการตอบสนองจากผูเรียนมากขึ้น และผูเรียนยังสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองและสามารถ
เรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา (ถนอมพร , 2541) ซึ่งการเรียนการสอนบนเว็บ (web-based instruction) เปนการผสมผสานกัน
ระหวางเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาขอจำกัดทางดานสถานที่และเวลา โดยการเรียนการสอนบนเว็บ เปนประยุกตใช
คุณสมบัติและทรัพยากรของเครือขายคอมพิวเตอรในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการ
เรียนการสอนที่จัดขึ้นบนเว็บน้ีอาจเปนบางสวนหรือท้ังหมดของกระบวนการเรียนการสอน หรือหมายถึงการเรียนการสอนโดย
ใชเว็บเปนสื่อ โดยอาจบรรจุเนื้อหาวิชาท้ังหมดบนเว็บหรือเปนวิชาที่ใชเว็บเสริมการเรียนรูหรือการใชทรัพยากรบนเว็บมาใชใน
การเรียน (กิดานันท, 2543) จากงานวิจัยที่ไดมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บขึ้นเพื่อชวยในการเรียนการ
สอน มีผลชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น เชน งานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเว็บ
บน Google Site เรื่องระบบเรดารสำหรับกรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ โดยใชเกณฑการหาประสิทธิภาพ 80/80 โดยพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเว็บมีประสิทธิภาพเทากับ 80.35/83.01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ทยาภรณ, 2559) 
 จากปญหาและที่มาขางตน ผูวิจัยจึงมึแนวคิดจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ทำใหผูเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาของบทเรียนไดนอกหองเรียน 
เพิ่มความรูความเขาใจ นำความรูมาใชในหองเรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายคอมพิวเตอรจะเปนองคประกอบที่สำคัญที่จะสงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะวิชาชีพใหสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.3 เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร  
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 
 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.1.1 ประชากรท่ีใชวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ 
พัทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบตัร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางบริบูรณ พัทยา ที่เรียนรายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน จำนวน 19 คน คัดเลือกโดย
วิธีการแบบเจาะจง  
 

 4.2 เคร่ืองมือและการหาคาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวจิัยไดดำเนินการตามแบบแผนการทดลอง แบบ One group pre-test post-test design โดยมี
เครื่องมือและการหาคาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังตอไปนี ้
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  4.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื ้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาภายใต
กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามรูปแบบ ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยไดทำการวิเคราะห
หลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา เพื่อสรางแบบทดสอบ และสรางเนื้อหา โดยเนื้อหาที่ใชในบทเรียนคือ 
เนื้อหาของหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง สื่อกลางการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอร และหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง TCP/IP และ
การกำหนดโปรโตคอล ซึ่งสามารถกำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจำนวน 10 ขอ และสรางแบบทดสอบชนิดตัวเลือกตาม
วัตถุประสงคไดจำนวน 34 ขอ โดยไดทำการออกแบบบทเรียนใหนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Motion Graphic ที่เนนการ
นำเสนอเนื้อหาดวยภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย ที่สั้นกระชับ งายตอการทำความเขาใจ ซึ่งซอฟตแวรในการ
พัฒนาบทเรียน ไดแก Wix.com, Adobe After Effect, Adobe Illustrator, Google Form และ Audacity จากนั้นเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบ กอนนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการทำการประเมินคุณภาพ 
ดานละ 3 ทาน ซึ่งผลการประเมินพบวามีคุณภาพในดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (  = 4.28, S.D. = 0.55) และดานเทคนิค
วิธีการอยูในระดับมาก (  = 4.38, S.D. = 0.54) และนำไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

  4.2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  ใชแบบทดสอบชนิดตัวเลือก 34 ขอ ที่ผ านการหาคาด ัชนี  
ความสอดคลอง (IOC) โดยมีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.92 มีคาอำนาจจำแนกอยู 
ระหวาง 0.25-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น 0.71 โดยคัดเลือกเปนแบบทดสอบกอนเรียนจำนวน 10 ขอ และแบบทดสอบ 
หลังเรียนจำนวน 10 ขอ 

  4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยไดศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว 
ทำการปรับปรุงขอคำถามใหมีความเหมาะสม แลวนำเสนอใหอาจารยที ่ปรึกษาทำการตรวจสอบ โดยเปนแบบประเมิน  
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 เปนเวลา 2 สัปดาห โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จำนวน 1 หองเรียน 19 คน 
ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 1) กิจกรรมปฐมนิเทศ คือ ครูผูสอนชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรู และใหผู เรียนทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน จำนวน 10 ขอ  

 2) กิจกรรมนอกหองเรียน คือ ผูเรียนลงทะเบียนเขาสูบทเรียน ทำการศึกษาและเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียน
จากนั้นสรุปองคความรูพรอมตั้งคำถาม 

3) กิจกรรมในชั้นเรียน คือ ครูผูสอนและผูเรียน ถาม-ตอบ เกี่ยวกับคำถามจากการเรียนรูเนื้อหาที่ผูเรียนได
ทำการศึกษามา จากนั้นผูเรียนลงมือทำใบงานหรือแบบฝกหัด ตรวจปรับ และทำแบบทดสอบระหวางเรียน จากนั้นกอนหมด
ชั่วโมงเรียนครูผูสอนและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู โดยคะแนนในกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งหมดคิดเปน
คะแนน 25 คะแนน 

4) กิจกรรมหลังเลิกเรียน คือ เมื่อผูเรียนเรียนรูเนื้อหาครบตามหนวยการเรียนรู ผูเรียนทำการทบทวนเนื้อหา
จากบทเรียน จากนั้นลงมือทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน จำนวน 10 ขอ และทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 

4.4. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  4.4.1 สถิติที่ใชสำหรับการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การหาคาดัชนีความสอดคลอง การหาคา
ความยากงาย การหาคาอำนาจจำแนก การหาคาความเชื่อม่ัน การหาคาความแปรปรวน และการหาคาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน E1/E2 
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  4.4.2 สถิติที ่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ 
หลังเรียน ดวยสถิติคา t-test แบบ dependent Sample กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  4.4.3 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก การหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5. ผลการวิจัย 

 5.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยมีเนื้อหาเน้ือหาของหนวยการเรียนรูที ่4 เรื่อง สื่อกลางการเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอร และหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง 
TCP/IP และการกำหนดโปรโตคอล โดยมีลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนนใหผูเรียนไดทำการศึกษาเนื้อหาของ
บทเรียน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยใชวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนกลับดานผานเครือขาย
คอมพิวเตอร  จ ัดการเร ียนการสอนดวย WiX.com ทั ้งน ี ้ผ ู  เร ียนสามารถเข าไปศ ึกษาเน ื ้อหาของบทเร ียนไดที่ 
https://srybtz.wixsite.com/2compnet ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีองคประกอบเมนูหลักดังตอไปน้ี หนาหลัก 
หนาหนวยการเรียนรู หนาแบบทดสอบ หนาเอกสารประกอบการเรียน หนาคำแนะนำการใชงาน หนาบทเรียน และหนา
ติดตอเรา  
 

      
 

         
 

      
 

ภาพท่ี 1 หนาจอเว็บไซตตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใหผู เรียนศึกษาเนื้อหาแตละบทเรียน 
หลังจากน้ันทำแบบทดสอบระหวางเรียน เมื่อผูเรียนศึกษาเน้ือหาครบทุกเนื้อหาในบทเรยีนแลวทำแบบทดสอบหลงัเรียน ไดผล 
ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
คะแนน n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน E1 19 25 20.68 82.73 
คะแนนหลังเรียน E2 19 10 8.05 80.52 
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จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.73/80.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คือ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
แบบทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. t คะแนน t ตาราง 

กอนเรียน 19 10 5.31 1.41 
9.98 1.72หลังเรียน 19 10 8.05 1.17 

 ระดับนัยสำคัญ .05 df = 18 

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน และคา t-test ที่
คำนวณได มีคาเทากับ 9.98 ซึ่งมีคาสูงกวาคา t-critical (จากตาราง) ซึ่งมีคาเทากับ 1.72 ดังนั้นสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานการจัดการบทเรียน 4.36 0.74 มาก 
ดานบทเรียน 4.27 0.78 มาก 
ดานการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 4.51 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.75 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินของผูเรียนที่มีตอบทเรียน ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.39 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 โดยประเด็นที่ผูเรียนพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ลำดับตอมาดานการจัดการบทเรียน อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และดานบทเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการ โดยผูเชี่ยวชาญดานละ 3 

ทาน พบวา ผลการประเมินดานเนื้อหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
และผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54 

6.1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.73/80.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
ตั้งสมมติฐาน คือ 80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 80/80 มีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวและสามารถนำไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนได 

6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  คาเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรียนมีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน โดยมีคา t-test จากการคำนวณ เทากับ 9.98 และจากการ
เปดตารางคา t ที่ df = 18 มีคาเทากับ 1.72 ที่ระดับความสำคัญทางสถิติ .05 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
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หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.1.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึน และมีความเหมาะสมสามารถนำไปใชเปนสื่อการสอนได 
 
7. อภิปรายผล 
 7.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินทั้ง 2 ดานอยูใน
ระดับมาก เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม และวิเคราะหรูปแบบข้ันตอนวิธีการเรียนการสอนอยางครบถวน กอนนำมาออกแบบเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชการนำเสนอเนื้อหาดวยสื่อรูปแบบ Motion Graphic ที่เนนการนำเสนอเนื้อหาดวยภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี 
และเสียงบรรยาย ท่ีสั้นกระชับ งายตอการทำความเขาใจ และกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนในการเรียนอยูตลอดเวลา 
 

 7.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 82.73/80.52 ซึ ่งสูงกวาเกณฑที ่กำหนด 
เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการประเมินบทเรียน ประเมินแบบทดสอบ จากผูเชี่ยวชาญกอน
นำไปใชงาน ผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สื่อการเรียนประกอบดวยทั้ง 
ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ มีความละเอียด และไดสามารถนำไปลงมือปฏิบัติจริง ทำใหเกิดความเขาใจ
มากขึ้น และยังสามารถทบทวนสวนที่ไมเขาใจในเนื้อหาซ้ำ ๆ และการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน
ใชกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนของ ADDIE Model สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาที่กำหนด 
 

 7.3 ดานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดทำการวิเคราะหเนื้อหาจากหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา ออกมาเปน
วัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม แลวนำมาออกแบบขอสอบโดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินพรอมกับหาคุณภาพของขอสอบ อีกทั้งมี
สื่อการสอนในรูปแบบ Motion Graphic ที่นำเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีงายตอการทำความเขาใจ และผูเรียนสามารถยอนกลับ
ไปเรียนรูหรือทบทวนเนื้อหาของบทเรียนไดตลอดเวลา และตัวบทเรียนยังมีกิจกรรมถามตอบคั้นเพื่อทบทวนความเขาใจของ
ผูเรียนระหวางการนำเสนอเนื้อหา จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยังสงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค มีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีความรับผิดชอบ และขยันหมั่นเพียรมากยิ่งข้ึน 
 

 7.4 ดานความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้นผานการ
วิเคราะหเนื้อหา เทคนิควิธีการ และผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ อีกทั้งรูปแบบสื่อการเรียนการสอนยังกระตุนใหผูเรียน
กระตือรือรน สนุกสนาน เนื่องจากนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนดวย ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงบรรยาย
ประกอบ และผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูเนื้อหาไดอยางอิสระ และลงมือทำกิจกรรมดวยตนเอง 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
  8.1.1 สื่อการเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เปนวิดีโอภาพเคลื่อนไหว 
ควรเพิ่มคำบรรยายของคำพูด เพื่อใหผูเรียนสามารถอานและทำความเขาใจ และยังชวยใหผูเรียนที่ไมสะดวกฟง สามารถใช
งานส่ือการเรียนน้ีได 
 

  8.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควรมีการออกแบบใหมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เพื่อ
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สรางความเขาใจและความนาสนใจของตัวบทเรียน และใหผู เรียนสนใจตัวบทเรียนมากขึ้น เนื ่องจากผูเรียนแตละคนมี
ความสามารถในการเรียนเนื้อหาของบทเรียนที่แตกตางกัน 

  8.1.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลบัดาน 
รายวิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ควรเพิ่มแบบฝกหัดหรื อ
แบบทดสอบใหมีความหลากหลาย มีความนาสนใจและกระตุนผูเรียนมากขึ้น 

8.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
  8.2.1 นำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่น ๆ 
  8.2.2 นำวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหองเรียนกลับดาน ไปพัฒนาและประยุกตใชกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่น ๆ 

 8.2.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพื่อให
เกิดความหลากหลายในการเรียนรู และบทเรียนควรวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน และจัดเนื้อหา
การเรียนใหแกผูเรียนแตละคนตามความสามารถในการเรียนรู ได เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 8.2.4 การศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ และสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลใหผูเรียนท่ีทำการเรียนการสอนในรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดวยการเรียนดวยตนเอง  
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา 

อภัสราพรรณ ชาวขอนแกน1* และ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Aphatsaraphan.Chaokhonkhaen@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาส่ือการพัฒนาส่ือการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบางลี่วิทยา 2) ประเมินประสิทธิภาพของสื่อท่ีพัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยสื่อที่พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางทีใ่ช คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา จำนวน 29 คน โดยวิธีสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) สื่อการเรียนรู
ผานเว็บดวยเทคโนโลยีสือ่เสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ท่ีผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 2) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิจัย 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent  

ผลการวิจัยพบวา 1) การเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่ 80.23/81.61 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตาม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

คำสำคัญ: การเรียนรูผานเว็บ เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop of web-based Learning with Augmented Reality 
Technology by using Self-directed learning Model on basic Science Course to improve learning 
achievement for grade 8 students of Bang Li Witthaya School 2) to determine the effectiveness of web-
based Learning the developed  3) to compared student’s learning achievement result after using the 
developed 4) to study student’s satisfaction towards using the developed. The sample group in this 
research were 29 students by using cluster random sampling method, in grade 8 students of Bang Li 
Witthaya School. Tools used in this research were: 1) web-based learning with augmented reality 
technology by using self-directed learning model that has been evaluated by experts 2) self-directed 
learning plan 3) the learning achievement test 4) questionnaires for students’ satisfaction. The research 
statistics for data analysis are percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test dependent.  
Results were as follows: 1) the effectiveness of web-based learning with augmented reality technology 
by using self-directed learning was 80.23/81.61 which was standard at 80/80 2) the learning achievement 
was statistically significantly higher than before learning at 0.05 level 3) the student satisfaction towards 
the developed of web-based learning with augmented reality technology by using self-directed learning 
model was at high level. 

Keywords: Web-based, Augmented reality technology, Self-directed learning 

1. บทนำ

  ในปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต และถือวาเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศท่ีมุงเนนใหนักเรียนเกิดการพัฒนา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษามาตรา 22 ไดกำหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
มาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน ใหไดเรียนรูจากประสบการณจากการปฏิบัติจริง ใหทำได คิดเปน ทำเปน 
รวมถึงใหจัดการสอนโดยผสมสาระความรูตาง ๆ ใหสมดุลกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนา และจัดการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการสอนที่กำหนดไว  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) อีกทั้งการนำ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ยังเปนการชวยผูสอนในการจัดการช้ันเรียน และ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.), 2562) 
   รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา ไดมีการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรในหัวขอเรื่อง รูปแบบตาง ๆ ของมนุษย ท่ีมีเนื้อหาวาดวยเรื่องของกลไกในรางกายมนุษยที่ประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ 
ที่ทำงานรวมกันเพื่อดำรงชีวิต เชน รูปแบบหายใจ รูปแบบหมุนเวียนเลือด รูปแบบยอยอาหาร รูปแบบขับถาย รูปแบบประสาท 
และรูปแบบสืบพันธุ โดยในแตละรูปแบบจะชวยใหเกิดความเขาใจและนำไปใชในการดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรง (ศรีลักษณ 
ผลวัฒนะ, 2562: 3) เน่ืองจากรายวิชาขางตนมีเน้ือหาคอนขางมาก สื่อการสอนท่ีมียังคงเป นรูปแบบเดิม นักเรียนจึงขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนไมเปนไปตามเกณฑกำหนด การนำเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียนจะชวยนักเรียนในการเรียนรู การเรียนรูผานเว็บเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ใชในการจัดการเรียนโดยการใชเว็บเพื่อ
นำเสนอเนื้อหาในลักษณะสื่อหลายมิติ โดยสามารถใชทั้งหมดตามหลักสูตรหรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางสวนเพื่อ
ประกอบการสอน (กิดานันท มลิทอง, 2543: 3) นอกจากเว็บแลวยังมีเทคโนโลยีหนึ่งที่นำมาชวยในการแสดงผลวัตถุหรือสิ่งของ 
ที่นำมาใชประกอบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนสามารถรับรูและมองเห็นไดงายขึ้น คือ เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
(Augmented Reality Technology: AR) เปนสื่อดิจิทัลประเภทหนึ่งท่ีมีการนำรูปแบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยี
ภาพเพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริง ใหกับผูใช เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาประยุกตใช ในงานหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดาน
การศึกษาไดถูกนำมาพัฒนาเปนสื่อการสอน ไมวาจะเปนรายวิชาเคมี ฟสิกส แมกระท่ังการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร หรือ
ทางดานการแพทยก็นำเทคโนโลยีนี้ใชในการเรียนรู  (ศุษมา แสนปากดี 2014 อางถึงใน เกวลี ผาใต , พิเชนทร จันทรปุม และ
อภิวัฒน วัฒนะสุระ, 2561: 24) การจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพดีจะตองคำนึงรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม โดย
รูปแบบหนึ่งที่เปนที่นิยมคือ รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed learning) เปนการเรียนรูซึ่งนักเรียน
รับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลความกาวหนาทางการเรียนของตนเอง เปนลักษณะซึ่งนักเรียนทุกคน
มีเมื่ออยูในสถานการณการเรียนรู นักเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณหนึ่งไปยัง
อีกสถานการณหนึ่งได (Hiemstra 1994 อางถึงใน ฉลวย มวงพรวน, 2553: 30) ผลการวิจยัของ นภารัตน แรนาค และวิเชียร 
ธารงโสตถิสกุล (2562: 102) ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่ เนนการสรางความรูดวยตนเอง โดยพบวา 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสำหรับนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

  จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตาม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยาช เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ในเน้ือหามากข้ึน สรางความกระตือรือรนในการเรียน รวมถึง
สามารถใชในการทบทวนเน้ือหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนดตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

    2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา 
    2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเ รียนรูดวย
ตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึน ตามเกณฑกำหนดที่ 80/80 
    2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรู
ผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึน 
    2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอของสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบ
การเรียนรูดวยตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึน 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

   การพัฒนาส่ือการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสือ่เสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง เปนการวิจัยแบบวิจัย
และพัฒนา (Research and development) โดยมีแผนผังแนวคิดและรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แผนผังแนวคิด 
 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เรียนในภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 7 หองเรียนรวมจำนวนนักเรียน 247 คน 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2/5 โรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 จำนวนนักศึกษา 29 คน โดยใชวิธีสุมแบบกลุม (cluster random 
sampling) 

   3.2 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย  
     3.2.1 สื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
     3.2.2 แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบการเรียนรูดวยตนเอง  
     3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน  
     3.2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงนี้ ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของรูปแบบ 
ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง , 2548: 131) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      3.3.1 ขั้นการวิเคราะห 
      3.3.1.1 สัมภาษณผูสอน พบวา นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาในระดับคะแนนสูง ปานกลาง และต่ำ 
นักเรียนมีความตองการ และเรียนไดดีเมื่อมีสื่อเพื่อกระตุนความสนใจระหวางเรียน  
     3.3.1.2 สอบถามนักเรียน พบวา ขอความและเนื้อหาในหนังสือทำใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย เนื่องจาก
ขอความเน้ือหาคอนขางมีขนาดยาวติดกัน นักเรียนมีความตองการส่ือในรูปแบบสื่อหลายมิติ  สามารถเรียนรูไดตามความ
ตองการ ท้ังในเวลาเรียนและทบทวนหลังเรียน   
     3.3.1.3 สำรวจเทคโนโลยีในโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีเครือขายอินเทอรเน็ตและเครื่องคอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนเพียงพอ 
      3.3.1.4 วิเคราะหรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ไดหัวขอที่สามารถนำมาใชในการวิจัยจำนวน 3 หนวยคือ 
ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และ ระบบกำจัดของเสียทางไต 
     3.3.2 ขั้นการออกแบบ                                                                                 
     3.3.2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมสำหรับรูปแบบเรียนรูแบบใชการเรียนรูดวยตนเอง
นำไปประเมินแผน โดยผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากมคีาเฉลี่ยคะแนน ( = 4.33, S.D.= 
0.50) 

การเรียนรูผานเว็บ สามารถเรียนรูแบบออนไลน
สะดวกตอการศึกษาคนควาและทบทวนบทเรียน 

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง วิธีการใชสื่อทดแทน
วัตถุของจริง เพ่ือสรางประสบการณที่แปลกใหม 

การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนโดยรับรูสิ่งแปลก
ใหมไดครุนคิดตรึกตรอง ซาบซึ้งและสรางสรรค 

 

สื่อการเรียนรูผ าน
เว็บดวยเทคโนโลยี
สื่อเสมือนจริงตาม
รูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเอง 

1. สื่อการเรียนรูผานเว็บ
ดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือน
จ ริ งต าม รู ป แบบ ก าร
เรี ยนรู ด วยตน เองที่ มี
คุณภาพ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3 .ความพึ งพ อ ใจขอ ง
นักเรียน 
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3.3.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนและหลังเรียนเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 45 ขอ และนำ
แบบทดสอบไปหาคา IOC โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวเลือกคำถามท่ีมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.60 ขึ้นไปเพ่ือใชใน
แบบทดสอบ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ขอสอบสามารถเลือกมาใชไดจำนวน 30 ขอ 

3.3.2.3 ออกแบบหนาจอและปฏิสัมพันธ โดยกำหนดใหมีการใชงานท่ีรองรับอุปกรณโมบาย เครื่องคอมพิวเตอร 
และแท็บเล็ต 

3.3.3 ขั้นการพัฒนา 
3.3.3.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง 

รูปแบบตาง ๆ ของมนุษย ดวยภาษา PHP, CSS, JAVA script และ Bootstrap ทำงานรวมกับเว็บเซิรฟเวอร ระบบฐานขอมูล 
และเว็บเบราวเซอร ท่ีสามารถใชงานในแบบออนไลน 

3.3.3.2 นำสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 
ไปประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน ( = 4.91, S.D.= 0.17)   

3.3.4 ขั้นนำไปใช 
3.3.4.1 ทดลองใชสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่

พัฒนาข้ึน โดยนำไปทดลองแบบกลุมเล็ก ประกอบดวยนักเรียน จำนวน 3 คน 
3.3.4.2 ทดลองใชสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่

พัฒนาข้ึน โดยนำไปทดลองใชกับกลุมยอย จำนวน 10 คน 
3.3.5 ขั้นการประเมินผล 

3.3.5.1 นำสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 
ไปเก็บขอมูลกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/5 โรงเรียนบางลี่วิทยา จำนวน 29 คน ที่คัดเลือกไวเปนกลุมตัวอยาง 

3.3.5.2 วิเคราะหผลขอมูลที ่ไดจากการดำเนินการทดลองดวยสถิติการ วิจัย  ไดแก  รอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent 

4. ผลการวิจัย

    4.1 ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ไดสื่อการเรียนรู จำนวน 3 หนวยการ
เรียนรู ประกอบดวย 1 ระบบหายใจ 2 ระบบหมุนเวียนเลือด และ 3 ระบบกำจัดของเสียทางไต ตัวอยางสื่อท่ีพัฒนาข้ึนแสดง
ดังภาพท่ี 2 และผลการประเมินคณุภาพของสื่อแสดงดังตารางที่ 1 

ภาพที่ 2  สื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยสีื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ี 
พัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

ดานการเรียนรูผานเว็บ 4.94 0.10 มากที่สุด 
ดานเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง 4.87 0.23 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.91 0.17 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองท่ีพัฒนาขึ้น ผูทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน พบวา ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.91, S.D.= 
0.17)  

 
   4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองท่ีพัฒนาขึ้น ไดผลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองที่พัฒนาข้ึน 

คะแนนสอบ n คะแนนรวม  ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหวางเรียน (E1) 29 30 24.07 80.23 
คะแนนหลังเรียน (E2) 29 30 24.48 81.61 

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบเรียนรูผานเว็บผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงที่พัฒนาข้ึน  
 มีประสิทธิภาพที่ 80.23/81.61 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวา รูปแบบเรียนรูดวย
รูปแบบเรียนรูผานเว็บผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด 

 
   4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบเรียนรูผานเว็บ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง  จากการรวบรวมขอมูลคะแนนกอนเรียนและ
หลังเรียนแลวนำมาวิเคราะหผล แสดงผลตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบางลี่วิทยาที่เรียนดวยสื่อการ
เรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ที่พัฒนาข้ึน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม n 
 

S.D. t 
กอนเรียน 30 29 13.38 5.71 6.5846 
หลังเรียน 30 29 23.79 5.21 

*หมายถึงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลคะแนนสอบกอนเรียนและหลงัเรียน พบวา คะแนนหลังเรียน ( = 23.79, S.D.= 5.21) 
สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( = 13.38, S.D.= 5.71) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
   4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบเรียนรูผานเว็บผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อเสมือน
จริงโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง แสดงดังตารางที ่4 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบเรียนรูผานเว็บผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ที่
พัฒนาข้ึน 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ความพึงพอใจดานสื่อการเรียน 4.78 0.44 มากที่สุด 
ความพึงพอใจดานเน้ือหาของวชิา 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจดานเทคนิคนำเสนอ 4.79 0.41 มากที่สุด 
ความพึงพอใจดานปฏิสัมพันธ 4.83 0.38 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.80 0.41 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบเรียนรูผานเว็บผสมผสานกับเทคโนโลยีสื่อ
เสมือนจริง ทีพ่ัฒนาข้ึน จากนักเรียน 29 คน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.80, S.D. = 0.41) 

5. สรุปผลการวิจัย

จากการพัฒนาสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง ตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา  พบวา สื่อรูปแบบนี้
สามารถตอบสนองการเรียนรูในแตละบุคคลของนักเรียนไดดี และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไดจริง  

6. อภิปรายผลการวิจัย

  6.1 ดานการพัฒนาส่ือ ไดสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
จำนวน 3 หนวยการเรียนรู ที่มีผลการประเมินคุณภาพ โดยทรงคุณวุฒิ 5 คน พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.91, 
S.D.= 0.17) โดยผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา สื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา สงเสริมการเรียนโดยเนนนักเรียนเปนสำคัญ และดึงดูดความสนใจนักเรียนไดดี 
สงผลใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนดี สอดคลองกับแนวคิด ของ (พัทธพล ฟุงจันทึก, 2553: 2 อางถึงใน ลัดดาวรรณ 
ศรีฉิม และบัญชา สำรวยรื่น, 2559: 131) ท่ีกลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เปนวิธีการหน่ึง
ที่มีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน โดยสามารถใชเวลาใด สถานท่ีใดก็ได ตามความพรอมของนักเรียน โดยผูสอน
สามารถใหผลยอนกลับแกนักเรียนไดทันที และสอดคลองกับแนวคิดของ Knowles (1975: 18) ท่ีกลาวไววาการเรียนรูดวย
ตนเอง นักเรียนไดคิดริเริ่มวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู ไดกำหนดเปาหมายและสื่อการเรียน ตลอดจนการเลือกใช
ยุทธวิธีการเรียนรู และประเมินผลการเรียนของตนเอง 
   6.2 ดานประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเองท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่ 80.23/81.61 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดที่ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
กระบวนการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด เน่ืองจากไดดำเนินการพัฒนาตาม
กระบวนการของ ADDIE Model มนตชัย เทียนทอง (2548: 131) ซึ่งประกอบดวยข้ันการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ทดลอง
ใช และประเมินผล จากกระบวนการแตละขั้นตอนสงผลใหรูปแบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัช
ราภรณ เพ็งสุข (2559: 7) ที่ไดทำการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบเรียนรูออนไลน วิชาคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี พบวา คะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) กับคะแนนการ
ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินหลังเรียน (E2) มีคา 83.81/84.22 เปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว 80/80 และสอดคลองกับ อัจจิมา บำรุงนา 
และ ทศพร แสงสวาง (2558: 24) ที่ไดทำการวิจัยเรื ่องการพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนำตนเอง วิชา
คอมพิวเตอร สำหรับนัก เร ียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา สื่อที่พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑโดยเฉลี่ยเทากับ 
81.92/80.83 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 
   6.3 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนท่ีเรียนดวยส่ือการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตาม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่พัฒนาขึ้น จากการรวบรวมขอมูลคะแนนแลวนำมาวิเคราะหผล พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (= 

ู
=23.79, S.D.= 5.21) สูงกวากอนเรียน ( = 13.38, S.D.= 5.71) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ (Hiemstra 1994 อางถึงใน ฉลวย มวงพรวน, 2553: 30) ที่ไดกลาวไววา รูปแบบการเรียนรูดวย
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ตนเอง เปนการเรียนรูซึ่งนักเรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลความกาวหนาของการเรียนของ
ตนเอง สามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่งได นักเรียน
สามารถเรียนรูไดดีขึ้น สงผลใหสามารถทำผลคะแนนสอบไดผานเกณฑที่กำหนด 
   6.4 ดานพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูผานเว็บดวยเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงตามรูปแบบการ
เรียนรูดวยตนเองท่ีพัฒนาขึ้น พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.80, S.D.= 0.41) สอดคลองกับ นภารัตน แร
นาค และวิเชียร ธารงโสตถิสกุล (2562: 102) ท่ีทำวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยตนเอง
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จากผลการ วิจัย พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู มีเนื้อหาสาระที่ทำ
ใหนักเรียนมีความพึงพอใจที่จะเรียนรูคนพบและสรางองคความรูดวยตนเองสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดทำงานรวมกันและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

ในการนำการวิจัยไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่น ควรพิจารณารายวิชาที่มีลักษณะการสอนแบบทฤษฎีที่มีการแสดงวัตถุ
จำลอง โดยขอกำหนดในการจัดการเรียนรูดวยสื่อรูปแบบนี้จะตองอาศัยความพรอมของอุปกรณ และระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  
 
8. เอกสารอางอิง 
 
กิดานันท มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. (พิมพครั้งท่ี2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. คนเมื่อ 14 เมษายน 2563 จาก  

https://drive.google.com/file/d/1mKyU6tkVWlL5b6vfwHNEzqkcqVXf_H-m/view. 
เกวลี ผาใต พิเชนทร จันทรปุม และอภิวัฒน วัฒนะสุระ. (2561). สื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท

ภาษาอังกฤษสัตวโลกนารู. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 4(1), 23-28. 
คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.). (2562). ปฏิรูปการศึกษาไทย : รายงานของคณะกรรมการอิสระเพ่ือ

การปฏิรูปการศึกษา. คนเมื่อ 14 เมษายน 2563 จาก https://www.thaiedreform.org/knowledge/3019/ 
ฉลวย มวงพรวน. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนดวยตนเองดวยกิจกรรมการรูคิดในการอานภาษาอังกฤษสำหรับ

ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม.  วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
มหาวทิยาลัยศิลปากร. 

นภารัตน แรนาค และวิเชียร ธารงโสตถิสกุล . (2562). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนการสรางความรูดวยตนเองเพ่ือ
เสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21(3), 102-112. 

มนตชัย เทียนทอง. (2548). การออกแบบคอรสแวรสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สำรวยรื่น. (2559) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ ดวยโปรแกรม Google Site ตาม
แนวทฤษฎีสรางสรรคความรู เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3. วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(1), 129-144 

วัชราภรณ เพ็งสุข. (2559). การพัฒนารูปแบบเรียนรูออนไลน วิชาคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี.วารสารศึกษาศาสตร, 32(1), 7-13. 

ศรีลักษณ ผลวัฒนะ. (2562). หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. (พิมพครั้งที่1). กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคช่ัน. 
อัจจิมา บำรุงนา และ ทศพร แสงสวาง. (2558). การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนำตนเอง วิชาคอมพิวเตอร 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6. วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 3(2), 24-39. 
Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning. New York: Association Press. 

870



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนานวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสรางทักษะในการ
สืบคนขอมูลพืชสมุนไพร

วีรยุทธ  เลิศนที1* วรวุฒิ  ออนเอ่ียม1 และ บุษบา เผาทองจีน2  

1ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสขุภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร จ.นครปฐม 
2ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร จ.นครปฐม  

*E-mail: lertnattee_v@su.ac.th

บทคัดยอ 

ความรูเรื่องพืชสมุนไพรมีสวนสาํคัญตอการใหบรกิารดานเภสัชกรรมอยางมีคุณภาพ ดังนั้นนักศึกษาเภสัชศาสตรควร
ไดรับการฝกฝนทักษะท่ีเกี่ยวของกับการสืบคนขอมูลดานพืชสมุนไพร ซึ่งการใชคําสําคัญในแตละหมวดเพ่ือใชในการสืบคนมี
สวนสําคัญในการไดขอมูลที่ตรงกับความตองการ โดยขอมูลที่ไดจากการสืบคนเหลานี้อาจจะนํามาจากหนังสือ วารสารตีพิมพ
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้นการใหทักษะพ้ืนฐานในการสืบคนจึงเปนสิ่งที่
จําเปน คณะผูวิจัยจึงไดสรางนวัตกรรมสําหรับการเสริมสรางทักษะการสืบคนดวยเครื่องมือสําหรับทดสอบวัดระดับทักษะการ
สืบคนขอมูลพืชสมุนไพรและระบบสถาปนาองคความรูพืชสมุนไพรเพ่ือการศึกษา โดยใชขอมูลเชิงบูรณาการของพืชสมุนไพร
เปนตนแบบในการจัดการองคความรูใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตรช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 568352 สารสนเทศศาสตร
สําหรับบุคลากรสุขภาพ ในหัวขอปฏิบัติการ การจัดการองคความรู ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนักศึกษาจะไดเรียนรูหลักการของการใหคําสําคัญ โดยใชขอมูลพืชสมุนไพรเปนตัวอยางใน
การสืบคน จากแนวทางน้ีเมื่อการเรียนสิ้นสุดลง พบวานักศึกษามีความสามารถในการสืบคนขอมูลสมุนไพรดวยการกําหนดคํา
สําคัญไดดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนจะมีการเรียนการสอน อีกทั้งผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีเกี่ยวของกับ
ทักษะการสืบคนอยูในระดับที่ดี ดังน้ันแสดงใหเห็นวานวัตกรรมดังกลาวสามารถนํามาใชกับการเรียนการสอนเพ่ือการสืบคน
ขอมูลพืชสมุนไพรรวมทั้งอาจสามารถนําไปประยุกตใชกับหัวขออื่น ๆ ไดตอไปในอนาคตอีกดวย 

คําสําคัญ: ทักษะการสืบคน คําสําคัญ สมุนไพร เภสัชศาสตร การเรียนแบบผสมผสาน 
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The development of innovative blended learning and teaching methods to 

enhance skills in searching for medicinal plant information. 
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Abstract 

Knowledge of medicinal plants plays as an important role in providing quality pharmaceutical 

services. Therefore, pharmacy students should be trained in skills related to searching information on 

medicinal plants. The use of keywords in each category for searching is an important part in obtaining 

the right information, which the information from these searches may be from books, publication 

journals or electronic documents that can be searched through the internet. Therefore, providing basic 

search skills is necessary. The research team has created an innovation for strengthening search skills 

with tools for measuring the skill level in searching for medicinal plants information, and a system for 

establishing medicinal plant knowledge for education. By using the integrated information of medicinal 

plants as a model for knowledge management, 2nd year pharmacy students of Silpakorn University who 

enrolled in second semester 2018/course 568352 “Informatics for Health Professionals” on topics 

“Knowledge management”, where students will learn the principles of keywords by using medicinal 

plant information as an example to search. From this approach when the study was over, it was found 

that students had the ability to search for herbs by assigning keywords better when compared to before 

teaching. In addition, the evaluation of student’s opinions and satisfaction in relation to learning of 

search skills were at a good level. Therefore, it can be demonstrated that such innovations can be 

applied to studies for searching information on medicinal plants and may be applied to other topics in 

the future. 

Keywords: Search skills, Keywords, Medicinal plants, Pharmacy, Blended learning 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ความรูเรื่องพืชสมุนไพรมีสวนสําคัญตอการใหบริการดานเภสัชกรรมอยางมีคุณภาพ เพื่อใหเกิดคุณภาพของการ
บริการดังกลาว นักศึกษาเภสัชศาสตรควรไดรับการฝกฝนทักษะท่ีเกี่ยวของกับสารสนเทศดานพืชสมุนไพร โดยเฉพาะการ
รวบรวมขอมูลและการเผยแพรขอมูล  อีกทั้งทักษะท่ีเกิดขึ้นกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Dede, 2010: 51-76)(Stedman, 

2015) นอกจากจะประกอบดวยสวนพ้ืนฐานองคความรูของศาสตรนั้นแลว ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะการใชชีวิตและงานอาชีพ 
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม รวมทั้งทักษะในเรื่องของสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ดังนั้นนอกจากนักศึกษาจะมีบูรณาการ
องคความรูและทักษะในศาสตรดานใดดานหน่ึงแลวควรมีบูรณาการขามศาสตรดวย ดวยเหตุดังกลาวหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเล็งเห็นความสําคัญของทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทําใหมี
การจัดการเรียนการสอนในรายวชิาดังกลาว 2 รายวิชา อันไดแก สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ และ สารสนเทศ
ศาสตรเภสัชกรรม ดังน้ันเพื่อใหสามารถประยุกตองคความรูและทักษะสารสนเทศศาสตรกับงานพืชสมุนไพร จึงไดพัฒนา
นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการองคความรูพืชสมุนไพร และมีการเรียนรูแบบผสมผสาน  (blended 

learning) ซึ่งในการเรียนรูแบบผสมผสานนั้นจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในลักษณะเรียนรูแบบออนไลนประมาณ 
30-79% (Allen et al., 2013) ในรายวิชาสารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพจึงไดจัดใหมีการสอนหัวขอหน่ึงเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรฝกใหนักศึกษาไดมีทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน พรอมทั้งบูรณาการใหสามารถสืบคน 
รวบรวม จัดเก็บ และเรียกใชขอมูลได  

การสืบคนขอมูลเปนทักษะท่ีสําคัญมากสําหรับเภสัชกร โดยเฉพาะขอมูลพืชสมุนไพรท่ีมีขอบเขตในการคนที่กวาง
มาก เนื่องจากมีความตอเนื่องจากภูมิปญญาเดิมของแตละทองถิ่นที่สืบเนื่องกันมายาวนาน ตลอดจนการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะทําใหทราบความจริงเก่ียวกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับการออกฤทธ์ิ (Ru et al., 2014) ปฏิกิริยา
ระหวางพืชสมุนไพรและยา (Wong et al., 2009) การใชคําสําคัญในแตละหมวดเพ่ือใชในการสืบคนจึงมีสวนสําคัญ
เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่ตรงกับความตองการ ดังนั้นการแบงหมวดหมูที่เกี่ยวของ เชน รูปภาพ ช่ือพืชสมุนไพร (Lertnatee et 

al., 2009) สรรพคุณ ขอควรระวังและความเปนพิษ (Bensoussan et al., 2002)(Chan et al., 2002) ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ 
จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน ขอมูลที่ไดจากการสืบคนเหลานี้อาจจะนํามาจากหนังสือ (Barnes et al., 2007) วารสาร ตาง ๆ ทั้งใน
รูปแบบเอกสารตีพิมพและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Sowter et al., 2016) ซึ่งในการ
หาขอมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนั้น การหาขอมูลดวยภาษาตางประเทศมีความจําเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ
ซึ่งจะมีขอมูลดานวิทยาศาสตรคอนขางมาก นอกจากนี้ในประเทศไทยมีการนําเครื่องยาจีนและตํารับยาจีนเขามาใช
คอนขางมาก การสืบคนขอมูลของพืชสมุนไพรและเครื่องยาจากพืชสมุนไพรเหลานี้คอนขางทําไดยาก เน่ืองจากตองใชคําศัพท
ในภาษาที่นักศึกษาไทยไมคุนเคย แหลงขอมูลที่นักศึกษาคนมาไดควรเปนแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ ดังนั้นการฝกทักษะในการ
คนสิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรที่จะนําความรูที่ไดมาจากการสบืคนไปใชประโยชนตอไป เนื่องจาก
นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชานี้อยูในปการศึกษาท่ี 2 จึงยังไมคอยมีประสบการณในการสืบคนขอมูล ดังนั้นการใหพื้นฐานในการ
สืบคนจึงเปนสิ่งที่จําเปนโดยนักศึกษาจะไดเรียนรูหลักการของการใหคําสําคัญ การสืบคนจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ไวยากรณ (Lau et al., 2010) และความหมายในการสืบคน โดยใชขอมูลพืชสมุนไพรเปนตัวอยางในการสืบคน ในงานวิจัยนี้
จึงมีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสรางทักษะในการสืบคนขอมูลพืช
สมุนไพรใหกับนักศึกษา  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของวิธีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตร โดยเนน
การพัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรจนสามารถเขาถึงเอกสารท่ีใหขอมูลพืชสมุนไพรท่ีนาเช่ือถือ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศผานเครื่องมือบนอินเทอรเน็ต  
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3. ขัน้ตอนการดําเนินงาน

งานวิจัยนี้ดําเนินการกับนักศึกษาเภสัชศาสตร ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชา 568 352 สารสนเทศศาสตรสําหรับ
บุคลากรสุขภาพ ในหัวขอปฏิบัติการ การจัดการองคความรู (knowledge management) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2561 ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีนักศึกษาเขาเรียนรายวิชาดังกลาว 157 คน  โดยใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนในชวงกอนเรียนและหลังเรียนพรอมทั้งทําแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในการเรียน จากนั้นนําผลประเมินท้ังหมดไปทําการวิเคราะหผลตอไป โดยมีขั้นตอนรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี ้

3.1 ออกแบบนวัตกรรมดานวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ในขั้นตอนน้ีมีการออกแบบนวัตกรรมดานวิธีการจัดการเรียนการสอนในหัวขอ การจัดการองคความรู โดยหลักการ
สําคัญคือ ใชเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต 2.0 ขึ้นไปเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยคําวาแลกเปลี่ยนนี้หมายถึงนักศึกษาตองมี
สวนในการใหขอมูลของตนเองและสามารถใชขอมูลรวมกันกับสมาชิกคนอื่น โดยกําหนดใหเปนเรื่องของพืชสมุนไพรซ่ึง
ประกอบดวยองคความรูในดานตาง ๆ คือ ช่ือพืชสมุนไพร ทั้งที่เปนช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือทองถิ่นไทย 
สรรพคุณของสมุนไพร รูปภาพสมุนไพร รูปเครื่องยาตาง ๆ ตําแหนงที่ตั้งของพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช นอกจากน้ีนักศึกษา
จะตองทําแบบทดสอบวัดระดับทักษะของการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรและไดรับงานมอบหมายเปนผูใหขอมูลพืชสมุนไพรคน
ละ 1 ตน และเมื่อใหขอมูลเสร็จแลวนักศึกษาทุกคนสามารถเห็นขอมูลของผูอื่นไดผานระบบสถาปนาองคความรูพืชสมุนไพร
เพื่อการเรียนรู  

3.2 ออกแบบและติดต้ังเคร่ืองมือสําหรับทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนของนักศึกษา 
ในขั้นตอนนี้จะทําการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือสําหรับทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรของ

นักศึกษา โดยนักศึกษาจะตองเขาสูระบบผานชื่อผูใชและรหัสผาน เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลวนักศึกษาจะไดรับการทดสอบ
วัดระดับทักษะการสืบคนท้ังกอนและหลงัการเรยีนรูบทเรียนการสบืคน โดยในการทดสอบนี้จะเปนการใหขอมูลพืชสมุนไพรซึ่ง
แตละตนจะประกอบดวย 7 หัวขอ คือ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือเคร่ืองยา ช่ือภาษาอ่ืน ๆ (อยางนอย 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน) 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ขอควรระวัง/ความเปนพิษ ผลิตภัณฑจากสมุนไพร และขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยนักศึกษาจะตอง
ระบุหลักการของคําสําคัญที่ใชในการสืบคนและตัวอยางคําสําคัญในแตละหัวขอ โดยระบบจะสามารถบันทึกหลักการสืบคน 
คําสําคัญในการสืบคน เอกสารอางอิงที่ใชในการสืบคน รวมทั้งการประเมินระดับทักษะการสืบคนของตนเอง ซึ่งสามารถเขาถึง
เครื่องมือดังกลาวไดที่ http://hinfo.su.ac.th/~lertnattee_v/herbsearchskill_2019 

3.3 ออกแบบและติดต้ังระบบสถาปนาองคความรูพืชสมุนไพรเพ่ือการศึกษา 
ในขั้นตอนน้ีจะทําการออกแบบและติดตั้งระบบสถาปนาองคความรูพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาลงในเครื่องแมขาย 

โดยจะมีความสามารถในการบันทึกและเผยแพร ช่ือพืชสมุนไพร ท้ังท่ีเปนช่ือวิทยาศาสตร ช่ือไทย ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือทองถิ่น
ไทย สรรพคุณของสมุนไพร รูปภาพสมุนไพร รูปเครื่องยาตาง ๆ ตําแหนงท่ีตั้งของพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช โดยผูสอนไดจดัทํา
ช่ือผูใชและรหัสผานเดียวกับที่ใชในระบบสําหรับทดสอบการสืบคน โดยในเวอรชันเพื่อการศึกษาน้ี ในการกําหนดช่ือทองถิ่น
พืชสมุนไพร ไดปรับใหสามารถกํากับการใหช่ือสมุนไพรภาษาตางประเทศไดละเอียดกวาในเวอรชันหลักที่ใชงาน ระบบนี้ติดตั้ง
ไวท่ี http://hinfo.su.ac.th/~kuiherbrx2019 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

เมื่อนักศึกษาเขาเรียนในคาบปฏิบัติการ ผูสอนจะมอบหมายงานใหนักศึกษาเปนผูใหขอมูลพืชสมุนไพรผานระบบ
สถาปนาองคความรูพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาคนละ 1 ตน นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนกอนเรยีน
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

พรอมทั้งใหคะแนนทักษะการสืบคนของตนเองในแตละหัวขอรวมทั้งหมด 7 หัวขอ เมื่อทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จ
เรียบรอยแลว ผูสอนจะทําการบรรยายหลักการสืบคนแลวใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนหลังเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง พรอมท้ังทําแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอน จากนั้นเมื่อครบกําหนด
สงงาน ผูสอนจะใหคะแนนระดับทักษะการสืบคนในแตละหัวขอของนักศึกษาดวย ตัวอยางผลการทําแบบทดสอบวัดระดับ
ทักษะการสืบคนหลังการเรียนรูแสดงในภาพที่ 1 และตัวอยางของการใหขอมูลช่ือพืชสมุนไพรแสดงในภาพที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางผลการทําแบบทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนหลังการเรียนรู 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางของการใหขอมูลช่ือพืชสมุนไพร 

 4.1 ผลประเมินวัดระดับทักษะการสืบคนกอนและหลังเรียน 
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ผลประเมินวัดระดับทักษะการสืบคนกอนและหลังเรียน ถูกนํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และหาคา Z-test โดยจํานวนหัวขอที่กําหนดคําสําคัญเฉลี่ยตอพืชสมุนไพรมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน ระดับทักษะการสืบคนมี
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลที่ไดแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินวัดระดับทักษะการสืบคนกอนและหลังเรยีน 
หัวขอที่ใชในการประเมิน กอนเรียน หลังเรียน คา p หนึ่งทาง 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

จํานวนหัวขอท่ีกําหนดคําสาํคัญเฉลี่ย ตอพืช
สมุนไพร 

6.27 ±1.21 6.74 ±0.56* 0.000073059 

จํานวนเอกสารอางอิง ตอพืชสมุนไพร 3.71 ±2.96 2.66 ±2.71* 0.000631101 

ผลประเมินระดับทักษะการสืบคนโดยนักศึกษา 3.02 ±1.08 3.54 ±0.97* 0.000000000 

ผลประเมินระดับทักษะการสืบคนโดยอาจารย 2.94 ±1.40 3.51 ±1.54* 0.000013960 

จากตารางที่ 1 พบวาจากการใชสถิติคา Z-test ของประชากร 2 กลุม คือ กอนและหลังเรียน พบวา ทุกหัวขอที่
ประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 โดยหลังเรียนนักศึกษามีคาเฉลี่ยของจํานวนหัวขอที่กําหนดคําสําคัญมาก
ขึ้น และผลประเมินระดับทักษะการสืบคนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกอนการเรียนทั้งจากการประเมินตนเองของนักศึกษาและจาก
ผูสอน ซึ่งแสดงวานักศึกษามีความรูเก่ียวกับหลักการสืบคนเพิ่มมากขึ้นหลังจากฟงบรรยายจากผูสอน แตในหัวขอจํานวน
เอกสารอางอิงตอพืชสมุนไพรกลับพบวามีคาเฉลี่ยลดลงหลังจากการเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเอกสารอางอิงที่มีความนาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้นหลังจากฟงการบรรยาย ทําใหนักศึกษาเลือกแต เฉพาะเอกสารอางอิงที่
นาเชื่อถือและอาจไปทําการปรับลดเอกสารอางอิงท่ีไมนาเช่ือถือท่ีระบุไวตอนกอนเรียนออกไป สงผลใหจํานวนเอกสารอางอิง
ลดลง 

4.2 ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอน 

ผลประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเรียนการสอน ถูกนํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงในตารางท่ี 2  โดยคะแนน 1 คือนอยท่ีสุดและ 5 คือมากท่ีสุด 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคดิเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน 

หัวขอในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย สวนเบียงเบนมาตรฐาน 

1) การจัดการความรูดานพืชสมุนไพรเปนสิ่งที่สําคัญ 4.37 ±0.55 

2) ทานมีความสนใจเรื่องพืชสมุนไพรในระดับใด 3.88 ±0.65 

3) การรวมมือกันใหขอมูลสามารถทําใหสังคมไดรับประโยชนจากเวบ็ไซต KUIHerbRx 4.27 ±0.60 

4) การรวบรวมขอมลูสมุนไพรเปนสวนหน่ึงของการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 4.26 ±0.60 

5) การใหเอกสารอางอิงกํากับความคิดเห็นตางๆที่ใหเขาสูระบบมีความสําคญั 4.36 ±0.65 

6) ความเขาใจเกี่ยวกับการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรเพิ่มข้ึนหลังจากการเรยีน 4.12 ±0.58 

7) ขอมูลสวนท่ีใช สรรพคณุและวิธีเตรียมเปนประโยชนกับเภสัชกร 4.46 ±0.63 

8) ขอมูลเรื่องขอควรระวัง ความเปนพิษและรูปภาพตาง ๆ เปนประโยชนกับเภสัชกร 4.50 ±0.55 
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9) การสบืคนดวยภาษาตางประเทศชวยใหสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรไดมากข้ึน 4.32 ±0.68 

10) ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนตอการทํางานในอนาคตได 4.21 ±0.65 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาหัวขอ ขอมูลเรื่องขอควรระวัง ความเปนพิษและรูปภาพตาง ๆ เปนประโยชนกับเภสัชกร  มี
คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ 4.50 รองลงมาคือ ขอมูลสวนที่ใช สรรพคุณและวิธีเตรียม เปนประโยชนกับเภสัชกร มีคาเฉลี่ย
คะแนนอยูที่ 4.46 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาเห็นความสําคัญของความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรท่ีมีตอเภสัช แตอยางไรก็ตาม
กลับพบวานักศึกษามีความสนใจเรื่องพืชสมุนไพรในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนอยูที่ 3.88 ซึ่งเปนหัวขอประเมิน
เดียวจากท้ังหมดที่มีคะแนนอยูในระดับท่ีนอยกวา 4  

ในสวนหัวขอการประเมินที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทกัษะการสืบคนไดแก การสืบคนดวยภาษาตางประเทศจะชวยให
สืบคนขอมูลพืชสมุนไพรไดมากขึ้น ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนตอการทํางานในอนาคตได และความเขาใจ
เกี่ยวกับการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียน พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.32, 4.21 และ 4.12 ตามลําดับ ซึ่ง
ทั้งหมดมีคะแนนอยูในระดับที่ดี แสดงวารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเก่ียวกับทักษะการสืบคนพืชสมุนไพรประสบ
ความสําเร็จ 
 

5. สรุป 

การจัดการองคความรูเปนสิ่งที่สําคัญตอการทํางานท่ียั่งยืนและมีการพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง หลักการของ
การจัดการองคความรูคือการถายทอดองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจน จากองคความรูที่เปนรูปธรรม
ของบุคคลหลาย ๆ กลุม ซึ่งสามารถเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางกัน จะถูกนําไปสรางเปนความรูในตัว
บุคคลเพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพตอไป จากแนวทางน้ีคณะผูวิจัยไดสรางนวัตกรรมสําหรับการเสริมสรางทักษะ
การสืบคนดวยเครื่องมือสําหรับทดสอบวัดระดับทักษะการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพรและระบบสถาปนาองคความรูพืชสมุนไพร
เพื่อการศึกษา โดยใชขอมูลเชิงบูรณาการของพืชสมุนไพรเปนตนแบบในการจัดการองคความรู ใหกับนักศึกษาเภสัชศาสตร ช้ัน
ปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 568 352 สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ ในหัวขอปฏิบัติการ การจัดการองคความรู 
(knowledge management) ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
นักศึกษาไดรับมอบหมายใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล รวบรวมขอมูลที่นาเช่ือถือ และนํามาบันทึกลงใน
เครื่องมือที่จัดทํา และผลการบันทึกมาจัดสงเปนรายงาน เมื่อการใหขอมูลสิ้นสุดลง จากผลประเมินพบวานักศึกษามี
ความสามารถสืบคนขอมูลสมุนไพรดวยการกําหนดคําสําคัญไดดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนจะมีการเรียนการสอน อีกทั้งผลการ
ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีเกี่ยวของกับทักษะการสืบคนอยูในระดับท่ีดี ดังนั้นแสดงใหเห็นวานวัตกรรมดังกลาว
สามารถนํามาใชกับการเรียนการสอนเพื่อการสืบคนขอมูลพืชสมุนไพร รวมทั้งอาจสามารถนําไปประยุกตใชกับหัวขออื่น ๆ ได
ตอไปในอนาคตอีกดวย 

6. ขอเสนอแนะ 

 จากการทดลองใชนวัตกรรมวิธีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสรางทักษะในการสืบคนขอมูลพืช
สมุนไพรนั้น พบวายังมีขอจํากัดในเรื่องเวลาที่ใชในการเรียนคาบปฏิบัติการนั้นจํากัด โดยนักศึกษาจะตองทําการทดสอบทักษะ
การสืบคนขอมูลทั้งกอนและหลังเรียน โดยแตละครั้งใหเวลา 30 นาที ซึ่งนักศึกษาอาจจะทําแบบทดสอบไดดีขึ้น ถาสามารถ
ขยายระยะเวลาในการทําการทดสอบใหมากข้ึนได 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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ผูวิจัยขอขอบคุณ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยใน ป
การศึกษา 2562 
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การสอนหรือการสอนออนไลนแบบถายทอดสดได โดยตัวฐานกลองจะสามารถตรวจจับตําแหนงของผูสอนที่อยูหนาช้ันเรียนได
โดยใชเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR) จํานวนสามตัวท่ีติดต้ังหางกัน 5 เซนติเมตรในแนวราบ เพ่ือใหเกิดการแบงโซนได 
5 โซน คือโซนซายสุด ซาย กลาง ขวา และขวาสุด เมื่อฐานกลองอัจฉริยะสามารถระบุตําแหนงของผูสอนไดแลวจะทําการหมุน
หนากลองไปยังตําแหนงที่ผูสอนยืนอยู โดยระยะตรวจจับที่ดีที่สุดจะอยูในระยะสามเมตร นอกจากนั้นฐานกลองอัจฉริยะยัง
สามารถควบคุมแบบไรสายเพื่อใหกลองหันไปในทิศทางที่ไดกําหนดเอาไวลวงหนาเชน  จอโปรเจคเตอร เปนตน จากผลการ
ทดสอบพบวาตัวฐานกลองอัจฉริยะสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไว โดยสามารถติดตามผูใชงานท่ีกําลังเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วไมเกิน 1 เมตร/วินาที และที่อยูหางกันในระยะ 2-4 เมตร  

คําสําคัญ:  ฐานกลองอัจฉริยะ ไมโครคอนโทรลเลอร โมชั่นเซนเซอร 
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Smart camera-mounted base for tracking users 
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Abstract 

The objective of this research is to build a low cost smart camera-mounted base for tracking 

users for uses in live recording or online teaching. The camera-mounted base can be used to detect the 

position of a user or instructor who is teaching in front of the class by using three motion sensors (PIR) 

that are installed 5 centimeters apart horizontally. With this configuration, It can create 5 sensing zones 

which are far left, left, middle, right and far right zones. When the smart camera-mounted base can 

specify the position of the user, it will rotate the camera to the position where the user is. The best 

detecting distance is within a three-meters range. In addition, the smart camera-mounted base can be 

controlled wirelessly so that the camera is pointing in a predetermined direction, such as a projector 

screen. From the test results, the smart camera-mounted can operate as designed and track a user’s 

movement at speeds of not more than 1 m / s and at a distance between  2 and 4 meters away. 

Keywords: Smart camera base, Microcontroller, Motion Sensor 
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1. บทนํา  

ในการเรียนการสอนในช้ันเรียนสวนใหญ ผูสอนจะเปนผูบรรยายเน้ือหาตาง ๆ อยูหนาช้ันเรียนเพื่อใหความรูกับ

ผูเรียน (พิชญา เพ่ิมไทย และอนุรักษ อาทิตยกวิน , 2557: 99) ผูสอนอาจจะยืนหรือเดินบรรยายอยูบริเวณหนาช้ันเรียน 

โดยอาจจะใชกระดานหรือสไลด (เชน Power Point) ประกอบการบรรยาย ในบางกรณีผูสอนหรือสถานศึกษาอาจตองการ

บันทึกการเรียนการสอนไวเปนวีดิทัศน (จิตราภรณ ช่ังกริส, 2559: 10) เพื่อใหนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนไดเอง 

หรือทําเปนสื่อการสอนออนไลน (Breslow et al., 2013: 13-15) นอกจากน้ันดวยเทคโนโลยีในปจจุบันผูสอนสามารถที่จะทํา

การบันทึกวีดิทัศนการเรียนการสอนของตนเองได โดยใชกลองท่ีอยูในโทรศัพทมือถือท่ัวไป (อุมาพร แกวทา, 2558: 14) จึงทํา

ใหการบันทึกวีดิทัศนสามารถทําไดโดยงาย ซึ่งจะเห็นวาในปจจุบันนี้มีการทําวีดิทัศนการสอนในวิชาตาง ๆ มากมาย (ชนินทร 

ตั้งพานทอง, 2560: 3-4) 

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากผูสอนไมไดยืนสอนอยูกับที่ แตตองมีการเขียนกระดานและเดินไปมาอยูหนาช้ันเรียน 

(วิจารณ พานิช, 2556: 27) จึงทําใหการบันทึกวีดิทัศนในช้ันเรียนทําไดดวยความยากลําบาก ดังนั้นผูสอนจะแกปญหา 

การบันทึกวีดิทัศนได 4 วิธี คือ 1) ใหกลองนั้นจับภาพอยูที่กระดานหรือสไลดตลอดเวลา มักจะใชสําหรับการเรียนการสอนของ

ครูและอาจารยที่บรรยายเน้ือหาใหกับผูเรียน 2) ผูสอนจะน่ังหรือยืนอยูกับที่ เพื่อใหกลองสามารถจับที่ตัวผูสอนไดตลอดเวลา

แตก็จะทําใหผูเรียนไมสามารถเห็นขอมูลที่ผูสอนบรรยายอยูบนกระดานหรือสไลดได และมักจะใชวิธีนี้ในการสนทนาหรือ

ประชุม 3) ใชผูดูแลเพื่อควบคุมหนากลองใหตรงกับผูสอนหรือจับภาพขอมูลบนกระดานหรือสไลดตามสถานการณที่จําเปน แต

วิธีนี้จําเปนตองมีคาใชจายในการจัดหาผูดูแลซึ่งตองใชงบประมาณอยางมากในการจัดการ (สุทัศน ชํานาญดู, 2560: 4-6)  

และ 4) ใชกลอง 2 ตัว จับภาพผูสอน และกระดานหรือสไลดจากนั้นจึงนํามาตัดตอเขาดวยกัน  แตวิธีนี้ผูสอนสวนใหญไม

สามารถทําไดเพราะตองใชเวลาและอาศัยความสามารถ ผูสอนบางคนจึงอาจตองจางผูเช่ียวชาญมาทําการเรื่องนี้โดยเฉพาะ  

จากวิธีการทั้ง 4 วิธีจะเห็นวาวิธีการที่ 1 ถึง 3 นั้น สามารถนํามาใชในการสอนไดทั้งในแบบออนไลนและแบบ

ถายทอดสด ซึ่งจะเห็นวาการถายทอดสดโดยทั่วไปจะใชวิธีที่ 1 และ 2 มากที่สุด (ปญญสลิชา เจริญพูล, 2556: 6-7) เน่ืองจาก

เปนวิธีที่ประหยัดและทําไดงายและไมตองมีผูควบคุมเฉพาะ สวนวิธีที่ 3 เปนวิธีที่เหมาะสมในการถายทอดสดและการบันทึก 

วีดิทัศนการสอนหนาช้ันเรียนเพราะไมตองใชอุปกรณราคาแพง (ถาไมนับรวมการจางผูควบคุมกลอง) เปนวิธีที่สามารถ 

มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดงายกวา (ผูเรียนจะมีความรูสึกเหมือนกับไดเรียนในช้ันเรียนจริง ๆ) จึงทําใหวิธีนี้เหมาะสมกับ 

การสอนแบบถายทอดสดหรือใชเพื่อบันทึกวีดิทัศนการเรียนการสอน มากกวาเมื่อเทียบกับอีก 3 วิธีที่กลาวมาขางตน 

ถึงแมวาในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถใชการสอนแบบถายทอดสดได (Cuaca et al., 2017: 267-273)  

เชน Zoom (สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร , 2563: 1-17)  ที่สามารถเห็นทั้งผูสอน

และสไลดไดในเวลาเดียวกัน แตไมเหมาะกับการบันทึกวีดิทัศนการบรรยายหนาช้ันเรียนของผูสอน เพราะจะตองใชกลองจาก

คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือซึ่งตองน่ังอยูกับท่ี นอกจากน้ันจะตองมีคาใชจายในการใชโปรแกรม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาอุปกรณที่จะทําหนาที่แทนผูควบคุมกลองเพื่อใหผูสอนสามารถบันทึก

วีดิทัศนการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือการสอนออนไลนแบบถายทอดสดทําไดงายข้ึนและประหยัด จึงมีแนวคิดที่จะสราง

ฐานกลองอัจฉริยะสําหรับติดตามผูใชงานราคาประหยัด (ขอเรียกสัน้ๆวา “ฐานกลองอัจฉริยะ”) ที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่

ของผูสอนเพ่ือใชในการบันทึกวีดิทัศน หรือเพื่อใชสําหรับการสอนในแบบถายทอดสดได 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสรางฐานกลองอัจฉรยิะสําหรบัติดตามผูใชงาน  

2. เพื่อหาคุณสมบัติของฐานกลองอัจฉริยะสําหรับติดตามผูใชงาน 
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3. ขอบเขตของงานวิจัย 

1. สามารถควบคุมโดยผูสอน ใหไปทีต่ําแหนงท่ีตองการได

2. ใชไดกับกลองมือถือขนาดความกวางไมเกิน 80 มิลลิเมตร

3. ระยะหางในการติดตามเปาหมายในโหมดอัตโนมตัิ ไมเกิน 4 เมตร

4. สามารถควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลในระยะ ไมเกิน 30 เมตร

5. แกนหมุนควบคุมสามารถทํามุมของการหมุนได +90O จากศูนยกลาง

6. มีคาความผิดพลาดในการติดตามผูสอนไมเกิน 10 เปอรเซ็นต

4. วิธีการดําเนินงาน

 4.1 การสรางฐานกลองอัจฉริยะ 
ฐานกลองอัจฉริยะเปนอุปกรณสําหรับติดกับกลองของโทรศัพทมือถือ (ขอเรียกสั้นๆวา “กลองมือถือ”) สําหรับนําไป

ติดตั้งเขากับขาต้ังกลอง (Tripod) หรือวางไวบนโตะ เพื่อควบคุมทิศทางของกลองมือถือใหหมุนตามผูสอนได โดยไมตองติดตั้ง

อุปกรณใด ๆ ไวที่ตัวผูสอน แนวคิดหลักการทํางานฐานกลองอัจฉริยะ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แนวคิดหลักการทํางานฐานกลองอัจฉริยะ 

หลักการทํางานของฐานกลองอัจฉริยะจะอาศัยเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนที่ของผูสอนจํานวน 3 ตัว 

แลวทําการประมวลผลดวยไมโครคอนโทรเลอร  18F452 เพื่อควบคุมมอเตอรใหมอเตอรหมุนตามการเคลื่อนที่ของผูสอนได 

รวมท้ังยังสามารถควบคุมใหฐานกลองอัจฉริยะหันหนาไปยังจุดที่ตองการ (เชนจอโปรเจคเตอร) ไดเปนตน โดยมี

บล็อกไดอะแกรมแสดงหลักการทํางานของระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 2  และแผนวงจรพิมพของวงจรควบคุมฐานกลองอัจฉริยะ

ที่ประกอบเสร็จแลว ดังแสดงในภาพท่ี 3-4 

ภาพท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมของฐานกลองอัจฉริยะ 
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ภาพท่ี 3 การติดตั้งอุปกรณบนแผนวงจรพิมพ ภาพท่ี 4 ฐานกลองอัจฉริยะ 

4.2 การเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในการควบคุมฐานกลองอัจฉริยะ มีการแบงโปรแกรมควบคุมออกเปน 2 โปรแกรมหลัก ไดแก โปรแกรมควบคุมการ

ทํางานแบบอัตโนมัติและโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยผูใช  

 

ภาพท่ี 5 ผังงานการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานแบบอัตโนมตัิ 

ในโหมดการทํางานแบบอัตโนมัติ การตรวจจับผูสอนหรือผูใชงานจะใชเซ็นเซอร  PIR (Passive Infrared Sensor, 

เซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว) จํานวน 3 ตัวท่ีวางหางกัน 5 เซนติเมตร บนฐานทรงกระบอก ดังแสดงในภาพท่ี 5 (ตําแหนง 

S1 S2 และ S3 เมื่อมองจากดานบน) โดยเซ็นเซอร PIR จะมีมุมตรวจจับประมาณ 60 องศา บางตําแหนงจึงมีพื้นที่ตรวจจับ

ซอนทับกันทําใหสามารถแบงตําแหนงการตรวจจับออกไดเปน 5 โซนคือโซน P1-P5 ซึ่งจะถูกนํามาใชในการหมุนกลองไปยัง

ตําแหนงที่ประมวลผลได  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ตําแหนงของโซนท่ีสมนัยกับการตรวจจับของเซ็นเซอร PIR  

ตัวเซ็นเซอรที่ตรวจจับผูใชได S1 S1 +S2 S2 S2 +S3 S3 

ตําแหนง P1 P2 P3 P4 P5 

จากตารางที่ 1 ถาตัวเซ็นเซอร S1 สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวไดเพียงตัวเดียว นั่นหมายความวาผูใชงาน 

อยูในตําแหนงโซน P1  ระบบก็จะสั่งใหฐานกลองหมุนไปตําแหนงที่ P1  และถาตัวเซ็นเซอร S1 และ S2  สามารถตรวจจับ

การเคลื่อนไหวไดพรอมกัน ก็หมายความวาผูใชงานอยูในตําแหนง P2 เปนตน (ดูภาพที่ 5 ประกอบ) ในสวนอื่น ๆ ก็จะมี

หลักการทํางานเชนเดียวกัน 

4.3 การทดสอบหาประสิทธิภาพฐานกลองอัจฉริยะ 

การทดสอบฐานกลองอัจฉริยะ จะทําการทดสอบโดยการติดตั้งฐานกลองไวบนขาต้ังกลอง (Tripod)  และใช

โทรศัพทมือถือที่มีกลองยึดเขากับฐานกลองอัจฉริยะและวางไวหนาหองตรงกลาง หางจากกระดานไวทบอรด 5 เมตร  

(ดูภาพที่ 5) โดยกลองจะถูกตั้งใหหันไปทางหนากระดาน (ตําแหนง 0 องศา) และผูใชงานจะยืนอยูหนากลองเปนสภาวะ

เริ่มตน การทดสอบจะมีรายละเอียดดังนี ้

4.3.1 การทดสอบการติดต้ังฐานกลองอัจฉริยะทั้งในระยะความสูงจากพ้ืนและระยะหางกับเปาหมาย 
การทดสอบจะแบงออกเปน 5 ชุด โดยผูใชงานจะยืนที่ตําแหนงที่หางจากฐานกลองอัจฉริยะที่ระยะ 1 ถึง  

5 เมตร (ดูภาพที่ 5 ประกอบ) โดยแตละชุดของการทดสอบผูใชงานจะเร่ิมเดินจากตําแหนง P1 ไปจนถึง P5 ดวยความเร็ว
ประมาณ 1 เมตรตอ 1 วินาที 

4.3.2 การทดสอบความเร็วในการติดตามเปาหมาย 
การทดสอบจะทดสอบที่ระยะหางท่ีไกลท่ีสุดท่ีไดจากการทดลองหัวขอ 4.3.1 และเดินดวยความเร็วตาง ๆ กัน

จากตําแหนง P1 ไปจนถึง P5 รวมระยะทางประมาณ 5 เมตร โดยความเร็วในการเดินจะใชวิธีจับเวลาเพ่ือนํามาคํานวณหา

ความเร็วในการเดิน 

4.3.3 การทดสอบระยะการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล 
การทดสอบระยะการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลจะทําโดยใหผูใชงานเดินรอบตัวฐานกลองอัจฉริยะและกด

รีโมทเพื่อควบคุมการสั่งงานใน 4 โซนคือ A, B , C และ D ทีใ่นระยะ 1-4 เมตรดังแสดงในภาพที่ 7 

ภาพท่ี 6 ฐานกลองอัจฉริยะที่ตดิตั้งเรียบรอยแลวเพ่ือการทดสอบ 
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ภาพท่ี 7 ผังการทดสอบการควบคุมดวยรโีมทคอนโทรล 

5. ผลการทดสอบ  

5.1 ผลการทดสอบการติดต้ังฐานกลองอจัฉริยะทั้งในระยะความสูงจากพ้ืนและระยะหางกับเปาหมาย 
ผลการทดสอบการติดตั้งฐานกลองอัจฉริยะทั้งในระยะความสูงจากพื้นและระยะหางกับเปาหมายไดแสดงไว 

ในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2  ผลการตรวจจับเปาหมายที่ระยะหางและความสูงของการติดตั้งฐานกลองอัจฉริยะ 

ระยะหาง (เมตร) 
ความสูงของการติดตั้ง (เซนติเมตร) 

100 120 150 

1 X X X 

2 / / / 

3 X / / 

4 X X / 

5 X X X 

หมายเหต ุ: เครื่องหมาย / หมายถึงหันกลองไดถูกตอง X หมายถึงหันกลองไดไมถูกตอง 

จากตารางท่ี 2 พบวา เซนเซอรจะสามารถตรวจจับผูใชงานหรือทํางานไดดีเมื่อฐานกลองอัจฉริยะกับเปาหมาย
อยูในระยะหาง 2-4 เมตร และระยะความสูงที่ 150 เซนติเมตร 

5.2 ผลการทดสอบความเร็วในการติดตามเปาหมาย 

ผลการทดสอบความเร็วในการติดตามเปาหมายของฐานกลองอัจฉริยะไดแสดงไวในตารางท่ี 3  

ตารางที่  3 ผลการทดสอบความเร็วในการติดตามเปาหมาย  

ครั้งที่ ระยะเดิน 
(เมตร) 

เวลาท่ีใชในการเดิน  
(วินาที) 

ความเร็ว  
(เมตร/วินาที) 

เซนเซอรตรวจจับวัตถุเจอในระยะตาง ๆ 

เซนเซอร S1 เซนเซอร S2 เซนเซอร S3 

1 5 7 0.7 / / / 

2 5 6 0.8 / / / 

3 5 5 1 / / / 

4 5 4 1.25 / / X 

5 5 3 1.6 X / X 

หมายเหต ุ: เครื่องหมาย / หมายถึงเซนเซอรตรวจจับได และ X หมายถึงเซนเซอรตรวจจับไมพบ 
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จากตารางที่ 3 พบวา ความเร็วสูงสุดของเปาหมายหรือผูใชงานที่ฐานกลองอัจฉริยะสามารถตรวจจับไดทันคือ 

1 เมตร/วินาที โดยกลองสามารถหันหนากลองเพ่ือบันทึกวีดิทัศนไดโดยมีภาพของผูใชงานอยูในเฟรม 

5.3 ผลการทดสอบระยะการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล 

ผลการทดสอบระยะการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลไดแสดงไวในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระยะการควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล 

ระยะหาง (เมตร) รีโมทคอนโทรลควบคุมการหมุนฐานกลองอัจฉริยะในระยะตาง ๆ 
โซน A โซน B โซน C โซน D 

1 / / / / 

2 / / / / 

3 / / / / 

4 X / / X 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย / หมายถงึสั่งงานได และ X หมายถึงสั่งงานไมได 
จากตารางที่ 4 พบวา รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมใหฐานกลองอัจฉริยะหันไปยังตําแหนงท่ีตั้งไวลวงหนาไดดี

ในระยะ 1-3 เมตร 

6. สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติของฐานกลองอัจฉริยะ พบวา ฐานกลองอัจฉริยะสามารถทํางานไดตามที่

ออกแบบไว ฐานกลองอัจฉริยะสามารถทํางานไดสองโหมดการทํางาน คือ การทํางานแบบอัตโนมัติ และการทํางานแบบ

ควบคุมโดยผูใชงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
1. ควรติดตั้งใหฐานกลองอัจฉริยะกับผูใชงานอยูหางกันในชวง 2-4 เมตร

2. ควรติดตั้งฐานกลองอัจฉริยะใหอยูในระดับความสูง 150 เซนติเมตร

3. ความเร็วสูงสุดของการเคลื่อนทีข่องผูใชงานคือ 1 เมตร/วินาที

4. การสั่งงานฐานกลองอัจฉริยะดวยรีโมทคอนโทรลสามารถทํางานไดในระยะไมเกิน 3 เมตร

7. ขอเสนอแนะ

1. เพิ่มความละเอียดในการปรับมุมของฐานกลองอัจฉริยะ

2. ลดขนาดของฐานกลองอัจฉริยะใหเล็กลงเพื่อสะดวกในการพกพา

8. กติติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลลุวงไปไดดวยดีคณะผูวิจยัตองขอขอบพระคุณ ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะครศุาสตร

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เอื้อเฟอสถานท่ีในการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร และ 2) เพ่ือประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร กลุมเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 9 ทาน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) แบบประเมินขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนา
บทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) การสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิค
การสอนแบบจิ๊กซอร ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นตอนเลือกหัวขอเรื่อง (2) ขั้นตอนวิเคราะหหัวขอเรื่องเพ่ือพัฒนา
บทเรียน (3) ขั้นตอนออกแบบทเรียนรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร (4) ขั้นตอนสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (5) ขั้นตอนแกไขปรับปรุงบทเรียน 2) ภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร 3) แบบประเมินขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบน
คลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาบทเรียนการตูน
ออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอรพบวาสวนใหญมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก    
(x̄ = 4.47, S.D. = 0.08)   

คําสําคัญ: บทเรียนการ์ตนูออนไลน์ เทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร คลาวนเทคโนโลยี 
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Abstract 

The objectives of the research were 1)  to synthesize the steps of developing  online cartoon 
lessons on Cloud Technology together with a jigsaw teaching techniques, and 2) to assess the 
development of the online cartoon lessons models on Cloud Technology together with the jigsaw 
teaching techniques. The target group were nine experts in computer education. The instruments were 1) 
related data and researches, 2) the assessment form of the steps of teaching and learning, of the model 
of online cartoon development on cloud technology together with jigsaw teaching techniques. The 
statistics used for data analysis were mean and standard deviation. 

The results found that: 1) The synthesis of the online cartoon lessons development on Cloud 
Technology together with the jigsaw teaching techniques consisted of 5 steps which were (1) Steps for 
selecting subject topics, (2) Steps for analyzing subject areas for lesson development, (3) Steps for 
designing lessons with teaching techniques, (4) Steps for creating learning achievement tests, (5) Steps for 
editing and improving lessons, 2) the pictures showed the processes of developing the online cartoon 
lessons on Cloud Technology together with the teaching technique, 3) the assessment form of the 
teaching and learning process of the development model of the online cartoon lessons on Cloud 
Technology together with the jigsaw teaching techniques, 4) the evaluation result of the suitability of the 
online cartoon development model on Cloud Technology together with the jigsaw teaching techniques 
found that most of them were suitable at a high level (((((((( = 4.47, S.D. = 0.08). 

Keywords: Online cartoon lessons, Jigsaw teaching techniques, Cloud technology 

1. บทนํา
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชทางการศึกษามหีลาย ชองทาง และไดมีการพัฒนาดําเนินการมาโดยตลอดซึ่งพบวา มี

ทั้งประสบความสําเร็จ และไมประสบผลตามที่คาดหวังการจัดการเรียนการสอนที่จะตองพัฒนาคน ใหเปนคนโดย  สมบูรณทั้ง
สติปญญา และอารมณ จะตองมีวิธีการท่ีหลากหลายแตอยูบนพื้นฐานของการจัดการท่ีเปนระบบ  จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ 
สังคมไทย จะตองดําเนินการศึกษาและพัฒนาอาจจะมี ขอจํากัดในหลาย ๆ ดานก็ตามแตในยุคปจจุบันจะตอง สรางเสนทาง
การเรียนรูใหกับเดก็ไทย เพื่อใหไปสูความ เปนสากล ทางเลือกอีกหนึ่งทางท่ีสอดคลองกับเหตุผล การณปจจุบันและจะเปนไป
ตามสถานการณตาง ๆ ในอนาคตการสรางบนเรียนแบบการตูนแอนิเมชัน แมกระท้ังการทดสอบการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งอาจ
อยูในรูปแบบท่ีตางกัน ตามหนวยงานหรือสถาบัน ตาง ๆ (พรทิพย  เลหงส และคณะ, 2557) 

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการมีแผนยุทธศาสตรภายในป 2555-2558 ดานการสงเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) โดยสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับการเรียนรูจัดใหมีการพัฒนาและ
ยกระดับสถาบันการศึกษาใหมีความสามารถเฉพาะ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือผลิตบุคลากรใหมีทักษะ
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ความเชี่ยวชาญสูง สรางแรงจูงใจเพ่ิมศักยภาพสงเสริมการผลิตและพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางดานวิชาชีพทางดาน การวิจัย
ที่มีคุณภาพสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง สรางเครือขายการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
และทรัพยสินทางปญญา(กระทรวงศึกษาธิการ , 2555) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนปจจัยที่เกื้อหนุนตอ
ประสิทธิภาพในการพัฒนา สงเสริมใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรูซึ่งการลงทุนมีมูลคา
สูงจึงเปนขอจํากัดของหนวยงานที่มีงบประมาณจํากัดดังนั้นเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งจํากัด (Cloud Computing) จึงเปน
ทางเลือกในการนํามาใชเพ่ือลดการลงทุนและเพิ่มความยืดหยุนทางดานงบประมาณ มีสวนชวยในเรื่องการจัดการศึกษา
ทางไกลผานอินเทอรเน็ตสามารถรองรับแนวคิดและการพัฒนาเครือขายสังคม  (Social Network) โดยเช่ือมตอออนไลนกับ
เซิรฟเวอรหลายแหงชวยใหการจัดการ สะดวกรวดเร็วเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงตอบสนองสังคมแหงการเรียนรู (สวางนภา 
ตวนภูษา. 2556) 

ผูวิจัยจึงเห็นควรท่ีจะสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ซึ่งเปนวิธีเรียนรูที่ชวย
ใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกันทําใหนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแตละคน
ทราบบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึงกัน
และกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ ( อัญญปารย        
ศิลปะนิลมาลย, 2557) การเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ สมาชิกท่ีออนในกลุม
จะไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ใหสูงข้ึนได  

2. วัตถุประสงคของวิจัย
1. เพื่อสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอน

แบบจ๊ิกซอร ในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร 1 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2. เพ่ือประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบ
จิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
   3.1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลนในรูปแบบการสอนจิ๊กซอร 
       ผูวิจัยไดสังเคราะหการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอน

แบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่สรางข้ึนโดยประกอบดวย ดังนี ้
  3.1.1 ศึกษาวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวน
เทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

3.1.2 ขั้นตอนออกแบบบทเรียนรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร 
     ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดสังเคราะหการพัฒนาบทเรียนออนไลนในรูปแบบการสอนจ๊ิกซอร 

        3.1.3 สรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการจดัการเรียนรู 
         ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ

เทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามมาตรวัด 5 ระดับ 
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558: 173) และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ ดังน้ี  

 ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มคีวามเหมาะสมนอย 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

3.1.4 ประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 
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         ผูวิจัยไดนําการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอน
แบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน เพื่อทําการ
ประเมิน โดยคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนอยางนอย 5 ปข้ึนไป หรือ มีวุฒิปริญญาโท
ขึ้นไปสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และสาขาที่เกี่ยวของ ประกอบดวย อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ทาน อาจารย
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ทาน และอาจารยระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน รวมทั้งหมด 9 ทาน 

     3.1.5 สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิด 
             ผูวิจัยไดนําผลการประเมนิการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิค

การสอนแบบจิ๊กซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนออนไลนในรูปแบบการสอนจ๊ิกซอร ไดผลการวิจัย ดังน้ี 
4.1 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการ

สอนแบบจ๊ิกซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แสดงการสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการ
สอนแบบจ๊ิกซอร  

จากภาพที่ 3 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ
เทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเลือกหัวขอเรื่อง
   เปนขั้นตอนเลือกหัวขอเรื่องที่สนใจหรือหัวขอที่เราตั้งใจจะพัฒนาใหดีขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยีใหมเขามามี

สวนรวมในการวิจัยครั้งน้ี 
2. ขั้นตอนวิเคราะหหัวขอเรื่องเพื่อพัฒนาบทเรียน

              เปนการวิเคราะหเนื้อหาโดยจัดทําเปนตารางวิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูนําไปให ผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหาประเมินความสอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูของแตละ หนวยการเรียน ซึ่งการวิเคราะหขอบเขตของ
เนื้อหาประกอบดวย หนวยการเรียนยอย จุดประสงคการเรียนรู บทนํา เนื้อหาท่ีนําเสนอผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ บทสรุป 

3. ขั้นตอนออกแบบทเรียนรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอร
3.1 เขียนแผนผังบทเรียน (Flowchart) เพื่อกําหนดชองทางการเขาสูเน้ือหาในบทเรียนและการเช่ือมโยง

สื่อสารภายในและภายนอกบทเรียน แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและดานสื่อการสอน ตรวจสอบ
ความถูกตองและเหมาะ 
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3.2 ออกแบบโครงสรางนําเสนอเนื้อหาและสื่อตาง ๆ (Storyboard) เพื่อดูความ เหมาะสมของเว็บเพจแต
ละหนา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร และดาน สื่อการสอนตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม 

3.3 ทําการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลนตามโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาและ สื่อตาง ๆ 
(Storyboard) ที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกใชโปรแกรมในการผลิตที่เหมาะสม 

3.4 ตรวจสอบบทเรียนที่ผลิตขึ้น เพื่อหาขอบกพรองและขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไข แลวทําการ
นําบทเรียนขึ้นเครื่องแมขาย (Up Load to Server) เพื่อแสดงผลจริง บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.5 ตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองและเหมาะสมขององคประกอบบทเรียนออนไลน การเขาสู
เนื้อหา ความถูกตองของเน้ือหา การออกแบบสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ การเช่ือมโยง ของขอมูล เปนตน 

4. ขั้นตอนสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เริ่ม
จากการกําหนดจํานวนขอสอบตามจุดประสงคการเรียนรู สรางตารางวิเคราะห ขอสอบโดยยึดตามจุดประสงคการเรียนรู 
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหขอสอบ นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานวัดผลทําการประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู นําขอสอบที่ไดไป
ทดลองใชเพื่อหาคาความยาก และคาอํานาจจําแนก แลวทําการคัดเลือกขอสอบที่มีคาตามเกณฑที่กําหนด  นําขอสอบที่ผาน
เกณฑมาหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ และสามารถนําไปใชจริงในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.  ขั้นตอนแกไขปรับปรุงบทเรียน 
            อยางไรก็ตามบทเรียนออนไลนท่ีผานกระบวนการหาประสิทธิภาพดังกลาวขางตน ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง
ตอเนื่อง ท้ังน้ีเพราะผูสอนมีความจําเปนในการปรับปรุงเนื้อหา สารสนเทศใหม ๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนของผูเรียนโดยผูสอน ตองคํานึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลนที่ถูกตอง และนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุ
ตามจุดมุงหมาย 

4.2 ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊ก
ซอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับ 
    เทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร  
ที่ รายการประเมิน คาเฉล่ีย ( ) S.D. แปลผล 
1 เปดโอกาสใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 4.56 0.68 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2 เปดโอกาสใหนกัเรียนมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการเรียนรู 4.22 0.63 มีความเหมาะสมมาก 
3 สงเสริมใหนักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4.67 0.67 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 4.78 0.63 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
5 เปดโอกาสใหนกัเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง 4.44 0.68 มีความเหมาะสมมาก 
6 นักเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอน 4.67 0.67 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
7 สงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.56 0.68 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.78 0.63 มีความเหมาะสมมากที่สุด 
9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพ่ือน 4.11 0.74 มีความเหมาะสมมาก 
10 นักเรียนไดนําความรูที่เรียนไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน 4.33 0.67 มีความเหมาะสมมาก 
11 เช่ือมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชวีิตจริง 4.33 0.82 มีความเหมาะสมมาก 
12 ใชกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัต ิ 4.44 0.68 มีความเหมาะสมมาก 
13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุม 4.78 0.63 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม 4.78 0.63 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
15 จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศการเรียนที่แจมใสและเปนมิตร 4.56 0.68 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
16 ใชส่ือสอดคลองกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน 4.33 0.67 มีความเหมาะสมมาก 
17 จัดกิจกรรมไดสอดคลอง และเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 4.33 0.67 มีความเหมาะสมมาก 
18 มีการประเมินผล 4.56 0.68 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
19 ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพ่ือน 4.22 0.79 มีความเหมาะสมมาก 
20 เช่ือมโยงการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 4.00 0.94 มีความเหมาะสมมาก 

รวม 4.47 0.08 มีความเหมาะสมมาก 
 

904



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวน
เทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร โดยรวมมีความเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.08 จึงสามารถนําไปพัฒนาตอไปได 

5. สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นตอนเลือกหัวขอเรื่อง (2) ขั้นตอนวิเคราะหหัวขอเรื่องเพ่ือพัฒนาบทเรียน (3) ขั้นตอน
ออกแบบทเรียนรวมกับเทคนิคการสอนแบบจ๊ิกซอร (4) ขั้นตอนสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (5) ขั้นตอน
แกไขปรับปรุงบทเรียน 

2. ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอน
แบบจ๊ิกซอร โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.08 ผลการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ขอ 4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม , ขอ 13  สรางปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนและนักเรียนกับกลุม, และ ขอ 14  เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.63  และผลการประเมินที่มีความเหมาะสมนอยท่ีสุดคือ ขอ 9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
ตนเองและเพื่อน มีความเหมาะสมมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 

6. อภิปรายผล
ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบบทเรียนการตูนออนไลนบนคลาวนเทคโนโลยีรวมกับเทคนิคการสอนแบบจิ๊ก

ซอรโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญญปารย  ศิลปนิลมาลย (2557) ไดศึกษาเร่ืองการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอร ในรายวิชาหลักการพื้นฐาน สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร ผลการศึกษาพบวา นักศึกษา
สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ = 4.72, S.D. = 0.23), พรทิพย เลหงส และคณะ (2557) ไดศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาบทเรียนแบบการตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน การอานเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชวงช้ันที่ 1 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนแบบการตนูแอนิเมชันบนแท็บเลต็มีความพึงพอใจ ในการใชบทเรียนออนไลน
อยูในระดับมาก, และ วิทวัส แกวสม (2562) ไดศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอรประกอบหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ผลการรศึกษาพบวา มีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอรประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 นักวิจัยและผูสนใจดานงานวิจัยสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนการวางแผนดําเนินการวิจัยได 
7.2 ควรมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูลเชนแบบสอบถาม การสนทนากลุม หรือการ

สัมภาษณเชิงลึก เปนตน 
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กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นพรัตน  เปยมบุญ1 จรินทร  อุมไกร  และ ไกยสิทธิ์  อภิระติง2 

1 นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2 อาจารยคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

bird_ee01@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
เพื่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 2) เพื่อประเมิน
กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จำนวน 10 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) แบบประเมินขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชปญหา
เปนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) กรอบแนวคิดการพฒันาการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐานประกอบดวย 6 
ขั้นตอน ไดแก (1) กำหนดปญหา (2) ทำความเขาใจกับปญหา (3) ศึกษาคนควา (4) รวบรวมขอมูล (5) สรุปผล (6) การ
แลกเปลีย่นแบงปน 2) ภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน 3) แบบประเมิน
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐาน 4) ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชปญหาเปนฐานพบวา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมาก  (x̄ = 4.9, S.D. = 0.2) 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนออนไลน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานปญหาเปนฐาน งานชางพื้นฐาน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop online teaching management. in order to learn 

vocational courses and technology on basic mechanics of Grade 8, The target group were 10 experts in 

computer education. The research instruments were 1) related documents and researches, 2) evaluation 

forms for online teaching and learning development by using problems as the base. The statistics used for 

data analysis were mean and standard deviation. 
The results of the research revealed that 1)  the synthesis of online teaching development steps. 

by using the problem as the base, which was consisted of 6 steps as follows:  (1)  Define the problem, (2) 
Understand the problem, (3)  Study and research, (4)  Collect the data, (5)  Conclusion, (6)  Sharing and 

sharing, 2)  the pictures showing the process of developing online teaching and learning management by 

using problems as the base, 3) assessment forms for teaching and learning Process, of development model 
for online teaching and learning development by using problems as the base, 4) the evaluation results of 

the suitability of the development of online teaching and learning model by using the problem as the 

base, found that most of them were suitable at a high level ( = 4.9, S.D. = 0.2) 

Keywords: Online Teaching Management, Problem-Based Learning, Basic Technician. 
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1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 กำหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ สามารถในการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดหลักการ 
ขอ 3 ซึ่งกำหนดไววา“สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดย ถือวาผูเรียนมีความสำคัญ
ที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 นี้ เองทำใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญก็เปน
ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  กำหนดใหมีตัวช้ีวัด
ที่ใชสมรรถนะที่สำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยยึด
หลักวา ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดการเรียนรูตองคำนึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล และใหความสำคัญทั้งความรู
และคุณธรรม ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู การออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพและบริบทของ
ผูเรียนการ กำหนดบทบาทของผูสอนและผูเรียน การใชสื ่อการเรียนรู ที ่หลากหลาย และการออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน และนำไปสูการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตอไป  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรูเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต การอาชีพและ
เทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทางานอยางมีความคิดสรางสรรค สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมี
ความสุข โดยมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552). 

ในการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยธรรมชาติของวิชาจะเปนการฝกทักษะการปฏิบัติ ซึ่งในการสอน
ทักษะในการปฏิบัติจะตองคอยดูแลใหทั่วถึง แตในการสอนมีผูสอนเพียงคนเดียว ตอนักเรียน 1 หอง ซึ่งมีจำนวนมาก ผูสอน
จะตองใหเวลาแนะนำแกผูเรียน ในเวลาที่จำกัด ทำใหการดูแลนักเรียนไมทั่วถึง หากมีสื่อที่สามารถใชทบทวนไดจะชวยให
นักเรียนสามารถฝกทบทวนหรือเรียนซ้ำในสวนท่ีไมเขาใจไดอีกครั้ง  

ในปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วและไดเปน เครื่องมือสำคญัใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝกอบรม รวมทั้งการถายทอดความรูดวย เทคโนโลยี (ศิริภรณ โทออน, 2556) 
ระบบการเรียนการสอนสมัยใหมไดใหโอกาสใหผูเรียนทุกคนสามารถ แสวงหาความรูจากแหลงอ่ืน ๆ ไดอยางมากมาย (ภัคจิรา 
รอดพน, 2553) บทบาทของครูผูสอนเริ่มเปลี่ยนแปลง กลายเปนผูชี้แนะแนวใหผูเรียนไปคนควาหาความรู ดังนั้นการสงเสริม
การคนควาใหกับนักเรียน นักศึกษาน้ันข้ึนอยูกับการนำเอารูปแบบใหมๆ ของการเรียน การสอนเขามาเปลี่ยนแปลงการจดัการ
กับองคความรูที่เกิดขึ้น จึง เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง ตอการพัฒนาองคกรใหขับเคลื่อนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปนวิธีการ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยเปนรูปแบบท่ีเกิดขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยเนนการสรางความรู
ใหม ซึ่งความรูใหมไดมาจากการเช่ือมโยงความรูเดิมของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดขั้นสูงตอไป โดยผูเรียนตองใช
กระบวนการทางานแบบกลุมเพ่ือระดมความคิดและแกปญหาเปนหลกั ซึ่งตองอาศัยความเขาใจ โดยการเรียน การสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน จะมีลักษณะสำคัญนั้นคือยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนรูแบบกระบวนการกลุม ครูเปนผูใหคาแนะนา มีการใช
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ปญหาเปนตัวกระตุน โดยปญหาที่ไดมาตองมีลักษณะคลุมเครือ สามารถแกปญหาไดหลายวิธีโดยที่ผูเรียนคนควาจากสื่อ
ภายนอกและหาคาตอบดวยตนเอง (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อสงัเคราะหกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรู 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

2.2 เพื่อประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรู รายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย

           3.1 ขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรู
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่สรางข้ึนโดยประกอบดวย ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวของกับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการ

เรียนรู หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับแกไข 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รายวิชางานชางพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    

2. วิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพื่อสรางกรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชตารางแสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

3. สังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อ

ประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

4. สรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปน

ฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามมาตรวัด 5 ระดับ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558: 173) และนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบ ใหคำแนะนำและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ ดังน้ี  

ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มคีวามเหมาะสมมาก 

ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
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 5. ประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  เพื ่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื ่อง งานชางพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 และแบบประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 8 ทาน ประเมิน โดยคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการจัดการเรียน
การสอนอยางนอย 5 ปขึ้นไป หรือ มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
อาจารยที่มีความรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  จำนวน 2 ทาน อาจารย
ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน  4 ทาน  และอาจารยระดับปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทาน  
 6. สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิด 

 ผูวิจัยไดนำผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปน
ฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 

4. ผลการวิจัย 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพ 
  และเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 
จากการศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

4.1 ผลการสังเคราะหกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 1 
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จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี ้  

1.1 ขั้นตอนกำหนดปญหา ในขั้นตอนการกำหนดปญหา (problem) ผูสอนแบงกลุมผูเรียน เพื่อรวมกันระบุ
ปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมายใหมีความชัดเจน 

1.2 ขั้นตอนทำความเขาใจกับปญหา ในขั้นตอนน้ีผูเรียนจะเช่ือมโยงปญหาจากโจทกปญหาที่อาจารยตั้งข้ึนกับ 
ใบความรูที่ผูเรียนไดศกึษาในขั้นศึกษาคนควาเพื่อใชในการตอบโจทกปญหาลงในกระดานออนไลน 

1.3 ขั้นตอนศึกษาคนควา (Action) ในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะศึกษาคนควาใบความรูในแตละสัปดาหบนกิจกรรม
การเรียนการสอนออนไลน เพื่อนำไปสูกิจกรรมขั้นตอไป 

1.4 ขั้นตอนรวบรวมขอมูล ในขั้นตอนน้ีผูเรียนจะตองทาการระดมสมองรวมกับเพื่อนในกลุม โดยเปนการสรุป
ประเด็นจากเรื่องที่ไดศึกษาคนควาจากใบความรูออนไลนแตละสัปดาหลงใน Google Document 

1.5 ขั้นตอนสรุปผล เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแลว จึงนำขอมูลสารสนเทศที่ไดมา
วิเคราะห แปลผล สรุปผลความเปนไปไดของคำตอบและนำเสนอผลที่ได การอภิปรายในกระทูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด
ซึ่งกันและกัน 

1.6 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยน แบงปน  เปน การแลกเปลี่ยนแบงปน ความคิดประสบการณและขอมูลขาวสาร
กับผูอื่น ดวยการปลูกฝง “Free Culture” ที่เนน Free to take และ Free to Share รวมถึงการทำงานเปนทีมรวมกับผูอื่น
ผานกิจกรรมตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ “Peer Production” และ “Creative Collaboration” การแลกเปลี่ยนแบงปน
ระหวางกันดังกลาว เปนปฐมบทในการสรางสังคมเกื้อกูลและแบงปนข้ึน 

4.2  ผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน 

   สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
ที ่ รายการประเมิน คาเฉล่ีย ( ) S.D. แปลผล 

1 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 1 กำหนดปญหา 5 0.0 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 2 ทำความเขาใจกับปญหา 5 0.0 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

3 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 3 ศึกษาคนควา 4.9 0.3 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 4 รวบรวมขอมูล 5 0.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

5 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 5 สรุปผล 5 0.0 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6 ความเหมาะสมของ ข้ันท่ี 6 นำเสนอผลงาน 5 0.0 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

7 ความเหมาะสมในการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานไปใชกับวิชางานชางพื้นฐาน 4.4 0.5 

มีความเหมาะสมมาก 

8 ความเหมาะสมในการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน   โดยใช ป ญหาเป นฐาน ไปใช ก ับน ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 4.9 0.3 

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

รวม 4.9 0.2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใช
ปญหาเปนฐานสำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2 จึงสามารถนำไปพัฒนาตอไปได 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2  เพื่อประกอบการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก (1) กำหนดปญหา (2) ทำความเขาใจกับปญหา (3) ศึกษาคนควา (4) รวบรวมขอมูล (5) 

สรุปผล (6) การแลกเปลี่ยน แบงปน 

5.2 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  เพื่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื ่อง งานชางพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 ผล
การประเมินที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ขอ 1 กำหนดปญหา และทำความเขาใจกับปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.0 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.0  และผลการประเมินที่มีความเหมาะสมนอยที่สุดคือ ขอ 7 ความเหมาะสมในการนำรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานไปใชกับวิชางานชางพื้นฐาน  

 

6. อภิปรายผล 

ผลการประเมินกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2  เพื ่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื ่อง งานชางพื้นฐาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.2 จึงสามารถ
นำไปพัฒนาตอไปได ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาคนควา เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
การลงมือปฏิบัติ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนโอกาสในการที่ผูเรียนจะไดรับขอมูล และประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเองแลว
จึงเกิดการสรางความรูดวยตนเองอยางมีความหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (learning by doing) 
ของ John Dewey อีกดวย Lorenzen (2001) วาการเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการกระทำ ซึ่งเปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งหรือการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่มีความหมายตอตนเอง แลวจึงสรางเปนองคความรูขึ้นมา อีกทั้งกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาคนควา เปนการฝกใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการศึกษาและคนควาขอมูลดวยตนเอง (Dewey, 

1938 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) 
 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     

ปท่ี 2 เพื่อประกอบการเรียนรู รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานชางพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความจำเปน
อยางยิ่งท่ีครูจะตองสำรวจความพรอมดานอุปกรณการเรียนรูของนักเรียนกอน เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมผานแหลง
เรียนรูลื่อออนไลนไดอยางเทาเทียมกัน และนักเรียนควรมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 

7.2 ในการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรูดวยตนเองผานการเรียนรูออนไลนในรูปแบบการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชปญหาเปนฐาน ครูควรจะมีขอตกลงและกระบวนการในการตรวจสอบนักเรียนกอนเรียน
ทุกครั้ง เพื่อใหแนใจวานักเรียนไดไปศึกษาความรูมากอนจริง เชน การใหนักเรียนสรุปความรูใหฟงกอนเริ่มเรียนรู  และหาก
ตรวจสอบไดวา นักเรียนไปไดไปศึกษาความรูมากอน ตองมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการแกปญหา และกระบวนการปฏิบัติ
กิจกรรมในหองเรียนสามารถดำเนินตอไปได 
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การสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต
เพ่ือเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1* และมนตชัย เทียนทอง2  

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

*Phongdanai.Jittavisuttikul@npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรู
แบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้น โดยใช
กระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต เพ่ือเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การเตรียมการ, การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน, กิจกรรมการ
เรียนรูแบบสาธิต และการประเมินผล และ 2) ผูเชี่ยวชาญใหการยอมรับรูปแบบการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้นวามีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) สรุปไดวาสามารถนํารูปแบบการเรียนรูดังกลาวไป
ใชเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การเรียนรูแบบสาธิต ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 

The objectives of the research were to: 1) synthesize of project-based learning model with 

demonstration learning activities to enhance the potential working and 2) evaluate appropriateness of 

synthesized model using discussion from 10 experts, selected by purposive sampling. The statistics used 

in this research were mean and standard deviation. 

The results showed that: 1) project-based learning model with demonstration learning activities 

to enhance the potential working consisted of four parts: preparation, project-based learning, 

demonstration learning activities and an assessment and 2) The experts admit the synthesized model 

that was appropriate at high level (mean = 4.48, S.D. = 0.51). It can be summarized that such a learning 

model can be applied appropriately as the prototype in developing the learning model.  

Keywords: project-base learning, demonstration learning, potential working  

1. บทนํา

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 22-30 การจัดการศึกษาตองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง 
และวัดประเมินผลตามสภาพจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นผูสอนจําเปนตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะหรือความสามารถในดานตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูสอนสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีความกาวหนามาประยุกตใชสราง
เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสะดวก และความสามารถ
ในการเรียนรูของแตละบุคคล 
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การจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา คนควา ทดลอง และ
สรางสรรคเปนช้ินงาน คือ การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสาธิตวิธีการปฏิบัติ ช้ีแนะ กระตุน 
ติดตามความกาวหนา และอํานวยความสะดวก เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด การวางแผน การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติจริง 
การทํางานรวมกัน ตลอดจนการนําเสนอผลงาน สงผลใหเกิดทักษะท่ีหลากหลาย ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่ใชวิธีการหลากหลาย
รูปแบบมาบูรณาการกัน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งจากประสบการณตรงท่ีเกิดขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 
โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานนั้นสามารถจัดไดหลากหลายขั้นตอนตามท่ีนักวิชาการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว  
ซึ่งสามารถสรุปได 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเรียนรูจากการสาธิตที่สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ 2) ผูเรียน  
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง และ 3) ผูเรียนประยุกตใชความรูเพื่อสรางสรรคผลงาน (พงษดนัย, ธัญญรัตน และจิรพันธุ, 2562) ซึ่งจะ
เห็นไดวาการท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากการสาธิตโดยผูสอนเปนขั้นตอนหลักที่มีความสําคัญ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูปแบบสาธิต
จึงตองมีรายละเอียดเนื้อหาที่ชัดเจนประกอบการแสดงการกระทําใหผูเรียนไดดูโดยผูสอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูสาธิต
หรือผูแสดง เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาตามการสาธิตไดอยางถูกตอง ครบถวน การเรียนรูแบบสาธิตประกอบดวย  
3 ขั้นตอนไดแก ขั้นเตรียมการสอน, ขั้นการสาธิต และขั้นสรุปและประเมินผล (ไสว ฟกขาว, 2544) ซึ่งเปนหนาที่ของผูสอนที่
จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของเน้ือหา โดยการสอนภาคปฏิบัตินั้นการ
สาธิตเปนวิธีการท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรม
การเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน มุงเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จากการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตที่กําหนดไว ซึ่งการที่ผูเรียนไดรวมกันสรางสรรค
ผลงานเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางความรูในตนเองผานกระบวนการคิด และเกิดทักษะผานการลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง (ทิศนา แขมณี, 2557) สงผลใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถนําไป
ประยุกตใชในการทํางานในอนาคตตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อสงัเคราะหรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน 

2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต
เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานที่สังเคราะหขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ 

3. สมมติฐานงานวิจัย

3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีสังเคราะหขึ้น อยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1.1 การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 
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การจัดกลุมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูรวมกันผานการทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาหาความรู
หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจ (วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ, 2551) มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา คนควา ทดลอง และพัฒนาออกมาเปนช้ินงาน ผลงาน โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน แนะนํา 
ยกตัวอยาง สาธิตวิธีการปฏิบัติ และใหคําปรึกษา เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด การตัดสอนใจ การทํางานรวมกัน และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่ใชวิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการกัน (มนตชัย 
เทียนทอง, 2556) ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไดเรียนวิธีการเรียนรู สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง รวมท้ัง
ปลูกฝงนิสัยรักการเรียนรู อันจะนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูไดในที่สุด (สุชาติ วงศสุวรรณ, 2542) โดยการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐานประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) เสอนหัวขอโครงงาน 2) ศึกษาขอมูลและเอกสาร 3) จัดทําเคาโครงของ
โครงงาน 4) การดําเนินการทําโครงงาน 5) นําเสนอโครงงาน และ 6) ประเมินผลโครงงาน (พงษดนัย, ธัญญรัตน และจิรพันธุ, 
2562) 
 

4.1.2 การเรียนรูแบบสาธิต (Demonstration learning) 
กระบวนการทีผูสอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใชในการชวยใหผูเรียนไดเกิดการ เรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการ

แสดงหรือกระทําใหดูเปนตัวอยางพรอม ๆ กับการบอก หรืออธิบายให ผูเรียนไดเรียนรูไดเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดการ
เรียนรูจากการสังเกตกระบวนการ ข้ันตอนการสาธิต นั้น ๆ แลวเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามอภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ได
จากการสาธิต การจัดการเรียนรู แบบนี้จึงเหมาะสําหรับ การเรียนการสอนที่จะตองการใหผูเรียนเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติ 
เชน การ เรียนวิชาพละ นาฏศิลป ศิลปศึกษาและวิชาในกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สุวิทย มูลคํา, 2545) 

 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พงษดนัย ธัญญรัตน และจิรพันธุ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูตามฐานสมรรถนะโดย

ใชโครงงานเปนฐานท่ีมีระบบชวยเหลืออัตโนมัติเพื่อเสิรมศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูที่สังเคราะหขึ้น ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนรู CPjBL ที่สังเคราะหขึ้น
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) แผนการสอนฐานสมรรถนะ 2) การเตรียมการ 3) การศึกษาเนื้อหา 4) การเรียนรูแบบ
โครงงานเปนฐาน 5) ระบบชวยเหลืออัตโนมัติ และ 6) การประเมินผล โดยผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ
รูปแบบการเรียนรู CPjBL ดวยกระบวนการสนทนากลุมจํานวน 10 คน สอดคลองกันวาเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีความ
เหมาะสมและยอมรับได 

วีณา คงพิษ และคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
ผานเครือขายคอมพิวเตอร ที่มีระบบชวยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรูแบบ VARK (PjBLS-VARK) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน PjBLS-VARK ผลการวิจัยพบวา รูปแบบ
การเรียนการสอน PjBLS-VARK ประกอบดวย 10 องคประกอบ ไดแก 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
ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน PjBLS-VARK ดวยกระบวนการสนทนากลุม
จํานวน 13 คน สอดคลองกันวาเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.36, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.70) 

 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
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5.1.1 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานดานการศึกษา และดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีประสบการณการสอน
ไมต่ํากวา 5 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และทํางานวิจัยท่ีเกี่ยวของสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย 

5.1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน กิจกรรมการ
เรียนรูแบบสาธิตจํานวน 10 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.2.1 กรอบแนวคิด คือ รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อ
เสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

5.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มตีอความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานที่สังเคราะหขึ้น แบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) พรอมคําถามปลายเปด 

5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

5.3.1 ระยะท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนรู เชน การเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน การเรียนรูแบบสาธิต การประเมินผลการเรียนรู การประเมินคุณภาพโครงงาน และทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวคิดในการพัฒนางานวิจัย 

5.3.2 ระยะที่ 2 รางรูปแบบการเรียนรู PjDL มีขั้นตอนดังนี ้
1) รางกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูขั้นตนจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2) รางรูปแบบการเรียนรูที่ไดจากกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูขั้นตน

5.3.3 ระยะท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL ดังนี้ 
1) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL

ประกอบดวย 2 ฉบับ คือ เอกสารรายละเอียดการศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิด และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL ที่สังเคราะหขึ้น 

2) นํารูปแบบการเรียนรู PjDL ที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน ประเมินความเหมาะสม
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 

3) วเิคราะหผลการประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) พจิารณาขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปปรับปรุง แกไขรูปแบบการเรียนรู PjDL ใหสมบูรณ

6. ผลการวิจัย

ผลจากการสังเคราะหและประเมินรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อ
เสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
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6.1 ตอนท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูขั้นตน ผูวิจัยไดรางกรอบแนวคิดขั้นตนจากการศึกษาขอมูล ทฤษฎี 
และแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูขั้นตน 

จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูขั้นตนประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐาน 2) กิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต 3) รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต
เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน (PjDL) 4) ผลการฝกปฏิบัติ และ 5) คุณภาพของโครงงาน 

6.2 ตอนท่ี 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดสังเคราะหจากรางกรอบแนวคิดขั้นตน ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู PjDL 

จากภาพที่ 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู PjDL ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 1) การเตรียมการ 
2) การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 3) กิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต และ 4) การประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

Project-based Learning 

กิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต 

Demonstration Learning Activities 

รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรยีนรูแบบสาธิตเพ่ือสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

The Project-based Learning Model with Demonstration Learning Activities 

to Enhance the Potential Working

ผลการฝกปฏิบัต ิ คุณภาพของโครงงาน 

การเตรียมการ
- ปฐมนิเทศ 

- ลงทะเบียนเรยีน 

การเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐาน 

กิจกรรมการเรียนรู
แบบสาธิต 

- เสนอหัวขอโครงงาน 

- ศึกษาขอมูลและเอกสาร 
- จัดทําเคาโครงรางของ
โครงงาน 

- ดําเนินการทําโครงงาน 

- นําเสนอโครงงาน 

- ประเมินผลโครงงาน 

- เตรียมการสอน 

- การสาธิต 

- สรุปและประเมินผล 

ลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรง

การประเมินผล
- การฝกปฏิบตัิงาน 

- คุณภาพโครงงาน 

PjDL Learning Model 

ผูเชี่ยวชาญ 
ผูสอน 
ผูเรยีน 
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6.2.1 การเตรียมการ เปนสวนของการเตรียมความพรอมในการเรียนรูตามรูปแบบ PjDL โดยจะเปนการ
ปฐมนิเทศกอนเรียน อธิบายรายละเอียดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน วิธีการใชงานเครื่องมือ/บริการตาง ๆ ของระบบ 
จากนั้นใหผูเรียนทําการลงทะเบียนเรียน เพื่อเขาใชงานระบบการเรียนรูออนไลน 

6.2.2 การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน  เปนสวนของการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ประกอบดวย  
6 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 

1) เสนอหัวขอโครงงาน ผูเรียนเสนอหัวขอโครงงานท่ีจะดําเนินการ โดยผูสอนจะกําหนดประเด็นหัวขอ
โครงงาน และเกณฑในการประเมินผล รวมทั้งแสดงตัวอยางผลงานโครงงาน เพื่อให ผูเรียนเกิดแนวคิดในการเสนอหัวขอ
โครงงาน 

2) ศึกษาขอมูลและเอกสาร ผูเรียนทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงานโครงงาน
ตามหัวขอโครงงานท่ีไดเสนอในขั้นตอนท่ีผานมา โดยผูสอนจะช้ีแนะวิธีการสืบคนขอมูล 

3) จัดทําเคาโครงงานของโครงงาน ผูเรียนจะตองทําการวางแผนการดําเนินงานโครงงานและออกแบบเคา
โครงรางของโครงงานจากขอมูลที่ไดทําการศึกษา คนควาในข้ันตอนท่ีผานมา โดยผูสอนจะแสดงตัวอยางและสาธิตวิธีการ
จัดทําเคาโครงของโครงงาน และพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ หรือใหขอเสนอแนะ เพื่อใหผูเรียนปรับปรุง แกไข ตามความ
เหมาะสม 

4) ดําเนินการทําโครงงาน ผูเรียนจัดทําโครงงานตามท่ีไดออกแบบในขั้นตอนท่ีผานมา โดยผูสอนจะ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโครงงานตามแผนการดําเนินงานโครงงานที่ไดกําหนดไว และใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะแกผูเรียนในการแกปญหาการดําเนินงานโครงงาน 

5) นําเสนอโครงงาน ผูเรียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงงาน ซึ่งประกอบดวยหัวขอตาง ๆ เชน
บทนํา เอกสารท่ีเกี่ยวของ วิธีการดําเนินงาน ผลที่ไดรับ สรุปและอภิปรายผล รวมถึงขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เกี่ยวกับ
โครงงาน พรอมท้ังสงไฟลรายงานผลการดําเนินงานโครงงานเขาสูระบบการเรียนรูออนไลน 

6) ประเมินผลโครงงาน ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโครงงานผานระบบการเรียนรูออนไลน

6.2.3 กิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต เปนสวนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตโดยผูสอนทําการ
คัดเลือกหัวขอเนื้อหาเพ่ือทําการสาธิตวิธีการปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรูจากการดู สังเกตข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในแตละขั้นตอนที่
สอดแทรกทั้งเนื้อหาทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ โดยดําเนินการตามขั้นตอนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

6.2.4 การประเมินผล เปนสวนของการวิเคราะหขอมูลผลการเรียนรูของผูเรียนดวยการประเมินผลการเรียนรู
ประกอบดวย 

1) ผลการฝกปฏิบัติงาน โดยประเมินจากใบประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางเรียน
2) คุณภาพโครงงาน โดยประเมินดวยเกณฑการประเมินคะแนนรูบริคในภาพรวม (Holistic Rubrics)

และเกณฑการประเมินคะแนนรูบริคแบบแยกสวน (Analytic Rubric) 

6.3 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL จากกระบวนการสอบถามผูเช่ียวชาญ
จํานวน 10 คน โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL 

รายการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 
ผลการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 
x  S.D. 

ภาพรวมของกรอบแนวคิดขั้นตน 4.40 0.52 มาก 
องคประกอบการเตรียมการ 4.60 0.50 มากที่สุด 

องคประกอบการเรียนรูแบบโครงงาน 4.42 0.50 มาก 

องคประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต 4.40 0.50 มาก 

องคประกอบการประเมินผล 4.65 0.59 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนรู PjDL 4.50 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.48 0.51 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL ประกอบดวยประเด็นรายการประเมิน
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดจํานวน 6 ประเด็น ไดแก 1) ภาพรวมของกรอบแนวคิดขั้นตน 2) องคประกอบการ
เตรียมการ 3) องคประกอบการเรียนรูแบบโครงงาน 4) องคประกอบการเรียนรูแบบสาธิต 5) องคประกอบการประเมินผล  
6) ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู PjDL โดยผลการประเมินแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนรู PjDL มีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51)  
 

7. สรุปผลการวิจัย 
 

รูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานที่
สังเคราะหขึ้นประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) การเตรียมการ 2) การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 3) กิ จกรรมการ
เรียนรูแบบสาธิต และ 4) การประเมินผล ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหการยอมรับรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.48, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) สรุปไดวาสามารถนํารปูแบบการเรียนรูดังกลาวไปใชเปน
ตนแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน
รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิตเพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก สามารถนําไปใชเปนตนแบบ
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เน่ืองจากมีกระบวนการสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูอยางมีแบบแผน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบัน เทคนิคการเรียน
การสอนที่เหมาะสม แลวรวบรวมขอมูลที่ไดสังเคราะหเปนรางกรอบแนวคิดขั้นตน เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
เปนรูปแบบการเรียนรู PjDL รวมกับอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดพิจารณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง แกไข 
ใหรูปแบบการเรียนรู PjDL มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้นแลวนํารูปแบบการเรียนรู PjDL ไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความ
เหมาะสมดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) อีกครั้งหนึ่ง โดยมีผลการประเมินยอมรับรูปแบบการเรียนรู PjDL วามี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูได โดยรูปแบบการเรียนรู PjDL สงเสริมใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองผานกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานทั้ง 6 ขั้นตอน รวมกับกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สาธิตบนระบบการเรียนรูแบบออนไลน โดยผูสอนจัดทําวิดีโอสาธิตวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเน้ือหาการเรียนรูที่ไดสอดแทรก
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เนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังวิธีการดําเนินงานโครงงานในแตละขั้นตอนการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานอีกดวย 
ซึ่งเปนการสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหผูเรียนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว  และจากการให
ผูเ ช่ียวชาญเปนผูประเมินคุณภาพโครงงานท่ีผูเรียนไดจัดทําขึ้นนั้นจะทําให เกิดความเปนกลางและไดรับขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงงานใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังผูสอนจะไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอไป 

9. ขอเสนอแนะ

รูปแบบการเรียนรูที่สงัเคราะหขึ้นไดรับความอนุเคราะหในการตรวจประเมินความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ เพื่อให
เกิดความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน โดยผูวิจัยไดเลือกรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดีย ซึ่งมี
ลักษณะรายวิชาท่ีประกอบดวยเน้ือหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน ดังนั้นหากมีการนํา
รูปแบบการเรียนรู PjDL ไปประยุกตใช ควรพิจารณาถึงปจจัยที่เกี่ยวของตามบริบท เชน ลักษณะเน้ือหารายวิชา ลักษณะ
ผูเรียน ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 

จิรภิญญา ศิลปศาสตรพิริยะ1 จรินทร  อุมไกร1 และไกยสิทธิ์  อภิระติง1 
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บทคัดยอ 

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีด
ขวาง 2) เพ่ือประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง  กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 8 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) 
การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  
ประกอบดวย 5  ขั้นตอน ไดแก ไดแก (1) ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ขั้นตอนการออกแบบข้ันตอนและ
กระบวนการ (3) ขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงสรางข้ันตอน (4) ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (5) ขั้นตอนการเขียนรายงาน
และนําเสนอ และ 2) ผลประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวางในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  พบวา สวนใหญมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.47, S.D. = 0.12)   

คําสําคัญ: สื่อดิจิทัล การเขียนโปรแกรมหุนยนต โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
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Abstract 

The objective of this research was to 1) to synthesize digital media model for learning to avoid 

obstacles in the robot program 2) to evaluate digital media model for learning obstacles in robot 

avoiding programs Target group include 8 experts in computer studies, research tools, including 1) 

related documents and research 2) digital media synthesis for learning robot programs to avoid 

obstacles In robot programming courses For the second year vocational certificate students in 

mechatronic The statistics used for data analysis were mean, standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) Synthesis of digital media for learning to program 

robot to avoid obstacles. In robot programming courses For the second year vocational certificate 

students in the Mechatronics Department, consisting of 4 steps, namely (1) information study steps (2) 

planning procedures for instructional management in robot control programming courses (3) Coaching 

Computational thinking (4) analysis and improvement procedures and 2) digital media evaluation for 

robot learning programs, avoiding obstacles in robot programming courses. For the second year 

vocational certificate students in the mechatronic level, it is found that most of them are suitable at a 

high level (x ̄ = 4.47, S.D. = 0.12). 

Keywords: Digital Media, Robot Programming, Robot Obstacle learning Program 
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1. บทนํา 
ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0 โดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อ

สิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการสืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวน
มาก ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศ
ไทย 4.0 สูศตวรรษที่ 21  เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่เลี้ยง ครูฝก (Coach) 

การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรูกับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรียนมีทักษะท่ีตองการ เชน 
การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารท่ีดี ซึ่งการจัดการศึกษาตองสรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการ
สรางกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน จากปญหาตาง ๆ ของประเทศไทย เชน เศรษฐกิจลมเหลว การเมืองลมแลว 
สังคมลมเหลว หรือทุก ๆ ปญหาที่ลมเหลวตางก็โทษการศึกษาลมเหลว ไทยแลนด 4.0 เปาหมายตองการใหประเทศไทยมี
นวัตกรรมเปนของตนเอง ถึงเวลาแลวที่จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการสราง
นวัตกรรมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาตองเปนผูนําท่ีตองเดินพรอมไปกับโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติโดยตรง ดังนี้ (1) ตอง
กําหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียนตอหองตองไมเกิน 36 (2) การจัดความพรอมของโรงเรียน (3) หลักสูตรตองมี
การปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร วิชาเทคโนโลยี มาเปนวิชาหลัก ไมใชเปนสวนหน่ึงของ
วิชาการงาน (4) ตองนําสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และ Active Learning เขามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คํา
วา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) การสอนใหนักเรียนสรางนวัตกรรมนั้น 
ตองสอนใหนักเรียนรูแบบโครงงาน หรือการสรางช้ินงาน โดยในโครงงานหรือช้ินงานนั้นนักเรียนสามารถท่ีจะสรุปนําเสนอ
ผลงานของตนเองได (5) ตองสรางตัวช้ีวัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพื่อจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอย 
ตองพัฒนาครูเปนรายบุคคล (เปรียบฟา ดวงนุม และพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย, 2560) 

การจัดการศึกษาสวนใหญเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติในมาตรา 24 ใหจัดกระบวนการการเรียนรู 
จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึกถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและรากิจจานุเบกษา, 2550) การสรางบทเรียนบนเครือขาย (Web-Base 

Course) มาชวยในการจัดการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสนําไปสูรูปแบบการเรียนรูดวย
ตนเอง แบบทุกสถานที่ ทุกเวลาเวลา (กิดานันท มลิทอง, 2540: 18) สอดคลองกับ Muendet (2013: 20 –21) กลาววา 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีเว็บในปจจุบัน สนับสนุนเครื่องมือที่ใชผานเว็บที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน เครื่องมือตาง ๆ
ดังกลาว เปนเครื่องมือของทุกคนในการเขาถึง แบงปน แลกเปลี่ยน และเปนบริบทในชีวิตประจําวันที่นับวันจะมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น ไมไดแปลกแยกจากการศึกษาอีกตอไป การไมนํามาใชจึงเปนการปดกั้นผูเรียนจากโลกท่ีเปนจริงที่ผูเรียนตองใชชีวิต
แตกตางจากยคุของผูใหญในปจจุบัน โดยเครื่องมือตัวหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน 
คือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่เหมาะสมมาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของนักเรียนในยุคใหม การเรียน
แบบโครงงานรวมกับสื่อสังคมออนไลนจะชวยพัฒนาสมรรถนะทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนไดเปนอยางดี และการ
เรียนแบบโครงงานจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบเดิม และสอดคลองกับ จรินทร อุมไกร และ
ไกยสิทธ์ิ  อภิระติง (2562) ไดศึกษาการพัฒนาส่ือดิจิทัลรวมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิค STAD  ในรายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ประสิทธิภาพของสื่อการสอนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมสีวนชวยใหผูเรียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได เนื่องมาจากบทเรียนมีความนาสนใจ และมีแรงจูงใจ
ทางการเรียนมากขึ้น 

ผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะสงเสริมใหนกัศึกษาไดเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค Stem Education ซึ่งเปนวิธีเรียนรูที่
ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกันทําใหนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิก แตละ
คนทราบบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึง
กันและกัน และหาทางปรับปรุง วิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลเุปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลอง (อัจจิมา บํารุงนาและ 
ทศพร  แสงสวาง,2558) ไดกลาวถึงความสําคัญของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถเรยีน ไปตามความสามารถ
และอัตราเร็วในการเรยีนรูโดยไมตองรอหรือเรงไปพรอม ๆ กัน จึงเปนลักษณะการเรียนท่ีเนนความแตกตางระหวางบุคคล
อยางชัดเจน ซึ่งสวนใหญ ในปจจบุันมีการสรางและพัฒนาใหเฉพาะกับกลุมผูที่อยูในวัย เรียน โดยการเรียนรูดวยตนเองใหกาว
ตามเทคโนโลย ี

2. วตัถุประสงคของวิจัย
1. เพือ่สังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวางในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 
2. เพือ่ประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลกีสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ

เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนกัเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนกิส 
ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ 

เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  ที่สรางขึ้นโดยประกอบดวย ดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหุนยนต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภท

อุตสาหกรรม เลมที่ 2 สาขาเมคคาทรอนิกส 
2. วิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชตารางแสดงข้ันตอน  STEM รวมกับการการเรียนรูโปรแกรม

หุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  

สาขาเมคคาทรอนิกส 
3. สังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัล
ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยสรางรูป ADPEP Model แสดงข้ันตอนการใช STEM รวมกับการ

การเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 

4. สรางแบบประเมินการสังเคราะหรูปแบบ
ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชา

การเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส ตามมาตรวัด 5 
ระดับ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558: 173) และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ ดังน้ี  
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 ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

 ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง  

ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย  

ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 

5. ประเมินการสังเคราะหรูปแบบ 

 ผูวิจัยไดนํารูปแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
หุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  และแบบประเมินการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปท่ี 2  ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน ประเมิน 

 

6. สรุปผลการประเมินการสังเคราะหรูปแบบ 

 ผูวิจัยไดนําผลการประเมินรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 
 

7. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  ดังนี ้
 1.ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การสังเคราะหรูปแบบสือ่ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 

   หุนยนต สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 

 

1.1  ขั้นตอนศึกษาขอมูล 
   เปนขั้นตอนศึกษาขอมูลหัวขอเรื่องที่สนใจหรือหัวขอท่ีเราตั้งใจจะพัฒนาใหดีขึ้น โดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม เขา

มาชวยในการพัฒนาหัวขอเรื่อง 
1.2 ขั้นตอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
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ศึกษาสภาพปญหาและทรัพยากร ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนการสอนท่ีผูสอนรวบรวมไดจากการ
สํารวจปญหาและตรวจสอบทรัพยากรในแงกําลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ ขอมูลสวนนี้จะทําใหผูฟงแผน
กําหนดรูปแบบการสอน กิจกรรมการเรียน และสื่อการสอนไดชัดเจนข้ึนและการวิเคราะหเน้ือหา โดยกําหนดเปนระดับหนวย
ใหญที่อาจตองสอนหลายครั้ง ระดับหนวยยอยที่เปนปลีกยอยของหนวยใหญ และระดับบทเรียนที่เปนเนื้อหาของการสอน 1 
ครั้ง สําหรับเนื้อหาของบทเรียนก็ตองมีเคราะหออกเปนหัวเรื่อง และหัวขอยอยเชนเดียวกันรวมการวิเคราะหผูเรียน เปนขอมูล
ที่เกี่ยวกับอายุ ระดับความพรอมและความรูเดิมของผูเรียนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนมีความจําเปนสําห รับการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับผูเรียนในระดับตาง ๆ 

1.3 ขั้นตอนการดําเนินการเรียนการสอน Coaching Computational thinking 
3.1 เขียนแผนผังบทเรียน (Flowchart) เพื่อกําหนดชองทางการเขาสูเน้ือหาในบทเรียนและการเช่ือมโยงสื่อสาร

ภายในและภายนอกบทเรียน แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและดานสื่อการสอน ตรวจสอบความถูกตอง
และเหมาะ 

3.2 ออกแบบโครงสรางนําเสนอเน้ือหาและสื่อตาง ๆ (Storyboard) เพื่อดูความ เหมาะสมของเว็บเพจแตละหนา 
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร และดาน สื่อการสอนตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม 

3.3 ทําการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลนตามโครงสรางการนําเสนอเนื้อหาและ สื่อตาง ๆ (Storyboard) ที่ผาน
การปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกใชโปรแกรมในการผลิตที่เหมาะสม 

3.4 ตรวจสอบบทเรียนที่ผลิตขึ้น เพื่อหาขอบกพรองและขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไข แลวทําการนํา
บทเรียนขึ้นเครื่องแมขาย (Up Load to Server) เพื่อแสดงผลจริง บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3.5 ตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองและเหมาะสมขององคประกอบบทเรียนออนไลน การเขาสูเน้ือหา ความ
ถูกตองของเน้ือหา การออกแบบสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ การเช่ือมโยง ของขอมูล เปนตน 

1.4 ขั้นตอนการวิเคราะหและปรับปรุง             
เปนการวิเคราะหเน้ือหาโดยจัดทําเปนตารางวิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูนําไปให ผูเช่ียวชาญดาน

เนื้อหาประเมินความสอดคลองของเน้ือหากับจุดประสงคการเรียนรูของแตละ หนวยการเรียน ซึ่งการวิเคราะหขอบเขตของ
เนื้อหาประกอบดวย หนวยการเรียนยอย จุดประสงคการเรียนรู บทนํา เนื้อหาท่ีนําเสนอผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ บทสรุป
อยางไรก็ตามบทเรียนออนไลนที่ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพดังกลาวขางตน ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  
ทั้งนี้เพราะผูสอนมีความจําเปนในการปรับปรุงเนื้อหา สารสนเทศใหม ๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
เรียนของผูเรียนโดยผูสอน ตองคํานึงถึงหลักการออกแบบบทเรียนออนไลนที่ถูกตอง และนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุตาม
จุดมุงหมาย 

2. ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส 
ที ่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย Mean S.D. แปลผล 

1 เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

3 สงเสริมใหนักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น 4.8 0.4 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

5 เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6 นักเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอน 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

7 สงเสริมใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.8 0.4 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.4 0.5 มีความเหมาะสมมาก 

10 นักเรียนไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

11 เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชีวิตจริง 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

12 ใชกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 4.3 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุม 4.6 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม 4.8 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

15 จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศการเรียนท่ีแจมใสและเปนมิตร 4.5 0.7 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

16 ใชสื่อสอดคลองกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน 4.4 0.7 มีความเหมาะสมมาก 

17 จัดกิจกรรมไดสอดคลอง และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.1 0.5 มีความเหมาะสมมาก 
18 มีการประเมินผล 4.6 0.5 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
19 ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.4 0.7 มีความเหมาะสมมาก 
20 เชื่อมโยงการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 4.1 0.9 มีความเหมาะสมมาก 

รวม 4.47 0.12 มีความเหมาะสมมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  โดยรวมมี
ความเหมาะสมมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 จึงสามารถนําไปพัฒนาตอไปได 

 

8. สรุปผลการวิจัย 
1.การสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  สาขาเมคคาทรอนิกส  ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ไดแก ไดแก (1) ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ขั้นตอนการออกแบบข้ันตอนและกระบวนการ (3) ขั้นตอน
การปฏิบัตติามโครงสรางข้ันตอน (4) ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (5) ขั้นตอนการเขียนรายงานและนําเสนอ 

2.ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส โดยรวมมีความเหมาะสมมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ขอ 20 เช่ือมโยง
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การเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.9 และนอยที่สุดคือ ขอ 
8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.4 

9. อภปิรายผล
ผลการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมหุนยนต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2  สาขาเมคคาทรอนิกส โดยรวมมีความเหมาะสมมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรินทร อุมไกร และไกยสิทธ์ิ  อภิระติง (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลรวมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม โดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD  ในรายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา 
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ใหเห็นวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนได เนื่องมาจากบทเรียนมีความนาสนใจ และมีแรงจูงใจทางการเรียนมากขึ้น   

10. ขอเสนอแนะ
1. ในการการสังเคราะหรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรูโปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง มีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีครูจะตองสํารวจความพรอมดานอุปกรณการเรียนรูของนักเรียนกอน เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมผานแหลงเรยีนรู
ลื่อออนไลนไดอยางเทาเทียมกัน และนักเรียนควรมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 

2. ในการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรูดวยตนเองผานการเรียนรูออนไลนรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
โปรแกรมหุนยนตหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ครูควรจะมีขอตกลงและกระบวนการในการตรวจสอบนักเรียนกอนเรียนทุกคร้ัง เพ่ือให
แนใจวานักเรียนไดไปศึกษาความรูมากอนจริง เชน การใหนักเรียนสรุปความรูใหฟงกอนเร่ิมเรียนรู  และหากตรวจสอบไดวา 
นักเรียนไปไดไปศึกษาความรูมากอน ตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการแกปญหา และกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมใน
หองเรียนสามารถดําเนินตอไปได 
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กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

นรินทร  เหรียญทอง1* จรินทร  อุมไกร1 และไกยสิทธิ์  อภิระติง1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  คณะวิทยาศาสตรละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*damdinfo@gmail.com

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 2) ประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom 

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  กลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิทางดานคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 8 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
2) กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3) แบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก (1) ศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) 
ออกแบบขั้นตอนและกระบวนการ (3) ปฏิบัติการตามโครงสรางขั้นตอน (4) การประเมินกระบวนการ (5) การเขียนรายงาน
นําเสนอ และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดานเพื่อการจัดการเรียนนรู รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.41) 

คําสําคัญ : Cloud Classroom หองเรียนกลับดาน วิทยาการคํานวณ 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to synthesize the concept of using conceptual framework 

of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 8 students and 2) to 

assess the framework of using Cloud Classroom together with classroom learning Computational science 

course Grade 8 Students target groups are 8 experts in computer education. Tools used in the research 

were 1) related documents and research. 2) to evaluate the framework of using conceptual framework 

of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 8 students. The 

research instruments include of  1)  related documents and research. 2) Conceptual framework for using 

conceptual framework of cloud classroom via flipped classroom learning of computing science for grade 

8 students and 3) Evaluation framework for using cloud classroom via flipped classroom of computing 

science for grade 8 students. Statistics used to analyze the data including mean, standard deviation. 

The results of the research revealed that 1) The conceptual framework of cloud classroom via 

flipped classroom learning of computing science for grade 8 students consists of 5 steps which are (1) 

study the data, analyze and choose the problems (2) design the steps and processes (3) perform 

according to the structure of the steps (4) process evaluation (5) report writing, present and 2) to 

evaluate the framework of using conceptual framework of cloud classroom via flipped classroom 

learning of computing science for grade 8 students. Found that the suitability is at a high level (x ̄ = 4.34, 

SD = 0.41). 

Keywords: Cloud Classroom, Flipped Classroom, Computing Science 

1. บทนํา

ในยุคที่อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของทุกคนทั้งในเรื่องการทํางาน การพักผอน การศึกษาหา
ความรู การจัดการเรียนรูไดมีการสรางสรรคเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อสรางประโยชนในการจัดการศึกษา ใหเกิดการเปดกวาง
ทางการเรียนรู สรางความเทาเทียมทางการเรียนรูแกทุกคน หองเรียนออนไลนจึงเปนเครื่องมือเสริมการเรียนรูแบบจริงจัง การ
จัดทําระบบ E-Learning เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงเนื้อหาการเรียนไดจากอุปกรณตาง  ๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  
โทรศัพทมือถือผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และเปนการปรับกระบวนการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิม  ซึ่งเปนการ
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เรียนแบบพบหนากันในช้ันเรียนเพียงอยางเดียวใหเปนกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่มีการนํา E-learning เขามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนหากผูใชเทคโนโลยีมีการศึกษาขอมูล การติดตั้งซอฟตแวร และจัดการเน้ือหาบทเรียน
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการใชงาน มีการวางแผนการนําระบบไปทดลองใชงานจริง (อนุชา สะเล็ม, 2560)  การคนหาหรือ
เลือกใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกัน ผูสอนที่ตองเปนผูกระตุน
และผลักดันใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูรวมกันผานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบการนําเสนอบทเรียนที่สนับสนุนให
ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การตัดสินใจ การคิดแกปญหารวมกันไปจนถึงการสรางสรรคผลงานสูการเผยแพร สงผลใหเกิด
ทักษะการเรียนรูแบบรวมมือกันได  (วันเพ็ญ ผลิศร และพัลลภ พิริยะสุรวงศ, 2562)  รูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานหรือ Flipped Classroom เปนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไดมีการนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาการ
เรียนการสอนในยุคที่มีแหลงขอมูลขาวสารและสื่อเทคโนโลยี ICT ที่หลากหลายเน่ืองจากการรูปแบบเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดานมุงเนนการสรางองคความรูของผูเรียนตามทักษะ ตามความรูความสามารถและสติปญญาของผูเรียนแตละ
คน อีกทั้งยังใหอิสระกับผูเรียนในดานความคิดและรูปแบบการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูนอกช้ันเรียนสนับสนุนการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ความคิดสรางสรรค และการมีปฏิสัมพันธกันของผูเรียนเนนการสืบคน ใหการเรียนรูที่มีการสงเสริม
สนับสนุนผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญซึ่งรูปแบบดังกลาวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง 
(วสันต ศรีหิรัญ, 2559) และรูปแบบหองเรียนกลับดาน เปนวิธีการที่ครอบคลุมการใชงานและประยุกตใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต เพื่อยกระดับการเรียนรูในหองเรียนตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน
แทนการบรรยายหนาชั้นเรียนเพียงอยางเดียว ซึ่งวิธีการท่ีถูกใชเปนสวนใหญมักจะทําการสอนโดยใชวิดีโอที่ถูกสรางขึ้นโดยครู 
ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดนอกเวลาเรียน Jonathan และ Aaron เรียกกวาหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

เพราะกระบวนการเรียนและการบานท้ังหมดจะ “พลิกกลับ” สิ่งที่เคยเปนกิจกรรมในช้ันเรียน เชน การจดบันทึก (lecture) จะ
ถูกทําท่ีบานผานทางวิดีโอที่ครูสรางข้ึนและสิ่งที่เคยตองทําที่บาน (งานตาง ๆ ไดรับมอบหมาย) จะนํามาทําในช้ันเรียน (อนุศร 
หงสขุนทด อางถึง Jonathan และ Aaron, 2559) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ที่ผูวิจัยสนใจจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูออยางมากคือ การ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิด 
วิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรคชิ้นงานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติไดจริง เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได  (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน  
หมีพลัด, 2560) การจดัการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนเนนการสรางผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูแบบรอบดานหรือ Mastery  Learning นั้นจะมีองคประกอบสําคัญที่เกิดขึ้น 4 องคประกอบที่เปนวัฏจักร (Cycle) 

หมุนเวียนกันอยางเปนระบบ ซึ่งองคประกอบท้ัง 4 ที่เกิดขึ้นไดแก 
1. การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) โดยมีครผููสอนเปนผูช้ีแนะวิธีการเรียนรู

ใหกับผูเรยีนเพื่อเรยีนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังการใชกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเอง เกม สถานการณจำลอง สื่อ
ปฏิสัมพันธ การทดลองหรืองานดานศิลปะแขนงตาง ๆ  

2. การสืบคนเพื่อใหเกดิมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration) โดยครผููสอนเปนผูคอยช้ีแนะใหกับผูเรยีนจาก
สื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเชน สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย การใชสื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใชสื่อ 

Websites หรือสื่อออนไลน Chats  

3. การสรางองคความรูอยางมีความหมาย (Meaning Making) โดยผูเรยีนเปนผูบูรณาการสรางทักษะองคความรู
จากสื่อที่ไดรับจากการเรยีนรูดวยตนเองโดยการสรางกระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การใชแบบทดสอบ (Tests) การ
ใชสื่อสังคมออนไลนและกระดานสำหรับอภิปรายแบบออนไลน (Social Networking & Discussion Boards)  

4. การสาธิตและประยุกตใช (Demonstration  &  Application) เปนการสรางองคความรูโดยผูเรียนเองในเชิง
สรางสรรค โดยการจัดทําเปนโครงงาน (Project) และผานกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการ
รังสรรคงานเหลานั้น 
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ผูวิจัยเห็นประโยชนจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การสนับสนุนเรื่องการจัดการระบบเครือขาย การนํา Cloud Computing Technology และโปรแกรมประยุกต หรือ Web 
Application Mobile มาประยุกตใชเพื่อการจัดการและสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดใหกับผูสอน
ดานการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการเรียนรูใหกับผูเรียน (วิชญา รุนสุวรรณ, ดวงกมล โพธิ์นาค 
และปรวัฒน วิสูตรศักดิ์, 2558) การวิเคราะห ปรับปรุงออกแบบรูปแบบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เป ด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานแบบ Real time ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใดก็ตาม ครูจะสามารถใหคําแนะนําแตนักเรียน
ไดโดยตรงและทันที Cloud ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในการเรียนรูแบบสังคม โดยที่นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวม
ช้ันเรียนและผูสอนไดซึ่งในดานสิ่งแวดลอม Cloud ยังชวยลดการใชกระดาษในการทํางานท้ังนี้การใชระบบ Cloud ยังชวย
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธแกนักเรียนได (ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล, 2560) นอกจากน้ันการใช
กระบวนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางเต็มที่สามารถชวยใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคได
ดียิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาการออกแบบการเรียนรูจินตวิศวกรรมผาน Cloud Learning สามารถสงเสริมทักษะการสราง
นวัตกรรมของผูเรียนไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ผูเรียนยังไดมีการยอมรับการใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพดวย (วิทยา มนตรี, ศศิธร ชูแกว และปรัชญนันท นิลสุข, 2562) ที่ใชประโยชนจาก Cloud Learning 
เพื่อสงแสริมทักษะการสรางนวัตกรรมได  ดังนั้น กระบวนกการในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีในปจจุบันและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตอันใกลเพื่อผลการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน และไดรับการพัฒนาใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพสามารถนําพาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของวิจัย 
1. เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

2. เพื่อประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา
วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
             3.1 ขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่สรางข้ึน โดยประกอบดวย 6 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ศึกษา วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใช Cloud Classroom การจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับ
แกไข 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
 2. วิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางกรอบแนวคิด 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชตารางแสดงข้ันตอนการใช Cloud Classroom รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 3. สังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยสรางรูป ADPEP Model แสดงข้ันตอนการใช Cloud 

Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 4. สรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู 
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ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามมาตรวัด 5 ระดับ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2558 : 173) และนําไป
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑมาตราสวน 5 ระดับ 
ดังนี้  

ชวงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ชวงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

ชวงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
5. ประเมินกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู

ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา
วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และแบบประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 8 ทาน ประเมิน 

6. สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดนําผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผูเช่ียวชาญมาสรุปผล และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษากรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา

วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการสังเคราะหกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ 
           ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (ADPEP Model) 
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1.1 ขั้นตอนศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (Analysis Study) 
    เปนขั้นตอนการศึกษาขอมูลรายวิชาที่จะใชสอนอาจกําหนดเปนหนวยการเรียนรูหรือทั้งรายวิชาก็ได ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยเลือกใชวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และบริบทการเรียนรูของโรงเรียน นักเรียน
และชุมชน วามีองคประกอบโดยภาพรวมวามีความพรอมในการเรียนรูในรูปแบบออนไลนหรือไม อยางไร สื่อและเทคโนโลยีที่
นักเรียนมี แหลงเรียนรูของโรงเรียนสามารถตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูออนไลน  และ 
Cloud Classroom หรือไม หากบริบทในภาพรวมไมตอบสนอง หรือไมสามารถใชกระบวนการจัดการเรียนรูรูปแบบหองเรียน
ออนไลนได ก็อาจตองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบอ่ืน 

1.2 ขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนและกระบวนการ (Design Procedures) 
               มีการดําเนินการดังนี้ 
 (1) กําหนดมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดของรายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใชสอน  
ออกแบบหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  จากนั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยออกแบบให
มีกิจกรรมแบบ Active Learning เนนใหผูเรียนสรางองคความรูเอง  สอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูหองเรียนกลับ
ดาน (Flipped Classroom) คือการใหนักเรียนศึกษาเน้ือหากอน จากนั้นจึงมารวมกันปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน 
 (2) จัดทําสื่อ แหลงเรียนรูออนไลนรูปแบบตาง ๆ เชน เว็บไซตที่มีเน้ือหาของรายวิชา โดยมีการแบงเนื้อหาให
เปนหมวดหมู สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู  และจัดทําสื่อการเรียนรู เชน ใบความรูรูปแบบตางๆ 
วีดิโอคลิบคูมือการเรียนรู ไฟลนําเสนอ  ไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ จากนั้นนําไปเผยแพรบนเว็บไซตใหนักเรียนสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรูออนไลนนี้ไดตลอดเวลา  ทั้งน้ี สื่อการเรียนรูเหลานี้ควรมีความยืดหยุน สามารถเขาถึงขอมูลไดจากอุปกรณที่
หลากหลายทท้ังในเครื่องคอมพิวเตอร  โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต เปนตน 

 (3) ออกแบบ หรือสรางขอตกลงรวมกันกับนักเรียนในเรื่องรูปแบบการประเมินผลการเรี ยนรูใหชัดเจน  
นักเรียนควรมีสวนรวมในการเสนอแนะรูปแบบการเรียนรูและการประเมินผลดวย 

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงสรางขั้นตอน (Proceed) 
 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีออกแบบไวในแผนการจัดการเรียนรู  เนนการใช

แหลงเรียนรูออนไลน  การศึกษาขอมูลความรูจาก Cloud Classroom กอนเขาหองเรียนเพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบ
ของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) สิ่งสําคัญคือครูจะตองมีการตรวจสอบความรูของนักเรียนกอน
เรียนเสมอเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีการศึกษาขอมูลความรูตามท่ีมอบหมายกอนเขาหองเรียนจริงทุกครั้ง ครูกระตุนใหนักเรียน
มีการใชเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ขั้นตอนนี้หากพบวามี
ขอบกพรองอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนรูที่พบวามีปญหาได  และดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูตามสภาพจริงของผูเรียนโดยเนนการปฏิบัติไดโดยท่ีนักเรียนไมจําเปนตองอยูรวมกันในหองเรียน
เดียวกันหรือสสถานท่ีเดียวกัน 

1.4 ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ (Evaluating the Process) 
 เปนขั้นตอนการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนและผูเกี่ยวของท่ีมีตอกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใช 

Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพื่อการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณใน
สถานการณ Social Distancing ที่ครูตองสามารถประเมินนักเรียนไดอยางชัดเจนตามสภาพจริง  นักเรียนตองสามารถ
แสดงออกถึงการมีทักษะปฏิบัติไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

1.5 ขั้นตอนการเขียนรายงานและนําเสนอ (Present) 
             เปนขั้นตอนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช Cloud 

Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพื่อการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณในสถานการณ 
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Social Distancing ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยนําเสนอในดานผลการจัดการเรียนรูและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ปญหาและ
อุปสรรคที่พบ  ตลอดจนแนวทางและขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตอไป 

2. ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน
กลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ที ่ รายการประเมิน คาเฉลี่ย Mean S.D. แปลผล 

1 เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 

3 สงเสริมใหนักเรียนมีการพูด/อภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น 4.63 0.48 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

5 เปดโอกาสใหนักเรียนคนพบคําตอบดวยตนเอง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6 นักเรียนไดเรียนรูตามลําดับขั้นตอน 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

7 สงเสริมใหนักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

8 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

10 นักเรียนไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 4.13 0.78 มีความเหมาะสมมาก 

11 เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเขากับชีวิตจริง 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

12 ใชกิจกรรมที่เนนการฝกปฏิบัติ 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 

13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับกลุม 4.63 0.48 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม 4.00 0.00 มีความเหมาะสมมาก 

15 จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศการเรียนที่แจมใสและเปนมิตร 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

16 ใชสื่อสอดคลองกับเนื้อหา และเทคนิควิธีสอน 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

17 จัดกิจกรรมไดสอดคลอง และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
18 มีการประเมินผล 4.50 0.50 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
19 ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพื่อน 4.13 0.33 มีความเหมาะสมมาก 
20 เชื่อมโยงการเรียนรูบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 4.38 0.48 มีความเหมาะสมมาก 

รวม 4.34 0.41 มีความเหมาะสมมาก 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 จึงสามารถนําไปพัฒนาตอไปได 

5. สรุปผลการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชาวิทยาการ

คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก (1) ศึกษาขอมูลวิเคราะหและเลือกปญหา (2) ออกแบบข้ันตอน
และกระบวนการ (3) ปฏิบัติตามโครงสรางข้ันตอน (4) การประเมินกระบวนการ (5) เขียนรายงานนําเสนอ 
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2. ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41 ผลการประเมินที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ขอ 13 สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48  และผลการประเมินที่มีความเหมาะสมนอย
ที่สุดคือ ขอ 4 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ขอ 9 นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเองและเพ่ือน 

และขอ 14 เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม/ทีม  มีความเหมาะสมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.00 

 

6. อภิปรายผล 
ผลการประเมินกรอบแนวคิดการใช Cloud Classroom รวมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รายวิชา

วิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ  
ผลิศร และพัลลภ พิริยะสุรวงศ (2562) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบคลาวดเลิรนนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบคลาวดเลิรนนิงแบบอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาการรูดิจิทัลและทักษะการเรียนรู
แบบรวมมือกัน มีคาเฉลี่ย 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และ วิทยา มนตรี และคณะ 
(2562) ไดศึกษาเรื่อง การออกแบบการเรียนรูจินตวิศวกรรมผานคลาวดเลิรนนิงเพื่อสงเสริมทักษะการสรางนวัตกรรมและการ
ยอมรับเทคโนโลยี  พบวา การเรียนรูจินตวิศวกรรมผานคลาวดเลิรนนิงเพื่อสงเสริมทักษะการสรางนวัตกรรมและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ัน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับดีมาก 

 
7. ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดการเรียนรูในรูปแบบ Cloud Classroom มีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองสํารวจความพรอมดาน
อุปกรณการเรียนรูของนักเรียนกอน เพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมผานแหลงเรียนรูลื่อออนไลนไดอยางเทาเทียมกัน  
และนักเรียนควรมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย 

2. ในการมอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาความรูดวยตนเองผานการเรียนรูออนไลนในรูปแบบการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน หรือ Flipped Classroom ครูควรจะมีขอตกลง และกระบวนการในการตรวจสอบนักเรียนกอนเรียนทุก
คร้ัง เพื่อใหแนใจวานักเรียนไดไปศึกษาความรูมากอนจริง เชน การใหนักเรียนสรุปความรูใหฟงกอนเร่ิมเรียนรู  และหาก
ตรวจสอบไดวา นักเรียนไปไดไปศึกษาความรูมากอน ตองมีมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหา และกระบวนการปฏิบัติ
กิจกรรมในหองเรียนสามารถดําเนินตอไปได 
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การพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เร่ืองการสรางเกมดวย
โปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ชุมพล  เข็มทอง 1 และสุมาลี สุนทรา 2 

1 นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2 อาจารย, อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

594145007@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการ
สรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อ
สอนเสริมออนไลนกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครปฐม จำนวน 

30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สื่อสอนเสริมออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการ
สรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

ผลการว ิจ ัยพบว า 1) ค ุณภาพของสื่อสอนเสร ิมออนไลนท ี ่ผ านการประเมินค ุณภาพจากผ ู  เช ี ่ยวชาญ 
3 ทาน อยูในระดับมาก ( =4.22, S.D.=0.34) 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยสื่อสอนเสริม
ออนไลนอยูในระดับมากที่สุด ( =4.70, S.D.=0.05) จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนดวยสื่อสอนเสริมออนไลนรวมกับการ
เรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab นักเรียนมีความพึงพอใจระดับดีมากและสามารถ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 

คำสำคัญ: สื่อสอนเสริมออนไลน การเรียนรูแบบผสมผสาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เกม 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were as follows:  1)  To develop online supplementary media with 

blended learning techniques on creating games with Kodu Game Lab program for Junior High School 

Students, 2)  to compare the learning achievement before and after learning by using the online 

supplementary media of the learners and, 3 )  to study the learners’  satisfaction towards the online 

supplementary media. The sample group used in this study were 30 Grade 8 students of Municipal school 
4 in Nakhon Pathom selected by specific method. The tools used in the research were as follows: 1) The 

online supplementary media with blended learning techniques on creating games with Kodu Game Lab 

program, 2) the academic achievement tests, and 3) learners’ satisfaction questionnaires. 
The results of the study showed that 1)  the online supplementary media had the evaluation 

result from 3 experts at a high level ( =4.22, S.D.=0.34), 2) learning achievement of the learners using the 

online supplementary media was higher than before learning at the statistical significance of . 05, and 3) 
learners’  satisfaction towards learning with the online supplementary media was at the highest level 
( =4.70, SD=0.05) .  Therefore, it can be concluded that teaching with the online supplementary media 

with blended learning on Game Creation by Kodu Game Lab is able to increase academic achievement. 

Keywords : Online Supplementary, Blended Learning,  Achievement, Game 

1. บทนำ

ประเทศไทยมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาใชในระบบงานตาง ๆ อยางกวางขวางในชวงทศวรรษที่ผานมา 
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตผูคน โดยปจจุบันมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอรและแอป
พลิเคชันมาใชกับการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับอนุบาลไป จนถึงระดับอุดมศึกษาเติบโต
มากขึ้นจนเห็นไดชัด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกระแสความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่เรามิอาจตานทานหรือขัดขืนได รวมท้ัง
ผูนำทางการศึกษาและนโยบายของรัฐตางใหความสำคัญกับเรื่องระบบคอมพิวเตอร อยางไรก็ตามการนำคอมพิวเตอรและแอป
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พลิเคชันเพื่อการศึกษามาใชงานในสถานศึกษาก็อาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปทั้งที่ใชในการจัดการเรียนการสอน หรือใช ใน
งานบริหารการศึกษา 

จากแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี10 (พ.ศ.2545 – 2559) ไดกำหนดแนวนโยบายเพื่อดำเนินการ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูซึ่งเปนการสนับสนุนใหผูใชและผูผลิต
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีจิตสำนึก มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอสังคม ผลิตสื่อเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนา
ขอมูล สื่อเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2550, ออนไลน) 

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดมีนโยบายจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ
หลากหลาย และเปดกวาง เพื่อเติมเต็มความรูใหแกนักเรียน โดยทางโรงเรียนไดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีความรูที่มากข้ึน และหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งมุงสงเสริมพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบออนไลนและออฟไลน เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูที่มีความยืดหยุนไรขีดจำกดั
เรื่องสถานที่และเวลามากขึ้น รวมทั้งยังอาจเปนกระบวนการที่เขาถึงนักเรียนโดยใชสื่อที่เยาวชนในวัยนี้ใหความสนใจ เปน
สื่อกลางในการปรับทีทาและกระบวนการเรียนการสอนใหแตกตางไปจากเดิม 

สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ใหคำจำกัดความของการเรียนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของเนื้อหาท่ี
นำเสนอออนไลนระหวางรอยละ 30 ตอรอยละ 79 คำอธิบายของการเรียนแบบผสมผสาน คือ การเรียนที่ผสมการเรียน
ออนไลนและการเรียนในช้ันเรียน โดยที่เนื้อหาสวนใหญสงผานระบบออนไลน ใชการอภิปรายออนไลนและมีการพบปะกันใน
ช้ันเรียนบาง และมีสวนท่ีนาสนใจวาการอภิปรายออนไลนถือเปนการสงผานเนื้อหาออนไลน เชนกัน สำหรับการเรียนในรูปอื่น 
ๆ อยางเชน การเรียนแบบปกติจะไมมีการสงผานเนื้อหาออนไลน การเรียนแบบใชเว็บชวยสอนจะมีการสงผานเนื้อหาออนไลน
รอยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลนมีการสงผานเนื้อหารอยละ 80 – 100 จากบทความดังกลาว จะเปนตัวชวยใหนักเรียน
ไดเกิดการเรียนรูมากขึ้น ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงหรือออกความคิดในรูปแบบที่สรางสรรคในการสรางเกม เกมดวย
โปรแกรม Kodu Game Lab เนื่องจาก โปรแกรม Kodu Game Lab มีรูปที่อิสระไมตายตัว นักเรียนสามารถคิด และลงมือ
ปฏิบัติไดเต็มที่เต็มความสามารถ 

การเรียนรูของเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ดานการเรียนรูในการสรางเกมนั้น  จากการ
สอบถามผูวิจัยผลวานักเรียนในเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 นั้นมีความรูในการสราเกมอยูในระดับที่นอย ผูวิจัยจึงคิดวาจะสราง
สื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแกนักรัยนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ได ในยุค
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีกาวไกลจนเห็นไดชัด นักสวนมากขาดการสนในดานการเรียนในรูปแบบเดิม ในปจจุบันนักเรียนชอบสิ่งที่
แปลกใหม ชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยชอบเลนกิจกรรมชอบเลนเกม การสรางเกมจึงมาชวยใหนักเรียนสนใจในดานการเรียน  

ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสราง
เกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab คาดหวังวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 อยูในระดับมาก ถึงมาก
ที่สุด 

 

จากปญหาและความสำคัญที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการ
เรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในการ
สรางเนื้อหา แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน โดยเนนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน นักเรียนสามารถเขามาศึกษา
บทเรียนไดตลอดเวลา รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียนเพ่ือ
ชวยเพ่ิมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุนความกระตือรือรนในการเรียนรูและเพิ่มความสนใจใหแกนักเรียนไดดียิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu 

Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

2.2 เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนหลังเรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่อง
การสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3. สมมุติฐานในการวิจัย
1.สื่อสอนเสริมออนไลนเรื่อง การสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชสื่อสอนเสริมออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม จำนวน 562 คน 

4.1.2 กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ท่ีเรียนในภาคเรียนที ่1 ป 
การศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ในการวิจัยครั้งนีไ้ดเลือกกลุมตัวอยางประชากรเปนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 ขอบเขตดานเนื้อหาประกอบดวย เนื้อหาจำนวน 3 หนวยการเรียนรู 
4.2.1 เนื้อหาหนวยที่ 1 เรื่อง เริ่มตนใชงานโปรแกรม เรียนรูเกี่ยวกับความเปนมาของโปรแกรม KODU 

GAME LAB รวมถึงผูพัฒนาโปรแกรม KODU GAME LAB 

4.2.2 เนื้อหาหนวยที่ 2 เรื่อง เครื่องมือ เรียนรูเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือของโปรแกรมรวมท้ังการใชโคด
บังคับตัวละครในโปรแกรม KODU GAME LAB 

4.2.3 เนื้อหาหนวยที่ 3 เรื่อง คำสั่งการสรางและการออกแบบเกม เรียนรูเกี่ยวกับการใชโคดบังคับตัว
ละคร การสรางแผนที่ และการสรางฉากภายในโปรแกรม KODU GAME LAB 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิคม ทาแดง และคณะ (2545) สื่อการสอน  หมายถึง  ตัวกลางหรอืสิ่งตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ  เครือ่งมือ และ

เทคนิควิธีการ  รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรูไปท่ีรับนั้นไปใช
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ  

ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหคำจำกัดความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถึงความรู ความสามารถ
ของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมากนอยเทาไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดขึ้นจากการ

946



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 
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เรียนการฝกฝนหรือประสบการณตาง ๆ ทั้งในโรงเรียน ท่ีบาน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ รวมทั้งความรูสกึ คานิยม จริยธรรมตาง 
ๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย 

กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง  ความหมายของความพึงพอใจวา สงท่ีควรจะเปนไปตามความ
ตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่
มีประสบการณที่มนุษยเราไดรบัอาจจะมากหรือนอยก็ได  และเปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและ
ทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งนั้น  สามารถตอบสนองความตองการ  หรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปน
ความรูสึกท่ีพึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกดิความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึง
พอใจ 

สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ใหคำจำกัดความของการเรียนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของเนื้อหาท่ี
นำเสนอออนไลนระหวางรอยละ 30 ตอรอยละ 79 คำอธิบายของการเรียนแบบผสมผสาน คือ การเรียนที่ผสมการเรียน
ออนไลนและการเรียนในช้ันเรียน โดยที่เนื้อหาสวนใหญสงผานระบบออนไลน ใชการอภิปรายออนไลนและมีการพบปะกันใน
ช้ันเรียนบาง และมีสวนท่ีนาสนใจวาการอภิปรายออนไลนถือเปนการสงผานเนื้อหาออนไลน เชนกัน สำหรับการเรียนในรูปอ่ืน 
ๆ อยางเชน การเรียนแบบปกติจะไมมีการสงผานเนื้อหาออนไลน การเรียนแบบใชเว็บชวยสอนจะมีการสงผานเนื้อหาออนไลน
รอยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลนมีการสงผานเนื้อหารอยละ 80 – 100 

Charles R. Graham (Graham, 2012) มหาวิทยาลัยบริกแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกาใหความหมายวา เปนระบบ
การเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

Michael B. Horn and Heather Staker (Horn and Staker, 2011) แหง Innosight Institute ไดนิยามเกี่ยวกับ
การเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรูทีน่ักเรียนไดรับมวลประสบการณทางการเรียนรูอยาง
เปนอิสระผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอรโดยนักเรยีนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรูดวยตนเองท้ังในดานเวลา สถานท่ี 
แนวทางการเรียนรูและอัตราการเรียนรูของตนเอง 

สุชัญญา เยื้องกลาง ธนดล ภูสีฤทธิ์ และสุทธิพงศ หกสุวรรณ (2562) ไดทำการวิจัย การพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานโดยใชเกมแอปพิเคชัน่เปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหา และทักษะการ เชื่อมโยงคณิตศาสตรสูชีวิต
จริงระดับประถมศึกษาสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 โรงเรียนบานโจดนาตาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ผลวิจัยพบวา 1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการของระบบการเรียนการสอนโดยใชเกมแอปพิเคชั่นเปนฐาน พบวา ครูผูสอนเห็นดวยปานกลางกับ
สภาพปญหา ในทุกดานมีความตองการทุกดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการเรียนรูโดยใชเกมแอปพิเคชั่น  2. ผลการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชเกมแอปพิเคชั่นเปนฐานเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรสูชีวิตจริงระดับประถมศึกษา 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558) ใหความหมายวา เกม เปนลักษณะของกิจกรรมของมนุษยเพื่อประโยชนอยางใด
อยางหน่ึง เชน เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝกทักษะ และเพื่อการเรียนรู เปนตน และในบางคร้ังอาจใชเพื่อประโยชนทาง
การศึกษาไดเกประกอบดวยเปาหมาย กฎเกณฑ การแขงขันและปฏิสัมพันธ เกมมักจะเปนการแขงขันทางจิตใจหรือดาน
รางกาย หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซึ่งสงผลใหเกิดพัฒนาการของทักษะ ใชเปนรูปแบบของการออกกำลังกาย หรือการศึกษา 
บทบาทสมมุติและจิตศาสตร เปนตนเกมเปนกิจกรรมของมนุษยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน Royal Game of Ur,  Senet และ 
Mancala เปนเกมที่ไดชื่อวาเกาแกท่ีสุดในประวัติศาสตรมนุษย โดยสามารถยอนไปไดถึง 2,600 ปกอนคริสตกาล 

สุทธิกานต บอจักรพันธ และคณะ (2559) ไดทำการวิจัยบทเรียนแบบเกม เรื่องการบวกลบเลขผลลัพธไมเกิน 1,000 

สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุมภวาป อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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อุดรธานีเขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จำนวน 85 คน ผลวิจัยพบวาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
เกม เรื่องการบวก ลบเลขผลลัพธไมเกิน 1,000 จากการทดลองภาคสนามพบวา การทดสอบระหวางเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 16.33 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.48 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.67 และการ
ทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.16 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.35 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.83 นั่นคือ ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเกม มีประสิทธิภาพของ E1/ E2 เทากับ 81.67 /85.83 

แสดงวาบทเรียนแบบเกม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

พัชรียา อินทรพรหม (2559) ไดทำการวิจัยชุดการสอนเสริมทักษะ เรื ่อง ตัวสะกดในภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 สำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 76.10/75.43 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  ( =8.36, S.D.=1.62) 
( =18.86, S.D.=1.70) มีคา t-test หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของเด็กบกพรองทางสติปญญาที่มีตอชุดการสอนเสริมทักษะดานการอานเรื ่องตัวสะกดในภาษาไทย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 สำหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาจัดอยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.87) 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม 

Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามแนวทฤษฎี ADDIE Model (ศวิตา 
ทองสง, 2555, ออนไลน) ซึ่งเปนแบบจำลองสำหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนที่ไดรับความนิยม เนื่องจาก
เปนรูปแบบที่งายและมีขั้นตอนการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปใชกับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน  และถูกนำมาใชงานอยางกวางขวางในสถานศึกษาเพ่ือออกแบบการเรียนการสอน
ที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

6.1 ขั้นวิเคราะห (Analysis) 
1.1 ศึกษากลุมเปาหมายของบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) จังหวัดนครปฐม หาคุณสมบัติของนักเรียน  และกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูใน
เนื้อหาแตละบทเรียน 

1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระของโปรแกรม Kodu Game Lab เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรูและ
วิเคราะหเนื้อหาที่จะนำมาสรางบทเรียน พรอมกำหนดหัวขอเรื่อง โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูของบทเรียน กำหนดเนื้อหา กิจกรรมและการวัดประเมินผล เพื่อนำมาสรางบทเรียนสอนเสริมออนไลน จำนวน 3 
หนวยการเรียนรูซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
ตารางที่ 1 หนวยการเรียนรู  

หนวยการเรียนรู จุดประสงค เนื้อหา/สาระ กิจกรรม การประเมินผล 
1. เริ่มตนใชงาน
โปรแกรม Kodu 

Game Lab 

1.อธิบายที่มาพรอม
หลักการทำงานเบื้องตน
ของโปรแกรม Kodu 

Game Lab 

แนะนำวิธีโหลด
โปรแกรม การใชงาน
โปรแกรม  

ทดสอบกอนเรียน 

เขาสูบทเรียน
ออนไลน และโหลด
โปรแกรม 

คะแนนกอน
เรียน และ
ความสำเร็จใน
การติดตั้ง
โปรแกรม 
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ตารางที่ 1 หนวยการเรียนรู (ตอ) 
หนวยการเรียนรู จุดประสงค เนื้อหา/สาระ กิจกรรม การประเมินผล 

2. เครื่องมือแถบ
เครื่องมือ Task bar 

1. สามารถอธิบาย
วิธีการใชเครื่องใน
โปรแกรม Kodu Game 

Lab ได 
2. สามารถสรางฉาก
ปรับแตงรูปรางตัวดวย
เครื่องมือในโปรแกรม 

Kodu Game Lab ได 

เทคนิคการสรางฉาก 
องคประกอบของแสง สี
ตัวละคร 

นักเรียนศึกษาเน้ือหา
บทเรียนสอนเสริม
ออนไลน  

สวนประกอบ
แสง สี เสยีง 
บรรยากาศที่
นำมาเปนฉากใน
เกม 

3. คำสั่งการสราง/
การออเกม 

1. สามารถอธิบาย
วิธีการใชคำสั่งใน
โปรแกรม Kodu Game 

Lab ได 
2. สามารถใชคำสั่งหรือ
โคดในโปรแกรม Kodu 

Game Lab ได 
3. สามารถปฏิบัติติงานท่ี
ไดรับมอบหมายไดตรง
เวลา 

1. นักศึกษาสรางงาน 1
งาน โดยตัวละคร
สามารถเดินหรือวิ่งใน
ฉากไดโดยควบคุมจาก
แปนพิมพได 
2. สุมตัวแทนนำเสนอ
งานท่ีสราง 
3.รวมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหาเกี่ยวการสราง
เกม 

นักเรียนสรางเกมโดย
ใชเครื่อง และคำสั่ง
ในโปรแกรม Kodu 

Game Lab ใหตัว
ละครเดินหรือวิ่ง 

1.ประเมินจาก
ผลงาน และการ
เดินหรือวิ่งของ
ตัวละครในเกม 

2.แบบทดสอบ
หลังเรียน 

1.2.2 ศกึษาการสรางบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อดวยเว็บไซต  
Google sites ซึ่งเปนเว็บไซตที่เปดใหใชงานไดฟรีมีอิสระในการสรางเว็บหรือสรางสื่อการสอน อิกทั้งเว็บไซต Google sites มี
ลูกเลน หรือเครื ่องมือในการสรางอิกมากมายเชน การแทรกคลิปจากลิ้ง  YOUTUBED การลิงคหาหนาเว็บอื ่น ๆ และ
ภาพประกอบสวยงามอิกมากมาย 

1.2.3 สรางแผนการสอนเรื ่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
 6.2.1 กำหนดผังงานการทำงานของบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลน 

6.2.2  ออกแบบการนำเสนอเน้ือหาของแตละบทเรียน รูปภาพ และเนื้อหาดานวีดีโอ 

6.2.3  สรางสื่อการสอนตนแบบ และคัดเลือกสื่อการสอนตนแบบในรูปแบบสือ่วีดีโอท่ีสอดคลองกับเนื้อหา
บทเรียน 

6.2.4 ออกแบบสื่อการแสดงผลท่ีดึงดูดใหนักเรียนใหเกิดความสนใจตอบทเรียน 

6.2.5 สรางแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยออกแบบตามวัตถุประสงคของบทเรียนสอนเสริมออนไลน 
6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

6.3.1 พัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน เรื่อง การสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab โดยใช google 

Sites ในการสรางสื่อสอนเสริม 
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6.3.2 พัฒนาแบบประเมินสื่อสอนเสรมิออนไลน เรื่อง การสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab ดาน
เนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

6.3.3 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
3 ทาน ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ผลการประเมินพบวาแผนการสอนรายวิชาการสรางเกม มีคุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับมาก (  = 4.22, S.D.=0.34) ดานเทคนิคอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ (  = 4.81, S.D.= 0.28) 

6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนสอนเสริมออนไลน จำนวน 45 ขอ หลังจากน้ัน
นำไปประเมินหาคาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากคา  ความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ
วัตถุประสงค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พบวา ผานเกณฑมาตรฐาน
มากกวา 0.5 จำนวน 44 ขอ และไมผานเกณฑมาตรฐาน  1 ขอ โดยขอสอบที่ผานเกณฑจำนวน 44 ขอ ไดคา IOC เทากับ 
0.96 

6.3.5 ผูวิจัยไดเลือกขอสอบ 25 ขอ ที่ไดผานการประเมินไปใชในงานวิจัย 

6.4 การนำไปใช (Implementation) 
     สื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ไดออกแบบไวกอนหนานี้โดยมี
กระบวนการเรียนรู ดังนี ้

6.4.1 ผูวิจัยใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อที่นำคะแนนกอนเรียนมาเทียบกับคะแนนหลังเรียน 

6.4.2 นักเรียนศึกษาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวย 

โปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่พัฒนาข้ึนดวยตนเองและใหทดลองปฏิบัติตาม 

6.4.3 นักเรียนศึกษาบทเรียน และนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหรือไม หลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้นแลว ใหผูเรียนทำ
แบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อสอนเสริมออนไลน 

6.4.4 รวบรวมขอมมูลท้ังหมดเพื่อนำมาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 
     วิเคราะหขอมมูลท่ีไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติ สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

7. นิยามศัพท  
สื่อสอนเสริมออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง สื่อการเรยีนรูที่มรีูปแบบเปนอสิระ มรีูปแบบไม

ตายตัวนักเรียนสามารถเรียนไดทกุท่ีทุกเวลา เรียนไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เรียนผานคอมพิวเตอร หรือสมารท
โฟนก็ได 
 สื่อสอนเสริมออนไลน หมายถึง สื่อการเรียนรูที่มีรูปแบบเปนอิสระ นักเรียนสามารถเขาไปเรียนรูไดตามที่ตนเอง
ตองการ รวมถึงสื่อสอนเสริมออนไลนตองมีสื่อการสอนในรูปแบบที่สมบูรณอธิ เชน ภาพ เสียง วีดีโอ และการตอบกับของผูใช
และสื่อ 

 การเรียนรูแบบผสมผสาน หมายถึง เปนการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกับเทคโนโลยี ที่สามรถพัฒนาให
นักเรียนเรียนไดรับความรูอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลจากการท่ีนักเรียนเก็บสะสมความรูจากการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ไม
วาจะเปน การอาน การดู การฟง การปฏิบัติตาม ที่ทำใหนักเรียนนำความรูจากการเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันใหเกิด
ประโยชน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีบุคคลคนหนึ่ง หรือหลาย ๆบุคคลมีความช่ืนชอบหรือพอใจในสิ่ง สิ่งน้ันจน
เกิดเปนความพึงพอใจ 

เกม หมายถึง กิจกรรมหรือที่ทำใหผูเลนไดเกิดความบันเทิง ความคิด ความสนุก และไดผอนคายเกมจึงเปนกิจกรรม
ที่หลายคนนำมาประยุกตการในกิจกรรมหลาย ๆ เชน การเรียนการสอน การรับนอง การเขาคาย เปนตน 

8. ผลการวิจัย
8.1 ผลการพัฒนาส่ือสอนเสริมออนไลน 
ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu 

Game Lab สำหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน รายละเอียด ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 หนาจอสือ่สอนเสริม 

ค1 

ภาพที่ 1 (ก) หนาแรก ภาพที่ 1 (ข) หนาเมนูหลัก 

ภาพที่ 1 (ค) หนาแบบทดสอบ ภาพที่ 1 (ง) หนาบทเรียน 
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8.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อสอนเสริมออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อสอนเสริมออนไลนดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 
1 หนวยการเรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสมและมีรายละเอียดสอดคลองสัมพันธกัน 4.00 1.00 มาก 
2 แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับหนอยการเรียนรูที่กำหนดไว 4.33 0.58 มาก 

3 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสำคัญครบถวนสัมพันธกัน 4.33 0.58 มาก 

4 การเขียนสาระการเรียนรูไดถูกตอง 4.33 0.58 มาก 

5 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.33 0.58 มาก 

6 จุดประสงคการเรียนรูพัฒนานักเรียน 3 ดาน ไดแก ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ (K  P A) 4.00 0.00 มาก 
7 จุดประสงคการเรียนรูเรียงลำดับพฤติกรรมจากงายไปยาก 4.00 1.00 มาก 

8 กำหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 4.00 1.00 มาก 

9 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระ 4.00 1.00 มาก 

10 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและระดับชั้นของนักเรียน 4.33 0.58 มาก 

11 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง 4.00 1.00 มาก 

12 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 4.00 1.00 มาก 

13 แผนการเรียนรูกำหนดวัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงเรียนรูเหมาะสม และหลากหลาย 4.33 0.58 มาก 
14 กิจกรรมการเรียนรู เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู แบบ blended 

learning 

4.67 0.58 มากที่สุด 

15 นักเรียนไดใชสื่อและแหลงเรียนรูดวยตนเอง 5.00 0.00 มากที่สุด 

16 นักเรียนทำช้ินงานที่ไดใชความรู ความคิดมากกวาการทำตามท่ีครูกำหนด 4.00 1.00 มาก 

17 มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.00 1.00 มาก 

ภาพรวม 4.22 0.34 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ที่มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่อ
บทเรียนบนเว็บดานเนื้อหา โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab 
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยผลรวมอยูในระดับมาก (  = 4.22, S.D. = 0.34) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพสื่อสอนเสริมดานเทคนิคการพัฒนาสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ 

ดาน  S.D. ความเหมาะสม 
1. ตัวอักษร (TEXT) 4.42 0.29 มาก 
2. ภาพนิ่ง (IMAGE) 4.92 0.29 มากที่สุด 
3. สื่อวีดีโอ (VIDEO) 4.92 0.29 มากที่สุด 
4. ปฏิสัมพันธ(INTERACTIVE) 5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.28 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเชียวชาญมีความคิดวาสื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการ
สรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน คุณภาดานเทคนิคโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมากท่ีสุด ( = 4.81, S.D.= 0.28) 

8.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
     ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่เรียน

ดวยสื่อสอนเสริมออนไลน ปรากฏดังตารางที่ 3   

ตารางที ่4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยสื่อสอนเสริมออนไลน 
การทดสอบ n จำนวน (ขอ) คะแนน  S.D. df t sig 

กอนเรียน 30 25 25 11.40 2.91 29 
22.68* .00 

หลังเรียน 30 25 25 20.87 1.70 29 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( = 28.87, S.D.= 1.70) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( = 11.40, S.D.= 2.91) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

8.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

 ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีตอบทเรียนสื่อสอนเสริมออนไลน 

ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ  S.D. 
ดานความพึงพอใจเก่ียวกับบทเรียนออนไลน 
1.1 มีความชัดเจนและถูกของตัวอักษรและภาษา 4.53 0.51 มากที่สุด 
1.2 การจัดลำดับเนื้อหาเปนหมวดหมู งายตอการคนหาและทำความเขาใจ 4.77 0.50 มากที่สุด 

1.3 สีที่ใชในการสรางบทเรียนสะดวกตอการอาน 4.70 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีตอบทเรียนสื่อสอนเสริมออนไลน (ตอ) 

ขอ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ  S.D. 
1.4 ผูเรียนสามารถเขาเรียนไดทุกท่ีทุกเวลาท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 4.67 0.61 มากที่สุด 

1.5 มีแบบทดสอบท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 4.69 0.06 มากที่สุด 
ดานความพึงพอใจดานเนื้อหาของวิชา 
2.1 การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจน เขาใจงาย 4.67 0.48 มากที่สุด 
2.2 เนื้อหาของบทเรียนจัดลำดับอยางเปนระเบียบ 4.80 0.41 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 4.74 0.05 มากที่สุด 
ภาพเสียงและวิดีโอ 
3.1 ภาพที่ใชสามารถมองเห็นชัดเจน 4.70 0.53 มากที่สุด 
3.2 วิดีโอที่ใชมีเน้ือหาตรงกับเนื้อหาท่ีเรียน 4.73 0.52 มากที่สุด 
3.3 เสียงท่ีใชชัดเจนสามารถเขาใจงาย 4.70 0.53 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 4.71 0.01 มากที่สุด 
ดานปฏิสัมพันธ 
4.1 ปุมทุกปุมที่อยูในบทเรียนสามารถใชงานไดทุกปุม 4.70 0.53 มากที่สุด 
4.2 การทำขอสอบหรือพิมพรายละเอียดตาง ๆ สามารถทำไดดี 4.63 0.49 มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 4.67 0.03 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.70 0.05 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการพัฒนาส่ือสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรู
แบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนภาพรวมโดยมี
คาเฉลี่ย ( =4.70, S.D.=0.05) อยูในระดับมากท่ีสุด  
 

9. การอภิปรายผล  
1. การพัฒนาส่ือบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลนในคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกใชเว็บไซต Google sites ในการพัฒนาส่ือสอน

เสริมออนไลน ซึ่งเปนเว็บไซตทีส่ามารถสรางเว็บหรือสื่อออนไลนไดงาย เว็บไซต Google sites เปนเว็บที่ทาง Google ไดเปด
ใหใชงานฟรี การพัฒนาจึงทำใหบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลนมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอการพัฒนาบทเรียนแบบ
สอนเสริมออนไลนตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสาน รวมทั้งสามารถสรางสรรคบทเรียนไดตามอัธยาศัยของผูพัฒนา
และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของสื่อสอนเสริมออนไลน ดานคุณภาพของสื่อ รวมกับการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน สำหรับนักเรียนระดับมธัยมศกึษาตอนตน มีคาเฉลี่ยภาพรวมคือ ( =4.81, S.D.=0.28) โดยประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการ
เรียนรูแบบผสมผสานรวมกับสื่อสอนเสริมออนไลนมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการวางแผน ปฏิบัติ
และประเมินผลความกาวหนาของตนเอง อาจไดรับความชวยเหลือจากผูสอนหรือผูเช่ียวชาญ รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอมใน
การสนับสนุนที่ดีตอตัวนักเรียน จึงทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 83.46 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จนมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ ( =11.40, S.D.=2.91) และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ ( =28.87, S.D.=1.70) ซึ่งแสดงวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชราภรณ 
เพ็งสุข (2559) ไดทำการวิจัยโดยใชบทเรียนออนไลน วิชา คอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 ที ่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ประชากรที่ใชใน การวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุี
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2559 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/5 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียน
ที่ 1 ป การศึกษา 2559 โดยใชการสุมที่ไดมาจากการสุมสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) จำนวน 45 คนผล
การศึกษาพบวา บทเรียนออนไลนประกอบไปดวย 5 องคประกอบ ไดแก เนื้อหา ของบทเรียน ระบบบริหารการเรียนรูการ
สื่อสาร การวัดประเมินผล และการทำใหเกิดความสัมพันธ และมีคาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 83.81/84.22 

เปนไปตามเกณฑที่กำหนด ไว 80/80 

3. ความพึงใจของนักศึกษาที่มีตอการใชบทเรียนแบบสอนเสริมออนไลนที ่พัฒนาขึ ้นซึ ่งทำใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงจากการเรียนรู ปฏิบัติและวัดผลการเรียนรูของตนเองไดใน ดานเนื้อหาของวิชาโดยมีภาพและเสียงท่ีชัดเจน
ครบองคประกอบกอใหเกิดการเรียนรูแกนักเรียนไดงาย ดานท่ีนักเรียนพอใจมากที่สุดคือ ดานความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ของวิชา  (  = 4.74, S.D. = 0.05) รองลงมาดานภาพเสียงและวิดีโอ (  = 4.71, S.D. = 0.01) ความพึงพอใจดานบทเรียน
ออนไลน (  = 4.69, S.D. = 0.06) และความพึงพอใจดานปฏิสัมพันธ (  = 4.67, S.D. = 0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของวี
ระชัย นาสารีย (2561) ที่ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดย
ภาพรวมทั้ง 10 ประเด็นคำถาม นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (  = 3.63, S.D. = 0.73) จากการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน พบวา สื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab 

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ชวยใหนักเรียนสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบทเรียนมี
ลักษณะเปนมัลติมีเดีย มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช ขอความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอทัศน เสียงดนตรี และการโตตอบกับ
บทเรียน สงผลใหนักเรียนมีความสนใจ กระตุนใหนักเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น และชวยใหนักเรียนรูสึกพอใจ เมื่อตอบ
แบบฝกหัด และแบบทดสอบไดถูกตองเน่ืองจากภายในบทเรียนมีการเสริมแรงใหกับนักเรียนเมื่อนักเรียนตอบถูกในแตละขอก็
จะไดรับแรงเสริมในทางบวก เชน ขอความใหกำลังใจเมื่อตอบผิด และนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูเสรมิไดจากใบความรูได
ทันที่เมื่อนักเรียนตอบผิด ทำใหนักเรียนเกิดความตั้งใจในการทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบ เสร็จแลวนักเรียนจะทราบผล
คะแนนทันที 

10. สรปุผลการวิจัย
10.1 สื่อสอนเสริมออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab 

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 10.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจากสื่อสอนเสริมออนไลน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu 

Game Lab สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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10.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อสอนเสริมออนไลน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab อยูใน
ระดับมากท่ีสุด  
 

11.ขอเสนอแนะ    
      จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้     

11.1 การพัฒนาส่ือสอนเสริมออนไลน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สามารถนำไปบูรณาการเน้ือหาในวิชาอื่นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได     

11.2 การพัฒนาสื่อสอนเสริมออนไลน เรื่องการสรางเกมดวยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในรูปแบบอื่น ๆ เชน การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน การเรียนรูแบบเพื่อน  คูคิด ควรเพิ่มกิจกรรมการ
เรียนรูใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึน    

11.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระหวางกลุมท่ีใชการเรียนการสอนปกติและกลุมท่ีเรยีนรูผาน
สื่อสอนเสริมออนไลน 
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด กรณีศึกษาการ
ใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 

ชัยมงคล ใบรักษา1* และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* chaimongkon11111@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอน
แบบเพื่อนคูคิด กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 3) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 จำนวน 30 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช
เทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
dependent 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
ที่สุด (((((((((( = 4.90, S.D.= 0.31) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
ที่สุด (((((((( = 4.86, S.D.= 0.35) 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 83.83/82.33 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กำหนดไวคือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน หลังเรียนมีผลการทดสอบ คือ (((((((((( = 24.70, S.D.= 

1.56) สูงกวากอนเรียนมีผลการทดสอบคือ (((( = 13.37, S.D.= 2.28) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ 4) ผลสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพ่ือนคูคิด โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก ((((((( = 4.40, 
S.D.= 0.77) 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคเพื่อนคูคิด กรณีศกึษาการใชงานโปรแกรม 
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The Development of Computer Assisted Instruction Lessons by Using Think 
pair share Techniques A case study of Using Microsoft PowerPoint for 

Mathayomsuksa 1 students at Tessaban 2 Wat Saneha School             
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* chaimongkon11111@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of the research were to 1) Development of Computer Assisted Instruction Lessons 
by Using Think pair share Techniques A case study of Using Microsoft 2) study the effectiveness of 
computer assisted instruction on developed 3) The results of the results of the performance of 
pre-school achievement and after-class using computer-aided lessons using peer-to-peer teaching 
techniques. 4) students' satisfaction with computer-assisted lessons using think pair share teaching 
techniques. The samples used in this research were 30 Mathayomsuksa 1/1 students with a simple 
random method. The tool consists of 1) computer-aided lessons using think pair share teaching 
techniques, 2) think pair share learning management plans, 3) measuring academic achievement, and 
4) learner satisfaction questionnaires. The statistics used in the analysis are averages, standard
deviations, and t-test values, depending on the 

The results showed that 1) the opinions of content experts on computer-aided lessons were at 

the highest level. (((( = 4.90, S.D.= 0.31) the opinions of technical experts on computer-aided lessons are 

at the highest level. (((((((((( = 4.86, S.D.= 0.35) 2) The performance of computer-aided lessons developed is 
83.83/82.33, which is higher than the threshold set to 80/80. 3) Student Learning Achievement After class, 

there are test results (((((((( = 24.70, S.D.= 1.56) higher than before leaning  (((((((( = 13.37, S.D.= 2.28) at .05 level. 
And 4) The results ask educators for their satisfaction with computer lessons. Overall, the level is very 

satisfied. ((((((((((( = 4.40, S.D.= 0.77) 

Keywords: computer assisted instruction think pair share microsoft powerPoint 

1. บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชใหเปนหลักสูตร

แกนกลางของประเทศ โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
พรอมทั้งปรับกระบวนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (และแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 
2545, 2553) ตามมาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่นโดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการ
ผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  
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จากการสำรวจและศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา
คอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสัมภาษณผูสอน พบวา ผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการสอนแบบบรรยาย
เปนหลัก ซึ่งใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Microsoft PowerPoint พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไมใหความ
สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน นักเรียนบางคนไมมีความรูในดานการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียนทำใหผลการเรียนนั้นมีผลท่ีไดมาไมเปนที่นาพึงพอใจ ผูวิจัยจึง
จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตัวเองได สามารถ
ศึกษาหาความรูจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ นำความรูที่ไดรับจากบทเรียนไปเพิ่มเติมใน
รายวิชาที่กำลังศึกษาอยู และรายวิชาอ่ืน ๆ 

   คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซึ่งใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนำเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่
สำคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปน
ตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการ
ไดรับผลปอนกลับ (feedback) นอกจากนี้ยังเปนสื่อ ท่ีสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางนักเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้ง
สามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนไดตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ, 2554) 
            ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสอนท่ีจะเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของนักเรียน พบวิธีการสอนหน่ึงที่นำมาใชอยาง
แพรหลายไดรับความสำเร็จในการสอนคือ เทคนิคเพื่อนคูคิด การเรียนแบบเพื่อนคูคิดนั้น เปนรูปแบบของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดใหผูเรียนทำงานกลุม โดยเริ่มจากการจับคูกันคิด แลวนำความคิดของทั้งคูมาอภิปรายในกลุม เพื่อใหไดความคิด
ของกลุมเปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมควบคูกับความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนรูปแบบกิจกรรมนี้ 
เคแกน(Kagan) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกาไดทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น ซึ่งประโยชนของการเรียน แบบเพื่อนคูคิด ไดแก 
ชวยลดภาระของครูไดมากขึ้น จะทำใหครูสามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั่วถึง นักเรียนผูสอนไดชวยเหลือเพื่อน มีความรู
แมนยำและคงทนในการเรียนมากขึ้น นักเรียนผูไดรับความชวยเหลือ จะเขาใจบทเรียนมากขึ้น เพราะกลา ซักถามและมีเพื่อน
ชวยเพื่อนอยางใกลชิด เปนการฝกคุณธรรม จริยธรรม รูจักการชวย เหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเปนวิธีฝกทักษะ
ทางดานวิชาการ และดานสังคม ควบคูกันไปจะสงผลใหนักเรียนเปนคนเกง ดี มีความสุขและทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอีกดวย (สุวิทย มูลคำ และอรทัย มูลคำ 2547; จินดา อยูเปนสุข, 2545) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
2.3 เพื่อเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิค

การสอนแบบเพื่อนคูคิด 
2.4 เพ่ิอศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบ        

เพื่อนคูคิด 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model ดังนี้ 
 3.1.1 ขั้นการวิเคราะห ผูวิจัยไดทำการศึกษาวิเคราะหตัวนักเรียน จากการสัมภาษณครู พบวา นักเรียนมีความ

เขาใจในบทเรียนที่อยูในระดับคอนขางต่ำกวาเกณฑที่กำหนด และนักเรียนไมกระตือรือรนในการเรียน เพราะนักเรียนตองการ
สิ่งแปลกใหมในหองเรียนที่จะเราความสนใจของนักเรียน และจากการสัมภาษณนักเรียนพบวาสื่อบทเรียนที่ไดเรียนรูยังเปนสื่อ
บทเรียนแบบเดิม ๆ ใชสื่อสอนผานสไลด Microsoft Powerpoint วิเคราะหเกี่ยวกับแผนการสอน เนื้อหาในรายวิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint จากนั้นทำการศึกษากระบวนการในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 
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 3.1.2 ขั้นการออกแบบ ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาประกอบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนและ 
คัดเลือกเนื้อหาที่สอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อนำมาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน 
โดยประเมินความถูกตองในดานเน้ือหาของบทเรียน และประเมินคุณภาพในดานแบบทดสอบ โดยประเมินดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค ซึ่งมีคาการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม และวัตถุประสงคอยู
ระหวาง 0.66-1.00 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บ เรื่อง โปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อนคูคิดในการเรียนการสอน  

 3.1.3 ขั้นการพัฒนา ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการออกแบบ มาทำการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดเอง ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา เตรียมเนื้อหา ภาพน่ิง และเสียงดนตรีบรรเลง
ใชประกอบบทเรียน นำรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ในรายวิชาคอมพิวเตอรมาพัฒนาดวยโปรแกรม Captivate 9 เพื่อสราง
บทเรียนในคอมพิวเตอร โดยจำแนกบทเรียนออกเปนหนวย 3 หนวยละ 2 ช่ัวโมง เพื่อใหงายตอการเรียนรู นำบทเรียน
คอมพิวเตอร ท่ีไดทำการพัฒนานำเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรในดาน
เทคนิคการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นำบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแกไขตาม
คำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ นำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับกลุมยอย ซึ่งไมใชกลุมเปาหมายจริง แตมีลักษณะ
เทียบเคียงกับกลุมเปาหมายจริง แลวสอบถามความคิดเห็น และนำผลท่ีไดไปแกไขปรับปรุงบทเรียน 

 3.1.4 ขั้นการนำไปใช จากนั้นนำบทเรียนคอมพิวเตอร ในรายวิชาคอมพิวเตอร ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง    
โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
                 3.1.4.1 ปฐมนิเทศผูเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ช้ีแจง แนะนำวิธีการใชบทเรียนและเนื้อหาบางสวน
ใหกับผูเรียนไดทราบกอนท่ีจะใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร ตามขั้นตอน 

      3.1.4.2 ทำการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 30 ขอ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน
บทเรียนคอมพิวเตอร ในรายวิชาคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยสรางข้ึนในบทเรียนคอมพิวเตอร 

      3.1.4.3 นำบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญทดลองใชกับกลุมตัวอยาง      
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยใหผูเรียนทำแบบฝกหัดระหวางเรียน และสราง
ช้ินงานผานบทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งใชรูปแบบการเรียนรูเพื่อนคูคิด โดยใหผูเรียนแตละคนจับคูกับเพื่อน และทำการศึกษา
บทเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนผานเว็บใหครบทั้ง 3 หนวยการเรียนรู ภายใน 6 สัปดาห และใหผูเรียนทำ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จำนวน 30 ขอ  

 3.1.5 ขั้นการประเมินผล ผูวิจัยไดนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดที่มี
คุณภาพ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) จำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนและผูวิจัยไดนำผลท่ีไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหผล
ทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test จากนั้นก็ทำการสรุปผลการศึกษา 

 
3.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคอมพิวเตอร 
 3.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  

 3.3 ประชากร 
   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 2 หองเปนนักเรียน
จำนวน 76 คน 
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3.3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา 
(สมัครพลผดุง)อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน
โดยวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย    

4. ผลการวิจัย
4.1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด กรณีศึกษาการใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 
ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนำขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะหมาพัฒนา 

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเครื่องมือเพ่ือวัดกิจกรรม แสดงดังภาพท่ี 1 

 ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางบทเรียคอมพิวเตอรชวยสอน และการทดลองสื่อกับกลุมตัวอยาง 

จากภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ประกอบดวย 4 
สวน คือ1) หนาเขาสูบทเรียน 2) หนาหลักหนาบทเรียน 3) แบบทดสอบ 4) ดานในบทเรียน 

4.2 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค และดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด ในรายวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหา และดานเทคนิค 
รายการ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 4.90 0.31 มากที่สุด 
2. ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 4.86 0.35 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และเทคนิค ซึ่งเปนแบบประเมินดานเนื้อหา 1 ฉบับ  
แบบประเมินดานเทคนิค 1 ฉบับ พบวา ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35   

4.3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
ผูวิจัยดำเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จำนวน 30 คน โดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด       โดยมีการทดสอบ
การทำกิจกรรมระหวางการเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบเกณฑ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
การทดสอบ คะแนนเต็ม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 40 33.53 83.83 
2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.70 82.33 
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จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือน
คูคิดพบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 33.53 คิดเปนรอยละ 83.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 
24.70 คิดเปนรอยละ 82.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดคือ 80/80 

4.4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 

ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด แสดงดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ จำนวน คะแนนเต็ม  S.D. df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 30 30 13.37 2.28 29 27.31* 1.699 
ทดสอบหลังเรียน 30 30 24.70 1.56 
* มีนยัสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

จากตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนน 
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 13.37 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.70 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
            4.5. ผลการสอบถามความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอน
แบบเพ่ือนคูคิด 

ผูวิจัยดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอน
แบบเพื่อนคูคิดหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนำผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบ
เพื่อนคูคิด 

รายการ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจดานสื่อ
1.1 มีรูปแบบหนาจอและบทเรยีนเปนมาตรฐานเดยีวกันทำใหเขาใจงาย 4.30 0.79 มาก 
1.2 มีรูปแบบเทคนิคการเรียนการสอนประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง 
อยางเหมาะสม  4.27 0.78 มาก 

1.3 มีเอกสารประกอบการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนสามารถคนควา 4.43 0.77 มาก 
1.4 สามารถเรียนซ้ำได สามารถหยุดเรยีนช่ัวคราวและกลับมาเรียนตอได 4.33 0.80 มาก 
1.5 นักเรียนสามารถเขาเรียนไดทกุเวลา 4.43 0.77 มาก 
1.6 มีแบบทดสอบท้ังกอนและหลงัเรียน สามารถเปรียบเทียบผลคะแนนได 4.23 0.90 มาก 

รวม 4.33 0.80 มาก 
2. ความพึงพอใจดานเนื้อหา
2.1 เนื้อหาวิชาสอดคลองครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค 4.23 0.77 มาก 
2.2 การอธิบายเน้ือหามีความชดัเจน 4.47 0.73 มาก 
2.3 เนื้อหาของบทเรียนมีการจัดลำดับอยางเปนระบบ  4.53 0.68 มากที่สุด 
2.4 ภาษาที่ใชเหมาะสมชัดเจนถูกตอง สามารถสื่อใหนักเรียนเขาถึง  4.40 0.77 มาก 
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2.5 ความเหมาะสมในคำถาม คำตอบของแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน 4.27 0.91 มาก 

รวม 4.38 0.76 มาก 
3. ความพึงพอใจดานประเมินผลการเรียน
3.1 เขาใจเนื้อหาวิชามากข้ึน เมื่อเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.77 0.50 มากที่สุด 
3.2 มีประโยชนตอการคนควาเพิ่มเติม และใหความรูในวงกวาง 4.50 0.78 มากที่สุด 
3.3 สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 4.37 0.61 มาก 

รวม 4.54 0.74 มากที่สุด 
โดยรวม 4.40 0.77 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิค
การสอนแบบเพ่ือนคูคิด โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.40, S.D.= 0.77) ซึ่งผลการสอบถามความพึงพอใจดานผลการเรียน
อยูในระดับมากท่ีสุดคือ ( = 4.54, S.D. = 0.74 ) รองลงมาคือผลการสอบถามความพึงพอใจดานเน้ือหามีผลการสอบถาม
ความพึงพอใจอยูในระดับมากคือ ( = 4.38, S.D. = 0.76) และผลการสอบถามความพึงพอใจดานสื่อมีผลการประเมินความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.33, S.D. = 0.80) 

5. สรปุผลการวิจัย
         5.1 ผลการประเมินดานเนื้อหา พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 ตามลำดับ 
          5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดบใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนคูคิด พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 33.53 คิดเปนรอยละ 83.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.70 คิดเปน
รอยละ 82.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80 
          5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 13.37 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.70 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          5.4 ผลสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเพื่อนคูคิด โดยรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก ( = 4.40, S.D.= 0.77) 

6. อภปิรายผลการวิจัย
6.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ความเหมาะสม

ดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D.= 0.31) และความเหมาะสมดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.86, S.D.= 0.35) ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดจัดทำเน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงค และออกแบบบทเรียนตาม
หลักการของ ADDIE Model สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนุช เจียมจันทร และธานิล มวงพูล (2560) ไดวิจัย เรื่องการ
พัฒนากระบวนเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่องคำราชาศัพท พบวา คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาดานเนื้อหา 
อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.57, S.D. = 0.50) และดานเทคนิค อยูในระดับมาก ( = 4.03, S.D.= 0.46)  

6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยการทดสอบระหวางเรียน
และหลังการเรียนของผูเรียน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยมีประสิทธิภาพเทากับ 83.83/82.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด
ไวคือ 80/80 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการพัฒนา ทำใหการจัดทำเนื้อหาครบถวนตรงตามวัตถุประสงคที่ไดทำ
การตั้งไวและมีการเรียบเรียงที่ตอเนื่องกันตามลำดับ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการออกแบบท่ีสามารถใชงานไดงายไม
ยุงยาก สวยงาม เหมาะกับวัยของผูเรียน แบบทดสอบสามารถเขาทำไดงายและแบบทดสอบก็มีการออกแบบใหตรงกับเนื้อ
เรื่องที่สอนไมยากไปและไมงายจนเกินไป มีการใสเสียงเพื่อเปนการเราความสนใจ รวมท้ัง วิดีโอ ท่ีเปนการใหความรูเพิ่มเติม
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แกตัวผูเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร อินทรี ชาตรี เกิดธรรม และอังคนา กรัณยาธิกุล (2558) ไดทำการวิจัย   
เร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจโดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบทายบทเรียนในแต
ละหนวยการเรียน และการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนครบทุกหนวยการเรียน นำมาหาคา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ จากการวิเคราะหขอมูลไดคาประสิทธิภาพ เทากับ 
81.77/81.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด E1/E2 เทากับ 80/80 

6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิด         
โดยการทดสอบกอนเรียนและหลงัการเรยีนรู ซึ่งนำผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑพบวา ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( = 24.70, S.D.= 1.56) สูงกวากอนเรียน ( = 13.37, S.D.= 2.28)  อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาของแตะหนวยไดดวยตนเอง ซึ่งในแตละหนวยจะมีเนื้อหาที่สรุปเพ่ือให
งายตอความเขาใจ รวมทั้งยังมีภาพตัวอยางและวิดีโอใหความรูเพิ่มเตมิแกผูเรียน และยังมีแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรู
เดิมของผูเรียนกอนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรูหลังจากท่ีไดเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมีแบบฝกหัดระหวางเรียนที่ผูเรียนสามารถฝกฝนทบทวนเพื่อใหเกิดความชำนาญในเร่ือง
นั้น ๆ  ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชงานไดงายบทเรียนมีความนาสนใจ ทำใหมีความสะดวกตอการใชงาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภากร สุนทรสารทูล และนพดล ผูมีจรรยา (2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร  
ชวยสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง งานอาชีพสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1     
วัดพระงาม (สามัคคพีิทยา) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( = 26.13, S.D.= 1.41) สูงกวากอน
เรียน ( = 13.59, S.D.= 3.88)  อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคคิิดชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

6.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด  
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.40, S.D.= 0.77) ซึ่งดานประเมินผลการเรียนมีผลการสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุดคือ (

ู
= 4.54, S.D.= 0.80 ) รองลงมาคือผลการสอบถามความพึงพอใจดานเนื้อหาอยูในระดับมากคือ ( = 4.38,  

S.D.= 0.76) และผลการสอบถามความพึงพอใจดานสื่อมีผลการสอบถามความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.33,       
S.D.= 0.74) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย มานะ โสภา ไชยันต แกวผาไล ภาวิณี โยธาแข็ง และ ไพศาล ดาแร (2560) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของกาเยเรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
ของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ย       
( = 4.51, S.D. = 0.68) 
 
7. ขอเสนอแนะ 

7.1 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด กรณีศึกษาการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงูขึ้น จึงควรทำการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชา
อื่น ๆ ตอไป 

7.2 การนำบทเรียนไปใช ควรเตรียมหองเรียน และอุปกรณใหมีความพรอม เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น หากนักเรียนเขาเรียนแลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกรณ อาจเกิดความเบื่อหนายสงผลให
นักเรียนสนใจในการเรียนนอยลง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง
เรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับการสรางแอนิเมชัน 2) ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรูโดยใชเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการ
เรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลงัเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวย
สอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาขึ้นและ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยสอนรวมกับ
รูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

วัดหวยจรเขวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 30 คนโดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) เว็บชวยสอน
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ   
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองทีพ่ัฒนาขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพอยู
ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70, S.D.= 0.40) 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำ
ตนเองที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.50/88.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียน (  = 26.47, S.D.= 2.73) สูงกวากอนเรียน (  = 16.23, S.D.= 2.30) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน อยูในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด (  = 4.72, S.D.= 0.47) 

คำสำคัญ: เว็บชวยสอน การเรียนรูแบบนำตนเอง การสรางภาพเคลื่อนไหว 
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Abstract 

The purpose of this research was 1) to develop and evaluate Web-based Instruction with 

Self-directed Learning on using the program for creating animation, 2) to study the effectiveness of 

Web-based Instruction with Self-directed Learning that developed, 3) to compare student’s learning 

achievement after using that developed, and 4) to study student’s satisfaction on Web-based Instruction 

with Self-directed Learning that developed. The sample used in the experiment ware 30 selected by 

using simple random sampling. Tools used in this research were: 1) Web-Based Instruction lessons with 

Self- Directed Learning on Using the Program for Creating Animation. 2) The learning management plan. 

3) The learning achievement test, and 4) Satisfaction questionnaires for student’s satisfaction.

The research results were as follows: 1) Web-Based Instruction with Self-directed Learning was the

performance is at the highest level (  = 4.70, S.D.= 0.44), 2) The effectiveness of the developed was 

83.50/88.22 which was standard as the criterion at 80/80, 3) The learning achievement was statistically 

significant higher (  = 26.47, S.D.= 2.73) than before (  = 16.23, S.D.= 2.30) learning at 0.05 level, and 

4) The student’s satisfaction on Web-based Instruction with Self-directed Learning was at the highest

level (  = 4.72, S.D.= 0.47). 

Keywords: Web-based Instruction, Self-directed Learning, Create Animations 

1. บทนำ
โลกยุคปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน เชน ทางดานการศึกษา ไดนำสื่อตาง ๆ เขามาบูรณาการในการ

เรียนการสอนเพื่อเราความสนใจใหกับผูเรียน ไมวาจะเปนแอนิเมชัน ไปจนถึงภาพยนตร ทางกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึง
ความสำคัญทางดานนี้จึงจัดทำหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียนในเรื่องของการสรางภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชัน โรงเรียนวัดหวย
จรเขวิทยาคมนั้นไดนำโปรแกรม Adobe Flash เขามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องของการสราง
ภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชัน โปรแกรม Adobe Flash เปนโปรแกรมการสรางภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่อยูในรายวิชา
คอมพิวเตอรสำหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม การเรียนการสอนเก่ียวกับโปรแกรมนี้จะเปน
การสอนวิธีการสรางภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูหลากหลาย โปรแกรมน้ีจะกระตุนใหผูเรียนมีแนวคิดในการ
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สรางสรรคงานแบบตาง ๆ ท้ังน้ีทางผูวิจัยจึงไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนำตนเอง เพื่อนำมาประกอบในการเรียน
การสอน ใหผูเรียนมีความสนใจในโปรแกรม Adobe Flash มากขึ้น การจัดการเรียนรูแบบนำตนเอง (Self-directed 

Learning) เปนวิธีการเรียนรูวิธีหนึ่งที่นักการศึกษาใหความสำคัญและเปนสิ่งที่ควรสงเสริมใหมีขึ้นในตัวผูเรียน เพราะเม่ือใดก็
ตามที่ผเูรียนสามารถศึกษาคนควาตามความตองการ ก็จะเกิดการศึกษาตอเนื่อง และมีแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูไมสิ้นสุด 

ซึ่งจะนำไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (lifelong learner) หรือบุคคลแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน (learning person) อันเปน
เปาหมายสูงสุดของการศึกษา (สมคิด อิสระวัฒน, 2532) 

 เว็บชวยสอน เปนโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของ
อินเทอรเน็ต มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูในทุกทาง (Khan, 1997) เปน
การเรียนการสอนผานเวบ็เปนการใชเว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใชเว็บเพื่อนำเสนอบทเรยีนในลักษณะสือ่หลายมิติของวิชา
ทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชนจากคณุลกัษณะตาง ๆ 

ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และ การพูดคุยดวยขอความ
และเสียงมาใชประกอบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (กิดานันท มลิทอง, 2543) 

 ดวยเหตุผลและทฤษฎีขางตนที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนำรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองมาพัฒนา
เปนเว็บชวยสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนในเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชัน เพื่อใหผูเรียนไดสื่อ
การเรียนรูในรูปแบบเว็บชวยสอนที่สามารถตอบสนองการเรียนรู ตามความสามารถของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะและ
สามารถใชงานโปรแกรม Adobe Flash ได และจะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูสอนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 พัฒนาและประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองเรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับ
การสรางแอนิเมชัน  

 2.2 ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรูโดยใชเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน  

 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบ
การเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึนและ  
 2.4 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้
 3.1 ตัวแปรตน ไดแก เว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนำตนเอง 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบนำตนเอง  

 

4. วิธดีำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง เรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับการสราง
แอนิเมชัน ในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยแผนผังความคิดของการวิจัยและมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. ประชากรและกลมุตัวอยาง
 5.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 

จำนวน 7 หองเรียน จำนวนผูเรียน 230 คน 

 5.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ภาคเรียนท 2 รวม
จำนวนผูเรียน 30 คน โดยใชวิธีแบบสุมอยางงาย (simple random sampling) 

6. เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย
 6.1 เว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรยีนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 

 6.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง ที่ผานการประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญแลว 
 6.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ขอ 

 6.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 

7. วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง มีขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาโดยจัดขั้นตอนตาม

รูปแบบ ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง, 2556) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังนี ้
 7.1 ขั้นการวิเคราะห 

7.1.1 จากการสัมภาษณผูสอน พบวาผูเรียนขาดความสนใจเรียน จึงไมมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีสอนและมีผล
การเรียนท่ีต่ำในรายวิชาน้ี 

7.1.2 จากการสัมภาษณผูเรียน พบวา ในรายวิชานีผู้สอนนั้นใชเทคนิคการสอนแบบบรรยายเปนหลัก เพราะไม
มีกิจกรรมที่เราความสนใจและผูเรียนมีการปฏิบัติงานดวยตนเองนอยครั้ง ทำใหผูเรียนไมมีความสนใจเรียน 

7.1.3 จากการสำรวจสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน พบวา หองเรียนมีบรรยากาศที่ดี พ้ืนท่ีหองกวางสะดวก มี
จำนวนคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอผูเรียนและมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีพรอมใชงาน 

 7.2 ขั้นการออกแบบ 

7.2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองและนำไปประเมินผล โดย
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน มีผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยคะแนน (  = 4.67, S.D.= 0.29) 

7.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยกำหนด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ และนำ
แบบทดสอบไปหาคา IOC  โดยผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน แลวเลือกคำถามที่มีคาความสอดคลองต้ังแต 0.60 ข้ึนไปเพื่อใชใน
แบบทดสอบ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.67 – 1.00 ซึ่งอยูในเกณฑ
ทีส่ามารถนำไปใชไดจริงกับกลุมตัวอยาง 
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 7.2.3 ออกแบบ เว็บชวยสอน โดยมีแผนภาพบริบทของระบบ แสดงดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพบริบทของเว็บชวยสอน 

 7.3 ขั้นการพัฒนา 
 7.3.1 พัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง ของรายวิชาการสรางภาพเคลื่อนไหว 
สำหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยพัฒนาแยกเปน 2 สวนดังน้ี 

 7.3.1.1 สวนของผูสอนสามารถแกไข บทเรียน แบบทดสอบในเว็บชวยสอน และดูผลการทำแบบทดสอบ
ของผูเรียน 

 7.3.1.2 สวนของผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนตาง ๆ ทำแบบทดสอบในเว็บชวยสอน และรับผลการทำ
แบบทดสอบของตนเอง 
 7.4 ขัน้นำไปใช 

 7.4.1 นำเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาขึ้น นำไปประเมินคุณภาพ โดย
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน โดยมีผลการประเมิน อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.64, S.D.= 0.44) 

 7.5 ขั้นการประเมินผล 

 7.5.1 นำเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาข้ึน ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จำนวน 

30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและหาคาความพึงพอใจ 

 7.5.2 วิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากการดำเนินการทดลองดวยสถิติการวิจัย ประกอบดวย คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 
 

8. ผลการวิจัย 

 8.1 ผลการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง เรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับการสราง
แอนิเมชัน สำหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม มีตัวอยางแสดงดังภาพท่ี 3 

                  
 ก. หนาแรกของเว็บชวยสอน       ข. หนาบทเรียน   

ภาพท่ี 3 ผลการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง 
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 8.2 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาข้ึน นำเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ดานตัวอักษร 4.47 0.58 มาก 

ดานภาพน่ิง 4.67 0.43 มากทีสุ่ด 

ดานวิดีโอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ดานวิดีโอปฏิสัมพันธ 4.67 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่
พัฒนาข้ึน พบวา ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70, S.D.= 0.40) 

8.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาขึ้น ไดผล
ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน 

คะแนนสอบ n คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 30 25.05 83.50 

คะแนนหลังเรียน (E2) 30 30 26.47 88.22 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาขึ้น  

มีประสิทธิภาพที่ 83.50/88.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือ 80/80 

 8.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบ
การเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาขึ้น จากการรวบรวมขอมูลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแลวนำมาวิเคราะหผล แสดงผล
ตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนรูดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำ
ตนเองที่พัฒนาข้ึน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. t 

กอนเรียน 30 30 16.23 2.30 
1.70*  หลังเรียน 30 30 26.47 2.73 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  3 การเปรียบเทียบผลสั มฤทธ์ิสอบกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤท ธ์ิหลั งเรียน 

(  = 26.47, S.D.= 2.73) สูงกวากอนเรียน (  = 16.23 S.D.= 2.30) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาขึ้น 

แสดงดังตารางท่ี 4 

972



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนเรียนรูผานเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำ
ตนเองที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ความพึงพอใจดานสื่อการเรียน 4.69 0.52 มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจดานเนื้อหาของวิชา 4.67 0.49 มากที่สุด 

ความพงึพอใจดานการประเมินผล 4.80 0.40 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.72 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำ
ตนเองที่พัฒนาข้ึน จากผูเรียน 30 คน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.72, S.D.= 0.47) 

9. สรุปผลการวิจัย
 9.1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเอง เรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับ
การสรางแอนิเมชัน สำหรับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน พบวา 
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70, S.D.= 0.40) 

 9.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
ที่ 83.50/88.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำ
ตนเอง ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด 

 9.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (  = 26.47, S.D.= 2.73) 

สูงกวากอนเรียน (  = 16.23 S.D.= 2.30) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 9.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่
พัฒนาข้ึน จากผูเรียน 30 คน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (  = 4.72, S.D.= 0.47)  

10. อภิปรายผลการวิจัย
 10.1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรปูแบบการเรียนรแูบบนำตนเอง เรื่อง การใชโปรแกรมสำหรับ
การสรางแอนิเมชัน สำหรับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน พบวา ผลการ
ประเมินคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.70, S.D.= 0.40) สอดคลองกับ งานวิจัยของ เสาวภา สืบดี และนพดล  

ผูมีจรรยา, (2559: 574) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนำตนเอง รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา ผลการประเมินคุณภาพอยู
ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.85, S.D.= 0.22)  

 10.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองท่ีพัฒนาข้ึน มี
ประสิทธิภาพที่ 83.50/88.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวาเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการ
เรียนรูแบบนำตนเองที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด สอดคลองกับแนวคิดของ Knowles, (1975: 18) ที่ได
กลาวไววา การเรียนรูแบบนำตนเองนักเรียนไดรับผดิชอบควบคุมการเรียนรูแบบนำตนเอง  นักเรียนจะใชความคิดริเร่ิมในการ
วินิจฉัยความตองการทางการเรียนรู อยางเปนระบบ แสวงหาขอมูลที่ตองการรู สงผลใหนักเรียนจะเรียนดวยความตั้ งใจ มี
จุดมุงหมาย มีแรงจูงใจสูงและเรียนไดดี และสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดี 
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 10.3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (  = 26.47, S.D.= 2.73) 

สูงกวากอนเรียน (  = 16.23, S.D.= 2.30) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ งานวิจัยของ อัจจิมา บำรุงนา 
และทศพร แสงสวาง, (2558: 24) ที่ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนำตนเองวิชา
คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน  (  = 16.17, S.D.= 1.11) สูงกวากอนเรียน 

(  = 10.40, S.D.= 1.61) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 10.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยเว็บชวยสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบนำตนเองที่
พัฒนาข้ึน จากผูเรียน 30 คน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.72, S.D.= 0.47) สอดคลองกับ งานวิจัยของ 
ธวัชชัย สามงามเสือ และนพดล ผูมีจรรยา, (2562: 2205) ที่ไดทำการวิจัยการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรู
แบบซิปปา เรื่อง การใช Microsoft Excel เบื้องตน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม พบวา ผูเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด (  = 4.72, S.D.= 0.34) 

11. ขอเสนอแนะ
11.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

11.1.1 จากผลการวิจัยพบวา ผูเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากเรยีนดวยเว็บชวยสอนและมีความ
คิดเห็นท่ีดตีอการเรียน จึงควรสงเสริมใหสรางเว็บชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถศึกษาดวยตนเองตาม
ความสนใจ 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะ เร่ือง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตตขิจร 

ศิริขวัญ นันทวงษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 
sirikhuanar11@gmail.com  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางงานวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 30 คน 
ซึ่งใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาประสิทธิภาพ , 
คาเฉลี่ย,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะท่ีสรางข้ึนทั้ง 4 หนวย มีประสิทธิภาพ 
80.35/81.94, 80.06/81.61, 80.15/81.29 และ 81.89/82.26 ตามลําดับ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด (80/80)
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกหนวย และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะในระดับเห็นดวยมาก 

คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ การสรางเว็บไซต Google Sites 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) develop the skills practices in website creation 
with Google Sites of Science Learning Strand for the 7th grade students. 2) compare the students' 
learning achievements and 3) study the students' opinions on skills practices. The subject of 
this study was selected from students in 7th grade consisted of 30 students by using simple 
random sampling method. The research instruments consisted of the skills practices on website 

creation with Google Sites, Pre-test and Post-test items and questionnaires. The statistics 
employed were efficiency, mean, standard deviation and t-test. The results of this study 
revealed that 1) all 4 units of skills practices were efficient at 80.35/81.94, 80.06/81.61, 
80.15/81.29 and 81.89/82.26 respectively in accordance with the Criterion (80/80). 2) all units of 
students' learning achievements gained after learning through skills practices were significantly 
higher than those of before at .05 statistical level and 3) The students' opinions on the 4 units 
of skills practices were highly positive. 

Keyword: Skills practice, website creation, Google Sites 

1. บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 มาตรา 22 บัญญัติวา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ” ในหมวดท่ี 9 มาตรา 64 บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน  โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให
มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหมีการ
พัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต  รวมท้ัง
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ” และมาตรา 67 บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา 
การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย” จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ง 4 มาตรา สนับสนุนสงเสริมใหมีการผลิต พัฒนาส่ือ แบบเรียน ตําราเรียน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี 
เพื่อใหมีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพใชในการจัดการศึกษา  

สภาพที่พึงประสงคของการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการสอนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   กลาวคือ สื่อการสอนจําเปนตองเปนสื่อที่ใชถายทอดเน้ือหาสาระท่ี
หลากหลาย  เหมาะสมกับวิธีการสอน  สื่อระดับพื้นฐานที่มีบทบาทสําคัญตอผูเรียน ไดแก หนังสือ ซึ่งเปนเครื่องมือสื่อสาร
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ความคิดที่เกือบจะเกาแกท่ีสุด แมจะมีเครื่องมือสื่อสารชนิดใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตหนังสือก็ยังเปนเครื่องมือสื่อสารท่ีนิยมใช
ในปจจุบัน เนื่องดวยหนังสือมีคุณสมบัติ คือ สะดวกในการจัดหาและจัดทํา ประหยัดเวลาและงบประมาณ (จินตนา ใบกาซูยี 
2534:45) 

จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ประจําปการศึกษา 2560 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผูเรียน ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน ประเด็นพิจารณายอยที่ 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อางถึงจุดที่ควรพัฒนา ดวยการสัมภาษณครูผูสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ปญหาที่พบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดานสื่อการ
เรียนการสอน คือ สื่อการเรียนการสอนที่ใชเปนหนังสือเรียนจากสํานักพิมพตางๆ ที่มีจําหนายทั่วไป เนื้อหาในหนังสือไม
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา เน้ือหามากหรือนอยเกินไป ขาดใบงาน และใบกิจกรรมที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาอานแลวเขาใจยากไมเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน เน่ืองจากในแตละช้ัน
เรียนจะพบเสมอวานักเรียนมีความแตกตางกัน  โดยเฉพาะดานความรู ความสามารถในการเรียนรู จึงจําเปนท่ีครูผูสอนจะตอง
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน (รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเทศบาล 1 
กิตติขจร ประจําปการศึกษา 2560:39)  

การนําแบบฝกทักษะมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีประโยชน คือ เปนสวนเสริมสรางในการเรียนทักษะ เปน
อุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของเขาจะชวยใหนักเรยีนประสบความสําเร็จมากขึ้น แบบฝกทักษะท่ีใชจะเปนเครื่องวัดผลการเรียนหลังจากจบ
บทเรียนในแตละคร้ัง และการใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองจุดเดน หรือปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะ
ชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที แพตต้ี (Patty,1968:469-472) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544:75) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 1) ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นเพราะเปนเคร่ือง
อํานวยประโยชนในการเรียนรู 2) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน 3) ฝกใหเด็กมีความเช่ือมั่นและ
สามารถประเมินผลของตนเองได และ 4) ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

จากประโยชนของแบบฝกทักษะ ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดจะพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google 
Sites  ขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับการสราง ออกแบบ แกไข และตกแตงเว็บไซต ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในงานดานการ
ออกแบบ การนําเสนอ การประชาสัมพันธ และงานดานเว็บเพจ นัก เรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน การสรางเว็บไซตเพื่อการศึกษา การสรางแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส  (E-Portfolio) ในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา หรือเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  เพิ่มพูนรายไดในอนาคต โดยผานกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อให  
แบบฝกทักษะท่ีพัฒนาข้ึนเกิดประโยชนตอนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย 
Google Sites สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 

2.3 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
แบบฝกทักษะเปนเครื่องมือท่ีชวยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรูใหมากขึ้น โดยอาศัยการฝกฝนหรือปฏิบัติดวยตนเอง

ของผูเรียน ลักษณะปญหาในแบบฝกทักษะจะเปนปญหาที่เสริมทักษะพ้ืนฐานโดยกําหนดขึ้นใหผูเรียนตอบเรียงลําดับจากงาย
ไปยาก ปริมาณของปญหาตองเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
ที่เรียนไปแลว เพื่อนําไปใชในการแกปญหา รวมทั้งในแบบฝกทักษะจะทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวย
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ตนเองได เพื่อใหเกิดทักษะ เกิดความรู ความเขาใจ ความชํานาญในเนื้อหาท่ีผู เรียนได เรียนไปในเรื่องนั้นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกทักษะไว ดังนี้ 1) สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544:2) 
ไดใหความหมายของแบบฝกไววาแบบฝกหรือแบบฝกหัดคือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใชฝกทักษะใหกับนักเรียน
หลังจากเรียนจบเน้ือหาในชวงหน่ึงๆ เพ่ือฝกฝนใหเกิดความรู ความเขาใจ รวมท้ังความชํานาญในเร่ืองน้ันๆ 2) สมศักดิ์  
สินธุระเวชญ (2540:106) ไดใหความหมายไววา แบบฝกทักษะคือการจัดประสบการณ การฝกหัดเพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดดวย
ตนเองสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองอยางหลากหลายและแปลกใหม และ 3) สงบ ลักษณะ (2536:61) ไดใหความหมาย
ของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกเปนสื่อท่ีใชฝกทักษะการคิด การวิเคราะห การแกปญหา และการปฏิบัติของนักเรียนนิยมใชใน
กลุมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร การงานและพ้ืนฐานอาชีพ โดยสรุปความหมายของแบบฝกทักษะ คือ สื่อการ
สอนที่ครูหรือผูสอนสรางข้ึนเพื่อใหนักเรยีนเรยีนรูไดดวยตนเองสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองดวยการฝกปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจ มีความชํานาญ มีประสบการณ และมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน  
 ลักษณะของแบบฝกทักษะ บิลโลว (Billow,1962:87) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีนั้น จะตองดึงดูดความสนใจ
และสมาธิของนักเรียน เรียงลําดับจากงายไปยาก เปดโอกาสใหนักเรียนฝกเฉพาะอยาง ใชภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน แบบฝกที่ดี ควรเปนแบบฝกสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง และซอมเสริมนักเรียนที่เรียน
ออนในขณะเดียวกัน นอกจากน้ีแลวควรใชหลายลักษณะ และมีความหมายตอผูฝกอีกดวย 

ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ ดังน้ี 1) ศึกษาเน้ือหาสาระสําหรับการจัดทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะ 2) วิเคราะห
เนื้อหาสาระโดยละเอียดเพื่อกําหนดจดุประสงคในการจัดทํา 3) ออกแบบการจัดทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะตามจุดประสงค 
4) สรางแบบฝกหัด และแบบฝกทักษะและสวนประกอบอื่นๆ เชน 4.1) แบบทดสอบกอนฝก 4.2) บัตรคําสั่ง 4.3) ขั้นตอน
กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ และ 4.4) แบบทดสอบหลังฝก 5) นําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และ 6) ปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณ (ถวัลย มาศจรัส และคณะ 2550:21) 

ประโยชนของแบบฝกทักษะ มีดังน้ี 1) ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นเพราะเปนเครื่องอํานวยประโยชนในการเรียนรู         
2) ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรยีนทีมีตอบทเรียน 3) ฝกใหเด็กมีความเชื่อมันและสามารถประเมินผลของตนเองได และ 
4) ฝกใหเด็กทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานทีไดรับมอบหมาย (สุนันทา สุนทรประเสริฐ 2544:75) 
 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 บัญชา มีหินกอง (2560:บทคัดยอ) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาเทคโนโลยี เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft office 

PowerPoint 2016 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาเทคโนโลยี เรื่องการใช
โปรแกรมMicrosoft office PowerPoint 2016 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 86.79/81.95 ซึ่งสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก     
 พัชรสุดา อางมณี (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีชารปดวยโปรแกรม 
SharpDevelop รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5 รหัสวิชา ง23102 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซชีารปดวย
โปรแกรม SharpDevelop ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.73/83.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีชารปดวยโปรแกรม SharpDevelop มีคาดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.52 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

สิทธิพงษ  ไกรลาศ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดเทากับ 84.75/92.69 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
      4.1.1 สรางแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเนื้อหาจาก

เอกสารและหลักสูตร 2) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 3) สรางแบบฝกทักษะ โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับคําอธิบาย
รายวิชา มาสรางเปนเน้ือหาของแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนดังนี้ 3.1) กําหนดเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู 3.2) จัดวาง
เนื้อหา แบบฝกทักษะ ใบกิจกรรม 3.3) จัดทําโครงการสอนตลอดภาคเรียน 3.4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู และ 3.5) จัดทํา
คูมือการใชแบบฝกทักษะ 4) ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไข 5) ทดลองใชกับกลุมทดลองและปรับปรุงแกไข และ
6) จัดพิมพแบบฝกทักษะฉบับสมบูรณ

      4.1.2 สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนดังน้ี 1) วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 2) สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
3) ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไข 4) ทดลองใชกับกลุมทดลอง 5) วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบกอนเรียน
หลังเรียนและปรับปรุงแกไข และ 6) จัดพิมพแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนฉบับสมบรูณ 

      4.1.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาและรวบรวม
ขอมูล 2) สรางแบบสอบถาม 3) ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไข 4) ปรับปรุงแบบสอบถาม และ 5) จัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

      4.1.4 เก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และ           
สิ่งอํานวยความสะดวก 2) กําหนดวันเวลาในการทดสอบประสิทธิภาพ 3) นําแบบฝกทักษะทดลองใชกับกลุมตัวอยาง และ 
4) แจกแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกทักษะ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

      4.1.5 วิเคราะหขอมูลดังน้ี 1) วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ 2) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ และ 3) วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี ้ 

                 4.2.1 แบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร  

       4.2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
       4.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกทักษะ 

4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 

จํานวน 106 คน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 
กิตติขจร จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 

4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
สถิติที่ใชในวิจัย ไดแก คาประสิทธิภาพ E1/E2 คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที 

(t-test)  

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะ 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites แบบสนาม รายละเอียด

ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะ จําแนกตามหนวยในการทดลองแบบสนาม (n=31) 

หนวยท่ี คะแนนกิจกรรมระหวางเรียน (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) E1/E2 คะแนนเฉลี่ย รอยละ คะแนนเฉลี่ย รอยละ 
หนวยท่ี 1 35.35 80.35 8.19 81.94 80.35/81.94 
หนวยท่ี 2 106.48 80.06 8.16 81.61 80.06/81.61 
หนวยท่ี 3 110.61 80.15 8.13 81.29 80.15/81.29 
หนวยท่ี 4 46.68 81.89 8.23 82.26 81.89/82.26 
โดยรวม 74.78 80.61 8.18 81.78 80.61/81.78 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา การทดสอบประสิทธิภาพแบบสนามของแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google 
Sites โดยรวมมีประสิทธิภาพ  80.61/81.78 จําแนกตามหนวยท่ี 1,2,3 และ 4 มีประสิทธิภาพ 80.35/81.94, 80.06/81.61, 
80.15/81.29 และ 81.89/82.26 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด (80/80) 
 

5.2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ 
 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การ
สรางเว็บไซตดวย Google Sites รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนดวยแบบฝกทักษะ จําแนกตามหนวย 

หนวยท่ี กลุมตัวอยาง  
(N) 

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
t-test 

X  S.D. X  S.D. 
หนวยท่ี 1 30 2.63 1.00 8.23 0.50 25.13* 
หนวยท่ี 2 30 2.53 0.97 8.20 0.48 27.60* 
หนวยท่ี 3 30 2.73 1.11 8.17 0.38 24.92* 
หนวยท่ี 4 30 2.67 1.03 8.23 0.43 25.53* 

P=.05, df=29, t=1.699* 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การสราง
เว็บไซตดวย Google Sites มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05               
ทุกหนวย 
 

5.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย  Google Sites 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอแบบฝกทักษะ 

รายการความคิดเห็น X  S.D. แปลความหมาย 
เนื้อหามีความเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู  4.03 0.76 เห็นดวยมาก 
จํานวนขอสอบมีความเหมาะสมในแตละแบบฝกทักษะ/ ใบกิจกรรม 4.20 0.41 เห็นดวยมาก 
เวลาที่ใชในการเรียนแตละหนวยมีความเหมาะสม  4.27 0.58 เห็นดวยมาก 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมและชวยใหเขาใจเน้ือหา ไดมากข้ึน 4.53 0.51 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
ขนาดและสีตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสมอานงาย 4.17 0.83 เห็นดวยมาก 
เนื้อหาและภาษาท่ีใชอานแลวเขาใจงาย 4.37 0.61 เห็นดวยมาก 
กิจกรรมภายในแบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกดิทักษะ การสรางเว็บไซตดวย  
Google Sites  

4.57 0.50 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

การสรุปเนื้อหามีความเหมาะสม 4.40 0.67 เห็นดวยมาก 
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รายการความคิดเห็น X  S.D. แปลความหมาย
นักเรียนไดรับประโยชนจากแบบฝกทักษะ 4.51 0.51 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน     4.33 0.61 เห็นดวยมาก 

โดยรวม 4.34 0.13 เห็นดวยมาก 

จากตารางที ่3 พบวา นักเรียนจํานวน 30 คน มีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google 
Sites โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่ความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุดคือ กิจกรรมภายในแบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะการสรางเว็บไซตดวย Google Sites  ( X = 4.57) รองลงมา
คือภาพประกอบมีความเหมาะสมและชวยใหเขาใจเน้ือหาไดมากขึ้น ( X = 4.53) และ นักเรียนไดรับประโยชนจากแบบฝก
ทักษะ ( X = 4.51) 

6. สรุปผลการวิจัย

 6.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites ทั้ง 4 หนวย โดยรวม
มีประสิทธิภาพ  80.61/81.78 จําแนกตามหนวยท่ี 1 2 3 และ 4 มีประสิทธิภาพ 80.35/81.94, 80.06/81.61, 80.15/81.29 
และ 81.89/82.26 ตามลําดับ เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80  
 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites    
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 6.3 ผลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites ในภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.13) 

7. อภิปรายผลการวิจัย

 7.1 การพัฒนาแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  ทั้งนี้
เนื่องจาก 1) การสรางแบบฝกทักษะมีขั้นตอนการดําเนินงาน และองคประกอบ โดยยึดแนวคิดองคประกอบของแบบฝกทักษะ
ของนักวิชาการหลายๆ ทาน และ 2) มีการทดสอบประสิทธิภาพตามขั้นตอนอยางเปนระบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบ
เดี่ยว แบบกลุม และแบบสนาม ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวัดผลประเมินผล และจากการสัมภาษณนักเรียน
เพื่อปรับปรุงแกไข ซึ่งสอดคลองกับ พัชรสุดา อางมณี (2558) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีชารปดวย
โปรแกรม SharpDevelop รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5 รหัสวิชา ง23102 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปที่ 3 โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชารปดวยโปรแกรม SharpDevelop ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.73/83.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 
 7.2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย  
Google Sites พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ทั้ง 4 หนวย เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว คือ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก 1)  แบบฝกทักษะที่
พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกันอยางเปนระบบ มีการจัดแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ และจัดลําดับความยากงายใหเหมาะสม
กับนักเรียน 2) การจัดทําแบบฝกทักษะเปนการตอบคําถามของเรื่องนั้นๆ และการทําใบกิจกรรม เปนการฝกทักษะใหนักเรียน
สามารถสรางเว็บไซตดวย Google Sites ได ทําใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจเน้ือหา พรอมทั้งฝกทักษะเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญ สงผลทําใหนักเรียนทําคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ บัญชา มีหินกอง (2560) 
ไดพัฒนาแบบฝกทักษะ วิชาเทคโนโลยี เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2016 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites ในภาพรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับ เห็นดวยมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.13) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เน่ืองจาก กิจกรรมภายใน
แบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะการสรางเว็บไซตดวย Google Sites ภาพประกอบมีความเหมาะสม ทําใหเขาใจ
เนื้อหาไดมากขึ้น และนักเรียนไดรับประโยชนจากแบบฝกทักษะ สงผลใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาได งาย ซึ่งสอดคลองกับ 
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สิทธิพงษ  ไกรลาศ (2558) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 
 

  8.1.1 ผูที่นําแบบฝกทักษะ เรื่อง การสรางเว็บไซตดวย Google Sites ไปใชควรศึกษารายละเอียดจากคูมือ
กอนการใชงาน  
                  8.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชเรียนประกอบกับแบบฝกทักษะ ควรมีศักยภาพในเร่ืองการเช่ือมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ต และรองรับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และจัดใหนักเรียนใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องละหนึ่งคน 
 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

                  8.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนการสอนโดยใชสื่ออ่ืนๆ  
                  8.2.2 ควรมีการพัฒนาแบบฝกทักษะ โดยใชเทคโนโลยี AR  (Augmented Reality) มาผสมผสานเขากับ
เอกสารท่ีพิมพในรูปแบบกระดาษ เพื่อสรางสิ่งเราใหนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งข้ึน    
 
9. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความ
ชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน เพื่อศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาศูนยกลางระบบความ
ชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยนิ และ เพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศูนยกลาง
ระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน  การวิจัยนี้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม ประชากรท่ีใชในศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนผูพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย อาจารย
ผูสอน และลามภาษามือออนไลน ซึ่งจะเปนกลุมตัวอยางที่จะใหขอมูลสำคัญ โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูที่
เกี่ยวของจำนวน 27 คน ผลการศึกษาพบวา  1) ปญหาและแนวทางการพัฒนา คือ (1) เนื้อหาหรือรายละเอียดที่ตองการ
อธิบาย ควรเปนเน้ือหาที่กระชับ โดยมีขอความบรรยายใตภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อหา ไมใชคำที่เปนทางการมาก
เกินไป (2) ภาพประกอบ ภาพที่เลือกใชควรเปนภาพท่ีสนับสนุนขอความหรือเนื้อหา ทำใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยควร
เลือกใชภาพจริงมากกวาภาพการตูน ซึ่งอาจเลือกใชทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวข้ึนอยูกับเนื้อหา (3) ภาษามือ เพื่อชวยให
เขาใจการสื่อสารเนื้อหา 2)การดำเนินงานการพัฒนา ในการออกแบบระบบความชวยเหลือในการเรียนสำหรับผูที่มีค วาม
บกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก (1) ดานสารสนเทศ  ( 2) ดานมัลติมีเดียและเทคนิค (3) ดานส วนตอ
ประสานและระบบนำทาง (4) ดานการออกแบบหนาจอ ( 5) ดานการแสดงผลและการเขาถึงแหลงขอมูล และ (6) ดาน
วิธีการใชงาน 3) ผลประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการ
ไดยินโดยรวมอยูระดับมาก 
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Abstract 

This study aims of education. To study the problems and development center for assistance 

systems in higher education for the hearing impaired. To study the development of central assistance 

systems in higher education for the hearing impaired and for the monitoring and evaluation of 

development assistance system centered on higher education for the hearing impaired. This research 

process is participatory action research. The population in this study were college students who are 

hearing impaired or meaningful. Instructor And a sign language interpreter Online The bulk sample will 

provide important information. Here's how to choose a specific example of those involved were 27 

people, the results showed that: 1) Problems and development (1) the content or details to explain. 

Content should be concise The caption under the picture corresponding to the content. Do not use 

words that are too informal (2) the use of illustrations should be supported image, text or content. Make 

it more concrete The visuals should be used rather than the comics. This can be used for both still and 

moving images based on content, (3) to help understand the language of communication content. 2) the 

development. System design help in classes for people with hearing impairments consist of six areas: (1) 

Information Technology (2) multimedia techniques and (3) the interface and navigation (4) design page. 

screen (5) the visibility and access to resources, and (6) the method of use, 3) evaluate the development 

of the Central assistance systems in higher education for the disabled. The hearing included a large 

extent.  

1. บทนำ

กลุมคนพิการทางการไดยินเปนกลุมคนท่ีพบวามีปญหามากที่สุดเนื่องจากเปนกลุมคนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ที่ต่ำกวามาก ดอยโอกาสทางการศึกษา ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่สำคัญขาดการรับรูขาวสารจากทางภาครัฐหรือทาง
สังคม ไมสามารถสื่อสารไดดวยตนเองตองอาศัยบุคคลอื่นที่มีความสามารถเฉพาะในการแปลความหมายจึงจำเปนตองมี
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ตัวกลางหรือกลไกในการสื่อสารเพื่อใหคนพิการทางการไดยินไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองครบถวนมีความเขาใจในขาวสาร
หรือการสื่อความหมายนั้น ๆ เนื่องจากปญหาและอุปสรรคเรื่องการสื่อสารเปนตนเหตุสำคัญที่ทำใหผูพิการทางการไดยินหรือ
สื่อความหมายไมสามารถเขารบัการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเนื่องจากความสามารถในการสือ่สารผานตวัหนังสือยังต่ำ เรียงคำเปน
ประโยคที่ผิดหลักภาษา (เขมณัฏ มิ่งศิริธรรมและกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ , 2559) ทำใหการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
เปนไปไดยากไมประสบความสำเร็จและทางมหาวิทยาลยัตางๆ ขาดแคลนทรัพยากรในการสนับสนุน เชนลามภาษามือชวยแปล
ในช้ันเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนหูหนวก อาจารยที่มีความรูในภาษามือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม หากเราสามารถมี
เครื่องใด ๆ หรือวิธีการใด ๆ ที่จะสนับสนุนทำใหการเรียนรูของผูพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายไดสะดวกขึ้นชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยอมเปนประโยชนตอผูพิการที่จะสามารถสำเร็จการศึกษาไดมากข้ึน มีความกาวหนาในอาชีพ
การงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมเปนภาระของผูอื่นหรือสังคมและยังเปนกำลังท่ีจะสามารถชวยพัฒนาประเทศไดอีกทาง  

ผูวิจัยยึดหลักการวาขอคนพบจากการวิจัยเปนฐานสำคัญที่จะนำไปสู ยุทธศาสตรการแกปญหาท่ีปรากฏอยูจริงใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับระดับอุดมศึกษา และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 

โดยการนำขั้นตอนกระบวนการ  การออกแบบการคิด  (Design Thinking) ของ Stanford d.school (ณิชชา คงรัตน, 2559)
เปนยุทธศาสตรการเปลี่ยน แปลงท่ีมีหลักการสำคัญวาจะทำอยางไรใหผูที่ปฏิบัติงานใน การกำหนดปญหา วิเคราะหปญหา 
คนหาสาเหตุแหงปญหาอยางเปนระบบ คนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ การแกปญหาไดจริงโดยระดมความรวมมือทั้งภายใน
ภายนอกชุมชน หนวยงานและองคการมารวมแกปญหาใหสถานศึกษาเรียนรูวิธีการแกปญหาแบบรวมมือแบบทำไปเรียนรูไป 
โดยผูวิจัยเปนผูมีบทบาท ในการกระตุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางกระบวนการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาไปสูมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาในระบบการจัดการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดคุณภาพสูงสุดในอนาคต 

ดังนั้นผูศึกษาจึงตระหนักถึงความสำคัญและใหความสนใจศึกษาการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการ
เรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยินเพื่อสงเสริมใหผูพิการทางการไดยินและสื่อความหมายไดรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากข้ึน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศกึษาสำหรับผู
พิการทางการไดยิน 

2.2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการ
ทางการไดยิน 

2.3. เพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับ
ผูพิการทางการไดยิน 

3. วิธดีำเนินการวิจัย
3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
ประชากรที่ ใช ในศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ เปนผูพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

อาจารยผูสอน และลามภาษามือออนไลน ซึ่งจะเปนกลุมตัวอยางที่จะใหขอมูลสำคัญ โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
จากผูที่เกี่ยวของจำนวน 27 คน ประกอบดวย 1) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 
จำนวน 18 คน 2) อาจารยผูสอนนักศึกษาที่เปนผูพิการทางการไดยิน จำนวน 4 คน 3) ลามภาษามือจากศูนยถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย จำนวน 5 คน ที่มีประสบการณในการแปลภาษามือเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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3.2.1 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened Questionnaire) มี 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามแบบมีสวนรวม 
(participant Questionnaire form) ใชสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบัน สภาพปญหา และความตองการในการพัฒนา
ศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน มี 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปนการ
สอบถามขอมูลพื้นฐานและการตรวจสอบ เอกสารท่ัวไป ตอนท่ี 2 เปนการสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและแนว
ทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน 

3.2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ประกอบดัวยแบบสัมภาษณบุคลากรในอุดมศึกษา เปนแบบ
สัมภาษณแบบปลายเปดเพื่อศึกษาความภูมิใจในความสำเร็จของรูปแบบการพัฒนา สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง 
แนวทางเลือกการพัฒนาเพื่อแกปญหา หรือการบรรลุสภาพท่ีคาดหวังในรูปแบบการพัฒนา และการนำทางเลือกที่ประเมินได
ไปปฏิบัติ ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรตอบุคคล กลุมบุคคล และอุดมศึกษา และการวิจัยไดกอใหเกิดองคความรู 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล จากข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม

ทั้ง ผูวิจัย ยึดม่ันใน 10 จรรยาบรรณเพื่อการวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมของวิโรจน สารรตันะ (2553) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณ และบันทึก สนทนาใชวิธีการตีความ พรรณนา

เหตุการณในกิจกรรมตามกระบวนการวิจัย สรางขอสรุปโดยการใชหลักตรรกวิทยาเชิงอุปมัย ( induction) ตามรูปแบบ 
ความหมาย ความสัมพันธ และผลกระทบของปรากฏการณที่รับ รูและท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งประสบการณของผูวิจัยที่ถือวาเปน
เครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยครั้งนี้ดวย สวน ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชสถิติ
ภาคบรรยาย (descriptive statistics) เชน การหาคาความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามลักษณะของ
กลุมผูใหขอมูลและตัวแปรท่ีศึกษา 

4. ผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียน

ระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน 

ปญหาและแนวทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการได
ยินคือ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาทางภาษา เชน มีความรูเก่ียวกับคำศัพทในวงจำกัด เรียงคำเปนประโยคที่
ผิดหลักภาษา ความไมมั่นใจในการสื่อสารกับคนหูดี การรับรูทางสายตามีความสำคัญยิ่งตอการทำกิจกรรมตาง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน และการเรียนรูเพราะตองใชสายตาในการเรียนรูภาษาแทนการฟงหรือประกอบกับการไดยินที่เหลืออยู 
เพื่อสื่อความหมายใหกบัผูอื่นอันเปนพืน้ฐานที่จะนำไปสูการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ซึ่งสงผลตอสติปญญาดานความคิด  

ภาพ 1 ระบบความชวยเหลือในการเรยีนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน 
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จากภาพ 1 ไดศึกษาองคประกอบของระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับ อุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการได
ยิน ประกอบดวย 6 ดาน โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

1. ดานสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ จะเปนนำระบบวีดีโอคอล (VDO Call) มาประยุกตใชสำหรับการสื่อสาร
ระหวางหองเรียนและลามภาษามือทางไกลเปนการสื่อสาร 2 ทาง โดยจะตองติดตั้งระบบแมขายทำหนาที่ใหบริการขอมูล
วีดีโอดวย เซสชันอินนิเชียชันโปรโตคอล (Session Initiation  Protocol, SIP) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือใชงานดาน
มัลติมีเดีย ผานระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงพรอมโปรแกรมสนับสนุนการทำงาน เชน โปรแกรม OBS สำหรับจัดการสื่อสาร
ในหองเรียนกับลามภาษามือทางไกลและการแสดงผลในหองเรียน  

2. ดานมลัติมีเดียและเทคนิค การเลือกใชอักษรบรรยายควรมีอักษรบรรยายเทาท่ีจำเปนและนอยที่สุดเทาที่จะทำได
เนื่องจากผูที่มีความบกพรองทางการไดยินตองใชสายตา และความเขาใจในสื่ออักษรเหลานี้ดวยตัวอักษรที่ผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินตองการคือ ตัวอักษรท่ีเรียบงาย ไมมีลูกเลน เงา หรือตัวเอียง มีความหนา และใหญมองเห็นไดชัด สีของตัวอักษร
ทีใ่ชตองสบายตา และควรเปนสีที่ตัดกับสีพื้นหลัง (Background) เชน ตัวหนังสือสีเหลืองพื้นฉากสีดำ หรือตัวอักษรสีขาวพื้น
ฉากสีน้ำเงินหรือสีดำ เปนตน 

3. ดานสวนตอประสานและระบบนำทาง การแบงเปนตอนหรือเนื้อหายอย ๆ เชน เมื่อเปล่ียนตอนใหมจะสามารถ
บอกไดดวยสีพื้น หรือภาพท่ีแตกตางกันในแตละตอนจะทำใหงายตอการคนหา ทำใหเขาใจไมสับสนในเนื้อหา และในแตละ
ตอนหรือแตละเน้ือหาควรเพิ่มตัวเลขบอกลำดับที่ใส ช่ือตอนไวที่มุมใดมุมหนึ่งของจอดวย ระบบนำทางที่ใชงานงาย 
(User-Friendly Navigation) มีความสำคัญมากท่ีจะออกแบบใหผูใชงานงายและสะดวก ควรมีรูปแบบและลำดับของรายการ
ทีส่ม่ำเสมอ 

4. ดานการออกแบบหนาจอ การออกแบบหนาจอควรใชสีโทนเย็น หรืออาจจะพิจารณาองคประกอบรวมกันคือ
สีพื้นเปนสีโทนเย็น เชน น้ำเงินเขม เขียวเขม สวนขอความควรเปนสีขาว สีเทาออน ในขณะท่ีสีขอความจะมีการใชสีโทนรอน
กับขอความที่ตองการเนนเปนพิเศษเทานั้นและไมควรใชเกิน 4 สีกับเนื้อหาขอความ ไมควรสลับสีไปมาในแตละเฟรม การจัด
หนาจอท่ีสมดุลกันระหวางเมนู รายการเลือก เนื้อหา ภาพประกอบ จะชวยใหผูใชสนใจเน้ือหาไดมาก 

5. ดานการแสดงผลและการเขาถึงแหลงขอมูล การแสดงผลจะตองเนนความเรียบงายควรใชภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
สรางจุดสนใจเทานั้นอยาใชมากจนเกินไป การแสดงผลภายในหนาจอ ควรจะเขาถึงไดงายและรวดเร็วโดยไมมีความ
สลับซับซอน  

6. ดานวิธีการใชงาน การใชงานส่ือสำหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยนิ จะตองมีวิธีการท่ีใชงานงายไมซับซอนไม
จำเปนตองเรียนรูเพ่ิมเติมหรือทักษะใหมๆ มีรูปแบบท่ีแนนอน คาดเดาได 

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผู
พิการทางการไดยิน 

ผูวิจัยไดสังเกตการสะทอนผล พบวาการเรียนการสอนจะมีปญหาบางในกรณีที่อาจารยผูสอนนำเสนอตัวอยางหรือ
อธิบายตัวอยางแลวไมมีการเวนชวงใหพอควรเพ่ือใหนักศึกษาท่ีพิการทางการไดยินไดทำความเขาใจกอนที่จะไปเนื้อหาถัดไป
หรืออาจารยผูสอนอาจไมไดลงมาดูนักศึกษาระหวางการสอนทำใหไมทราบถึงความพรอมของนักศึกษาที่จะยังบทเรียนถัดไป
เนื่องจากนักศึกษาผูพิการทางการไดยินจะตองดูลามภาษามือแปลความหมายพรอมกับดูตวัอยางประกอบคำบรรยายไปดวยใน
เวลาเดียวกันทำใหไมสามารถรับรูเนื้อหาไดครบถวนในเวลาที่จำกัดหรือตองใชเวลาในการทำความเขาใจมากกวานักศึกษาปกติ
ทั่ว ๆไป ดังภาพ 2 และการมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เพียงพอจะทำใหการสื่อสารระหวางลามภาษามือทางไกลกับหองเรียนมี
ความสมบูรณสงผลใหนักศึกษาสามารถเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดียิ่งขึ้นหรือสามารถซักถามอาจารยผูสอนไดสะดวกยิ่งข้ึน 
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ภาพ 2  การสังเกตผลการใชหองเรียนสำหรับระบบความชวยเหลือในการเรยีนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการ
ทางการไดยิน 

ตอนท่ี 3 ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษา
สำหรับผูพิการทางการไดยิน 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลประเมินผลการพัฒนาศูนยกลาง  ระบบความชวยเหลือในการ
เรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยิน 

ผูประเมินผล 
ระดับประเมิน 

x ̄ SD ความหมาย 

นักเรียน 4.39 0.37 มาก 

ลามภาษามือ 4.06 0.35 มาก 

อาจารย 4.36 0.25 มาก 

รวม 4.27 0.32 มาก 

จากตารางที่ 1  พบวาผลประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผู
พิการทางการไดยินในรวมอยูระดับมาก (x̄ =4.27, SD= 0.32) โดยเรียงลำดับระดับผลประเมินมากไปหานอย ดังนี้ นักเรียน
ประเมินอยูระดับมาก (x̄ =4.39, SD= 0.37)  รองลงมา อาจารยประเมินอยูระดับมาก (x̄ =4.36, SD= 0.25) และ ลามภาษา
มือประเมินอยูระดับมาก (x̄ =4.06, SD= 0.35) ตามลำดับ 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ปญหาและแนวทางการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิก าร

ทางการไดยินคือ ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาทางภาษา เชน มีความรูเกี่ยวกับคำศัพทในวงจำกัด เรียงคำเปน
ประโยคที่ผิดหลักภาษา การรับรูทางสายตามีความสำคัญยิ่งตอการทำกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการเรียนรูเพราะ
ตองใชสายตาในการเรียนรูภาษาแทนการฟงหรือประกอบกับการไดยินที่เหลืออยู เพื่อสื่อความหมายใหกับผูอื่นอันเปนพ้ืนฐาน
ที่จะนำไปสูการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ซึ่งสงผลตอสติปญญาดานความคิด จำการเปรียบเทียบความเหมือน ความตางหรือการโยง
ความสัมพันธตลอดจนการคาดคะเนและเปนสิ่งท่ีสามารถฝกฝนไดองคประกอบสำคัญในการผลติสือ่สำหรบัผูที่มีความบกพรอง
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ทางการไดยิน ประกอบดวย 3 องคประกอบสำคัญ ไดแก 1) เนื้อหาหรือรายละเอียดที่ตองการอธิบาย ควรเปนเนื้อหาท่ีกระชับ 
โดยมีขอความบรรยายใตภาพประกอบท่ีสอดคลองกับเน้ือหา ไมใชคำที่เปนทางการมากเกินไป 2) ภาพประกอบ ภาพที่
เลือกใชควรเปนภาพที่สนับสนุนขอความหรือเนื้อหา ทำใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยควรเลือกใชภาพจริงมากกวาภาพ
การตูน ซึ่งอาจเลือกใชทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวข้ึนอยูกับเนื้อหา 3) ภาษามือ เพื่อชวยใหเขาใจการสื่อสารเนื้อหา 

5.2. การดำเนินงานการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการได
ยิน ในการออกแบบระบบความชวยเหลือในการเรียนสำหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก     
1) ดานสารสนเทศ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางเหมาะสม สามารถจัดหามาใชได โดยทั่วไป ไมจำเปนตองลงทุน
มากหรือพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ เพิ่มเติม สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชงานได เชน นำเทคโนโลยีระบบวีดีโอคอล 
(VDO Call) มาประยุกตใชในการสื่อสารระหวางลามกับหองเรียน ยูทูป สำหรับเก็บสื่อการเรียน การสนับสนุนและดูแลรักษา
ไมตองใชทักษะท่ีสูงมาก 2) ดานมัลติมีเดียและเทคนิค ควรเลือกใชตัวอักษรบรรยายเทาที่จำเปนและนอยที่สุด ใชรูปแบบ
ตัวอักษรที่เรียบงาย มองเห็นไดชัดเจน สีของตัวอักษรสบายตาและควรตัดกับสีพื้นหลัง จุดเนนของการผลิตสื่อควรอยูที่ สีหนา 
ทาทาง เนื้อหา และภาพประกอบ มากกวาการใชฉาก หรืออุปกรณประกอบฉากที่มากเกิน ไปทำใหรบกวนสายตาของผูใช 
ภาษามือควรสื่อสารไดถูกตองตรงกับขอความ ไมชาหรือเร็วจนเกินไป 3) ดานสวนตอประสานและระบบนำทาง ควรมีการแบง
เนื้อหาออกเปนตอนหรือเนื้อหายอย ๆ ระบบนำทางที่ออกแบบใหผูใชงานงายและสะดวก มีรูปแบบและลำดับสม่ำเสมอ    
เชน วางในตำแหนงเดียวกันทุก ๆ หนา ผูใชมีปฏิสัมพันธกับสื่อ สามารถควบคุมการทำงานตาง ๆ ไดดวยตนเอง ควรมีการแจง
หรือแสดงตำแหนงที่ผูใชอยูในสวนใดของหนาจอ 4) ดานการออกแบบหนาจอ ควรเนนการออกแบบที่ไมซับซอน ใชงานงาย 
ควรเนนการใชภาพที่สื่อความหมายควบคูกับขอความสั้ น ๆ ตำแหนงของปุมหรือเครื่องหมายตาง ๆ มีความเปน
มาตรฐานสากล มีการแบงหมวดหมูของเนื้อหาออกเปนสัดสวนหรือแบงกลุมใหชัดเจนเพ่ือไมใหผูใชสับสน มีตำแหนงที่
แสดงผลเนื้อหาแตละประเภทชัดเจน ไมสลับตำแหนงไปไปหา 5) ดานการแสดงผลและการเขาถึงแหลงขอมูล ควรแสดงผลได
อยางรวดเร็ว เขาถึงงาย ไมสลับซับซอน ควรรองรับกับอุปกรณที่ผูใชงานแตกตางกัน และ 6) ดานวิธีการใชงาน จะตองมี
วิธีการที่ใชงานงาย สามารถเขาใจไดดวยตนเอง ไมตองเรียนรูทักษะการใชงานเพิ่มเติมมากนัก แบงหนาที่แตละสวนชัดเจน    
มีระบบสืบคนขอมูลบทเรียนยอนหลังเพ่ือใชในการทบทวนบทเรียนเพื่อเพ่ิมความเขาใจมากข้ึน 

5.3. ผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผู
พิการทางการไดยิน ผลประเมินผลการพัฒนาศูนยกลางระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการ
ทางการไดยินในรวมอยูระดับมาก (x̄ =4.27, SD= 0.32) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีความคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลวโดยเฉพาะการใชการใช

เทคโนโลยีวีดีโอคอนเฟอรเรนซชวยในการสื่อสาร ทำใหมีความคุนเคย เขาใจงาย เมื่อนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และมีลามภาษามือทางไกลผานระบบวีดีโอคอนเฟอรเรนซเขามาชวยในการสื่อความหมายในช้ันเรียนก็จะทำใหมีความเขาใจ
ในเนื้อหาการเรียนการสอนไดดีขึ้น ดังที่ เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม และประกอบ กรณีกิจ (2560) ที่กลาววา เครื่ องมือและ
เทคโนโลยีสนับสนุนในรูปแบบแอปพลิเคชัน ควรเนนการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ตอบสนองตอผูเรียนที่เนนการเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ไปจนถึงยืดหยุนกับการใชงานบนอุปกรณทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่แตกตางกันไป ซึ่งนับไดวา
เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผูเรียนไปแลวซึ่งผูเรียนใหความสนใจและเรียนรูไดเปนอยางดี ในการออกแบบระบบความ
ชวยเหลือในการเรียนจึงมีการคำนึงถึงเรื่องพฤติกรรมการสื่อสาร เพื่อใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความมั่นใจในการ
ติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอน 
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ดานสวนตอประสานและระบบนำทาง การแบงเนื้อหาออกเปนตอนหรือเน้ือหายอย ๆ ระบบนำทางที่ออกแบบให
ผูใชงานงายและสะดวก มีรูปแบบและลำดับสม่ำเสมอ เนนการใชงานที่งายและสามารถกลับมายังเมนูหลักตาง ๆ ไดสะดวก 
ดังที่ เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม (2557) กลาววา ระบบนำทางเปนเสมือนวัตถุท่ีชวยผูเรียนในการทองเขาสูบทเรียนไดอยางสะดวก
ควรเลือกรูปแบบหรือสัญลักษณที่เหมาะสมเขาใจงายและมีตำแหนงการวางที่สอดคลองกันทั้งบทเรียนเสนทางเดินภายใน   
เว็บไซดหรือการเชื่อมโยงควรจะเปนในแนวทางเดียวกันในทุกหนา หรือท่ีเรียกวามีความสอดคลองเปนแนวทางเดียวกันในทุก
หนาเชนหนาแรกมีลักษณะการเช่ือมโยงที่เปนปุม (button) หรือเปนขอความในหนาอื่น ๆ ก็ควรจะมีปุมหรือตัวเช่ือมโยง
ลักษณะเดียวกันกับในหนาจอลักษณะของการใชสีการวางรูปแบบเชนถาตัวเช่ือมโยงในดานบนเปนแถวเรียงกันในทุก ๆ หนา 
ก็ควรจะวางรูปแบบเปนแบบเดียวกันคือเปนแถวในแนวเดียวกันในขณะเดียวกันถารูปแบบของการเช่ือมโยงเปนแถวแนวตั้ง
เรียงจากบนลงลางในหนาแรกหนาตอ ๆ ไปควรจะมีลักษณะเดียวกันจะทำใหมีการเชื่อมโยงหรือเสนทางการเช่ือมโยงเปนแนว
เดียวกัน และดาราวรรณ นนทวาสี (2557) ที่กลาววา ควรมีการแจงสถานการณการใชงานใหกับผูใชอยูเสมอและสิ่งสำคัญคือ
ตองมีการตอบสนองขอมูลแบบทันทีดวย 

7. ขอเสนอแนะ
7.1. ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่จะเรียนรูระบบความชวยเหลือในการเรียนจะตองอานภาษาไทยออกและ

สามารถอานภาษามือไดในระดับที่ดี 
7.2. ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานทักษะการใช

เทคโนโลยี ความสามารถดานการสื่อสาร และการใชภาษามือ ควรเนนการเรียนรูดวยตนเอง และใหเวลาในการเรียนรูอยาง
เพียงพอ 

7.3. การนำระบบความชวยเหลือในการเรียนไปใชในสถานการณตาง ๆ ควรปรับใชใหเหมาะสม เพราะสถานการณ
ตาง ๆ ในแตละพื้นท่ีอาจมีความแตกตางกันบาง 

7.4. สถานศึกษาท่ีจะนำระบบความชวยเหลือในการเรียนระดับอุดมศึกษาสำหรับผูพิการทางการไดยินไปใชตองมี
ความพรอมในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีงบประมาณสนับสนุนลามภาษามือและตองไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารเปนสำคัญ 
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* kikie211140@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร 2) หาประสิทธิภาพบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนและรูปแบบการเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบานทามะกา 
ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ไดจากวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สำหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย คาความเชื่อมั่น KR-20 คารอยละ และ t-test dependent 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนทีพัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในเกณฑมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีคาเทากับ 87.83/80.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 17.56, S.D. = 1.38) สูงกวากอนเรียน ( = 11.7, S.D. = 2.39) อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD อยูในระดับมาก  

คำสำคัญ: บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ประวัติศาสตร 

991



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

The Development of Interactive Learning 2D with Cooperative Learning using 
STAD in Subject History for Grade 5 of Banthamaka school 
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Computer Education, Faculty of Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Nakhon Pathom hailand  

* kikie211140@gmail.com

Abstract 

The purpose of this research were to 1) development of Interactive learning 2D with cooperative 
learning using STAD in subject history, 2) efficiency of Interactive learning 2D with Cooperative Learning 
using STAD, 3) compare learning achievement pretest and posttest of students, 4) study the students' 
satisfaction. The sample group used in this research are Grade 5/1 students at Banthamaka school 
Thamaka Kanchanaburi year of education 2562 was 30 people from a simple random selection method. 
The tools used in this research were 1) Interactive Learning 2D with Cooperative Learning using STAD in 
subject History for Grade 5, 2) Achievement test, 3) Evaluation form satisfied. The statistics used in data 
analysis are mean, standard deviation, difficulty, KR-20, Percentage and t-test dependent.  

The results of the research were as follows 1) Interactive Learning 2D with Cooperative Learning 
using STAD quality is the higher level , 2) The performance of Interactive Learning 2D with Cooperative 
Learning using STAD have a value of 87.83/80.22 which were higher than the specified criteria of 80/80, 
3) Results Student learning achievement on Interactive Learning 2D posttest ( X = 17.56, SD. = 1.38)
significantly higher than pretest ( X = 11.7, SD. = 2.39) at the statistical significance of .05, 4) The 
satisfaction of learners was at a high level. 

Keywords: Interactive Learning 2D, Cooperative Learning, STAD, History 

1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ไดกำหนดไว
วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด 
และมาตรา 24 ไดกำหนดไววา การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังตอไปนี้ (1) 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรี ยนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน (5) สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
มีความรอบรู (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (Ministry of Education, 
2018, Online) 

ผูวิจัยศึกษาสภาพปญหาโดยวิธีการสัมภาษณครูผูสอน จำนวน 1 คน ในรายวิชา ประวัติศาสตร ของระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทามะกา พบวา ปญหาจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนสวนใหญเกิดจากนักเรียนไม
สนใจเนื้อหาวิชาเรียน สังเกตอาการมีความเบื่อหนายตอการเรียน ไมทำใบงานหรือการบานที่ไดรับ มอบหมาย และมี       
ความเหลื่อมล้ำในการรับรูของนักเรียนแตละคน จากการสอบถามนักเรียนโดยครูผูสอนเก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนผลที่ได     
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จากการสอบถาม คือ นักเรียนคิดวาเนื้อหาที่เรียนมีจำนวนมากและมีความยาก จึงไมอยากเรียนอีกทั้งหากในบางคร้ังท่ีโรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนทำใหเรียนเนื้อหาไมทันและครูผูสอนไมสามารถใหเน้ือหาเด็กครั้งละมาก ๆ ได การจัด       
การเรียนการสอนท่ีใชอยูในปจจุบันเปนการเรียนโดยใชหนังสือเรียนเปนหลัก อาจจะเปนปญหาสวนหนึ่งที่ทำใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อและไมอยากเรียนจึงสงผลโดยรวมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่คอนขางนอยไปดวย และจากงานวิจัยในช้ันเรียนของ  
ศราวุธ ดิษฐสุข เรื่อง ทัศนคติที่มีตอวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนฟนิกซวิทยา ผลจากการ
วิจัยกลาวไววา    ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและเปนศูนยกลางการเรียนรู อีกท้ังในการฝกปฏิบัติแผนท่ี
อาจตองเลือกปฏิบัติจากงายไปหายากเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาวิชามากข้ึน ดานผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชา
ประวัติศาสตรและครูผูสอนวิชาประวัติศาสตร แตสิ่งท่ีทำใหผลการเรียนไมดีเทาที่ควรนั้นมีสาเหตุมาจาก เนื้อหาวิชาที่ยากและ
ความตอเนื่อง ผูสอนควรปรับการเรียนการสอนโดยเมื่อเริ่มเรียนเน้ือหาใหมควรมีการสอนพ้ืนฐานเดิมกอน เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตรไดดียิ่งขึ้น (Sarawut, 2019) จากสภาพปญหาสรุปไดวาปญหาหลักของการ
จัดการเรียนการสอน คือ เน้ือหาของรายวิชาที่ยากและตองการความตอเนื่องในการเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น อีกสวน คือ 
นักเรียนท่ีเกิดความเบื่อหนายในการเรียนจนทำใหเรียนไมรูเรื่อง ไมทำการบาน และสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ จึงมีความจำเปนในการ
พัฒนาส่ือการเรียนที่ชวยแกปญหาดังกลาว  

การจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธโดยใชสื่อบทเรียนเปนตัวกลาง มีภาพ เสียง เกม เปนสวนประกอบ เปนอีก
วิธีที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี ณัฐกร สงคราม กลาวไววา บทเรียนหรือมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ 
(Interactive) เปนรูปแบบท่ีเนนใหผูใชสามารถโตตอบสื่อสารกับสื่อไดโดยผานโปรแกรมที่มีลักษณะของสื่อหลายมิติ สามารถ
เช่ือมโยงถึงกัน บทเรียนรูปแบบนี้นอกจากผูใชจะสามารถดูขอมูลไดอยางเดียว ผูใชยังสามารถคลิกเมาส ใชแปนพิมพ หรือ
อุปกรณอื่น ๆ เพื่อโตตอบกับตัวบทเรียนได (Songkram, 2014, p.3)  

วัลยา บุญอากาศ กลาวไววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เปนการเรียนที่จัดขึ้นใหผูเรียนที่ได
แบงกลุมคละความสามารถกัน คือ เกง ปานกลาง และออน ไดดำเนินกิจกรรมรวมกัน โดยมีผลคะแนนจากการทดสอบหลัง  
การเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของสมาชิกแตละคนมาเปนคะแนนของกลุม โดยเปรียบเทียบกับ
คะแนนฐาน แลวเกิดคะแนนพัฒนาการเพื่อตัดสินการแขงขันเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการทำงานเปนทีม จนสามารถทำให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได (Boonarkas, 2013, pp. 35-36) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพื่อใชในการเรียนการสอน เนื่องจากการเรียนวิชาประวัติศาสตรนั้นเปนวิชาท่ีมีเนื้อหาที่เยอะทำ
ใหมีความนาเบื่อเปนอยางมาก รวมถึงเด็กสวนใหญชอบที่จะใชเทคโนโลยีมากขึ้นแตใชไปในทางที่ไม เหมาะสม ทางผูวิจัยจึง
เล็งเห็นประโยชนในดานของการใชเทคโนโลยีและเปลี่ยนการเรียนวิชาประวัติศาสตรที่มีเนื้อหาเยอะจนทำใหนาเบื่อกลายมา
เปนการเรียนที่เนนใหผูเรียนไดสัมผัสและโตตอบกับบทเรียนมากขึ้น รวมถึงการใชการเรียนรูแบบรวมมือโดยเลือกใชเทคนิค 
STAD เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนที่เรียนเกงกวาและผูเรียนที่เรียนออนกวา ใหผูเรียนไดชวยเหลือซึ่งกัน
และกันได และการเรียนรูผานคอมพิวเตอรยังสามารถชวยอำนวยความสะดวกในการเรี ยนรูดวยตนเองใหแกผู เรียน          
จากการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดใหมทางการศึกษาท่ีตองการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Student Centered) และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนได 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัตศิาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทามะกา  
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD   
 2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 

3. วิธดีำเนินการวิจัย
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3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 

ปการศึกษา 2562 ทั้งหมด 3 หอง จำนวน 96 คน 

3.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบานทามะกา อ.ทามะกา จ.

กาญจนบุรี ปการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ไดจากวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย 

3.4 วิธีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
บทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดดำเนินการ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบของ ADDIE Model (Srichailard & 
Sinthanakul, 2017, pp.86-88)  ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงานแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis)
 1.1 ผูวิจัยทำการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งศึกษาความตองการตาง ๆ 
 1.2 ผูวิจัยทำการศึกษารายละเอียดของตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษา กลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบานทามะกา 

 1.3 วิเคราะหหนวยการเรียนรูที่จะนำมาพัฒนา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู
แกนกลาง โดยกำหนดเน้ือหาออกเปน 4 หนวยการเรียนรูคือ 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 อาณาจักรอยุธยา 
 หนวยการเรียนรูที่ 2 อาณาจักรธนบุรี 

  หนวยการเรียนรูที่ 3 บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 
  หนวยการเรียนรูที่ 4 ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 1.4 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
 1.5 ศึกษาและเลือกใชเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกัน  
 1.6 ศึกษารูปแบบวิธีการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยไดวิเคราะหจาก

เน้ือหาวิชา กลุมนักเรียน จึงสรุปรูปแบบท่ีใชคือ การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
2. ขัน้การออกแบบ (Design)
 2.1 กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จำนวนท้ังหมด 14 ขอ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการเรียน และออกแบบ

ขอสอบจำนวน 47 ขอ ครบตามจำนวนวัตถุประสงคที่กำหนด 
 2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 2.3 นำเนื้อหาและแผนการสอนมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) 
 2.4 จัดเตรียมทรัพยากรตาง ๆ ไดแก เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทเรียน 
 2.5 ออกแบบแผนภูมิลำดับการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน  

  2.6 ออกแบบประเมินตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู         แบบ
ประเมินสื่อการสอนทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา (Development)
 3.1 นำขอสอบที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบจำนวน 47 ขอ ใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ผลจากการประเมิน ไดคา IOC = 0.33-1.00 ซึ่งมีขอที่ต่ำกวา
เกณฑมาตรฐานอยู จำนวน 10 ขอ ผูวิจัยจึงทำการตัดขอน้ันท้ิง เหลือขอสอบท่ีนำไปหาคาความเชื่อมั่น จำนวน 37 ขอ ผลจาก 
การหาคาความเช่ือมั่น ดวยสูตร KR-20 มีคารอยละ 0.69 และนำไปหาคาความยากงาย มีคา 0.03-0.87 มีบางขอที่งาย
จนเกินไป และมีความยากจนเกินไป ผูวิจัยทำการตัดขอนั้นท้ิง ทำใหเหลือขอสอบท่ีสามารถนำไปใชในการทดลองงานวิจัยได 
ทั้งหมด 30 ขอ ซึ่งยังคงครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนของทุกขอ 

 3.2 นำแผนการสอนไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ ( X = 4.59, S.D. = 0.49) อยูในเกณฑดีมาก 
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  3.3 นำสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติที่ไดจากการออกแบบในข้ันตอนการออกแบบมาพัฒนาโดยใช
โปรแกรม Adobe Captivate 9 กอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทานผลการประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค  
 ผลจากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา มีคาเทากับ ( X = 4.71, S.D. = 0.20) อยูในเกณฑดีมาก และการประเมิน
ดานเทคนิคมีคาเทากับ (= 4.81, S.D. = 0.27) อยูในเกณฑดีมาก และจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญท่ีไดจากการประเมิน
ผูวิจัยไดนำมาปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำกอนนำไปใชในขั้นตอนตอไป 
 4. ขั้นการนำไปใช (Implementation) 
 นำบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาประวัติศาสตร สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน จากนั้นนำมาปรับปรงุ
แกไขใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
  5.1 นำไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  5.2 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
  5.3 รวบรวมขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ  และขอเสนอแนะ
เพือ่การปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนำมาใชในการประกอบเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
4. ผลการวิจัย 
 

 4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพนัธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาประวัติศาสตร 
สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนบานทามะกา ดัง ภาพท่ี 1 – ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาแรกของบทเรียนแบบปฏสิัมพันธ 2 มิต ิ
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางหนาบทเรียนของบทเรียนแบบปฏสิัมพันธ 2 มิต ิ
 
 จากภาพท่ี 1 เปนการแสดงผล ตัวอยางของหนาตางแรกของบทเรียน ออกแบบมีสีสันดึงดูดความสนใจของผูเรียนได
เปนอยางดี ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางของหนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ ซึ่งในการออกแบบบทเรียนเปนการออกแบบให
นักเรียนสามารถมีสวนรวมกับการดำเนินการเรียนการสอนได โดยมีปุมสัญลักษณใหนักเรียนคลิกและเลือกได 
 ผูวิจัยนำบทเรียนที่พัฒนาข้ึนไปใชผูเชี่ยวชาญดำเนินการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค จำนวน 3 คน 
แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคจากผูเชี่ยวชาญ 
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รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.71 0.20 มากที่สุด 
2. ดานเทคนิค 4.81 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.23 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวาผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา มีคา ( X = 4.63, S.D. = 0.20) อยูในเกณฑดีมาก การ
ประเมินดานเทคนิค มีคา ( X = 4.81, S.D. = 0.27) อยูในเกณฑดีมาก และผลโดยรวมมีคา ( X = 4.76, S.D. = 0.23) อยูใน
เกณฑดีมาก 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ ในรายวิชาประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนบานทามะกา จำนวน 30 คน โดยใชผลคาคะแนนจากแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
การทดสอบ 

 

จำนวน คะแนนเต็ม X คาประสิทธิภาพ 
1. คะแนนระหวางเรียน E1 30 20 17.57 87.85 
2. คะแนนสอบหลังเรียน E2 30 30 24.07 80.23 

จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่พัฒนาข้ึนพบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนระหวาง
เรียนเทากับ 87.83 และหลังเรียนเทากับ 80.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD   

ผูวิจัยดำเนินการทดลองใชบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 30 คน ผล
คะแนนทดสอบกอนเรียนและผลคะแนนทดสอบหลังเรียน จากนั้นนำผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 3 

ตางรางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
การทดสอบ จำนวน คะแนนเต็ม X  S.D. df. t Sig (I-

tailed) 
แบบทดสอบกอนเรียน 30 30 11.70 2.39 

29 17.95* 0.00 แบบทดสอบหลังเรียน 30 30 24.07 3.29 
* นัยสำคัญทางสถิติ.05

จากตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5 พบวา คะแนนของนักเรียนหลังเรียน ( X = 24.07, S.D. = 3.29) สูงกวา คะแนนกอนเรียน ( X = 11.70, S.D. = 2.39) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบ
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รวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 ผูวิจัยดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร จากนั้นนำผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ
และสรุปผล ผลปรากฏดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
   เทคนิค STAD 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.44 0.50 มาก 
2. ดานเทคนิคการนำเสนอ 4.39 0.61 มาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.24 0.47 มาก 

รวม 4.36 0.53 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาผูเรียนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X = 4.36 , S.D. = 0.53)  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา 
ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทามะกา พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ (Kumarnsit et al.., 2017, 
p.134) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีความเหมาะสมมากที่สุดดาน
เนื้อหา แบบทดสอบ สวนนำของบทเรียน การใชภาษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน และดานสวนประกอบของกราฟก 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา 
ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาข้ึนพบวา นักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลทางการเรียน
ระหวางเรียนเทากับ 87.83 และหลังเรียนเทากับ 80.22 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
(Boonyang et al., 2016, p.223) ไดทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งพบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.78/86.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบ
ปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 11.70 คะแนน และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 24.07 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและ
หลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ (Khongpanao et al., 2016, p.111) ไดทำการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูอาณาจักร
สุโขทัย และพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 
รวมกับวิธีการทางประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 7.68 คะแนน และหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.04 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง 
การเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( = 4.36, S.D. = 0.53) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ (Weerapan et al., 2018, p.38)  
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ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การดำรงชีวิตของพืชอยูใน
ระดับมาก 

6. สรปุผลการวิจัย
จากการพัฒนาบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา ประวัติศาสตร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทามะกา ผลการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกขอ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ไดบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ 2 มิติรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา 
ประวัติศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 2) บทเรียนท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่กำหนด คือ 80/80 3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดีกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนและรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD อยูในเกณฑดี ทั้งนี้
การดำเนินงานวิจัยมีการวางแผนและดำเนินตามกระบวนการพัฒนางานวิจัยทุกขั้นตอนโดยใชทฤษฎีของ ADDIE Model 
รวมถึงการศึกษาและคนควาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของมาประกอบการพัฒนางานวิจัย  

ขอเสนอแนะ 
1. ในการพัฒนางานวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษาถึงภูมิหลังของกลุมการทดลอง และความสามารถของการใชงาน

อุปกรณเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาส่ือที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
2. หากมีการพัฒนาตอยอดงานวิจัยควรจัดทำบทเรียนแบบออนไลน และการติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิและทักษะการทำงานท่ีดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรื่องการใช
โปรแกรม MSW LOGO 2) ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรูโดยใชบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบคนพบที่พัฒนาข้ึน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บ
แบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผานเว็บแบบ
การตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 43 คน โดนใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) บทเรียน
ผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาขึ้น 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ           
ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพที่ 83.88/80.62 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวที่80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียน ( = 24.19, S.D.= 3.86) สูงกวากอนเรียน ( = 18.70, S.D.= 5.53) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีผลคะแนน
( = 4.76, S.D.= 0.49 ) 

คำสำคัญ: บทเรียนผานเว็บ  การตูน  การเรียนรูแบบคนพบ 
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Abstract 

The purpose of the study were 1) to develop of online lesson by using cartoon with discovery 

method on MSW LOGO programs. 2 )  to evaluate the effectiveness of the developed. 3)  to comparea 

student’s learning achievement result after using the develop. 4) to study student’s satisfaction towards 

using the developed. The sample group used in this research were of student grade 7 anubansuphanburi 

school. using a simple random sampling method. Tools used in this research were: 1) Online lesson by 

using cartoon with discovery Method.  2 )  Learning activities plan.  3 )  the learning achievement test. 

4)questionnaires for student’s satisfaction. The results were as follows: 1)  The effectiveness of online

lesson by using cartoon with discovery Method was 83.88/ 80.62 2)  The learning achievement was 

statistically significant higher ( = 24.19, S.D.= 3.86) than before ( = 18.70, S.D.= 5.53) learning at 0.05 

3) The student’s satisfaction towards using the develop was highest level ( = 4.76, S.D.= 0.49)

Keywords: web-based, Cartoon, Discovery medhod 

1. บทนำ
ประเทศไทยนั้นไดเขาสูศตวรรษที่ 21 การศึกษาในยุคนี้ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการศึกษาใน

ยุคนี้ก็คือ การศึกษาในยุคThailand 4.0 ที่มีการปฏิรูประบบการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศ จึงเปนเหตุ               
ใหการศึกษาไทยตองพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยี และเครื่องมือระบบดิจิทัลเขามาชวยในการพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา
ไทย กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสงเสริมสนับสนุนโครงการสำคัญตาง ๆ ที่เนนการเรียนรู และการพัฒนาทักษะในศตวรรษ             
ที่ 21 เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการศึกษา และสงเสริมใหผูเรียน มีความสามารถในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และ เทคโนโลยี ยุคThailand 4.0 สามารถเรียนรูในช้ันเรียนมาเปนการเรียนรูไดทกุสถานที่ ทุกเวลา โดยการใชเคร่ืองมือดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการเรียนรูไดมากข้ึน (The department of research adminis-tration and educational 

insurance, 2016) ปญหาท่ีพบในการศึกษาไทยในยุค 4.0 จากความเห็นของนักวิชาการพบวา บุคคลากร ทางการศึกษา 
ยังขาดความรูความเขาใจในการระบบการศึกษาท้ังในการศึกษาพ้ืนฐานจนถึงระดับ อุดมศึกษา (วิลาสินี วัฒนมงคล, 2018) 

ภาษาโลโก (Logo Language) เปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูงที่เหมาะสำหรับใชในการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเขาใจ
หลักการการเขียนโปรแกรม ผูเขียนโปรแกรมจะสามารถลองผิดลองถูก แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดการเรียนรูโดยการคนพบ 
ทำใหมีการพัฒนาความนึกคิดอยางมีเหตุผล มีหลักการ มีความคิดตอเนื่อง และยังชวยเสริมสรางความสามารถทางดาน
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ภาษาโลโกพัฒนาโดย Papert และคณะจาก MIT เพื่อเปนเคร่ืองมือการเรียนรูที่ผูเรียน                   
เปนผูควบคุมและสั่งการคอมพิวเตอร แทนการใหผูเรียนทำตามคำสั่งที่มีผูสอน ตัวแปลภาษาโลโกที่นาสนใจคือ MSW LOGO 

ซึ่งพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยเบิรกเลย สหรัฐอเมริกา (Wally Feurzeig และคณะ 1967) MSW LOGO เปนโปรแกรมการเขียน
โคดที่ใชในการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี MSW 

LOGO เหมาะสำหรับใชในการเรียนระดับประถมศกึษาและมธัยมศึกษาตอนตน และไดมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
อยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก (Papert, Seymour. Mindstorms : 

Childen, Computers, and powerful Ideas.1980) จากการสัมภาษณผูสอนในรายวิชาขางตนพบวา ปญหาในดานตาง ๆ 
เชน อุปกรณไมเพียงพอ สื่อรูปแบบเดิม ๆ ขาดความนาสนใจ ประกอบกับวิธีการสอนที่เนนการอธิบายเปนสวนใหญ จึงทำให
นักเรียนไมสนใจเรียนและไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนไมเปนไปตามเกณฑ
ที่กำหนด  ทั้งนี้ทางผูวจิัยไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เพื่อนำมาประกอบในการเรียนการสอน โดยทางผูสอน
จะใหนักเรียนไดศึกษาขอมูลตามที่ผูสอนไดเตรียมไวและใหนักเรียนไดทำการทดลองดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบดูความเข าใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอโปรแกรม 

 ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ เปนการใชเว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใชเว็บเพื่อนำเสนอบทเรียนใน
ลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรหรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอย างเพื่อประกอบการสอนก็ได                         
รวมทั้ง ใชประโยชนจากคุณลักษณะตาง ๆ ของการสื่อสารท่ีมีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง                        
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย (กิดานันท  มลิทอง, 2543) การที่เราจะทำ
ใหการเรียนรูผานเวบ็นั้นนาสนใจมากขึ้นเราจะตองนำสื่อที่มีความสอดคลองกับอายุของนักเรียนและสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
ที่นักเรียนจะตองเรียนผูวิจัยจึงนำ การตูนเขามาผสมผสานกับบทเรียนผานเว็บเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา
และยังเลาความสนใจใหกับผูเรียนดวยสื่อการตูนที่นาสนใจ (สังเกต นาคไพจิตร, 2530) ไดกลาวไววา การตูนเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งท่ีใชเปนเครื่องเราความสนใจ กระตุนนักเรียนในหองเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งการตูนใชการอธิบายใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจจากการใชภาพการตูนงาย ๆ อธิบายในสิ่ งที่จะเรียนรูจะทำใหนักศึกษาเขาใจดียิ่งขึ้น ซึ่งในการใชการตูนประกอบ
กิจกรรมการเรียนจะชวยสรางเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค ชวยใหผูเรียนเรียนอยางสนุกสนานเพราะการตูนมี
ลักษณะเฉพาะตัวเอง ใหอารมณขันแกผูดู และชวยสรางเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคแกผูเรียน และการท่ีจะทำใหการเรียน
การสอนประสบผลสำเร็จนั้นเราจะตองนำรูปแบบการจัดการเรียนรูที่นาสนใจไปประกอบกับการเรียนการสอนซึ่งผูวิจัยไดนำ 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เขามาจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง (ศิริพิมล หงสเหม, 2555)    
ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูแบบคนพบ (Discovery learning) เปนวิธีเนน กระบวนการตอบสนองของนักเรียนตอ 

สถานการณตาง ๆ ดวยตัวเอง การจัดการเรียนรูดวยวิธีนี้จะเปนตัวกระตุนใหนักเรียน  มีความกระตือรือรน มีแรงจูงใจที่จะ
เรียนรู มีความสนใจใฝรูในเรื่องท่ีจะเรยีนเพราะนักเรยีนจะตองคนหาคำตอบดวยตนเอง ครูมีหนาที่เหมือนโคชท่ีคอยชี้แนะและ
คอยใหคำปรึกษา                                              
 ดวยทฤษฎีขางตนที่กลาวมานั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกทฤษฎีที่มีประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู เรียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอรในเรื่องการใชโปรแกรม MSW LOGO ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยไดนำรูปแบบการเรียนรูผานเว็บมา
ใชในการทำสื่อการสอนเพ่ือใหนักเรียนมีเวลาในการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาประกอบกับการนำการตูนเขามาผสมผสานกับการ
เรียนรูผานเว็บเพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเรียนและสุดทายการที่เราจัดการเรียนรูที่สมบูรณแบบไดเราจะตองมี
รูปแบบการจัดการเรียนรูและวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถกระตุนผูเรียนใหแสดงศักยภาพออกมาใหมากที่สุดซึ่งผูวิจัย             
ไดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบคนพบเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง และคิดวิธีในการทำงานออกมาดวยตนเอง          
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรื่อง  การใชโปรแกรม
MSW LOGO สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึน
3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบการตูน

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ
ที่พัฒนาข้ึน 

วิธีการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรื่องการใชโปรแกรม 
MSW LOGO ที่พัฒนาข้ึนในการวิจัยเปนการวิจัยพัฒนา (Research and development) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

ภาพที่1 แผนผังความคิด บทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจดัการเรียนรูแบบคนพบ เรื่องการใชโปรแกรม 
MSW LOGO ทีพั่ฒนาข้ึน 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1  ประชากร   

ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 7 หองเรียนรวมจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 315 คน        

1.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนีค้ือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวนนักเรียน  43 คน  โดยใช วิธีแบบสุ มอยางงาย  โดยการสุม นักเรียน  1 ช้ัน เรียน  คือประถมศึกษาปที่  6/4 
(Simple random sampling) 

การตูน           
1. ทำใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น
2. เราความสอนใจของผูเรียน
เฉพาะกลุม 

การเรียนรูแบบคนพบ             
1. การนำเขาสูบทเรียน
4. การลงขอสรุป
2. การสำรวจ
3. การอธิบาย
4. การลงขอสรุป

การเรียนรูผานเว็บ            
1. ตอบสนองความสนใจของผูเรียน
2. เอือ้อำนวยใหกับการ
ติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็ว   

บทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกบัการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรือ่ง การใชโปรแกรม MSW 

LOGO สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุร ี

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของผูเรียน
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 2.1  บทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึน  
 2.2  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคนพบ 

            2.3  แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา                
            2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรู                     
แบบคนพบที่พัฒนาข้ึน 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัย 5 ข้ันตอน โดยใชการพัฒนาตามรูแปบบ ADDIE Model (มนตชัย เทียนทอง, 2556)  
 1.  ขั้นการวิเคราะห         
      1.1  จากการสัมภาษณครูผูสอน พบวา นักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนที่อยูในระดับคอนขางต่ำกวาเกณฑ                     
ที่กำหนด และนักเรียนไมกระตือรือรนในการเรียน เพราะนักเรียนตองการสิ่งแปลกใหมในหองเรียนที่จะเ ราความสนใจ                
ของนักเรียน 

    1.2  จากการสัมภาษณผูเรียน พบวา การเรียนในแตละครั้งไมนาสนใจเพราะครูผูสอนใชสื่อ PowerPoint              
ในการบรรยาย ทำใหใชเวลามากและนักเรียนไมสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมได 
    1.3  จากการสำรวจสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน พบวา ทางโรงเรียนมีอุปกรณคอมพิวเตอรที่พรอมใชงาน           
มีโปรแกรม MSW LOGO และมีสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีเพียงพอ จึงเหมาะแกการเรียนการสอนออนไลน 
 2.  ขั้นการออกแบบ 

     2.1  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบคนพบ และนำไปประเมินผล                        
โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ผลการประเมินอยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ยคะแนน ( = 4.73, S.D = 0.45) 
      2.2  ออกแบบแบบทดสอบกอนและหลังเรียนโดยกำหนด เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ                        
และนำแบบทดสอบไปหาคา IOC  โดยผู เช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน แลวเลือกคำถามท่ีมี คาความสอดคลองต้ังแต                         
0.60 ขึ้นไปเพื่อใชในแบบทดสอบ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00         
มีขอสอบท่ีใชไดทั้งสิ้น 30 ขอ  
 3.  ขัน้การพัฒนา 
    พัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบดวยการนำการตูนมาประกอบกับสื่อการ
เรียนรูเพื่อเราความสนใจแกผูเรียนและนำไปประเมิน โดยผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน โดยมีผลการประเมิน อยูในระดับ
เหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยคะแนน ( = 4.50, S.D= 0.51) 
 4.  ขั้นนำไปใช 
    นำบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบไปทดลองกับเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 จำนวนนักเรียน 43 คน โดยใชวิธีแบบสุมอยางงาย โดยการสุมนักเรียน 1 ช้ันเรียน 
คือประถมศึกษาปที่ 6/4 (Simple random sampling)  ในการทดลองใชสื่อกับนักเรียนพบวานักเรียนมีความสนใจและมีผล
การเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนกวาเกา  
 5.  ขั้นการประเมินผล 

    5.1  นำบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบที่พัฒนาขึ้น ไปเก็บข อมูล                        
กับกลุมตัวอยาง จำนวน 43 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและหาคาความพึงพอใจ 
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   5.2  วิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากการดำเนินการทดลองดวยสถิติการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรื่องการใชโปรแกรม
MSW LOGO สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี แสดงดังภาพท่ี 2 

   ก.หนาเมนูเลือกบทเรียน                                   ข.ทดสอบการใชงานบทเรียน 

ภาพที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึน นำเสนอ
ผูเชียวชาญ 3 คน ประเมิน ไดดังตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ           
ที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ดานตัวอักษร 5.00 0.00 มากที่สุด 
ดานภาพน่ิง 4.50 0.55 มากท่ีสุด 
ดานปฏสิัมพันธ 4.50 0.55 มากที่สุด 
ดานวีดิโอ 4.78 0.44 มากที่สุด 
รวม 4.70 0.18 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ              
ที่พัฒนาข้ึน พบวา ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.70, S.D.= 0.18)   

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ
ที่พัฒนาข้ึน ไดผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ 

ที่พัฒนาข้ึน 

คะแนนสอบ n คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน (E1) 43 30 25.21 83.88 

คะแนนหลังเรียน (E2) 43 30 24.19 80.62 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ  
ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพที่ 83.88/80.62 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80  
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4.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  ที่พัฒนาขึ้น   จากการรวบรวมขอมูลคะแนนกอนเรี ยนและหลังเรียนแลวนำมา                 
วิเคราะหไดผลตามตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบคนพบท่ีพัฒนาข้ึน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. t 

กอนเรียน 30 43 18.70 5.53 0.0000 

หลังเรียน 30 43 24.19 3.86 

*หมายถึงมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05
            จากตารางที่ 3 การศึกษาผลคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนนหลังเรียน ( = 24.19, S.D.= 3.86) 
สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( = 18.70, S.D.= 5.53) อยางมีในสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบคนพบ ที่พัฒนาข้ึน แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
คนพบ ที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย S.D. 

ความพึงพอใจดานสื่อการเรียน 4.63 0.59 มากที่สุด 

ความพึงพอใจดานเนื้อหาของวิชา 4.65 0.57 มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจดานการประเมินผลการเรียนดวย
บทเรียนผานเว็บแบบการตูนท่ีพัฒนาข้ึน 

4.78 0.42 มากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.52 มากที่สุด 
            จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับ            
การจัดการเรี ยนรู แบบคนพบ  ที่ พัฒ นาขึ้ น  จากนั ก เรี ยน  43  คน  พบวา  นั ก เรี ยนมีความพึ งพอใจมากที่ สุ ด 
( = 4.69, S.D.= 0.52)            

สรุปและอภิปรายผล 

1.  ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ เรื่องการใชโปรแกรม
MSW LOGO สำหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  โดยผู เชียวชาญ  3 คน  พบวา 
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.69, S.D.= 0.26) สอดคลองกับงานวิจัยของ (อุไรวรรณ รักผกาวงศ             
,(2555) ที่ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนออนไลนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรและอัลกอลิทึ่ม 
ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมากท่ีสุด             
( = 4.11, S.D.= 0.41)
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2.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ ที่พัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพที่ 83.88/80.62 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80 ดังนั้นจึงสรุปไดวาบทเรียนผานเว็บแบบ
การตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบคนพบ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ         
(เณศรัญญกาณฐ ปามุทาชาววาป ,(2558) ที่ไดวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการเรียนรูผานสื่อการตูนออนไลน
บทเรียน“เมืองตะกะศิลายกจิตสำนึกการอนุรักษบานเกิด” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และการศึกษาตามปกติ                 
มีประสิทธิภาพดังนี ้84.29./86.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดคือ 80/80   

3. การศึกษาผลคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียน ( = 24.19 , S.D.= 3.86) สูงกวา
คะแนนกอนเรียน  ( = 18.70, S.D.= 5.53) อย างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ
(ดาวรถา วีระพันธ และ  ณัฐรดี อนุพงค  ,(2560) ที่ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูการตูนมัลติมี เดีย 2 มิติ  
เรื่อง อยูอยางพอเพียง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนพบวาคะแนน
หลังเรียน ( = 16.46, S.D.= 1.22) สูงกวาคะแนนกอนเรียน ( = 13.70, S.D.= 0.65) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบการตูนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
คนพบ ที่พัฒนาขึ้น จากนักเรียน 43 คน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D.= 0.52) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ (สิริวรรณ ยะไชยศรี ,(2558) ที่ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรูดานการมีวินัยสำหรับ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจตอสื่อการตูนแอนิเมชัน 2 มิติอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.53, S.D. = 0.56)  
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การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน 
วิชา คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา 

ขนิษฐา  สังขทอง1* และ อุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ  

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Mewmew9667@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน 

วิชา คอมพิวเตอร  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนแอนิเมชันแบบ
ปฏิสัมพันธที่พัฒนาขึ้น 4) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอน
โครงงานเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จำนวน 32 คน โรงเรียนบานทามะกา 
การเลือกกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) สื่อการสอน
แอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วิชา คอมพิวเตอร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ และ  T-test 

Dependent 

 ผลการวิจัยพบวา 1) สื่อการสอนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในเกณฑดี  2) ประสิทธิภาพของสื่อการสอน มีคาเทากับ 

83.43/80.20 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (((((((( =24.06 , S.D.=2.25) สูงกวากอนเรียน (((((((( =13.03 , S.D.=1.55) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการสอนอยูในระดับดี  

คำสำคัญ: สื่อการสอนแอนิเมชัน  ปฏิสัมพันธ  โครงงานเปนฐาน  วิชาคอมพิวเตอร  
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Abstract 

The purposes of this research study were: 1 ) to development of animation interactive instruction with 

project-based learning for grade 6  student of banthamaka school. 2 ) to determine the efficieantly of 

instruction developed. 3 ) to compare student achievement before and after learning of the students 

studying media animation interactive instruction. 4 ) to the satisfaction of students with the instruction 

and project-based learning. The sample used students at 32 in the grade 6/1 was selected by simple 

random method. The instrument used for this research 1) Animation interactive instruction with project-

based learning for grade 6 student. 2) Achievement test. 3) Satisfaction statistics used in this study were 

mean, standard deviation, percent t-test dependent.  

The results showed that: 1 )  Animation interactive instruction with project-based learning was 

efficieantly 83.43/80.20 which higher than 80/80 2). Achievement posttest ((((( =24.06, S.D.=2.25) higher 

than previous ((((( =13.03, S.D.=1.55) that significant at the statistical level .05 3) Satisfaction of learners 

with animation interactive instruction at a good level. 

.  

Keywords: Teaching Animation, Interaction, Project-based Learning, Computer. 

1. บทนำ

การศึกษาไทยในยุคปจจุบันท้ังผูสอน ผูเรียน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันเพราะการผลิตบัณฑิตตอง
ใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อตอบสนองความเช่ือมั่นใหกับสังคม ความยั่งยืนของระบบ
การศึกษาจึงตองมีบรรทัดฐานกลางไวเปนหลักฐานเพื่อใหสามารถสรางประชากรที่มีคุณภาพตรงตามที่ชาติตองการยิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 เกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานั กเรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญามีความสุข 

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต และมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถใน
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การรับและสงสาร ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม ความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ (อดิศร กอนคำ, 2552) 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 ผูวิจัยไดสัมภาษณครูในรายวิชาเดียวกันพบวาครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง การใชงานโปรแกรมประยุกต 

Microsoft PowerPoint เพ่ือสรางงานนำเสนอ ทางผูสอนจึงมีความตองการใหผูวิจัยจัดทำบทเรียนในรูปแบบแอนิเมชัน 

เนื่องจากเวลาทำการเรียนการสอนมีจำกัดเนื้อหาในรายวิชามีอยูพอสมควร นักเรียนชอบเรียนการออกแบบมากกวาการเรียน
เนื้อหาจากหนังสือ บางรายวิชายังขาดสื่อการสอนท่ียังไมเพียรพอ เพราะหนังสือเรียนของนักเรียนไดลาชาเกินไปจึงทำให
นักเรียนไมเขาใจในบางเร่ืองจึงตองจัดสรรทำสื่อการสอนไวใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม หนังสือมีการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรใหม บางเรื่องที่นักเรียนไดเรียนไปแลว แตก็ตองมาเรียนอีกจึงทำใหนักเรียนเบื่อ  

สื่อแอนิเมชันเขามามีบทบาทในสื่อการศึกษาทุกศาสตรทุกแขนง เพราะสื่อแอนิเมชัน สามารถดึงดูดความสนใจ เพื่อกระตุน
การเรียนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตอการเรียนมากข้ึน สามารถสรางสื่อการสอนท่ีสามารถตอบโตกับนักเรียนได เปนการ
เสริมแรงใหนักเรียน (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2547) 

การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผูกระตุนเพื่ อเกิดความสนใจกิจกรรม
คนควาหาความรูดวยตัวนักเรียนเอง นำไปสูการเพิ่มความรูที่ไดลงมือปฏิบัติ โดยนักเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการทำงาน
เปนกลุม โดยจัดทำโครงงานและผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557) 

จากปญหาและความเปนมาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ
รวมกับโครงงานเปนฐาน สำหรับการเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอสื่อไดโดยประยุกตใชกับการเรียนการสอนจะชวยให
เกิดกระบวนเรียนรูที่มีผลการเรียนรูที่ดีขึ้นใน วิชา คอมพิวเตอร อีกทั้งยังทดแทนในสวนของความรูที่อื่นที่ขาดหาย ชวย
เสริมสรางทักษะการเรียนใหนักเรียนมีความรู และสามารถในการประยุกตใชงานกับในรายวิชาอ่ืนๆได  

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพ่ือการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วิชา 
คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานทามะกา 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ ท่ีพัฒนาข้ึน 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนแอนิเมชัน
แบบปฏิสัมพันธ ท่ีพัฒนาข้ึน 

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสือ่การสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ รวมกับรูปแบบการสอนโครงงาน 

3. วิธกีารดำเนินการวิจัย

3.1 กลุมเปาหมายและกลุมทดลอง 
3.1.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา 

 อ. ทามะกา  จ.กาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 3 หอง มีนักเรียนจำนวน 96 คน 

3.1.2 กลุมทดลองที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จำนวนนักเรียน 32 คน  

โรงเ รียนบานทามะกา   อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี  การเลือกกลุมเปาหมายวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย 
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 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วิชา 

คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานทามะกา ไดดำเนินการตามกระบวนการของ ADDIE Model 

มีขั้นตอนดังนี ้
       3.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหหลักสูตรเนื้อหา วิชา คอมพิวเตอร วิเคราะหกลุมเปาหมาย 

และวิเคราะหโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาสื่อ   

       3.2.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอนและการหาลำดับเนื้อหา ออกแบบวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม ออกขอสอบตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ออกแบบการดำเนินเรื่อง และออกแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 

       3.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยนำขอสอบไปใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ประเมินหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) นำแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ประเมินคุณภาพ สรางสื่อตามท่ีไดออกแบบในขั้นตอนขางตน 

และนำสื่อไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินดานเน้ือหา 3 คน และประเมินดานเทคนิค 3 คน 

       3.2.1.4 ขั้นนำไปใช ผูวิจัยนำสื่อใหครูประจำวิชาและท่ีปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา ขอบกพรองจากการ
ไดนำสื่อไปใหครูประจำวิชาและท่ีปรึกษาตรวจสอบพบวามีขอบกพรองและขอเสนอแนะจึงทำการแกไขสื่อแลวนำสื่อไปใชจริง 

    3.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนำสื่อการที่ผานการประเมินและการหาคุณภาพ ไปทดลองใชจริง 
3.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิค ผูวิจัยไดทำแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะปลายปด

การประเมินใชมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับของลิเคิอรท โดยที่  มากที่สุด  มาก ปานกลาง และนอย โดยเลือกคำตอบ
เพียงคำตอบเดียว เพื่อใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมได จากนั้นนำนำแบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมและนำไปจัดพิมพฉบับจริง 

3.2.3 แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยจัดทำแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคำถาม แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ นำขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) แลว
คัดเลือกขอคำถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ไวสรางเปนแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน 

IOC ของขอสอบ 33 ขอ มีคา = 0.33-1.00 มีขอสอบท่ีไมผานเกณฑจำนวน 3 ขอ ผูวิจัยจึงทำการตัดออกทำใหเหลือขอสอบท่ี
นำไปใชไดจำนวน 30 ขอ แตคงครอบคลุมทุกวัตถุประสงคการเรียน 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผูวิจัยไดทำแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะปลายปดการ
ประเมินใชมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับของลิเคิอรท โดยท่ี  มากที่สุด  โดยเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว เพื่อใหนักเรียน
เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมได จากนั้นนำแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใช
ภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมและนำไปจัดพิมพฉบับจริง  

3.2.4.1 หาผลแบบสอบความพึงพอใจสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ นำมาวิเคราะห
ขอมูลและสรุปผลท่ีไดจากการทดลอง 

3.3 วิธีการเก็บขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง  One Group Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทำแบบทดสอบ

สัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเน้ือหาดวยสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแลวใหนักเรียน
ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 สถิติทีใ่ชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน รอยละ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน และการ

หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คา t-test dependent. 
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4. ผลการวิจัย

 4.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนแอนิ เมชันแบบปฏิสัมพันธ  
การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับ

รูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วิชา คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา 
ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 3 ตอน ไดแก 1) การทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2) เครื่องมือและวิธีการใช
งานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ 3) การสรางช้ินงานดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดังภาพ 1-2 

  ภาพท่ี 1 หนาแรก      ภาพท่ี 2  เนื้อหา 

ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพนัธ ดานเนื้อหาและเทคนิค 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสมัพันธ 
รายการประเมิน S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานเน้ือหา 4.78 0.41 ดีมาก 

2. ดานเทคนิค 4.40 0.66 ดี 
โดยรวม 4.59 0.17 ดีมาก 

จากตาราง 1 พบวาผลการประเมนิดานเนื้อหา มีคาเฉลีย่ ( =4.78, S.D.=0.41) อยูในเกณฑดีมาก และดานเทคนิค 

พบวา มีคาเฉลี่ย (  =4.40,S.D.=0.66) อยูในเกณฑดี โดยรวมมีคาเฉลี่ย ( =4.59,S.D.=0.17) อยูในเกณฑดมีาก 

4.2 ผลประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชนัแบบปฏสิัมพันธ 
ผูวิจัยไดการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสมัพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วชิา คอมพิวเตอร 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา โดยใชผลคาคะแนนจากแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบ 
สอบหลังเรียนเพื่อหาประสืทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ 

ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ 
การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D คาประสิทธิภาพ 

 คะแนนระหวางเรียน  30 25.03 2.74 83.43 

คะแนนหลังเรียน 30 24.06 2.25 80.20
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จากตารางที่ 2 ผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดผลทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 83.43 ( =25.03, 

S.D.=2.74) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.20 ( = 24.06, S.D. = 2.25) ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

4.3 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยส่ือการพัฒนาส่ือการสอนแอนิเมชนั
แบบปฏิสัมพนัธ 

ผูวิจัยนำสื่อการสอนแอนเิมชันแบบปฏิสัมพันธที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพท่ี 3 และ
สรุปผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงดังตารางที่ 3 

ภาพท่ี 3 การทดลองใชสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสมัพันธ 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D df t p 
กอนเรียน 30 13.03 1.55 

29 27.38 1.38* 
หลังเรียน 30 24.06 2.25 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนมีคะแนนหลังเรียน 

 ( =24.06, S.D.=2.25) สูงกวากอนเรียน ( =13.03, S.D.=1.55) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 4.4 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้น 

ผูวิจัยดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับ
รูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน วิชา คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานทามะกา จากนั้นนำ
ผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ผลปรากฎดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
S.D. 

1 ความพึงพอใจดานเนื้อหา 4.43 0.62       ดี 

2 ความพึงพอใจดานเทคนิคการนำเสนอ 4.54 0.64 ดีมาก 

3 ความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรบั 4.24 0.70       ดี 

โดยรวม 4.39 0.66 ดี 
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จากตาราง 4 พบวานกัเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปน
ฐาน วิชา คอมพิวเตอร พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย ((((( =4.39, S.D.=0.66) 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 สื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน  วิชา คอมพิวเตอร  สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานทามะกา ที่พัฒนาข้ึน ผูเชี่ยวชาญจำนวน 6 ทาน ประเมินดานเนื้อหา และดาน
เทคนิค ผลการประเมินในดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย ( =4.78, S.D.=0.41) ดานเทคนิคอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย  

( =4.40, S.D.=0.66) ซึ่งสามารถนำไปใชไดจริง 
5.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงาน

เปนฐาน ที่พัฒนาข้ึน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 83.43/80.20 โดยหาคาคะแนนจากแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบสอบ
ทดสอบหลังเรียน เพื่อหาคาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ 

5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนแอนิเมชัน
แบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐานท่ีพัฒนาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียกสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5.4 การหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการพัฒนาส่ือการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการ
สอนโครงงานเปนฐาน พบวาความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดี 

6. อภิปรายผลการวิจัย
1. จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 ในการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปน

ฐาน วิชา คอมพิวเตอร  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานทามะกา ท่ีพัฒนาขึ้น ผูเช่ียวชาญจำนวน 6 ทาน 

ประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิค ผลการประเมินในดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก  ( =4.78, S.D.=0.41) ดานเทคนิคอยู
ในระดับดีมาก ( =4.40, S.D.=0.66) ซึ่งสามารถนำไปใชไดจริง เน่ืองจากผูวิจัยไดทำตามกระบวนการท่ีไดออกแบบสื่อการ
สอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน ที่มีลักษณะเช่ือมโยงกับเน้ือหา ซึ่งเปนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี  

2. จากวัตถุประสงคขอที่ 2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอน
โครงงานเปนฐาน ที่พัฒนาข้ึนมีคา 2 ประสิทธิภาพเทากับ 83.43/80.20 เปนไปตามเกณฑที่กำหนดไวคือสูงกวาเกณฑ 80/80 

ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ (อาลิสา สายทอง และคณะ , 2560)  จึงสรุปไดวา การพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบ
ปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน  สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดจริงซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 

เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบวัตถุประสงคครอบคลุมเนื้อหาและนักเรียนยังมีความรูคงทนอยูในระหวางการทำแบบทดสอบ
นักเรียนจึงมีผลคะแนนท่ีดี  

3. จากวัตถุประสงคขอที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
สื่อการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน พบวาเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียน ( =13.03, S.D.=1.55)  และหลังเรียน ( =24.06, S.D.=2.25) พบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ (วณิชญา จำปาและอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ, 2562) พบวาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4. จากวัตถุประสงคขอท่ี 4 การหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการพัฒนาสื่อการสอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธ
รวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนอยูในระดับดีที่สุด ( =4.39, S.D.=0.66) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ (พรรณิภา แสนพรม และปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี, 2562) ถือวานักเรียนมีความพึงพอใจสื่อการ
สอนแอนิเมชันแบบปฏิสัมพันธรวมกับรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐาน 

7. ขอเสนอแนะ

1. ผูสอนควรตรวจดูความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและตองมีการเช็คไฟลโปรแกรม Adobe Captivate กอนที่
จะนำไฟลงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อไมใหเกิดปญหาระหวางเรียนของนักเรียน 

2. ผูสอนควรมีการสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอื่น  เชน รูปแบบเกม เพื่อตอบสนองความ
แตกตางระหวางได 

3. ควรนำวิธีการสอนรูปแบบการสอนโครงงานเปนฐานไปใชในการสอนในรายวิชาอ่ืน และช้ันเรียนอื่น

10. การอางอิงและเอกสารอางอิง

กฤษณพงคเลิศบำรุงชัย . (2558). สราง Responsive Learning ดวย Adobe Captivate 8.—กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน 

            การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร 2. อินเตอรแอคทีฟ มัลติมีเดีย พิมพครั้งท่ี 1 : กรกฎาคม 2558) 

ดุษฎี โยเหลาและคณะ, (2557:19-20). การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน คนจาก https://bit.ly/2QrF85R 

ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล. (2547). การสรางภาพยนต2D อนิเมช่ัน พิมครั้งท่ี1. กรุงเทพฯ : มีเดีย อินเทลลิเจนซเทคเทคโนโลยี. 

พรรณิภา แสนพรม, และ ปถมาภรณ  ไทยโพธ์ิศรี. (2562).  ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบ  
โครงงานเปนฐาน เร่ือง  การใชงานโปรแกรม Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง). ในการประชุม วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ครั้งท่ี 5. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
วณิชญา จำปา, และอุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ. (2562). การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ รวมกับทฤษฎีสรางความรูดวยตนเอง 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 
(พหลโยธินรามินทรภักดี). ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11. นครปฐม:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

วัชรพล วิบูลยศริน. (2557). หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบจำลอง ADDIE เพ่ือการสอนสนทนาภาษาเบื้องตน 
สำหรับชาวตางชาติ. วารสารวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), 
6(12), 192-205.  

สิษฐ ทองงาม. (2555). การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม. สืบคน 20 มีนาคม 2562, https://kroopisit.wordpress.com

สุรพงษ คงสัตย, และธีรชาติ ธรรมวงค. (2551). การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC). สืบคน 20 มีนาคม 2562,  
จาก http://www.mcu.ac.th 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ:  สำนักงาน.  
อาลิสา สายทอง, คุณอานันท นิรมล, และกฤธยากาญจน โตพิทักษ.  (2560).  กลการพัฒนาการตูนแอนิเมชันสองมิติ  เร่ือง 

   กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืชกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   1.  

     วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  บัณฑิต  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 11(1), 159-171. 
อดิศร กอนคำ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. สืบคน 10 สิงหาคม 2562, จาก  
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏบิัติ โดยใชรูปแบบ 
หองเรียนกลับดาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสริินธรราชวิทยาลัย 

สมศักดิ์ บุญอยู 1* และ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ 1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Aumspk3433@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลน 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 4 ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากวิธีการเลือกแบบ
สุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 1) สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติโดยใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent ผลการวิจัยพบวา 1)  สื่อการสอน
ออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก ( =4.92 

S.D.=0.23) 2) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนมีคาเทากับ 81.55/85.55 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน ( = 25.66, S.D.= 1.86) สูงกวา กอนเรียน ( = 24.10, S.D.= 1.68) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก

คําสําคัญ  สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลป หองเรียนกลับดาน 
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Abstract 

            The objective of this research were to 1) develop online Instruction Thai Dramatic Arts to 

practicing behave skill using Flip Classroom form in grade 7 at Princess Sirindhorn’s College school 2) 

evaluate quality about content and technique. 3) Find efficiency online Instruction. To compare the 

learning achievement before and after studied.4) To study the satisfaction of student with their Princess 

Sirindhorn’s College school. The sample group used in this research are grade 7 year of education 2019 

was 30 people from a simple random selection method. The research used online Instruction Thai 

Dramatic Arts to practicing behave skill using Flip Classroom. Used achievement test and evaluate 

quality test. Then obtained data were analyzed by using mean, standard deviation, and t-test 

Dependent. The result of the research showed that online 1) teaching materials Thai Dramatic Arts to 

practicing behave skill using Flip Classroom have good measure ( =4.92 S.D.=0.23).2) The efficiency of 

material has valuable 81.55/85.33 which was higher than the specified 80/80.3) The achievement of post 

– test ( = 25.60, S.D.= 1.94) higher than pre – test ( =24.10, S.D.= 1.68) that significance at .05 and 4)

evaluate quality of student with website that help teaching Thai Dramatic Arts to practicing behave skill 

by using Flip Classroom teach were in highest level.  

Keywords instruction media, Thai dramatic arts, Flipped Classroom 

1.บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต 
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมีการมาประยุกตใชกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ และมีการเช่ือมโยง จุดมุงหมาย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีมุงพัฒนาใหผูเรยีนมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ มีคุณคา ซึ้งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษยกิจกรรมทางศิลปะ
ชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคมตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอมสงเสริมใหผูเรียนมี
ความเช่ือมันในตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพได (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 2) โดยพัฒนาให
ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออก
อยางอิสระในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลปซึ่งในสวนของสาระนาฏศิลปนั้น 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป 
แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรคใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลปถายทอด
ความรูสึกความคิด 2 อยางอิสระสรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจําวันเขาใจ
ความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตรวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 

การเรียนการสอนผานเว็บ เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยี ปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะ
ประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของ World Wide Web ในการจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานเว็บน้ีอาจเปนบางสวนหรือท้ังหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ไดเวิลดไวดเว็บ เปน
บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เริ่มเขามาเปนที่รูจักในวงการศึกษาในประเทศ
ไทยตั้งแต พ.ศ.2538 ที่ผานมาเว็บไดเขามามีบทบาทสําคัญทางการศึกษาและกลายเปนคลังแหงความรูที่ไรพรมแดน ซึ่งผูสอน
ไดใชเปนทางเลือกใหมในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเปดประตูการศึกษาจากหองเรียนไปสูโลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ
รวมทั้งการนําการศึกษาไปสูผูที่ขาดโอกาสดวยขอจํากัดทางดานเวลาและสถานท่ี (ถนอมพร เลาจรัสแสง, 2544) 

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง (Flip Classroom) เปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเตรียมตัวกอนเขา
หองเรียนโดยผูเรียนจะทําความเขาใจในเน้ือหาพรอมทั้งสรางองคความรูดวยตนเองกอนท่ีจะเขาเรียนในหองเรียนและสามารถ
ตั้งคําถามในส่ิงท่ีตนเองไมเขาใจไดและใหนักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรมในช้ันเรียนใหมากท่ีสุดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการปลูกฝงนิสัยใหกับนักเรียนในดานความรับผิดชอบฝกวิธีการจดบันทึกแบบคอรเนลลจากการ
วิเคราะหในสิ่งที่ฟงจากวีดีทัศนที่ผูสอนไดจัดใหหรืออานจากใบความรูหรือหนังสือเปนการบันทึกคําสําคัญเนื้อหาหลักหรือ
ประเด็นสําคัญในรูปของแผนท่ีความคิดและตั้งคําถามการจับประเด็นสําคัญวิเคราะหในสิ่งที่ฟงพรอมสรุปบันทึกตามความ
เขาใจของตนเองสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองประยุกตใชความรูใหเกิดทักษะ  

สามารถชวยเหลือผูเรียนเม่ือมีปญหาผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนเปนรายคน รวมถึงเปนการลดบทบาทของผูสอนในการ
บรรยายเนื้อหาในหองเรียนอีกดวย (ISTE/ASCD,2012) 

จากการสัมภาษณครูผูสอนในรายวิชา นาฏศิลป 1 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมี
สภาพแวดลอมวิสัยทัศนหองเรียนพรอมแกการเรียนการสอนของครูผูสอนรายเนื้อหาวิชาบทเรียนนาฏศิลป 1 ทั้งมีทฤษฎีและ
ปฏิบัติเนื่องจากเปนวิชาที่เกี่ยวกับการแสดงและการรําในรายวิชานั้นโดยครูผูสอนนั้นจะสอบแบบอภิปรายและสอนปฏิบัติลง
มือทําโดยใช เทปวีดีทัศน ชุดฝกกิจกรรม ชุดฝกทักษะ ในชวงเวลาสอนนั้นเด็กจะเรียนตามครูผูสอนตามการสอนมีนักเรียน
เรียนรูตามทันและประกอบกับนักเรียนบางสวนนั้น ไมเขาใจบทเรียนนั้นๆ เนื่องจากนักเรียนบางสวนทําหนังสือเรียนหายเขา
เรียนในช่ัวโมงปฏิบัติรํานักเรียนตามเพ่ือนไมทันและหลังจากผานไปหนึ่งสัปดาหกลับมาเรียนใหมนักเรียนบางคนไมส ามารถ
จดจํารายละเอียดทารํา ในแตละเพลงท่ีครูผูสอนไดสอนในสัปดาหที่แลวจึงเปนปญหาหลักในรายวิชาน้ี 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติโดยใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน ใหสอดคลองกับการศึกษาไทยในปจจุบันเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูความ  เขาใจและใช
เทคโนโลยีการเรียนท่ีเด็กสมัยใหมชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียกวาเปนการนําโลกของโรงเรียน เขาสูโลกของนักเรียน คือ โลก
ดิจิทัล โดยมุงหวังใหนักเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. วตัถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลนที่พัฒนาข้ึน 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการสอนออนไลน  
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3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 คุณภาพของสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน  โดยผาน
การประเมินผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน อยูในระดับดีมาก  
 3.2 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน  ตาม
เกณฑ E1/E2 คือ 80/80 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อการสอนออนไลน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05  
 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอนออนไลน อยูในระดับดี 

4. แบบแผนการทดลอง

   การวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบการวิจัยและการพัฒนา (research and development) แบบ One Group 

Pretest Posttest Design 

5. ประชากร

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม ปการศึกษา 2562 

ทั้งหมด 9 หอง จํานวน 264 คน 
5.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม ปการศึกษา 2562 

จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย  

6. วิธีดําเนินการ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ หองเรียนกลับดาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดดําเนินการโดยอาศัยกระบวนการออกแบบของ ADDIE Model ซึ่ง
มีขั้นตอนการดําเนินงานแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

6.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 
       - ผูวิจัยทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งศึกษาความตองการตาง ๆ 

      - ผูวิจัยทําการศึกษารายละเอียดของตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษา  

      - นําเน้ือหาการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรูตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน มาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง โดยกําหนดเนื้อหา รายวิชานาฏศิลป ออกเปน 3 หนวยการเรียนรูคือ 

      - หนวยการเรียนรูที่ 1 การละคร 
      - หนวยการเรียนรูที่ 2 นาฏยศัพทและภาษาทา 
      - หนวยการเรียนรูที่ 3 การแสดงนาฏศิลปไทยและรําวงมาตรฐาน 
      - ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค หองเรียนกลับดาน 
6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

- ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จํานวน 12 ขอ ในรายวิชานาฏศิลป 
      - ผูวิจัยจัดทําแผนการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน โดยมีขั้นตอนการเรียนดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการเรียนแผนการเรียนรูแบบหองเรียนแบบเดิม และแผนการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

หองเรียนแบบเดิม หองเรียนกลับดาน 

กิจกรรม Warm – up 5 นาที กิจกรรม Warm – up 5 นาที 
ทบทวนการบานท่ีสั่งไว 20 นาที ถาม-ตอบเรื่อง สื่อวีดีโอ 10 นาที 
บรรยายเนื้อหาใหม 20 นาที กิจกรรมเรียนรูที่ครูมอบหมาย หรือ นักเรียนคิดเอง 45 

นาที 
กิจกรรมเรียนรูที่ครูมอบหมาย หรือ นักเรียนคิดเอง 15 
นาที 

  - ผูวิจัยออกแบบและกําหนด Story bord การดําเนินเรื่องในการทําสื่อการสอนออนไลน 
    - จัดเตรียมทรัพยากรตาง ๆ ไดแก เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทเรียน 
6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
    - ผูวิจัยออกขอสอบโดยยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีไดออกแบบไว จํานวน 50 ขอ จากนั้นผูวิจัยนํา

ขอสอบเสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) 
    - ผลการประเมิน IOC ของขอสอบ 50 ขอ มีคา = 0.67-1.00 มีขอสอบที่ไมผานเกณฑจํานวน 4 ขอ ผูวิจัยจึงทํา

การตัดออกทําใหเหลือขอสอบท่ีนําไปใชไดจํานวน 30 ขอ แตคงครอบคลุมทุกวัตถุประสงคการเรียน 
    - นําแผนการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู ผลจากประเมินแผนการ

เรียนรูอยูในเกณฑระดับดีมาก ( =4.76, S.D. = 0.27) 
    - พัฒนาส่ือการสอนตามที่ไดออกแบบไวทุกประการ 
    - ผูวิจัยนําสื่อไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินดานคุณภาพจํานวน 3 คน และดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ผลการประเมิน

คุณภาพสื่อ มีคาเฉลี่ย (  = 4.86, S.D. = 0.29) อยูในเกณฑดีมาก และดานเน้ือหาพบวามีคาเฉลี่ย ( =4.92, S.D. = 0.26) 
อยูในเกณฑดีมาก 

6.4 การนําไปใช (Implement)  
      - ผูวิจัยนําสื่อการสอนที่พัฒนาและผานการตรวจประเมินจากผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว ใหครูประจําวิชาและ

อาจารยที่ปรกึษาตรวจสอบอีกคร้ัง และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกใข และนําไปใชในการวิจัยตอไป 
6.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
      - รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหขอมูลทาง สถิติ  
      - รวบรวมขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะ

ปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน 

7. ผลการวิจัย (Results)

7.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

ผูวิจัยทําการพัฒนาคือการสอนตามที่ไดออกแบบไวทุกประการ และนําไปใหผูเชียวชาญประเมินคุณภาพอยูในระดับ
ดีมาก และผลการพัฒนาส่ือการสอนออนไลน ดังภาพท่ี 1 – ภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 1 เนื้อหาการเรียนรู 

ภาพท่ี 2 สื่อวีดีโอการเรยีนรู 

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อออนไลน 

      ผูวิจัยนําสื่อที่พัฒนาไปทดลองโดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ ระหวาง
เรียนและแบทดสอบหลังเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลน ผลปรากฏดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ 

การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม  S.D. ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวาง
เรียน (E1) 

30 30 24.46 1.81 81.53

คะแนนหลังเรียน 
(E2) 

30 30 25.66 1.86 85.53

จากตารางที ่2 พบวานักเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนระหวางเรียนและหลังเรียนสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝก
ทักษะปฏิบัติ เขียนในรูปของผลประสิทธิภาพ คือ 81.55/85.55 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  

7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนในการเรียน 
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 ผูวิจัยนําสื่อที่พัฒนาไปทดลองโดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนําคะแนนท่ีไดจาก แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบทดสอบหลังเรียน เพื่อนํามาเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏดัง ตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N   S.D. t Sig 

กอนเรียน  30 24.10 1.68 
6.86 0.0000 

หลังเรียน 30 25.66 1.86 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยแบบทดสอบ คะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียน 
(  = 25.66, S.D. = 1.86) สูงกวาคะแนนกอนเรียน (  = 24.10, S.D. = 1.68) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการสอนออนไลน 
 ผูวิจัยนําสื่อที่พัฒนาไปจัดการเรียนรูเสร็จสิ้น และไดนําแบบสอบถามความพึงพอใจไปสอบถามนักเรียน เพื่อนํามา
วิเคราะหและสรุปผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใช
รูปแบบ หองเรียนกลับดาน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 4.88 0.33 ดีมาก 

2. ความพอใจดานเทคนิคการนําเสนอ 4.32 0.51 ดี 

3. ความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับ 4.51 0.49 ดีมาก 

โดยรวมเฉล่ียทั้ง 3 ดาน  4.57 0.44 ดีมาก 

จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนที่เรียนดวยสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พบวาโดยรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก 
มีคาเฉลี่ย (  = 4.57, S.D. = 0.44) 

8. สรุปผลวิจัย  

 8.1 สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย ที่พัฒนาข้ึน ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมิน ดานเน้ือหา และดานเทคนิค ผลการประเมินใน
ดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย ( =4.86, S.D.=0.29) อยูในเกณฑดีมาก และดานเทคนิคมีคาเฉลี่ย ( =4.92, 
S.D.=0.26) อยูในเกณฑดีมากซ่ึงสามารถนําไปใชไดจริง 
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8.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการพัฒนาสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ 

หองเรียนกลับดาน ที่พัฒนาข้ึน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.55/85.55 

8.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อการสอนออนไลน
วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ หองเรียนกลับดาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง เรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.4 การหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ 

หองเรียนกลับดาน พบวาความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

9. อภิปรายผล

โดยนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

9.1 จากวัตถุประสงคขอที่ 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่พัฒนาข้ึนผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินดาน
เนื้อหาและดานเทคนิค ผลการประเมินในดานเน้ือหา มีคาเฉลี่ย (  =4.86, S.D. = 0.29) อยูในเกณฑดีมาก และดานเทคนิคมี
คาเฉลี่ย (  =4.92, S.D.= 0.26 ) อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งสามารถนําไปใชไดจริง เนื่องจากผูวิจัยไดทําตามกระบวนการท่ีได
ออกแบบสื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ที่มีลักษณะเช่ือมโยงกับ
เนื้อหาไมซับซอน สํานวนภาษาเขาใจงาย เหมาะสมกับเรื่อง การเรียนรูตอการใชงานสําหรับผูเรียน ประกอบดวย อักษร เสียง 
ภาพ และวิดีโอ ที่สอดคลองกับพัฒนาการของนกัเรียน อีกท้ังยังสะดวกตอการเรียนรูและเขาถึง เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดจากเครื่องคอมพิวเตอร และโทรศัพทไดศึกษาตามศักยภาพของตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลวไดเปน
อยางดีและสามารถเลือกศึกษาเน้ือหาไดตามขั้นตอน ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูได
เปนอยางดี  

9.2 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้น สื่อการสอนออนไลน วิชา
นาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่พัฒนาข้ึน
มีคา 2 ประสิทธิภาพเทากับ 81.55/85.55 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(สุรินทร เพชรไทย, 2560) การพัฒนาบทเรียนออนไลนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตโดยใชอีเลิรนนิ่ง ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนออนไลนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตโดยใช อีเลิรนนิ่ง มีประสิทธิภาพ 80.75/85.00 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 80/80 จึงสรุปไดวา สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับ
ดาน มีประสิทธิภาพเนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบวัตถุประสงคและขอสอบครอบคลุมเนื้อหาและนักเรียนยังมีความรูคงทนอยูใน
ระหวางการทําแบบทดสอบนักเรียนจึงมีผลคะแนนท่ีดี 

9.3 จากวัตถุประสงคขอที่ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนจากการ
เรียนดวย สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พบวา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน (  = 24.10, S.D. = 1.68) และหลังเรียน (  = 25.66, 

S.D. = 1.86) และยังสอดคลอง ผลการวิจัยของ (วีรชา ศิวเวทกุล, 2558) ที่ศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดย
ผานเทคโนโลยีการเรียนรูเคลื่อนที่เพื่อเสริมสรางความสามารถดาน เหตุผลของนักเรียนประถมศึกษาตอนตนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนเฉลี่ยความมีเหตุผลสําหรับ นักเรียนประถมศึกษาหลังเรียนของสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 9.4 จากวัตถุประสงคขอที่ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ สื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝก
ทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยอยูที่ (  4.57, S.D. = 0.44) ซึ่งนักเรียนเขาใจเน้ือหาสาระจากบทเรียน สื่อการสอนออนไลน วิชานาฏศิลปเพื่อฝก
ทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ หองเรียนกลับดาน ยังมีแรงจูงใจในการเรียนมากกวาบทเรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
(วุฒิชัย แมนรัมย, 2559 ) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องตน 
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.41 , S.D. = 0.57 ) 

10. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

10.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช  
        - กอนทําการเรียนดวยบทเรียน สื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ 

หองเรียนกลับดาน ครูควรจะช้ีแจงและแนะนําการใชบทเรียนเว็บไซตชวยสอนนาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ 
หองเรียนกลับดาน แกนักเรียน โดยครูแนะนําดวยตนเองหรือใหนักเรียนอานวิธีการใช บทเรียนจากคูมือการใช  

10.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

        - วิจัย ทดลอง ใชเวลาในการเรียนรูบทเรียนใหมากกวาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให  ผูเรียนไดมีโอกาสได
เรียนรูอยางละเอียดมากข้ึน 

        - สรางบทเรียน สื่อการสอนออนไลนวิชานาฏศิลปเพื่อฝกทักษะปฏิบัติ โดยใชรูปแบบ หองเรียนกลับดาน ที่
เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียนเขาไป ใหมากกวาในงานของผูวิจัย จะทําใหผูเรียนมีความเขาในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น  

        - ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จไดอยางสมบูรณไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากผูเช่ียวชาญท่ีใหความ 

อนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและใหคาปรึกษาอันเปนประโยชนในการทําวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น ไดแก วาที่
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คําแนะนําตรวจทานและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสในทุกข้ันตอน เพื่อใหการจัดทําวิจัยเลมนี้สมบูรณ  
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  การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน กับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค CIPPA MODEL 
วิชา ภูมิศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูและรูปแบบการเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/3 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ 1) สื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค CIPPA วิชา ภูมิศาสตร 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test Dependent ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในเกณฑมากที่สุด 2) ประสิทธิภาพของสื่อ
การเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค CIPPA มีคาเทากับ 1.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑ เมกุยแกนส3) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง ( X = 47.03, S.D. = 6.16) สูงกวากอนเรียน ( X = 31.79, S.D. = 9.08) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
CIPPA วิชา ภูมิศาสตร อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : สื่อการเรียนรูออนไลน การเรียนแบบรวมมือ CIPPA MODEL ภูมิศาสตร 
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Abstract 

The purpose of this research were to 1) development of Online learning with cooperative 
learning using CIPPA MODEL in subject Geography, 2) efficiency of Online learning with cooperative 
learning using CIPPA MODEL, 3) compare learning achievement pretest and posttest of students,    
4) study the students' satisfaction. The sample group used in this research are Grade 7/1 students at
Sriboonyanusorn school year of education 2562 was 30 people from a simple random selection method. 
The tools used in this research were 1) Online learning with cooperative learning using CIPPA MODEL in 
subject Geography for Grade 7, 2) Achievement test, 3) Evaluation form satisfied. The results of the 
research were as follows 1) Online learning with cooperative learning using CIPPA MODEL quality is the 
higher level , 2) The performance of Online learning with cooperative learning using CIPPA MODEL have a 
value of 1.48 which were higher than the specified criteria of Meguigans, 3) Results Student learning 

achievement on Interactive Learning 2D posttest ( X = 47.03, S.D. = 6.16) significantly higher than pretest 

( X = 31.79, S.D. = 9.08) at the statistical significance of.05, 4) The satisfaction of learners was at a high 
level. 

Keywords: Online learning Cooperative Learning CIPPA MODEL Geography 

1. บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 24 ไดกําหนดไว

วา การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด  (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูทั้งนีผู้สอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บเปนวิธีการหนึ่งที่มีสวนชวยในการ พัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนทีส่ามารถใชเวลาใดก็ได สถานท่ีใดก็ได ขึ้นอยูกับความพรอมของ นักเรียน โดยไมจํากัดการปฏิสัมพันธไวแตเพียงใน
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

หองเรียน ผูสอนสามารถใหผลยอนกลับแกนักเรียนได ทันที โดยไมตองรอใหถึงเวลาเรียน (พัทธพล ฟุงจันทึก, 2553) 
 การจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL เปนโมเดลซิปปารูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
โมเดลซิปปา ( Cippa  Model ) หรือรูปแบบการประสานหาแนวคิด  ไดพัฒนาข้ึนโดย ทิศนา  แขมมณี   รองศาสตราจารย
ประจําคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดพัฒนารูปแบบจากประสบการณในการสอนมากวา  30  ป และพบวา
แนวคิดจํานวนหน่ึงสามารถใชไดผลดีตลอดมา  จึงไดนําแนวคิดเหลาน้ันมาประสานกันเกิดเปนแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกลาว
ไดแก 1) แนวคิดการสรางความรู 2) แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบรวมมือ 3) แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมใน
การเรียนรู 4) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู 5) แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู เมื่อนําแนวคิดดังกลาวมาจัดการ
เรียนการสอนพบวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน  (ทิศนา  แขมมณี, 2542 ) 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาสภาพปญหาโดยการสัมภาษณครูผูสอนในรายวิชาภูมิศาสตร พบวา นักเรียนในปจจุบันน้ันมักมี
ปญหาทางดานของการเรียนการสอนซ่ึงเกิดจากตัวของนักเรียนเอง เชน การที่ตัวของนักเรียนนั้นเกิดอาการเบ่ือหนายจากการ
เรียนซึ่งน้ันอาจเปนเพราะเน้ือหาท่ีซับซอนจนเกินไปหรือรูปแบบของการเรียนการสอนไมตอบสนองความตองการของผูเรียน
และบางวชิาในกลุมสาระสังคมศึกษาเปนวิชาที่มีเน้ือหาท่ียากและมีเน้ือหาท่ีคอนขางเยอะ จึงทําใหเกิดการไมสนใจเรียน เด็ก
นักเรียนบางคนก็เลนกันโดยไมสนใจเน้ือหาที่กําลังสอน และนักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่คอนขางที่จะแตกตางกัน เชน 
นักเรียนบางคนก็เปนเด็กออทิสติกเลยไมสามารถจะเรียนรวมกับเพื่อนคนอ่ืนในหองเรียนได และครูผูสอนตองการส่ือการสอน
ที่ทันสมัยสวยงามสามารถดึงดูดเด็ก และสอนใหเด็กไดรูถึงวีธีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 จากปญหาทีก่ลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยเทคนิค CIPPA MODEL เพื่อใชในการเรียนการสอนจริงดวยเนื้อหาการเรียนรูผานสื่อเพื่อเปนการใชประโยชนประโยชนใน
ดานการใชเทคโนโลยีและไดเปลี่ยนการเรียนวิชาภูมิศาสตรที่มีเน้ือหาซับซอนจนทําใหนาเบื่อกลายมาเปนการเรียนที่เนนให
ผูเรียนไดสัมผัสและโตตอบกับบทเรียนมากขึ้น  
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน 

Google Site รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค 

CIPPA MODEL 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
สื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ผูวิจัยไดดําเนินการ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบของ ADDIE MODEL ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานแบงออกเปน 5 
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 
  1.1 ผูวิจัยทําการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งศึกษาความตองการตาง ๆ  
  1.2 ผูวิจัยทําการศึกษารายละเอียดของตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการศึกษา กลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ 
  1.3 วิเคราะหหนวยการเรียนรูที่จะนํามาพัฒนา วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู
แกนกลาง โดยกําหนดเนื้อหาออกเปน 3 หนวยการเรียนรู 
  1.4 ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ CIPPA MODEL 
   1.4.1 การทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการดึงความรูของผูเรียนในเร่ืองที่จะเรียน เพื่อชวยให
ผูเรียนมีความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน  
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1.4.2 การแสวงหาความรูใหม ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมที่ผู เรียนยังไมมีจาก
แหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตาง ๆเพื่อใหผูเรียนไป
แสวงหาก็ได 

1.4.3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นนี้
เปนขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/
ประสบการณใหม ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง   

1.4.4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรูความ
เขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน 

1.4.5 การสรุปและจัดระเบียบความรู ขั้นน้ีเปนขั้นการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิม
และความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหมรีะบบระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย 

1.4.6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ขั้นน้ีเปน
ขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอื่นรับรู 

1.4.7 การประยุกตใชความรู 
1.5 ศกึษาและเลือกใชเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกัน  เชน Powtoon  , 

Google Site , Google Form , Adobe Photoshop , Vegas pro 13 
2. ขั้นการออกแบบ (Design)

2.1 กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ ขอสอบ 
2.2 ออกแบบแผนการสอน โดยใชเทคนิค CIPPA MODEL จํานวน 3 แผน 
2.3 ออกแบบสื่อการสอน 
2.4 จดัเตรียมทรัพยากรตาง ๆ ไดแก เนื้อหา รูปภาพ วีดิโอ   

 2.5 ออกแบบประเมินตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย เชน แบบประเมินความพึ่งพอใจ ฯลฯ 
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
 3.1 นําขอสอบท่ีไดจากขั้นตอนการออกแบบจํานวน 62 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินเพื่อหา

คาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) ผลจากการประเมิน ไดคา IOC = 0.33-1.00 ซึ่งมีขอท่ีต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานอยู จํานวน 7 ขอ ผูวิจัยจึงทําการตัดขอนั้นทิ้ง ทําใหเหลือขอสอบที่สามารถนําไปใชในการทดลองงานวิจัยได 
ทั้งหมด 55 ขอ ซึ่งยังคงครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนของทุกขอ 

3.2 นําแผนการสอนไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ ( X = 4.59, S.D. = 0.49) อยูในเกณฑดีมาก 
 3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลนตามที่ไดออกแบบไวขางตนทุกประการ เมื่อเสร็จสมบูรณกอนนําไปให

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทานผลการประเมินคุณภาพทางดานเนื้อหาและดานเทคนิคและจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในดาน
เน้ือหาท่ีไดจากการประเมินผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํากอนนําไปใชในขั้นตอนตอไป 

4. ขั้นการนําไปใช (Implementation)
นําสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมทดลองเพือ่หาประสิทธิภาพของบทเรียน  
5. ขัน้การประเมินผล (Evaluation)
 5.1 นาํไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
 5.2 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

4. ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ 

ผูวิจัยไดออกแบบสรางสื่อการเรียนรูออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา 
ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามขั้นตอนการวิจัยดังภาพที่ 1 - ภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาบทเรียนออนไลน 
 จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงตัวอยางและรูปแบบของบทเรียนออนไลน โดยจะใชผานโปรแกรม Google site โดย
ทางผูวิจัยไดคิดคนรูปแบบ และ รวบรวมขอมูลสําคัญตาง ๆนําไปบรรจุไวในบทเรียนออนไลนดัง  
 โดยการดําเนินการใชงานส่ือการเรยีนรูออนไลนตามรปูแบบท่ีผูวิจัยไดออกแบบไวตามแผนการสอนโดยจะแบงเปน 7 
ขั้นตอนตามรูปแบบของการเรียนแบบ CIPPA MODEL 

ผูวิจัยนําสื่อการเรียนออนไลนกับการเรียนแบบรวมมือแบบ CIPPA MODEL ที่พัฒนาท่ีสําเร็จเรียบรอยแลวนําไป
เสนอผูเชียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและเนื้อหา ดังผลการหาคุณภาพตามตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและ เนื้อหา 

คุณภาพ X  S.D. ระดับ 
1. เทคนิค 4.57 0.21 มากที่สุด 
2. เนื้อหา 4.71 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.29 มากที่สุด 
 

จาก ตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา มีคา ( X = 4.71, S.D. = 0.38) อยูในเกณฑดีมาก การประเมินดาน
เทคนคิมีคา ( X = 4.57, S.D. = 0.21) อยูในเกณฑดีมาก และผลโดยรวมมีคา ( X = 4.64, S.D. = 0.29) อยูในเกณฑดีมาก 
2. ผลการหาประสิทธิภาพพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL  
 ผูวิจยัไดพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ จํานวน 30 คน โดยใชผลคาคะแนนจากแบบทดสอบระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ผลปรากฏดัง ตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน 
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม X  S.D. คาประสิทธิภาพเมกุยแกนส 

คะแนนกอนเรียน 30 55 31.79 9.08 1.48 คะแนนหลังเรียน 30 55 47.03 6.16 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลวเิคราะหประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค 
CIPPA MODEL มีคาเทากับ 1.48 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส ( Meguigans ) 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน 
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 
คน ไดมาจากผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จากนั้นนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและ
สรุปผล แสดงดัง ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
การทดสอบ จํานวน คะแนนเต็ม X S.D. df. t 

กอนเรียน 30 55 31.79 9.78 29 10.63* 
หลังเรียน 30 55 47.03 6.16 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาก ตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 พบวา คะแนนของนักเรียนหลังเรียน ( X = 47.03, S.D. = 6.16) สูงกวา คะแนนกอนเรียน ( X = 31.79, S.D. = 6.16) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนรูออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค
CIPPA MODEL ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site จากนั้น
นําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ผลปรากฏดัง ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน 
รายการประเมิน X S.D. ระดับ 

1. ความพึงพอใจดานเนื้อหา 4.84 0.42 มากที่สุด 
2. ความพงึพอใจดานเทคนิค 4.46 0.21 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลน Google site 4.78 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.31 มากที่สุด 

จากตารางที ่4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปรากฏวาผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากm

โดยมีคาเฉลี่ย ( X = 4.69 , S.D. = 0.31)  

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองใชสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน สามารถอภิปราย ไดดังนี้ 
จากวัตถุประสงคขอที่ 1 ผูวิจัยทําการพัฒนาและนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินผลของสื่อการเรียนรู

และแผนการสอน โดยมีผลจากการประเมินดานคุณภาพบทเรียนอยูในเกณฑมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.38) และผลจาก
การประเมินแผนการสอนอยูในเกณฑมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.49) เนื่องจากผูวิจัยไดมีการวิเคราะหหาขอมูลตาง ๆ 
และออกแบบการทํางานอยางเปนระบบ จึงทําใหสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site รวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ไดออกมาอยูในเกณฑดีมาก 

จากวัตถุประสงคขอที่ 2 ผูวิจัยทําการทดลองใชสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค 
CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวามีประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL มีคาเทากับ 1.48 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans) ที่เปนเชนนี้อาจเปน
เพราะวาในการเรียนระหวางเรียนผูเรียนไดเขามาศึกษาบทเรียนที่เปนความรูใหม ทําใหผูเรียนมีความเขาใจกับบทเรียน ซึ่ง
สงผลใหคะแนนออกมาดีดวย 

จากวัตถุประสงคขอที่ 3 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน 
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาคะแนนหลังเรียน ( X = 47.03, S.D. = 6.16) สูงกวาคาคะแนนกอนเรียน  
( X = 31.79, S.D. = 9.08) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เน่ืองจากนักเรียนใหการรวมมือเปนอยางดีตั้งใจท่ีจะรับ
ความรูใหมๆและรูสึกสนใจในรูปแบบของบทเรียนออนไลนจึงทําใหผลคะแนนมีการพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัด  
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 จากวัตถุประสงคขอที่ 4 ผูวิจัยทําการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  สื่อการเรียนรูออนไลน พบวา โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑมาก ( X = 4.69 , S.D. = 0.31) เนื่องจากบทเรียนมีประสิทธิภาพ  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ ทําใหไดสื่อการเรียนรูออนไลนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค CIPPA MODEL ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญญานี เพชรสีเงินและ รัฐพร 
กลิ่นมาลีและธณัฐชา รัตนพันธ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บดวย Google Site 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน 
Google Site โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีความเหมาะสมมากที่สุดดานเน้ือหา แบบทดสอบ สวนนําของบทเรียน การ
ใชภาษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา 
ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   ที่พัฒนาข้ึนพบวามี ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยเทคนิค CIPPA MODEL มีคาเทากับ 1.48 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส ( Meguigans ) ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ฉัตรอนงค คําดีราช (2560) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตรวมกับ
เทคนิคการคิดนอกกรอบ ที่สงเสริมความสามารถในการคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งพบวา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑเมกุยแกนสเทากับ 1.09  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน 
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA MODEL วิชา ภูมิศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 31.93 คะแนน และ 47.03 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลัดดาวรรณ ศรีฉิม (2559) ไดทําการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ผานเว็บ ดวยโปรแกรม Google Site ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 23.00 คะแนน และหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.84 คะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรยีนรูออนไลน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยเทคนิค CIPPA 

MODEL วิชา ภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปรากฏวาผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X = 
4.69 , S.D. = 0.31) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิรินทิพย จําปา และ นคินทร พัฒนชัย ( 2559 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตนดวย Google site สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  ซึ่ง
พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตนดวย Google siteในระดับมาก 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ธเนศพล สุขผล1* และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน 4) หาคาความพึงพอใจ ของนักศึกษา              
ที่มีตอบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยกลุมตัวอยางที่
ใช ในการวิจัย ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 24 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนออนไลน  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเช่ือมั่น 
KR-20  คาความยากงาย และ คาสถิติที )t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบวา  1) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหา 3 หนวยการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน
โครงงานเปนฐาน มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก  2) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
83.33 /82.26  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียน
ออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน มีคะแนนหลังเรียน (  = 28.79, S.D. = 3.89) ซึ่งสูงกวากอนเรียน          
 )  = 12.38 , S.D. = 3.91   (อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน                 
โดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐานอยูในระดับมากที่สุด )  =4.64, S.D = .0.52( 

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน  โครงงานเปนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Abstract 

The purpose of this research were to 1) The Development of Online Learning using a Project-
Based Information Technology And Communication for Undergraduate Students Nakhon Pathom 
Rajabhat University 2) The efficiency of online lessons that develop. 3) Compare learning achievement 
result before and after studying of online learning. 4) Inquire the satisfaction of the students about 
online learning. The sample group in this research was study were 3 year students studying computer 
science. Nakhon Rajabhat University among students about 61/13 of 24 people selected by simple 
random. selection, by down lots classroom. The research instruments were e-Learning, learning 
management plan achievement of learning and questionnaire. The research statistics used mean, 
standard deviation, t-test dependent 

The research findings showed that 1) Online lessons that develop learning content contains 
three units. 2) The efficiency of online tutorials. The improved efficiency of 83.33 / 82.26 which was 
higher than the benchmark. Set 80/80. 3) The achievement of students with online learning. The score 
higher than the previous significant statistically. 01. 4) Satisfaction of the students toward learning is at 

the highest level )  =4.64, S.D = .0.52(. 

Keywords: Lessons Online   Project-based   Information and Communications Technology 

1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยน้ัน การเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับจําเปนตองอาศัยสื่อเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่ไดมีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็วและไดกลายมาเปนเครื่องมือช้ินสําคัญที่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนการสอนการฝกอบรมรวมท้ังการถายทอดความรู ซึ่งการเรียนแบบ e-Learning จึงเปนทางเลือกที่ดีเพราะ
สามารถชวยผูสอนในการสอนเน้ือหารายวิชาตาง ๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเขาใจในบทเรียนมากขึ้นและมีความทันสมัยในการ
สอนพรอมท้ังยังเปนการเรียนการสอนที่ไมจํากัด )พรทิพย  ปริยวาทิต, วิชัยนภาพงศ , 2559) การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน
เปนฐาน คือ การจัดการเรียนรูที่มีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจาก  ตัวผูเรียนมาใชในการทํากิจกรรมคนควาหา
ความรูดวยตัวผูเรียนเอง )ดุษฎี โยเหลา และคณะ , 2557: 19-20)  

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ ความหมายและองคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล 
โปรแกรมประยุกตดานการประมวลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย รวมถึงสุขภาวะของ
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การใชงานคอมพิวเตอรซึ่งเปนวิชาที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตองเรียน เน่ืองจากเปนรายวิชา
พื้นฐาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดกําหนดไว    

จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนํามาสรุปถึงประเด็นปญหา พบวา จากการจัดการเรียนการสอนในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เปนการสอนใหกับทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย และเนื้อหาท่ีมีคอนขางเยอะรวมถึงการ
สอนในสวนของการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมพ้ืนฐานของ Microsoft Office เพื่อใหนักศึกษาทุกคนสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้น เมื่อถึงชวงเวลาสอนทําใหมีเวลาไมเพียงพอที่จะสอนเน้ือหาท้ังหมดได โดยเฉพาะในชวงของ
การสอนปฏิบัติ โปรแกรมพ้ืนฐานของ Microsoft Office เน่ืองจาก นักศึกษามีทักษะการเรียนและการรับรูตางกันทําใหไม
สามารถสอนไดทันเวลา จึงสงผลใหทักษะในการปฏิบัติหายไป  

จากความเปนมาและปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการ
เรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือเพ่ิมทักษะและลดเวลาในการเรียนรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอาศัยทักษะการเรียนแบบ
โครงงานเปนฐาน 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม           
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน ที่พัฒนาข้ึน  
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีพัฒนาข้ึน 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 : 80/80  
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของนักศึกษามีคะแนนหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารโดยรวมอยูในระดับมาก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
 4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ของ ADDIE Model ดังนี้ 

4.1.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 
4.1.1.1 ศึกษาเน้ือหา วิเคราะหหลักสูตรในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากแผนการสอน                

ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เอกสาร ตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอน  

4.1.1.2 วิเคราะหการสอนดวยรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน 
4.1.1.3 วิเคราะหกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง เพื่อดูความเหมาะสมและทําใหการทดลองเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีไดคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 24 คน 
4.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

4.1.2.1 กําหนดวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีไดวิเคราะหไวท้ังหมดจํานวน 17 ขอ 
4.1.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว รวมทั้งหมด 51 ขอ 
4.1.2.3 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน โดยใชเทคนิครูปแบบการเรียนโครงงานเปน 

ฐานในการเรียนการสอน ประกอบไปดวยการเรียน 3 หนวยการเรียน ไดแก หลักการใชงานของ Microsoft Word หลักการ            
ใชงานของ Microsoft Power Point เบื้องตน หลักการใชงานของ Microsoft Excel เบื้องตน 
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4.1.2.4 ออกแบบบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร โดยทําการออกแบบผังงาน (Flowchart) และจัดทําแผนโครงเรื่อง (Storyboard) แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

4.1.2.5 เตรียมการ เตรียมขอความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
4.1.3 ขั้นพัฒนา (Development) 

4.1.3.1 นําขอสอบที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบจํานวน 51 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินเพ่ือ 
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถปุระสงค (IOC) ผลจากการประเมิน ไดคา = 0.33 – 1.00 ซึ่งมีขอที่ต่ํากวา
เกณฑ จํานวน 2 ขอ ผูวิจัยจึงทําการตัดขอเหลานั้นทิ้ง ทําใหเหลือขอสอบที่สามารถนําไปใชทดลองไดทั้งหมด 49 ขอ ซึ่งยังคง
ครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนทุกขอจากนั้นนําขอสอบไปหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR – 20 มีความเทากับ 0.80             
และนําไปหาคาความยากงายของขอสอบ มีคาอยูระหวาง 0.14 - 1.23 ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงขอสอบเพ่ือทดสอบความยาก
งายของขอสอบอีกครั้งนึงโดยผลมีคาระหวาง 0.20 – 0.80 จึงสรุปไดวาขอสอบที่สามารถนําไปใชไดคือ 49 ขอ 

4.1.3.2 จัดทําแผนการเรียนการสอนใหมีความตรงตามมาตรฐานตัวชีวัดในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จาดนั้นนําแผนการสอนไปประเมินโดยผูเช่ียวชาญ มีคาเทากับ ( = 4.73, S.D. = 0.40) อยูในเกณฑ              
มากที่สุด 

4.1.3.3 นําบทเรียนออนไลนตามที่ไดออกแบบไวขางตนทุกประการ เมื่อเสร็จสมบูรณนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 3 ทานผลการประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา มีคาเทากับ         
( = 4.77, S.D. = 0.43) อยูในเกณฑดมีาก และการประเมนิดานเทคนิคมีคาเทากับ ( = 4.76, S.D. = 0.43) อยูในเกณฑดีมาก 

4.1.4 ขั้นการนําไปใช (Implementation) 
4.1.4.1 นําบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน ไปทดลองกับกลุมตัวอยางโดยมี 

ขั้นตอนดังน้ี           
1) ปฐมนิเทศนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ชี้แจง แนะนําการใช วิธีการเรียนตามข้ันตอน

แจกเอกสารคูมือการใชงานบทเรียนออนไลน 
2) ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 30 ขอ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน 

บทเรียนออนไลน ที่ผูวิจัยสรางข้ึนในโปรแกรม Google From  
3) นําบทเรียนออนไลน ที่ผานการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือหา 

ประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดระหวางเรียนผานบทเรียน
ออนไลน ซึ่งใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) นําเสนอ 2) วางแผน 3) ปฏิบัติ 4) นําเสนอ โดยให
นักศึกษาแตละคนคิดแลวหาคําตอบดวยตนเองหรือเปนกลุมและมีการสรุปผลออกมาในรูปแบบของโครงงาน พรอมทั้งมีการ
นําเสนอผลงานเพ่ือเปนการถายทอดความรูใหกับเพื่อน ๆ ในหองเรียน นักศึกษาจะทําการศึกษาบทเรียนออนไลนใหครบทั้ง 3 
หนวยการเรียนรู ภายใน 2 สัปดาห และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จํานวน 30 ขอ 

4.1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
4.1.5.1 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 

คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของกลุมตัวอยางที่เรียนผานบทเรียนออนไลน             
ทั้ง 2 สัปดาห มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา t-test dependent 

4.1.5.2 การหาคาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน โดยนําคาการประเมินจากนักศึกษา
มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
4.2.1 แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปน

ฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.2.2 บทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Microsoft Office เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 3 เรื่อง รวม 35 ขอ บรรจุไวในบทเรียนออนไลน ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

4.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานดวยบทเรียน
ออนไลน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 ฉบับ 14 รายการ 

4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.3.1 ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 83 คน 
4.3.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม หมูเรียน 61/13 นักศึกษาจํานวน 24 คน โดยวิธีการเลือกสุมอยางงาย 

4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเชื่อมั่น KR-20 คาความยากงาย   

และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent  t-test) 

5  .ผลการวิจัย  
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามขั้นตอนการวิจัยที่กําหนดไวแสดงดังภาพที 1-4  

ภาพท่ี 1 หนาแรก    ภาพท่ี 2 แบบทดสอบ           ภาพท่ี 3 เมนูหลัก            ภาพท่ี 4 บทเรียน 

จากภาพที่ 1 - 4  แสดง บทเรียนออนไลนที่ประกอบดวย 4 สวน คือ 1) หนาแรก 2) แบบทดสอบกอน -หลังเรียน    
3) เมนูหลัก และ 4) บทเรียน และบทเรียนออนไลนนั้นไดมีการสรุปเน้ือหาเพ่ือใหเขาใจไดงายใน เรื่อง Microsoft Office
รวมทั้งมีการแสดงรูปภาพตัวอยาง และวิดีโอการสอนเพ่ือใหความรูเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสรางปุมเครื่องมือที่งายตอ         
การใชงาน 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 
การทดสอบ จํานวนักศกึษา คะแนนเต็ม  S.D. รอยละของคะแนนเฉลี่ย 

1  .คะแนนระหวางเรียน) E1( 24 30 25.00 1.22 83.33 
2  .คะแนนสอบหลังเรียน) E2( 24 35 28.79 3.89 82.26 

1036



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 6 

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนพบวา นักศึกษามีคะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียนเทากับ 
25.00 คิดเปนรอยละ 83.33 และคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเทากับ 28.79 คิดเปนรอยละ 82.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวท่ี 80/80 
  

5.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาดวยบทเรียนออนไลน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาดวยบทเรียนออนไลนแสดงดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ จํานวนักศกึษา คะแนนเต็ม  
 

S.D. df t 

ทดสอบกอนเรียน  24 35 12.38 3.91     23 16.157 
ทดสอบหลังเรียน  24 35 28.79 3.89 

 *มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ . 01 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย     = 12.38, S.D. =  3.91 คะแนนทดสอบหลังเรียน  
มีคาเฉลี่ย  =28.79, S.D. = 3.89 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
 

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนโดย

ใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น 
จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความพึงพอใจดานเนื้อหาของวิชา 4.62 0.50    มากที่สุด   
2. ความพึงพอใจดานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.61 0.57 มากที่สุด 
3. ความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับ 4.75 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.52 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบวาอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

6.1 ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากนั้นนําไปเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน                
เพื่อประเมินคณุภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิค มีผลการประเมินในดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก = = 4.7 7  ดานเทคนิคอยู
ในระดับดีมาก = = 4.76 ซึ่งสามารถนําไปใชไดจริง 

6.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ที่พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.33/82.26  
6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังกอนเรยีนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อบทเรียนออนไลน

โดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐานท่ีพัฒนาข้ึน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

6.4 การหาคาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน พบวา
ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
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7. อภปิรายผลการวิจัย
7.1 บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน เรื่อง Microsoft Office ประกอบดวย 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) หลักการใช

งาน ของ Microsoft Word เบื้องตน 2) หลักการใชงานของ Microsoft PowerPoint เบ้ืองตน 3) หลักการใชงานของ 
Microsoft Excel เบื้องตน ซึ่งความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนดานเน้ือหา
อยูในระดับมากที่สุด  ) = 4.77, S.D. = 0.43   (และดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากที่สุด   ) = 4.76, S.D. = 0.43   (ทั้งนี้
เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาบทเรียนออนไลนอยางมีระบบตามขั้นตอน  ADDIE Model จึงสงผลใหบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมทั้งดานเน้ือหาและเทคนิค สามารถเรียนรูไดอยางเต็มประสิทธิภาพและเปนสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถนําไปใชไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ชินวัตร นนเลาพล และลาวัณย ดุลยชาติ  )2560   (ทําวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางผลงานภาพ  3  มิติเสมือนจริงดวยโปรแกรมแอพพลิเคช  ั่นพลิกไลเพลเยอร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลาววา การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การสรางผลงานภาพ  3  มิติเสมือนจริงดวยโปรแกรม

แอพพลิเคช่ันพลิกไลเพลเยอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ไดบทเรียนออนไลนที่มีองคประกอบสําคัญ  2  สวนคือ 
ผูดูแลระบบ )Administrator) สวนผูเรียน  )Student) สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากผูศึกษาไดศึกษาการเรียนการสอน              
ที่เนนทักษะปฏิบัติสําหรับครูวิชาชีพและพัฒนาตามข้ันตอน ADDIE MODEL  
 7.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนโครงงานเปนฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 83.33/82.26 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 เน่ืองจากบทเรียนออนไลนมีการ
พัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE Model ทําใหการจัดทําเนื้อหาครบถวนตรงตามวัตถุประสงคที่ไดทําการต้ังไวและมีการ
เรียบเรียงท่ีตอเนื่องกันตามลําดับ บทเรียนออนไลน มีการออกแบบที่สามารถใชงานไดงายไมยุงยาก สวยงาม เหมาะกับวัยของ
นักศึกษา แบบทดสอบสามารถเขาทําไดงายและแบบทดสอบก็มีการออกแบบใหตรงกับเนื้อเรื่องท่ีสอน ไมยากไปและไม
ยากจนเกินไป มีการใสวีดิโอท่ีเปนการใหความรูเพิ่มเติมแกตัวนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นาตยา ชวยชูเชิด (2561) 
ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิดโดยใชโครงงานเปนฐาน สําหรับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 พบวา ประสิทธิภาพระหวางเรียนและประสิทธิภาพหลังเรียน E1/E2คือ 81.10/82.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ที่กําหนดไว 
 7.3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลงัเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงใหเห็นวาบทเรียนออนไลนมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดจึงทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูบทเรียน
ออนไลนไดอยางมีคุณภาพ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึนเน่ืองจากในการทดสอบหลังเรียนผูเรียนยังมี
การจดจําไดอยูเนื่องจากใชเวลาในการเรียนและการสอบตอเนื่อง อีกท้ังผูวิจัยไดออกแบบบทเรียน วัตถุประสงคและขอสอบมี
ความสอดคลองกันและผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว ทําใหสงผลถึงคะแนนแบบทดสอบของผูเรียน
ดวย  สอดคลองกับงานวิจัย อรุณ ตั้งมโนกุล (2558) ทําวิจัยเร่ือง บทเรียนออนไลน การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร 
แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน สูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบ ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 7.4 นักศึกษามีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยคาเฉลี่ย 4.64 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหา มีการใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมยากจนเกินไป นักศึกษาสามารถ
เรียนรูและทําความเขาใจได มีการใชแบบทดสอบท่ีไมยากหรืองายจนมากนัก  สีสัน รวมทั้งวิดีโอที่มีการอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจ
งายไมนาเบื่อ พรอมทั้งบทเรียนออนไลนยังสามารถเขาใชงานไดงายไมยุงยาก ซึ่งตรงกับความตองการของนักศึกษาในวัยนั้น ๆ 
ทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดตอบทเรียนออนไลนนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ มาลิสา ทองสงโสม กุสุมา ใจสบาย 
และ กรวรรณ สืบสม (2561) ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การคนหาและการจัดเก็บขอมูลกลุมสาระการ
เรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง การคนหาและการจัดเก็บ ขอมูล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในภาพรวมมีคาคะแนน เฉลี่ยเทากับ 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54 มี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. ขอเสนอแนะ
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 8.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรยีนออนไลนอยางตอเนื่อง ใหรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการสอน เพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
 8.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินความพึงพอใจระหวางนักศึกษาท่ีเรียนโดยบทเรียน
ออนไลน กับนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการสอนอ่ืน ๆ เพื่อดูความแตกตางของนักเรียนแตละคน 
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การประยุกตใชโปรแกรมแกไขขอความ Notepad++สําหรับการเรียนการสอนทางไกล
วิชาการโปรแกรม ในสถานการณระบาดโควิด-19  

วรวุฒิ ออนเอ่ียม1* พีรยศ ภมรศิลปธรรม1 วีรยุทธ เลิศนท1ี และ บุษบา เผาทองจีน2 

1ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสขุภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

* ONIAM_W2@su.ac.th

บทคัดยอ 

การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและมี
ผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาที่ตองมีการปฏิบัติการอยางเชน การโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร บทความนี้ไดรวบรวมและนําเสนอเทคนิกการใชงานของโปรแกรมแกไขขอความ Notepad++ ที่ติดตั้ง
สวนเพ่ิมเติม NppFTP สําหรับการใชงานการเรียนการสอนทางไกล โดยผูสอนและนักเรียนสามารถดําเนินการผานระบบ
เครือขายและสามารถใชงานการเขียนโปรแกรมผานระบบเครือขายไดเปนอยางดี  

ผูเขียนไดบรรยายรายละเอียดการติดตั้ง การสรางกลุมและการจัดการ เพื่อใหผูอานสามารถนําไปประยุกตใชได
สําหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะในการปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คําสําคัญ:  การเรียนการสอนทางไกล, การโปรแกรม, โปรแกรมแกไขขอความ 
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Abstract 

Distance learning in Covid-19 pandemic caused a significant change and affected learning and 
teaching. Especially, a course that requires operations such as computer programming, etc. This article has 
collected and introduced the use of Notepad ++ text editor program with NppFTP add-on for remote 
teaching and learning. The instructors and students can proceed through the network and can run the 
program through the network well. 

The author described the installation details, group creation and management for readers to be 
able to apply for distance learning especially in the practice of computer programming. 

Keywords: Distance learning, Programming, Text-editor Program 

1. บทนํา

โรคไวรัสโควิด-19 เปนโรคอุบัติใหมที่เริ่มพบตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในประเทศจีน เมืองอูฮั่น และมีรายงาน
ขาวการเสียชีวิตของผูปวยท่ีติดเช้ือไวรัสดังกลาว และการแพรระบาดในกลุมคนจํานวนมากและท่ัวโลก เริ่มมีรายงานผูปวย
กระจายไปในตางประเทศตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  (WHO, 2020) สําหรับประเทศไทย เริ่มมีรายงานผูปวยรายแรก
ชวงเดือนกุมภาพันธ (Department of Disease Control, 2020) และในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเริ่มมีการ
รายงานผูปวยเพิ่มจํานวนข้ึนจํานวนมาก และรัฐบาลไดออกประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉินเพื่อดําเนินการควบคุมการระบาด
ของโรค เปนตนมาจนกระท่ังปจจุบัน  

การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมท้ังมาตรการดานสาธารณสุขในการรักษาความสะอาด (Personal hygiene) 
การใสหนากากอนามัย  (Mask wearing) และการลางมือบอยๆ  (Washing hand) รวมท้ังการเวนระยะหาง (Social 
distancing) และการดําเนินการเพ่ือปองกันในสวนของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ทําใหมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ
สถาบันการศึกษา ตองมีการปรับตัวอยางเรงดวนและมีการใชโอกาสนี้ในการเรียนรูวิธีการใหมๆ สําหรับนํามาใชสําหรับการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชา โปรแกรมการศึกษา ที่ตองปรับตัวในระยะท่ีมีโรคระบาดนี้ 
มาตรการการเวนระยะหางทางสังคมไดมีการกลาวถึงอยางมาก และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ไดถูกนํามาเปนแนว
ทางการดําเนินการในสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการปองกันการแพรระบาดสําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษา และเปนการลด
โอกาสเสี่ยงของการติดเช้ือไวรัสในกรณีที่มีผูปวยที่ไดรับเช้ือไวรัสดังกลาว อยูในกลุมสังคมหรือกลุมเรียนรวมกัน 

การเรียนวิชาการโปรแกรม สําหรับรายวิชาในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ) โดยเปนวิชา
เลือกในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยจะมีเน้ือหาจํานวนหน่ึงเปนการเรียนการสอนเก่ียวกับการโปรแกรม
โดยเลือกใชภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเรียนการสอนเปนหลัก และใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติสําหรับการเขียนโปรแกรมทาง
สุขภาพอยางงาย การจัดการรายวิชาดังกลาวที่มีปฏิบัติการรวมดวย จะเกิดปญหาท่ีพบไดบอยสําหรับผูสอนและผูเรยีนคือ การ
พิมพภาษาพีเอชพี ผิดบรรทัด ผิดไวยกรณของภาษา เนื่องจากผูเรียนไมคุนเคยกับการเขียนภาษาคอมพิวเตอรดังกลาว
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จําเปนตองมีการเขาถึงไฟลของผูเรียนสําหรับการแกไขและใหคําแนะนําในแตละคน และการช้ีจุดที่ผิดพลาดไปของนักศึกษา 
โดยพบวาการใชโปรแกรมที่มีการใชงานสําหรับการเรียนการสอนทางไกลโดยท่ัวไป เชน Zoom, Google Meet, Microsoft-
Team ไมสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได ดังนั้นผูสอนจึงศึกษาและทบทวนกระบวนการเรียนการสอนทางไกลท่ี
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในลักษณะนี้ โดยพิจารณาเรื่องการแกไขหรือตรวจสอบไฟลของผูเรียนเปนขอจํากัดที่สําคัญ รวมทั้ง
กระบวนการสอบปฏิบัติที่จะดําเนินการในรายวิชาที่มีลักษณะการใหฝกทักษะการเขียนโปรแกรมและสงงานมอบหมายตางๆ 
และผูเขียนไดศึกษาแนวทาง ทดสอบและรวบรวมการใชงานของโปรแกรม Notepad++ โปรแกรมแกไขขอความ (text 
editor) ชนิดประเภทเปดเผยซอดโคด (open source software) และแจกจายใหใชงานไดฟรี ภายใตเง่ือนไขของ GPL 
license ถูกเขียนข้ึนดวยภาษา C++ ใชงานไดงายและรวดเร็ว (Don Ho, 2020) ใชทรัพยากรของเคร่ืองนอย เหมาะสําหรับ
การเขียนโปรแกรมภาษาหลายประเภท เชน พีเอชพี (PHP) จาวา (JAVA) เอเอสพี (ASP) ภาษาซี (C) ภาษาซีพลัสพลัส (C++) 
ดังนั้นจึงเปนโปรแกรมที่นํามาศึกษาและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงใหสามารถใชงานไดสําหรับการเรียนการสอนทางไกล  และแกไข
ปญหาของผูสอนไดดีในลักษณะที่มีการทํางานดังกลาวมาแลว สําหรับสภาวะการระบาดของโควิด-19 ในปจจุบัน 

2. การติดต้ังโปรแกรม และเตรียมพรอมสําหรับผูสอนและผูเรียน

2.1 เคร่ืองแมขาย 

2.1.1 สมรรถนะและการจัดเตรียมเคร่ืองแมขาย 
เครื่องแมขายท่ีไดออกแบบไว มีระบบปฏิบัติการลีนุกซอูบุนตู (Ubuntu) เวอรขัน 18.04 LTS โดยจะใชเปน

เคร่ืองที่เก็บไฟลสําหรับอาจารยผูสอน และนักศึกษาท่ีกําลังเรียนปฏิบัติการ โดยเครื่องแมขายจะตองมีคุณสมบัติที่เสถียร 
สามารถติดตั้งตัวแปลภาษาพีเอชพี และสามารถรองรับผูใชไดหลายคนพรอมกัน อาจารยผูสอนจะไดบัญชีผูใช 1 รายช่ือ และ
นักศึกษาแตละคนจะมีบัญชีในการเขาใชสวนตัวคนละ 1 รายช่ือ อาจมีผูชวยสอนไดในกรณีที่มีนักศึกษาจํานวนมาก ตัวเครื่อง
แมขายตองใหบริการ sftp (secure file transfer protocol) เพื่อใชในการถายโอนไฟลระหวางเครื่องลูกขายและเคร่ืองแม
ขาย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน นักศึกษาจะเขาใชงานผานระบบ VPN (virtual private network) ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาสะดวกในการใชตัวแปลภาษาพีเอชพีจึงทําการติดตั้งตัวแปลภาษาพีเอชพีผานเครื่องใหบริการ
แบบเวิรดไวดเว็บอะแพชี (Apache) ทําใหสามารถใหบริการผานเว็บเบราเซอรตางๆ ได 

2.1.2 การต้ังคาและจัดเตรียมเคร่ืองแมขาย 
เมื่อเตรียมเครื่องมือตาง ๆ เรียบรอยแลว จะตองต้ังคาและสรางบัญชีผูใช โดยมีขึ้นตอนดังตอไปนี ้
1) กําหนดช่ือบัญชีของนักศึกษา ในที่น้ีกําหนดเปน student01 ถึง student05 โดยแตละคน จะมีพื้นที่สวนตัว

ในการเก็บไฟลที่ใชในการเรียนการสอน / ขอสอบ และมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังนี้ 
- ช่ือบัญชีนักศึกษา จะตองอยูในกลุมของช่ือบัญชีนั้น เชน student01: student01 หมายถึงบัญชีช่ือ 

student01 และอยูในกลุม (group) student01 ทั้งนี้นักศึกษาแตละคนจะมี 1 ช่ือบัญชี และจะไดรับรหัสผานในการใชงาน 
ตอนเรียน (ท้ังภาคการศึกษา) และจะไดรหัสผานใหม เพื่อใชในการสอบ ดังนั้น นักศึกษาแตละคนจะสามารถดูและเขียนขอมลู
ของตนไดเทานั้น ตัวอยางที่อาจารยใหเพื่อศึกษาจะถูกนําเขามาเก็บไวในพื้นที่ของนักศึกษาแตละคน หรืออาจนําไปแสดงให
เห็นบนเว็บและคัดลอกมาเก็บเองขึ้นกับรูปแบบของผูสอน โดยในพื้นที่สวนตัว กําหนดโฟลเดอรช่ือ public_html ไวเก็บ
ไฟลขอมูลการเขียนโปรแกรม 

- ตรวจสอบการสรางไฟลใหมใน public_html วาบัญชีผูใชในกลุมของนักศึกษา นั้นสามารถอานเขียน
ไฟลดังกลาวไดหรือไม ถาไมสามารถอานเขียนได ใหกําหนดใหอานเขียนได ภายใตโฟลเดอร public_html โดยใชคําสั่ง
ดังตอไปนี้ sudo setfacl -Rdm g:studentxx:rw public_html และทําการทดสอบอีกคร้ังโดย studentxx แทนช่ือบัญชีของ
นักศึกษาแตละราย 

2) กําหนดช่ือบัญชีผูใชของอาจารยผูสอน ในที่น้ีกําหนดใหเปน php ที่อยูในกลุม php เปนพื้นฐาน โดยมีพื้นท่ี
สวนตัว และมีขอกําหนดเพิ่มเติมดังน้ี 

- เพ่ิมกลุมของนักศึกษาแตละคนใหกับอาจารย ในกรณีที่จะเพ่ิมนักศึกษา student01 ถึง student05 
ใหกับอาจารย php สามารถทําไดดวยคําสั่งดังตอไปนี้ 

- sudo usermod -a -G student01, student02, student03, student04, student05 php 
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- กําหนดใหมี symbolic link เขาถึงนักศึกษาแตละคน โดยใชคําสั่ง ln –s ที่มีการกําหนดที่จัดเก็บขอมูล
ของนักศึกษาเขาสูพื้นท่ีจัดเก็บของอาจารย โดยในกรณีนี้มีนักศึกษา 5 คนแสดงดังในภาพท่ี 1 ซึ่งไดกําหนด symbolic link ไว
ใน public_html ของอาจารย php 

- ในกรณีที่มีนักศึกษาจํานวนมาก อาจารยตองการผูชวยสอน สามารถสรางบัญชีรายชื่อสําหรับผูชวยสอน 
โดยใหอยูในกลุมอาจารย (กลุม php) และสามารถกําหนดกลุมของนักศึกษาท่ีผูชวยสอนรับผิดชอบในการดูงานได 

- อาจารยสามารถควบคุมการแสดงผลและขอความที่ผิดพลาดของนักศึกษาใหแสดงออกไดหรือไมได จาก
การใชไฟล .htaccess 

 

 
ภาพท่ี 1 การติดตั้ง symbolic link จากพ้ืนท่ีของนักศึกษาเขาสูพืน้ท่ีของอาจารย 

 
2.2 โปรแกรม Notepad++ สําหรับผูสอน  
ผูสอนหรือครู จําเปนตองติดตั้งตัวโปรแกรม Notepad++ โดยสามารถดาวนโหลดตัวโปรแกรมไดที่อยูทาง

อินเทอรเน็ตที่ https://notepad-plus-plus.org/downloads/ โดยเวอรช่ันลาสุดขณะที่เรียบเรียงบทความ เปนเวอรช่ัน 
Notepad++ 7.8.6 release (พฤษภาคม 2563) (Don Ho, 2020) โดยทําการติดต้ังตามขอแนะนําของโปรแกรม และแนะนํา
ใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียน ตองติดตั้งโปรแกรมเชนเดียวกัน และท่ีสําคัญตองมีการติดตั้งสวนเสริม (Plugins) ที่ช่ือวา 
NppFTP ตามภาพที่ 2 โดยภายหลังการเลือกการติดตั้งสวนเสริมดังกลาวแลว ใหกด Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม หลังจาก
ดําเนินการแลว จะเห็นเมนู Plugins มีสวนเสริม NppFTP ปรากฏขึ้น ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 2 การติดตั้งสวนเสริม (Plugin) ดวยชุด NppFTP ในโปรแกรม Notepad++ 

 

 
ภาพท่ี 3 ภายหลังการตดิตั้งสวนเสริม NppFTP จะปรากฏเมนูเพิ่มเติม และสามารถเรียกใชงานได 
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ภายหลังจากการติดตั้งตัวโปรแกรมและสวนเสริม NppFTP เรียบรอยแลวผูสอนตองทําการต้ังคาเพื่อเชื่อมตอเขากับ
เคร่ืองแมขายของมหาวิทยาลัย โดยกําหนด Hostname, Port, รหัสผูใช (Username) รหัสผาน (Password) และกําหนด 
Path Install remote directory ใหถูกตองตามภาพท่ี 4 สําหรับการเช่ือมตอโดยสามารถกําหนดรหัสผูใช และรหัสผาน
สําหรับผูสอน ผูเรียนแตละคนได รวมทั้งสิทธ์ิการเขาถึงไฟลตามตาราง 1 สําหรับการสงไฟลและตรวจสอบไฟล ในกรณีที่มีการ
สงงานและการสอบปฏิบัติการได โดยเม่ือทําการเช่ือมตอเขากับเครื่องแมขายแลว สามารถเห็นโฟลเดอรของนักเรียนในแตละ
คน (student01-05) และผูสอนสามารถเปดไฟลของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบวิธีการเขียนโปรแกรม และแกไขไฟลใหนักเรียน
เพื่อใหถูกตองและสามารถทํางานได 

ภาพท่ี 4 การเรียกใชสวนเสริม NppFTP เพื่อเช่ือมตอมายังเครื่องแมขายที่กําหนดไว และเมื่อเช่ือมตอสําเร็จ 

ตารางที่ 1 สิทธ์ิในการดําเนินการเกี่ยวกับไฟลทีส่รางข้ึนของผูเรียน และผูสอน 
หนาท่ี เขียนและแกไขไฟล สงไฟลเขาระบบ ตรวจสอบไฟลผูอื่น 
ผูเรยีน 1  (ตนเอง)   
ผูเรยีน 2  (ตนเอง)   

ผูสอน (กลุม php)  (ผูเรียนทุกคน)   (ผูเรียนทุกคน) 

2.3 โปรแกรม Notepad++ สําหรับผูเรียน 
จากการสํารวจที่ผานมาโดยท่ัวไปพบวา ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรที่ผูเรียนหรือนักศึกษาใชงานประจํา

เกือบท้ังหมดจะเปนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) มีจํานวนนอยมากที่ใชระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (Mac OS) และ
ไมมีผูที่ใชระบบปฏิบัติการชนิดอื่นๆ เชน ลีนุกซ (Linux) และผูที่มีระบบปฏิบัติการแมคโอเอส สามารถหาเครื่องท่ีเปน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสใชงานได ดังนั้นโปรแกรม Notepad++ ไดถูกเลือกใชงานสําหรับการสอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งใน
รายวิชานี้จะสอนใหเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพี ดังนั้นใหนักศึกษาติดตั้งโปรแกรม Notepad++ และเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ติดตอเขาไปในเคร่ืองแมขายไดจําเปนจะตองติดตั้งสวนเสริม (plugins) เชนเดียวกับผูสอน เมื่อติดตั้งแลวใหกําหนดคาตาง ๆ 
เพื่อใชติดตอกับเครื่องแมขาย โดยนักศึกษาจะไดรับรายละเอียดการเขาใช งานเปนรหัสผูใช (Username) รหัสผาน 
(Password) สําหรับนักศึกษาหรือผูเรียนท่ีแตกตางกันกับผูสอน สําหรับนักศึกษาหรือผูเรียนแตละรายคน และมีสิทธ์ิการเขาใช
งานตามตารางที่ 1 

2.4 ตัวอยางการทํางานในสถานการณจริง 

2.4.1 โจทยของผูสอนและนักศึกษา 
ตัวอยางนี้เปนการกําหนดโจทยใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมสําหรับคํานวณขนาดการใชยาในเด็กเล็ก โดยเลือกใช

ยาพาราเซ็ตตามอลชนิดน้ํา ในหลายขนาดความแรง (120mg/5mL, 160mg/5mL, 250mg/5mL) โดยท่ีเภสัชกรตองมีการ
เลือกการจายยาและตัวยาดังกลาวมีการใชยาในเด็กเล็กอยูเปนประจําเพ่ือลดอาการไข ตัวรอนในเด็ก โดยขนาดการใชยาที่เปน
มาตรฐานอยูระหวาง 10-15 mg/Kg/Dose โดยใหรับประทานยาทุก 4-6 ช่ัวโมง กําหนดใหนักเรียนเขียนโปรแกรมในไฟลแรก 
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สําหรับเปนฟอรมการรับคา (test.php) และเม่ือมีการสงคาที่เลือกและกําหนดไว คือ น้ําหนักตัว (Kg) และตัวยาพาราเซ็ตตา
มอลชนิดนํ้าที่เลือกไว (Drug) ตามที่กําหนดไวในฟอรมดังกลาว โปรแกรมดังกลาวจะเรียกไฟลอีกไฟลที่ช่ือวา show.php มา
ทํางานเพื่อแสดงผลการคํานวนขนาดยาดังกลาว ดังภาพท่ี 5 

เมื่อนํามาทดลองทํางานบนเครือขายจริง ผานการใชงานบนอินเทอรเน็ตพบวา การแสดงผลภาษาไทยในไฟล 
Show.php มีปญหาไมสามารถแสดงผลภาษาไทยไดปกติ อาจารยหรือผูสอนสามารถเขาไปแกไขไฟลดังกลาวโดยเพิ่มบรรทัด
การกําหนดลักษณะตัวอักษร  <head>  <meta charset="UTF-8"> </head> ในสวนตนของไฟล (show.php) และทําการ
บันทึกไฟลดังกลาวพรอมกับเขียนบันทึกในไฟลเพื่อแจงหรือบอกใหนักศึกษาทราบ ทําใหการแสดงผลภาษาไทยมีลักษณะปกติ
ตามภาพที่ 6 ดังนั้น การใชโปรแกรม Notepad++ ที่ติดตั้งสวนเสริม NppFTP สามารถชวยแกไขปญหาการเขาถึงไฟลของ
นักเรียนและการแสดงผลจรงิผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูการทํางานของโปรแกรมไดจรงิ 
และสามารถนําไปประยุกตใชไดในอนาคตหลังสําเร็จการศึกษา 

 

 
ภาพท่ี 5 การทํางานบนเครือขายจริงของระบบเครือขายอินเทอรเนต็ โดยไฟลการเขียนโปรแกรมพีเอชพี สําหรับเลือกใชยา

พาราเซตามอลชนิดน้ํา ตรวจสอบจากน้ําหนักตัวของเด็ก (Kg) และการเลือกใชยา 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ผลลัพธหลังจากแกไขบน Notepad++ โดยอาจารยเพ่ิมเติมไฟล show.php เพื่อใหแสดงผลภาษาไทยไดปกต ิ

 
3. แนวคิดการศึกษาทางไกลผานชุดติดต้ังโปรแกรม Notepad++ 
 

  การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางฉับพลันจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
วิธีการจัดการเรียนการสอนอยางเห็นไดชัดเจน การเรียนการสอนในลักษณะหองเรียนไดเปลี่ยนแปลงไปสูการเรียนทางไกล 
การปรับตัวของอาจารยผูสอนตองคนหาวิธีการสําหรับเตรียมพรอมดานการเรียนการสอนทางไกล โดยพ่ึงระวังขอจํากัดของ
นักเรียนและคณะวิชาฯ รวมดัวย (Galusha, 1997) 
 แนวคิดการประยุกตใชโปรแกรม Notepad++ มาประยุกตใชสําหรับการเรียนการสอนทางไกล ในวิชาการโปรแกรม
ซึ่งเปนแนวคิดท่ียังไมพบการนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทําใหพบความเปนไปไดในการนํามาใช การตั้ง
คา ติดต้ังและทดสอบพบวาสามารถทํางานไดเปนอยางดี ในสภาวะแวดลอมที่ไดกําหนดไว ดังแสดงในภาพท่ี 5-6 ดังนั้น ใน
บทความน้ีจึงเสนอแนวคิดการจัดการเรียนสําหรับการโปรแกรมโดยมีความรวมมือทั้งครูและนักเรียน โดยการทํางานดังกลาว 
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ดังภาพที่ 7 สงผลทําใหการเรียนการสอนในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว และมุงหวังสูความสําเร็จของการ
เรียนการสอนในอนาคตไดอยางดี

ภาพท่ี 7 แนวคิดการประยุกตใชโปรแกรม Notepad++ (NppFTP plugins) สําหรับการเรียนการสอนทางไกล 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดแสดงการเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม แสดงในตารางท่ี 2 โดยที่นักศึกษาน่ัง
เรียนในหองเรียนและมีการแนะนําใหติดตั้งโปรแกรมตางๆ สําหรับการเรียนการสอนในหองเรียน โดยติดตั้งลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัวแตละเครื่องของนักศึกษา โดยไมไดคํานึงถึง การบริหารจัดการผานระบบเครือขาย เครื่องมือท่ีนิยมติดตั้ง
ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชที่นิยมชนิดหน่ึงคือ XAMPP ซึ่งเปนการทําใหเครื่องคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะเปนเครื่องแมขาย 
การเรียนการสอนแบบเดิมอาจารยผูสอนและนักเรียนสามารถสอบถามและมีปฏิสัมพันธแสดงหนาจอปญหาการเขียน
โปรแกรมไดโดยตรง การทํางานตาง ๆ ไดจากหนาจอตัวเองและอาจารยสามารถเดินไปตรวจสอบที่หนาจอของนักศึกษาได
ทันที แจงความผิดพลาดและทดสอบการทํางานไดใหม 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมผานระบบท่ีตดิตั้งลงในเคร่ืองและทํางานผานระบบเครื่องแมขาย 
ระบบท่ีติดต้ังลงในเคร่ืองสวนตัว ระบบท่ีติดต้ังลงในเคร่ืองแมขาย 

ไมตองอาศัยเครื่องแมขาย ตองอาศัยเครื่องแมขายที่มีการจัดการในระดับหนึ่ง 
ไมตองอาศัยอินเทอรเน็ตเช่ือมตอ ตองอาศัยอินเทอรเน็ตเช่ือมตอ 
ในเคร่ืองลูกขายตองลงระบบที่ซับซอน คือ ตัวโปรแกรม
แกไขขอความ ตัวใหบริการเว็บเครือขาย เชน XAMPP 

เคร่ืองลูกขายติดตั้งเฉพาะตัวโปรแกรมแกไขขอความเทานั้น 

เมื่อนักศึกษาไมไดนําเครื่องที่ใชเขียนโปรแกรมติดตัวมา จะ
ทบทวนการเขียนโปรแกรมไดยากกวา 

นักศึกษาสามารถทบทวนการเขียนโปรแกรมไดตลอดเวลา 
ถาสามารถติดตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 

การเรียนการสอนออนไลนหรือทางไกล อาจารยชวยเหลือ
เรื่องการติดตั้งไดยาก เนื่องจากเครื่องของนักศึกษามีความ
หลากหลาย มีสภาพแวดลอมหลายรูปแบบ 

การปรับแตงการแสดงผลและขอผิดพลาด อาจารยสามารถ
กําหนดไดผานเครื่องแมขาย ดังนั้นนักศึกษาจะมีสภาพ แวด 
ลอมในการเรียนคลายกัน 

ในการสอบปฏิบัติการ อาจารยตรวจสอบและควบคุมการ
เขียนโปรแกรมของนักศึกษาไดยาก 

ในการสอบปฏิบัติการ อาจารยตรวจสอบและควบคุมการ
เขียนโปรแกรมของนักศึกษาไดงายกวา  

โปรแกรมท่ีใชงานในเคร่ืองแมขายท่ีอยูในเคร่ืองมักเปน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส แตการใชงานจริงระบบปฏิบัติการ
แบบยูนิกสหรือลีนุกซ จะมีผู ใหบริการมากกวา ทําให
นักศึกษาไมคุนเคยกับเครื่องแมขาย 

นักศึกษาคุนเคยกับระบบเครื่องแมขาย สามารถนําความรูที่
เรียนมาไปใชในการปฏิบัติงานไดรวดเร็วกวา 
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4. บทสรุป 
 

 จากการทดสอบและติดตั้งการทํางานของ Notepad++ และสวนเสริม NppFTP พรอมกับการต้ังคาจากเครื่องแม
ขายสามารถทํางานไดดี และกําหนดสิทธิ์การใชงานสําหรับผูสอน ผูเรียนไดเหมาะสมสําหรับการนํามาใชสําหรับการเรียนการ
สอนวิชาการโปรแกรม เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยสามารถเรียนเวลาใดก็ได เขามาแกไขงานของตัวเอง และอาจารย
ผูสอนสามารถเขามาแกไขหรือตรวจงานไดตลอดเวลา มีความสะดวกในการบริหารจัดการและตรวจสอบไดงาย นอกจากน้ียัง
เปนการทํางานบนระบบเครือขายบนอินเทอรเน็ต ทําใหนักศึกษามีความเขาใจและนําไปประยุกตใชไดดีในอนาคต และมีความ
เหมาะสมเปนอยางยิ่งที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 ในขั้นตอนการติดตั้งและตั้งคาโปรแกรม Notepad++ และสวนเสริมควรเพ่ิมเวลาจากการเรียนการสอนปกติ 
นอกจากน้ีการตรวจสอบการเช่ือมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีความจําเปนมากในการดูผลลัพธการเขียนโปรแกรม 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับอุปกรณและเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
และผูพัฒนา Notepad++ สวนเสริม รวมท้ังทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2562-2563 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน เร่ือง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มนัสชัย ยิ้มละมัย1* และ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*594145026npru@webmail.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลม
โครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน 
3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อเรียนรูออนไลน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี
ช้ันปท่ี 4 หอง 59/8 จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก สื่อการเรียนรู
ออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัย 
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดลอง 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งอยูในเกณฑดีมาก 2) ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อ
ฝกอบรมออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนซึ่งเปนไปตามเกณฑเมกุยแกนส 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อเรียนรูออนไลน ที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด 

คำสำคัญ: สื่อการเรียนรูออนไลน, รูปเลมโครงงานวิจัย 
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The Development of OnlineLearning Media, Book format 

Research Project Computer Education Department 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

Manatchai Yimlamai1* and Uraiwan Srichailerd2 

1 Computer Education Department, Faculty of Science and Technology 
2 Computer Education Department, Faculty of Science and Technology 

*594145026npru@webmail.ac.th

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1)  to develop and quality the efficiency of online learning 

media, book format research Project Computer Education Department Nakhon Pathom Rajabhat 

University 2) find the efficiency of online learning media, book format research 3) to compare the learning 

achievement before and after studied with online learning media, and 4 ) to evaluate the satisfaction of 

the students on the online learning media, book format research. The sample group in this research was 30 

students in 4th year undergraduate students, Room 59/8 The by the simple randomly sampling. Research 

instruments were the online learning media, the before and after learning achievement test, and the 

satisfaction questionnaire. The statistics uses in this research were mean, percentage, standard deviation, 

and the dependent t-test. 

The results of the research were as follows: 1) the quality of the online learning, book format 

research Project Computer Education Department Nakhon Pathom Rajabhat University That has been 

evaluated by experts, has a value (  = 4.94, S.D. = 0.08) is very good. 2)  find the efficiency of online 

learning media, book format research was 1.85 3) the learning achievement of the students after studied 

with the online learning media was statistically significant higher than before studied at .05 level, and 4) 
Students had the satisfaction on the online lesson that was developed was at the highest level ( = 4.52, 

S.D. = 0.60). 

Keywords: learning media, book format research project 
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1. บทนำ 
 ตั ้งแต ป ลายป พ .ศ .  2559 ค ํา ว า“Thailand 4.0” หรือ“ประ เทศ ไทย  4.0” จากน โยบ ายของทาน
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจันทรโอชาโดยรัฐบาลคสช. เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศใหกาวไกลซ่ึงความคาดหวังของ
นโยบายประเทศไทย 4.0 คือการหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางดวยการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สรางสรรคซึง่ในแวดวงการศึกษาไดสอดรับกับนโยบายดังกลาวเชนกันโดยกําเนิดเปนแนวทางการศึกษา 4.0 โดยเนนใหผูเรียน
เปนผูสรางนวัตกรรมไดซึ่งเปนยคุผลติภาพหรือผลิตผลสรางสรรคตลอดจนเนนใหการศึกษาชวยสงเสรมิการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในยุคที่ 4 (New Product) เพ่ือหลุดออกจากกับดักรายไดปานกลางของประชากรการศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งของนโยบาย
ดังกลาวซึ่งการศึกษาถือวาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ ครู-อาจารยในระดับอุดมศึกษา คือกลไกสําคัญของระบบ
การศึกษาในฐานะผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเปนจุดหมาย
ปลายทางของการศึกษากอนที่ผูเรียนจะออกไปทํางานหรือประกอบอาชีพ  เมื่อนโยบายของรัฐบาลและสถานการณของ
การศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปการออกแบบการสอนรูปแบบการสอนและวิธีการสอนเพื่อใหมีวัตถุประสงคสําคัญที่มุงสอดคลอง
กับการศึกษา 4.0 จึงตองมีการพัฒนารูปแบบระบบและวิธีการใหทันตามยุคสมัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนผูสราง
นวัตกรรมใหกับประเทศไทย 

 ประเทศไทย 4.0 ไดอธิบายและใหแนวทางสําหรับการศึกษาและการเรียนรูซึ่งเปนสวนสําคัญประการหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูยุคประเทศไทย 4.0  ซึ่งไพฑูรย สินลารัตน (2559) ไดอธิบายถึงการศึกษา 4.0 คือการศึกษายุคผลิต
ภาพเปนยุคที่ตองการผลผลิตหรือ Products ใหไดมากที่สุดเพื่อประโยชนของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น ๆ  ดวยทักษะ
การศึกษาท่ีเนนการทําไดและลงมือทําแลวออกมาเปนผลผลิต นอกจากน้ีการศึกษาไทย 4.0 ยังถือวาเปนสวนหน่ึงของศตวรรษ
ที่ 21 ที่ประเทศไทยตองมองผลิตภาพในลักษณะท่ีตามใหทันและกาวไปขางหนา 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและ
ทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การนำ
มัลติมีเดียมาเปนสื่อการสอนของครูอาจารย ใหผู เรียนสามารถเรียนรูคนควาดวยตนเอง ดวยการเรียนผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต การเรียนทางไกล การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่เรียกวา Stand-alone หรือการเรียนผาน
เครือขายเช่ือมโยงสูอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาขอมูลแลกเปลี่ยนคนหาความรูบนเครือขาย ทั้งสื่อเทคโนโลยีมีแนวโนมที่จะ
ไดรับความสนใจสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเปนนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนโดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยไมจำกัดสถานท่ีและเวลาและมีงานวิจัยสำรวจพบวาผูเรียนไดรับการ
ฝกอบรมดวยบทเรียนบนเครือขายมีความคงทนความพึงพอใจ และผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนในทุกดาน (ฉัตรพงศ พีระวราสิทธ์ิ, 2549 
และนริสราญานะ, 2551) 
 สื่อการเรียนรูดวยตนเอง นับวาเปนเคร่ืองมือที่นิยมนำมาใชในการพัฒนาองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถือวาเปนหัวใจสำคัญขององคการ และตามท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดกลาวถึงการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคนโดยคน เพราะคนเปนทรัพยากรที่
มีคาสูงสุดขององคการจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยูเสมออันเปนจุดสำคัญที่นำไปสูการจัดกิจกรรมวิชาการเสริม
การเรียนการสอนนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในแตละคณะดวยวิธีจัดการฝกอบรมซึ่งเปนรูปแบบหรือ
เทคนิคที่สามารถนำมาใชพัฒนาความรูอยางเปนระบบใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
ความรูความสามารถตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 และหมวด 24 (4) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
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ผูอื่นไดอยางมีความสุขจึงตองจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไดทุกวิชา ทั้งความรูในสาขาวิชาการและวิชาชีพ โดยการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตาง ๆ ทีเ่สริมสรางกระบวนการเรียนรู (นุชตรียา ผลพานิชย, 2553) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดสัมภาษณอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา เนื่องจากปจจุบันนักศึกษาปริญญาตรี
ช้ันปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไมมีความชำนาญในการใช Microsoft word ในการ
จัดรูปแบบเลมโครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอร ในเร่ืองของการตั้งคาหนากระดาษ แบบฟอรมตาง ๆ เชน หนาปก บทคัดยอ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และอางอิง ในจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี 1 คน จะตองแกไข
โดยประมาณคนละ 7 รอบ โดยเฉพาะในตัวรูปแบบอยางเดียวไมรวมกับตัวเนื้อหาท่ีรูปแบบฟอรมไมถูกตอง จะเกิดการ
เสียเวลากับตัวอาจารยที่ปรึกษาวิจัยในการตรวจสอบหลายรอบ จึงเกิดปญหาท่ีจะตองสรางสื่อเรียนรูออนไลนขึ้นมาเพื่อให
นักศึกษาสามารถเห็นตัวอยางการจัดรูปแบบฟอรมเลมวิจัยใน Microsoft word อยางชัดเจน เพื่อลดตนทุนในการพิมพเลม
โครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอรเพื่อตรวจสอบ (อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา, 2562: สัมภาษณ) 

จากความเปนมาและเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลม
โครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู และแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัยทางคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และลดภาระเวลาในตรวจรูป
แบบฟอรมใหแกอาจารยเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพือ่การพัฒนาสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 4
2. เพือ่หาประสิทธิภาพของสือ่การเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย
3. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาข้ึน 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาข้ึน 

3. สมมติฐานการวิจัย
1. คุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผานการประเมินผูเช่ียวชาญ 3 ทาน อยูในระดับดีมาก  

2. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับดีมาก  

4. วิธดีำเนินการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

    1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี หอง 59/8 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาคเรียนท่ี 1/2562 รวมทั้งสิ้น 72 คน 

     1.2 กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย โดยเลือกเปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 4 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 30 คน  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.2 ตัวแปรตน ไดแก สื่อการเรียนรูออนไลนการจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

- หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สวนประกอบเลมวิจัย 

- หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง รูปแบบการพิมพสวนเนื้อหา 
- หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การอางอิงและลักษณะการอางอิง 
- หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอางอิงวัสดุตีพิมพ 
- หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอางอิงสารสนเทศหมวดอางอิงและสารสนเทศลักณะพเิศษ 

2.3 ตัวแปรตาม ไดแก 
1. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี

3. การพัฒนาบทเรียนออนไลน
ผูวิจัยไดดำเนินการตามกระบวนของ ADDIE MODEL ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ข้ันการวิเคราะห  (Analysis)

3.1.1 ผูวิจัยทำการวิเคราะหในสวนของเนื้อหาที่ใชสำหรับการจัดรูปเลมโครงงานวิจั ยโดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 5 หนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง สวนประกอบเลมวิจัย 

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง รูปแบบการพิมพสวนเนื้อหา 
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การอางอิงและลักษณะการอางอิง 
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอางอิงวัสดุตีพิมพ 
หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอางอิงสารสนเทศหมวดอางอิงและสารสนเทศลักณะพิเศษ 

 3.1.2 วิเคราะหกลุมผูเรียนสำหรับการทดลองคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 30 คน  

3.1.3 โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาไดแก Google Site, Adobe Photoshop CC 2019 และ Camtasia 

2019 
 3.2 ขั้นการออกแบบ  (Design) 
  3.2.1 กำหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจำนวนทั้งหมด 21 ขอ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรูออนไลน 

    3.2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูออนไลนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปน
ขอสอบชุดเดียวกัน ลักษณะขอสอบเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 48 ขอ  

    3.2.3 ออกแบบขั้นตอนการเรียนรูออนไลนจากสื่อ 

    3.2.4 ออกแบบสตอร่ีบอรดการดำเนินเรื่องของสื่อการเรียนรูออนไลนรวมถึงภาพ เสียง วีดีโอ และสื่อประกอบ
อื่น ๆ รวมทั้งออกแบบประเมินเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC) แบบประเมินคุณภาพ
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ดานเทคนิคและเนื้อหา แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี 

3.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
    3.3.1 นำขอสอบที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบจำนวน 48 ขอ ใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคา

ดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ผลจากการประเมิน ไดคา IOC = 1  
    3.3.2 นำขอสอบไปหาคาความเชื่อมั่น จำนวน 48 ขอ ผลจากการหาคาความเชื่อมั่น ดวยสูตร KR-20 คาความ

ยากงาย มีคารอยละ 0.65  
    3.3.3 นำคูมือการใชสื่อไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ (  = 4.83, S.D. = 0.23) อยูในเกณฑดีมาก 

    3.3.4 พัฒนาส่ือการเรียนรูออนไลนตามที่ไดออกแบบไวขางตนทุกประการ เมื่อเสร็จสมบูรณนำไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ทานผลการประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค ผลจากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา มีคาเทากับ (  = 

4.97, S.D. = 0.06) อยูในเกณฑดีมาก และการประเมินดานเทคนิคมีคาเทากับ (  = 4.90, S.D. = 0.18) อยูในเกณฑดีมาก  
3.4 ขั้นการนำไปใช (Implementation) 

     นำสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังน้ี 

    3.4.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรกีลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยชี้แจง แนะนำการใชงานสื่อเรียนรูออนไลน 
ตามขั้นตอนในแผนการเรียนรูออนไลน 

    3.4.2 ทำการทดสอบกอนเรียน (pre-test) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานสื่อการเรียนรูออนไลน ที่
ผูวิจัยสรางข้ึนใน จำนวน 45 ขอ 

    3.4.3 นำสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site มาทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อนำคะแนนกอนและหลังเรียนมา
หาประสิทธิภาพตามเกณฑของเมกุยเกนส และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใหนักศึกษาปริญญาตรีศึกษาคนควา
ดวยสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนใหครบท้ัง 5 หนวยการเรียน  

    3.4.4 หลังจากทดลองใชสื่อการเรียนรูออนไลน นักเรียนไดรับการทดสอบหลังเรียน  (post-test) ดัวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

3.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
 3.5.1 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

    3.5.2 รวบรวมขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชสื่อการเรียนรูออนไลน Google Site และ
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนำมาใชในการประกอบฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือการวิจัย 

1. สื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2. แบบประเมินคุณภาพเนื้อหา และดานเทคนิคของสื่อการเรียนรูออนไลนที่พัฒนาข้ึน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลนที่พัฒนาข้ึน

การเก็บรวบรวมขอมูล ทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนเรียน-สอบหลัง (One 

Group Pretest-Posttest Design)  
การวิเคราะหขอมูล   คาเฉลี่ย , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน , เป รียบ เท ียบค าสถิต ิ และค าทดสอบสถิต ิท ี 

(Dependent t-test)  
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5. ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาสื่อฝกอบรมออนไลน เร่ือง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 

(ก)                (ข)       (ค) 
ภาพท่ี 1 ผลการพัฒนา 

            จากภาพที่ 1 สื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย ภาพ (ก) หนา
แรกของบทเรียน โดยจะมีเนื้อหาของบทเรียนแตละบท และเอกสารประกอบการอบรม ภาพ (ข) เน้ือหาบทเรียน ภาพ (ค) 
ทดลองใชสื่อการเรียนรูออนไลนกับกลุมตัวอยาง 
 1.1 ผลการหาคุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน 
   ผูวิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่องการจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย ที่พัฒนาขึ้น 
สามารถสรุปผลที่ไดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  
รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานเน้ือหา 4.97 0.06 ดีมาก 

2. ดานเทคนิค 4.90 0.18 ดีมาก 

โดยรวม 4.94 0.08 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจำนวน 3 ทาน พบวา อยูในระดับดีมาก (  = 4.97, S.D. = 0.06) และดานเทคนิคอยูในระดับดีมาก 
(  = 4.90, S.D. = 0.18) เมื่อเฉลี่ยรวมทั้งสองดานอยูในระดับดีมาก (  = 4.94, S.D. = 0.08) 
 

 1.2 ผลการประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน 
 ผูวิจัยดำเนินการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่องการจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น สามารถ
สรุปผลท่ีไดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน 

แบบทดสอบ 
คะแนน
เต็ม     S.D. 

คาประสิทธิภาพตาม 

เกณฑเมกุยแกนส 
คะแนนกอนเรียน 45 20.66    2.62 

1.85 
คะนนหลังเรียน 45 38.17   1.86 

จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 1.85 ซึ่งมากกวา 1.00 ตามเกณฑเมกุย
แกนส (Meguigans) ดังนั้นจึงสรุปไดวาสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย ที่สรางขึ้นมามี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans) ที่กำหนดไว 

1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ผูวิจัยนำคะแนนจากการทำแบบทดสอบกอนเรียน การทำกิจกรรมระหวางเรียน และการทำแบบทดสอบหลังเรียน 

มาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบคา t-test แบบ dependent แสดงในตาราง
ที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดวยสื่อการเรียนรูออนไลน 
แบบทดสอบ N  S.D. df t 

กอนเรียน 45 20.66 2.82 
44 26.92 

หลังเรียน 45 38.17 1.86 

* มีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางท่ี 3 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน 
(  = 38.17, S.D. = 1.86) ที่ดวยบทเรียนออนไลน มีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน (  = 20.66, S.D. = 2.82) 
โดยไดคา t เทากับ 26.92 ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่อฝกอบรมออนไลน 
ผูวิจัยไดทำการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนรูออนไลนที่พัฒนาขึ้น แสดงใน

ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.52 0.52 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนำเสนอ 4.51 0.70 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรบัจากการเรียนสื่อการเรียนรูออนไลน 4.53 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 4.52 0.60 มากที่สุด 

1055



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

 

           จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใชสื่อการเรียนรูออนไลน พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนที่
เรียนมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

1. การประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรากฏวา ระดับความคิดเห็นของผู เช่ียวชาญ 3 ทาน ที่มีตอสื่อการเรียนรูออนไลนนี้ มี
ประสิทธิภาพ (  = 4.94, S.D = 0.08) ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก 

2. ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ
ทำแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 20.66 และแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 38.17 ระดับประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น
เทากับ 1.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans) 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเขา เรียนสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลม
โครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขาอบรมหลัง
เรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังเขาใชงานสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา ผูเขาเรียนรูมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำ
รูปเลมโครงงานวิจัย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52, S.D. = 0.60) 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

1. คุณภาพของสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสิทธิภาพ (  = 4.94, S.D. = 0.08) เนื่องจากสื่อการเรียนรูออนไลนมีการนำเทคโนโลยีมา
ผสมผสาน ผูวิจัยจึงไดหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางละเอียดกอนลงมือทำการวิเคราะห โดยมีที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญคอยแนะนำ
แนวทางในการทำวิจัย โดยผานกระบวนตรวจสอบทางดานเทคนิค ดานเนื้อหา จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

2. ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ
ทำแบบทดสอบกอนเรียนเทากับ 20.66 แบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 38.17 และระดับประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น
เทากับ 1.85 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของเมกุยแกนส (Meguigans) ที่กำหนดไวมากกวา 1.00 ขึ้นไป เน่ืองจากสื่อการเรียนรู
ออนไลน เปนสื่อที่ชวยผูเขาอบรมไดเรียนรูใหเกิดความชำนาญ และมีเนื้อหาท่ีชัดเจน เขาใจงาย ทั้งในดานของภาพ เสียง และ
วิดีสาธิตการทำ จึงทำใหผูเขาอบรมเกิดความเขาใจมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญพร ใจเย็น และธันวรัชต สินธนะกุล 
(2555 : 32 – 44) ไดทำการศึกษาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบสาธิต เรื่องหนังสือราชการประเภทตาง ๆ วิชา
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต ตามเกณฑของเมกุยแกนส ผลที่ไดพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพเทากับ 2.26 ซึ่ง
ประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑของเมกุยแกนส 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเขาอบรม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเขาอบรม
หลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการเรียนรูออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด เพราะสื่อการเรียนรูออนไลนสามารถเขาเรียนรูไดงาย นักศึกษาเขาใจ
วิธีการใชงาน ทำใหนักศึกษาท่ีเขาเรียนรูสามารถเรียนรูดวยตนเองเต็มศักยภาพ สงผลใหผลสัมฤทธ์ิหลังเขารวมอบรมมากกวา
กอนเขาใชงานสื่อการเรียนรูออนไลน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของเขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม (2557) ที่พบวา การสื่อการเรียนรู
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ออนไลน ผูเขารับการอบรมควร มีความรู ความสามารถและทักษะในเรื่องความรูพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร เนื้อหาที่ใชใน
การฝกอบรมแบบออนไลน จัดทำในรูปของสื่อที่สามารถเขาใจไดงาย ลักษณะการทำงานหรือการทำกิจกรรมในการฝกอบรม
แบบออนไลน ใหวิทยากรเปนผูถายทอดเนื้อหา เทคนิคและวิธีการในการเรียนรูออนไลนใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติ
จริง และสื่อที่ใชประกอบการฝกอบรมแบบออนไลนเปนภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียนและเปนหนังสือ ตาราง คูมือ ที่
สามารถดาวนโหลดได การศึกษาเนื้อหาแตละหนวยควรศึกษาตามลำดับหนวยการเรียน ระหวางการฝกอบรมแบบออนไลน
ควรมีวิทยากรคอยใหคำปรึกษาผูเขารับการฝกอบรม และการประเมินการสื่อการเรียนรูออนไลนควรประเมินจาก
แบบสอบถามและการทดสอบ และการพัฒนาคุณภาพชุดสื่อการเรียนรูออนไลนในภาพรวมของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
พบวามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = 0.54) และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังฝกอบรมสูงกวากอน
ฝกอบรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจหลังเขาใชงานสื่อการเรียนรูออนไลน พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอบทเรียน
ออนไลน เรื่อง การจัดทำรูปเลมโครงงานวิจัย โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52, S.D. = 0.60) เนื่องจากสื่อการเรียนรู
ออนไลนที่พัฒนาข้ึน มีความงายตอการเขาใชงาน สามารถเรียนรูไดทุกเวลาตามที่ตองการ อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเขาอบรมเกิด
การเรียนรู และสรางความเขาใจดวยตนเอง ทำใหผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสาน สุวรรณรักษ (2557) 
ไดทำการวิจัยเรื่อง ชุดฝกอบรมบนเว็บดวยการสอนแบบโครงงานท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.00/88.17 ผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอชุดฝกอบรมบนเว็บดวยการสอนแบบโครงงาน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนำไปใช ผูวิจัยควรออกแบบเนื้อหาท่ีมีลำดับอยางชัดเจน และมีวิดีโอประกอบการใชงาน เพื่อให

เนื้อหาของสื่อมีความนาสนใจชวนติดตาม 

ขอเสนอแนะเชิงวิจัย สื่ออบรมออนไลน เปนการพัฒนาการทำรูปเลมโครงงานวิจัย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป
สามารถนำไปประยุกตใชไดกับรายวิชาอื่น ๆ  

9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสำเร็จอยางสมบูรณ ไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูเช่ียวชาญที่ใหความ

อนุเคราะหในการตรวจเคร่ืองท่ีใชในการวิจัยและใหคำปรึกษาอันเปนประโยชนในการทำวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ไดแก 
อาจารยภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ อาจารย ดร.สุมาลี สิกเสน อาจารยจรินทร อุมไกร และผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ อาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหความรู คำแนะนำตรวจทาน และ
แกไขขอพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกข้ันตอน จนกระทั่งสำเร็จลุลวงดวยดี ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส
นี ้

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิจัยนี้ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่ง
สอนวิชาความรู และใหความเมตตาแกผูวิจัยมาโดยตลอดเปนกำลังใจสำคัญที่ทำใหการศึกษาวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุลวงไดดวยดี 

10. เอกสารอางอิง
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ปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 
มาลินี จําเนียร1,*, วารธินีย แสนยศ1 และ ภาศินี สุขสถาพรเลิศ1 

*malinee2014@outlook.co.th

บทคัดยอ 

       วัตถุประสงคของการวิจัย    เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ   และเปรียบเทียบปญหาสุขภาพของ 
เกษตรกรทีใ่ชและไมไดใช วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กลุมตัวอยางคือเกษตรกรชาวสวนสมโอ 400 คน เลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแนวคําถามเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและ
สนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา t-test และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  
         ผลการวิจัยพบวาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอท่ีใชและไมไดใชวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ไมแตกตาง
กัน การปลูกสมโอแบบวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี คือเกษตรกรปลอดภัย ไมใชปลอดสารพิษ สามารถใชสารเคมีไดแตหยดุ
ใชกอนเก็บตามกําหนด มีสารตกคางไมเกินคามาตรฐาน ปญหาสุขภาพที่พบคือปวดเมื่อยตามรางกาย เครียด ปวดศีรษะ 
ออนเพลีย นอคยา เจ็บปวยเรื้อรัง  ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและปญหาจากการทํางาน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ พฤติกรรมในการปองกันกอนใชยาฆาแมลงใชอุปกรณปองกันครบชุด การปฏิบัติตัวหลังใช
ยามีการลางมืออาบนํ้าสระผมทุกครั้ง ความตองการในการดูแลสุขภาพน้ัน เกษตรกรไมเห็นความสําคัญในการตรวจรางกาย
ประจําป นอกจากท่ีมีปญหาสุขภาพอยูแลวจําเปนตองไปหาหมอเปนประจํา หรือเมื่อมีโรคประจําตัวก็จะมีการตรวจสุขภาพ
ประจําป  
ขอเสนอแนะ. นําผลการวิจยัไปวางแผนการทํางานพัฒนานโยบายดานการสงเสริมอาชีพของเกษตรกรตามบริบทของสังคม 
และการสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทําสวนสมโอในพื้นที่  

คําสําคัญ : ปญหาสุขภาพ เกษตรกรชาวสวนสมโอ วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
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Health problems in Pamelo’s agriculturist 

Malinee Jumnian1,*, Vartinee Sanyod1 and Prasinee Sooksataphonlarte 1 
1 Faculty of Nursing,  Nakhonpathom Rajabhat University 

*malinee2014@outlook.co.th

Abstract 

         The purpose of the research was to study health problems included health care in pamelo’s 

agriculturists and compare health problems of them who used and did not used GAP . The sample 

comprised of 400 pamelo’s agriculturists by purposive sampling. The tool was used by questionnaire and 

interview guideline. Data were collected by interviewing and focus group discussion. Data analyzed by 

descriptive, t-test and qualitative data used content analysis. 

         The results founded that the health problems of them who used and did not used GAP were not 

different. The pamelo’s agriculturist who used GPA means safe, not only use chemicals but also stop 

using before storing for a specified period of time. There will be residue but not more than standard. The 

most health problems of them are muscle pain, stress, headache, fatigue, drug poisoning, chronic illness, 

economic problems, social problems, family problems both physically and mentally. For health care 

behavior pamelo’s agriculturists wore protective equipment before used insecticide. They washed hands, 

shower and wash their hair every time after used insecticide. The potential  health  needs has to take 

care of themselves and their families. They ignore annual physical examination unless they have health 

problems then they go to see the doctor regularly. The physical health check-up will be added when 

they have diseases. 

         Recommendation suggested that sub-district administrative organization and district health 

promotion hospital  used to do action plan for develop health policy and occupation health in 

agriculturist. 

Keywords : health problems, Pamelo’s agriculturist, Good agriculture practice : GAP 

1. บทนํา
          ประชากรของประเทศไทยสวนใหญทําการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทยจํานวนมาก จากขอมูลการขอขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรป 2559 เทากับ 7,942,582 ครัวเรือน และพบวาเกษตรกรเปนอาชีพท่ีเกิดการเจ็บปวยจากการทํางานมาก
ที่สุดในประเทศไทย จากขอมูลสํานักโรคประกอบอาชีพ 2560 พบวา อาชีพเกษตรกรพบปญหาผูเจ็บปวยจากการทํางานมาก
เปนอนัดับหนึ่ง จํานวน 68,886ราย คิดเปนรอยละ 39.51 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ, 2561 : 

3) เกษตรกรในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดประสบปญหาน้ําทวมใหญเมื่อชวงเดือน
ตุลาคม 2554 ทําใหพื้นท่ีปลูกสมโอเสียหายประมาณ 80% ของพื้นที่ปลูก ทําใหมีการคาดการณวา ราคาสมโอจะมีราคาสูงขึ้น
และแพงอยางตอเนื่องอีกหลายป “สมโอ” จึงเปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการลงทุนปลูกในปจจุบันน้ี  (ทวีศักดิ์ ชัย
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เรืองยศ : 2561) ผลของการยึดอาชีพการปลูกสมโอนี้ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหาคุณภาพชีวิต จึงเกิดแนวความคิดตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 - 10 ที่เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
และความสามารถเพื่อใหเปนคนที่มีสุขภาพดีมีคุณภาพ มีความสุขและมีคุณธรรม ตลอดจนมีความรูความสามารถท่ีจะอยู
อาศัยในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงชีวิตนี้ ใหความสําคัญตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวน ใหมีสวน
รวมดําเนินการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ที่สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ใหสังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559) 

         แมวาเกษตรกรจะผานวิกฤตการณน้ําทวมใหญ แตการคาดการณราคาสมโอที่จะมีราคาสูงขึ้น   เปนแรงจูงใจของ
เกษตรกรในการยึดอาชีพการปลูกสมโอตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกสมโอดวยวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : 

Good agriculture practice) คือการปฏิบัติเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงระหวางการเพาะปลูก เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย เหมาะสมตอการบริโภค (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ : 2553).  ทําใหราคาของสมโอสูงข้ึนดวย ผลของการยึดอาชีพการ
ปลูกสมโอน้ีเมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหาสุขภาพ ความเสี่ยงอันตรายจากหลายปจจัย ไดแก 1) การใชสารเคมีทางการเกษตร
อยางแพรหลายเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ  2) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ 3) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัย
ทางกายภาพ  เออรโกโนมิคส  และภัยทางธรรมชาติ จากรายงานผลการศึกษาในโครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังสิ่งคุกคาม
ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมพบวา ความเสี่ยงจากส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพและเออรโนมิคสที่มีมากท่ีสุดไดแก 
ความเสี่ยงจากทํางานกลางแดด/อากาศรอนอบอาว รองลงมาไดแก  การยืน/เดินนานติดตอกันมากกวา  1  ช่ัวโมง (สมเกียรติ  
ศิริรัตนพฤกษและคณะ : 2546) และจากรายงานผลการศึกษาในโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังควบคุมปองกันความ
ผิดปกติจากกลามเนื้อและขอพบวา ประชากรท่ีศึกษามีปญหาการบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ ซึ่งมีอายุระหวาง 29-74 ป  
นอกจากน้ีพบวาอาการบาดเจ็บเกิดจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม  เชน การทํางานท่ีในทาท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหว
ในทาซํ้าๆ และการยกของหนัก เปนตน (สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษและคณะ : 2547)  4) ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทาง
จิตวิทยาสังคม จากสภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันสรางความกดดันและทําใหสุขภาพจิตเสื่อมลงมาก  
         จากปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ไดประสบปญหาวิกฤติการณน้ําทวมใหญเมื่อชวงเดือน
ตุลาคม 2554 ที่ผานมา การศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ยอมมีความสําคัญมากท้ังในแงวิชาการและเชิง
ปฏิบัติเพราะจะไดขอมูลที่สําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอีกท้ังเปนโอกาสแกผูบริหารที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนา ได
นําไปวางแผนกําหนดเปนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญมากประการหนึ่ง
ของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
         2.1. เพื่อศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ภายหลังจากไดรับผลกระทบจากภยัพิบัติน้ําทวมเมื่อ ป  
              พ.ศ. 2554  

         2.2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาสุขภาพของกลุมเกษตรกรชาวสวนสมโอที่ปลูกดวยวิธีการ GAP และกลุมที่ไมไดปลูกสมโอ 

               ดวยวิธีการ GAP 

         รูปแบบการวิจัย 
         รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mix method) คือเปนการผสมผสานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสานวิธีนี้ สามารถเสริมตอกันโดยใชผลการวิจัยจากวิธีหน่ึงอธิบายขยายความผลการวิจัยอีกวิธี
หนึ่ง ชวยใหการตอบคําถามการวิจัยไดละเอียดชัดเจนมากกวาการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบ
เดียว   
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
         3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
         ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปน เกษตรกรชาวสวนสมโอในเขตพ้ืนที่อําเภอนครชัยศรี จํานวน 103 ครัวเรือน 
และอําเภอสามพราน จํานวน 816 ครัวเรือน (กองสงเสริมการเกษตร : 2557) รวมทั้งสิ้น 919 ครัวเรือน 
         การเลือกกลุมตัวอยาง 
         ขอมูลเชิงปริมาณในกลุมตัวอยางที่ปลูกสมโอดวยวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : (Good agriculture practice) 

และกลุมที่ปลูกตามปกติ  ขนาดตัวอยางที่คํานวณไดทั้งสิ้น  399.56 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใช G*Power   
เทากับ 0.05 ซึ่งจะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 399 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดเปน 400 คน โดยพิจารณาสุมตัวอยาง  
แตละอําเภอโดยมีสัดสวนดังนี้ 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 
นครชัยศร ี 103 45 

สามพราน 816 355 

รวม 919 400 

         งานวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม (simple random Sampling) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ใชโดยการ
สัมภาษณและการสนทนากลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

         3.2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
         เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด เพื่อรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1) แบบสอบถามเชิงปริมาณเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอท่ี
ปลูกสมโอดวยวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : Good agriculture practice) และกลุมท่ีปลูกตามปกติ มี 2 สวนคือ 

     สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป  
     สวนท่ี 2  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

2) แนวคําถามในการสนทนากลุม (Interview guideline) เปนแนวคําถามแบบมีโครงสรางเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพและปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

       การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
       เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลปริมาณ 

1) การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญ
สาขาการพยาบาลชุมชน 2 ทาน และสาขาการวิจัยและสถิติ 1 ทาน คาดัชนีความตรงตามเน้ือหาของ แบบสอบถามโดย
พิจารณาความสอดคลองระหวางเน้ือหาในคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/แนวคิด หรือแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร (Content 

Validity Index; CVI=0.85)  
2) การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับเกษตรกรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง 30 ราย และคํานวณคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) เพื่อแสดงวาแบบสอบถามน้ีมีความ
เชื่อม่ันเพียงพอ หลังจากนั้นทําการแกไขอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงคําถามใหชัดเจนเหมาะสมย่ิงข้ึน แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 
0.80 แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางใหไดครบตามจํานวน 
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       เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
              การหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คําถามองคความรูใน
การดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว นํา
ขอคิดเห็นมาปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้นหลังจากน้ันผูวิจัยนําแบบสอบถามสอบถามมาหาคาความตรงตามเน้ือหา  (CVI = 

0.87) 

         3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3.1. ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัย ถึงผูนําชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขออนุญาตดําเนินการ

วิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดมีการประชุมช้ีแจงวิธีการเก็บขอมูลตามแบบสอบถามใหแกผูชวยวิจัย ท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

3.3.2. คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม พ.ศ.2561  

          3.4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

               3.4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอที่ใช GAPและ ไมไดใช GAP วิเคราะห
โดยใชสถิติ independent t-test 

 3.4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

4. ผลการวิจัย
         เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพรานเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีอายุอยูในชวง
ใกลเคียงกัน มีวิธีการปลูกสมโอแบบไมใช GAP มากกวาใช GAP สถานภาพสมรสคูมากกวาหมายนอยที่สุดคือหยา รายไดของ
ครอบครัวตอเดือนเหลือเก็บมากท่ีสุด และระดับการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทามากที่สุด  
         ปญหาสุขภาพของกลุมตัวอยางท้ังอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพรานท่ีพบมากที่สุดคือ ปวดเม่ือยตามรางกาย นอย
ที่สุดคือสารเคมีสะสมในรางกายเกินขนาดจนมีอาการชอค (นอคยา) สําหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในการปองกันกอนฉีด
ยา กลุมตัวอยางทั้งสองอําเภอใชอุปกรณปองกันครบชุดมากท่ีสุด สวนการปฏิบัติตัวหลังฉีดยาเกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งสอง
อําเภอมีการลางมือหลังฉีดยาทุกครั้งทุกคน  อาบน้ําสระผมหลังฉีดยา มีการดื่มน้ําอัดลมเป ปซีห่ลังพนยาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ดังตารางที่ 4.1   

ตารางที ่4.1 ปญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมเกษตรกร ในอําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน  

    จังหวัดนครปฐม 

ปญหาสุขภาพ และ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

อ.นครชัยศรี 
จํานวน (คน) รอยละ 

อ.สามพราน 
จํานวน(คน) รอยละ 

ปญหาสุขภาพ 
     ปวดเมื่อยตามรางกาย  

     เครียด 

     ปวดศีรษะ  
     ออนเพลีย 

     นอคยา  
        รวม 

34 

3 

16 

18 

2 

75 

46.6 

4.1 

21.9 

24.7 

2.7 

100.0 

247 

8 

71 

136 

5 

467 

52.9 

1.7 

15.2 

29.1 

1.1 

100.0 
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
- การปองกันกอนฉีดยา 
     ใสหนากากอยางเดียว 
     ใชอุปกรณปองกันครบชุด 

     ไมสวมอุปกรณ 
     ไมไดฉีดยาเอง 
             รวม 

- การปฏิบัติตัวหลังฉีดยา  
     อาบนํ้าสระผมหลังฉีดยา  
     ดื่มน้ําอัดลมเปปซ่ีหลังฉีดยา 
     ลางมือหลังฉีดยา 
        รวม 

9 

22 

5 

9 

45 

37 

15 

45  

97 

20.0 

48.9 

11.1 

20.0 

100.0 

38.1 

15.5 

46.4 

100.0 

25 

132 

26 

172 

355 

245 

57 

355 

657 

7.0 

37.2 

7.3 

48.5 

100.0 

37.3 

8.7 

54.0 

100.0 

ปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอท่ีใชและไมใชวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในดานการปองกันกอนฉีดยา และการดูแลสุขภาพในดานการปฏิบัติตัว
หลังฉีดยา  เกษตรกรชาวสวนสมโอที่ใชและไมใชวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังตารางท่ี 4.2  

ตารางที่ 4.2  เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอที่ใชและไมชวิธีการปฏิบัต ิ

         ทางการเกษตรที่ด ี

ปญหาสุขภาพ และ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ใช GAP n=156 ไมใช GAP n=244 
t P Value X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

ปญหาสุขภาพ 1.58 0.49 นอย 1.67 0.47 ปานกลาง  0.850 0.400 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
- การปองกันกอนฉีดยา 2.22 0.70 ปานกลาง  2.29 0.66 

ปานกลาง  
0.464 0.645 

- การปฏิบัติตัวหลังฉีดยา  2.33 0.64 มาก 2.24 0.68 ปานกลาง  1.000 0.323 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         จากการสนทนากลุมกับเกษตรกร พบวาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอท่ีใชและไมใชวิธีการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดีไมแตกตางกัน เกษตรกรรายหน่ึงเลาใหฟงวา “วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีก็คือการปลูกสมโอที่เกษตรกร
ปลอดภัยไมใชปลอดสารพิษ คือใชสารเคมีไดแตหยุดใชกอนเก็บตามระยะเวลาที่กําหนด มันจะมีสารตกคางอยูแตไมเกินคา
มาตรฐานท่ีเขากําหนดไว”  ปญหาสุขภาพสวนใหญของเกษตรกรคือปวดเมื่อยตามรางกาย ผลจากการใชสารเคมีทําใหเกิด
อาการปญหาจากระบบทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจ อาการท่ีเกิดขึ้นคือปวดหัวโดยไมมีสาเหตุ คลื่นไสอาเจียนและอาจ
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ถึงแกชีวิตไดเชนกัน เกษตรกรตองทําสวนเองฉีดยาเองเพราะวาแรงงานรับจางหายาก หมดจากรุนนี้รุนลูกรุนหลานก็จะไมทํา
แลวตอนน้ีจบออกมาเปนมนุษยเงินเดือนหมดแลว สําหรับรายไดของเกษตรกรจากการปลูกสมโอที่ใชและไมไดใชวิธีการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี เกษตรกรรายหนึ่งตอบวา “ไมตางกัน  ขอแคขายได ตอนน้ีขอหรือไมขอก็ไดราคาเทากัน เพราะตอไปไม
ตองมานั่งบันทึกแปลงใหยุงก็ขายไดเทาคนอื่น ปท่ีแลวหรือหลายปท่ีแลวเขาสงขาวบอกตอไป ใครไมมี GAP ลงจะไมรับซื้อนะ 
มันก็เลยเปนเหตุที่เราตองทําพวกบันทึก ลงมาทํา GAP ประจําแปลงตนเองใหเปนมาตรฐานสากลเพราะตัว GAP นี้ถือ
มาตรฐานสากล” 

         ความตองการในการดูแลสุขภาพนั้น เกษตรกรบอกวา “แตละคนดูแลตนเองและครอบครัวได เกษตรกรไปเจาะเลือด
ตรวจหาสารพิษและสารมะเร็ง สวนใหญก็จะมีคาสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐาน ก็ไมใชวาเกิดจากการใชยาเคมี
โดยตรง เพราะการบริโภคประจําวันอาจจะเปนตัวทําใหคาสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐานมากกวาที่เราไดรับ คนท่ีฉีด
ยาเคมีเขาปองกันตัวเองอยางดีทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นที่เกษตรกรมีสารกอมะเร็งและสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐานนั้น
นาจะไมใชมาจากการที่เกษตรกรไปฉีดยาแลวซึมเขารางกาย การไปซ้ือผักมาตามตลาด พวกกะหล่ําปลี ผักบุงมาจากหลาย
แหลง บางแหงฉีดยา เทาที่เคยฟงมาฉีดเชาฉีดเย็น ฉีดวันน้ีพรุงน้ีเก็บเพราะเขาไมไดกินเอง ถาใหเขากินก็ไมกินหรอก”  
         สําหรับการตรวจรางกายประจําปอาจจะมีบางรายเทาน้ัน นอกจากจะมีปญหาสุขภาพอยูแลวจําเปนตองไปหาหมอเปน 
เปนประจํา หรือมีโรคประจําตวัก็อาจจะมไีปตรวจสขุภาพประจําปดวย แตวาถาใหไปตรวจเองนั้นสวนใหญก็จะไมไป เกษตรกร
รายหนึ่งบอกวา “เทาที่สัมผัสมาไมคอยไปตรวจสุขภาพประจําปคงเห็นวาไมสําคัญ แตของผมตรวจตอเนื่องกันอยูประมาณ 2 

ปหรือ 3 ปผมไปทุกครั้ง พอรูผมก็ไปเพราะวาผมอยากรูสภาพรางกายของตนเองมันมีสารเคมีตกคางมากนอยแคไหน คนท่ีไม
ไปอาจจะเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการตรวจ” ปจจุบันนี้การควบคุมสารเคมีนั้น ยาแรงถูกยกเลิกหมดแลว เกษตรกรมี
ความรูมากยิ่งขึ้น มีการปองกันตนเองมากย่ิงขึ้น คือเวลาฉีดยาทุกคนจะมีอุปกรณปองกันมากข้ึน ตางจากสมัยกอนที่ไมมี
หนากากปองกัน ฉีดไปเลย ยาสมัยกอนแรงมากขวดหน่ึงฆาแมลงได 3 - 4 อยาง ซึ่งตัวน้ียาพวกน้ีถูกยกเลิกหมดแลว เพราะจะ
เหลือเฉพาะตัวยาท่ีฆาแมลงเฉพาะตัว ที่ฆามดก็ฆามด ฆาหนอนก็ฆาหนอน อุปกรณปองกันสําหรับเกษตรกรก็หันมาใช
หนากาก เสื้อกันน้ําเขา เกษตรกรใสใจมากข้ึนตางจากสมัยกอน ปจจุบันน้ีเกษตรกรปองกันเต็มที่เพราะสารเคมีจําเปนตอการ
ฉีด แตตองหาทางปองกันตัวเองใหดีที่สุด การใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกรบางคนเม่ือมีอาการปวดศีรษะ มึนงง ก็
รับประทานรางจืด หาไดทั่วไปในชุมชน นํามาตมกับน้ําโดยใชใบรางจืดที่แกพอดี อายุเกิน 2 ป สัดสวนใบรางจืด 4 ใบ ตอนํ้า 1 
ลิตร ตมกินแทนนํ้า ประมาณ 7-10 วัน หรือซื้อที่เปนสําเร็จรูป เปนแคปซูล 2 เม็ด เชา-เย็น นาน 7 วัน  
         การจัดการดูแลไมใหเกิดปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโออีกวิธีหนึ่งคือ  การทําสวนสมโอระบบอินทรีย  
จังหวัดนครปฐมถือไดวาเปนดินแดนขึ้นช่ือเรื่องการปลูกสมโอมากท่ีสุดแหงหนึ่ง แตเกษตรกรสวนใหญยังนิยมปลูกสมโอโดยใช
สารเคมีเต็มรูปแบบ ทําใหผลผลิตที่ไดไมปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองดวย  ขณะเดียวกันก็ยังมี
เกษตรกรบางคนที่เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงหันมาใหความสนใจทําสวนสมโอระบบ
อินทรียกันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การทําสวนถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีมากตอสุขภาพ เกษตรกรรายหน่ึงเลาวา “ผมวา
ตอนเชาก็ออกไปสวนแลวกลับเขาบานมากินขาว  เที่ยงถึงเย็นเนี่ยออกไปมันก็เดินไดเคลื่อนไหว ไดออกกําลังกายไปในตัว” 
“อยางไปสวนไปใสปุยเนี่ยก็ยกไปลงเรือ แลวจึงจะไปตามรองสวนเพื่อไปใสปุย เมื่อยกไหวมันก็ตองทําไป ออกกําลังกันไปเปน
สิ่งจําเปนตอเกษตรกร แตวาก็ทําเทาที่กําลังพอจะทําไดไมฝนมากไปทําเปนชีวิตประจําวัน” 

 
5. สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
         การวิจัยปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณใชการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  เชิงคุณภาพใชการสัมภาษณและการสนทนากลุม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ และเปรียบเทียบปญหาสุขภาพของกลุมเกษตรกรชาวสวนสมโอที่ปลูกดวย
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วิธีการ GAP และกลุมที่ไมไดปลูกสมโอดวยวิธีการ GAP  ในเขตพ้ืนที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยนําเสนอการสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล ดังนี้ 
         การศึกษาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาจากการสนทนากลุมกับเกษตรกร พบวาปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอท่ีใชและไมใช วิธีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ไมแตกตางกัน  

         5.1 ปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ทั้งอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน มีดังนี้ 
     5.1.1. ปวดเมื่อยตามรางกาย พบมากท่ีสุด   จากการศึกษาพบวา  อาการปวดกลามเนื้ออาจเกิดข้ึนไดทันที หรือ 

หลังจากใชกลามเนื้ออยางหนัก สาเหตุของการปวดกลามเนื้อ ผูที่เผชิญอาการปวดกลามเนื้อสามารถระบุสาเหตุไดดวยตัวเอง 
สวนใหญเปนผลมาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การใชงานกลามเนื้อมากเกินไป หรือเคลื่อนไหวในทาเดิมซ้ํา ๆ จนทําใหเกิด
ความตึงเครียดสะสมท่ีกลามเน้ือ การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจนทําใหกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บ เชน การออกกําลัง
กาย การทํางาน เปนตน (https://www.pobpad.com/ ปวดกลามเนื้อ กรกฎาคม 2561) อาการปวดเมื่อยตามรางกายเกิด
จากการทํางานในสวนสมโอ เปนอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการเขาสวนสมโอเพ่ือรดน้ําตนไม ดายหญา เก็บสมโอ ใสปุย ฯลฯ 
เปนอาการที่เกิดขึน้ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมเกษตรกร 

     5.1.2.ภาวะเครียด เปนปญหาสุขภาพรองลงมา ซึ่งมีสาเหตุจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก สาเหตุภายใน 
ไดแก ปญหาสุขภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง  สวนสาเหตุภายนอกไดแก ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม ปญหาครอบครัวและปญหาจาก
การทํางาน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ วัยท่ีมีโอกาสเกิดความเครียดไดมากกวาวัยอื่นไดแก วัยทํางาน 

เพราะเปนวัยที่มีโอกาสท่ีจะเผชิญสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมากมาย มีภารกิจการงานที่ยุงยากและซับซอน มีการ
เผชิญกับเหตุการณที่ตองอาศัยความสามารถความรับผิดชอบในงานท่ีคาดการณลวงหนาไมได (ปรเมษ คีรีเมฆ, 2549: 44)  

     5.1.3. อาการปวดศีรษะ ออนเพลีย นอคยา(จากมสีารเคมีสะสมในรางกายเกินขนาด) แมวาในการปองกันกอน 
ฉีดยา ใชอุปกรณปองกันครบชุด สวนการปฏิบัติตัวหลังฉีดยา เกษตรกรมีการลางมือหลังฉีดยาทุกครั้งทุกคน จากนั้นอาบน้ํา
สระผม  บางรายมีการด่ืมน้ําอัดลมเปปซี่หลังฉีดยา  

         นอกจากน้ีปญหาเร่ืองผลจากการใชสารเคมีพบวา ระดับสารเคมีในกระแสเลือดเกินขนาด   ทําใหเกิดอาการระบบทาง  
เดินอาหารหรือทางเดินหายใจทํางานไมปกติ ความเครียด หรือพักผอนไมเพียงพอ อาการเกิดขึ้นตั้งแตปวดศีรษะโดยไมมี
สาเหตุ คลื่นไสอาเจียนและจะเปนอาการท่ีหนักจนถึงแกชีวิตไดเชนกัน เกษตรกรตองทําสวนเอง แรงงานรับจางหายาก เมื่อหา
ไมไดเกษตรกรก็จําเปนตองฉีดยาเองเพราะวาถาไมฉีดยารายไดแตละปที่ไดมากก็เหลือไมถึงครึ่ ง คนที่เสียหายคือเกษตรกร 
สวนใหญปญหาสุขภาพจะคลายกันหมดที่เกิดขึ้นตามมาตอจากน้ีก็คือรุนลูกไมคอยสืบตอ ในอนาคตขางหนาก็เริ่มจะมีปญหา
มากขึ้นอีกสักหนอยก็จะขายท่ี  สําหรับรายไดของเกษตรกรจากการปลูกสมโอท่ีใชและไมใช วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
นั้นไมตางกัน  แตการขอ GAP ตองมาบันทึกกิจกรรมการทํางานในสวนดวยทําใหยุงแตขายไดเทาคนอ่ืน แตตอไปถาไมมี GAP 

ลงจะไมรับซื้อเปนเหตุใหเกษตรกรตองทําบันทึก ลงมาทํา GAP ประจําแปลงตนเองใหเปนมาตรฐานสากล  

         5.2  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 
         เกษตรกรชาวสวนสมโอมีวิธีการจัดการปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ไดแก อาการปวดเมื่อยตามรางกาย  

เครียด ปวดศีรษะ ออนเพลีย ที่สําคัญคืออาการนอคยา แตกตางกันไปดังนี้ 

     5.2.1 อาการปวดเมื่อยตามรางกาย    เปนอาการท่ีเกิดขึ้นหลังจากการเขาสวน   เพื่อรดน้ําตนไมดายหญา    

1067



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

เก็บสมโอ ใสปุย ฯลฯ เปนอาการท่ีเกิดขึ้นประมาณครึ่งหน่ึงของกลุมเกษตรกร บางรายก็มีอาการปวดหลังรวมดวย เกษตรกร
บอกวาอาการปวดเมื่อยแบบน้ีพอหยุดงานก็จะหายไป ถาไมหายก็ไปนวด  สอดคลองกับการศึกษาของจุลจิรา ธีรชิตกุลและ
คณะที่พบวาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อไดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตอมิติดานพฤติกรรมมากที่สุด การใชยาสมุนไพรมี
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อมีระดับความปวดนอยถึงปานกลาง ซึ่งวิธีท่ีเลือกใชดังนี้ การนอนพัก นั่งพัก การบีบนวด  

การออกกําลังกาย   การนอนพัก น่ังพักเปนวิธีการจัดการความปวดโดยไมใชยาที่เลือกใชมากท่ีสุด การบีบนวดเปนวิธีจัดการ
ความปวดโดยไมใชยาที่เลือกใชมากเปนอันดับสองเพราะไมมีผลขางเคียง บางคนบีบนวดตัวเองหากมีอาการปวดบริเวณที่
สามารถบีบนวดเองไดบางคนใหลูกหลานชวยบีบนวด ทําใหเกิดเปนความรักความผูกพันในครอบครัว ในการบีบนวดอาจมีการ
ใชยารวมดวย เชน นํ้ามันนวด ยานวดที่มีคนมาเรขายในหมูบาน เปนตน หากอาการปวดอยูในระดับปานกลางหรือมาก จะให
หมอนวดแผนไทยที่อยูในหมูบานนวด ใหโดยมีคาใชจายตามที่ตกลงกันกอนนวด (จุลจิรา ธีรชิตกุลและคณะ, 2555) 
 

              5.2.2 อาการท่ีเกิดจากการใชยาฆาแมลงฉีดพนในสวนสมโอเกษตรกรมีการใชอุปกรณปองกันและมีวิธีการฉีดยา 
ตอนลมเงียบสงบ ถาลมแรงยาที่ฉีดจะตีกลับมาทีตัวเกษตรกรผูฉีด นอกจากนี้ตองฉีดตั้งแตเชามืด อากาศเย็นๆ อากาศรอน
แลวฉีดไมไดจะมีอาการเพลีย เมื่อฉีดยาเสร็จมีการลางมือทุกครั้ง บางคนจุมน้ําทั้งตัวในทองรอง รีบอาบนํ้า สระผม ฟอกสบู 
หลังจากฉีดยา แตเกษตรกรก็ยังมีอาการออนเพลีย บางคนบอกวา “ผมฉีดยา มึนงง จากแลนเนต เหงื่อออกเยอะมาก หลังฉีด
ยาตองกินเปปซี่ใสเกลือ แลวเรอสัก 2-3 ครั้ง ใหอวกสารพิษออกมา”  “ยาทําลายสุขภาพเรา เราฉีดยาก็ไมไดสบายตัวนะ แตก็
ตองฉีดไมงั้นของท่ีปลูกไวก็เสีย ของไมดีไมสวยก็ขายไมไดราคา คนซื้อก็ขอเปล่ียนก็ไมเอา” 
 

              5.2.3 อาการปวดศีรษะ มึนงง สําหรับเกษตรกรบางคนเมื่อมีอาการเหลานี้ ก็รับประทานรางจืด หาไดทั่วไปนํามา 
ตมกับน้ํา โดยใชใบรางจืดที่แกพอดี อายุเกิน 2 ป สัดสวนใบรางจืด 4 ใบ ตอน้ํา 1 ลิตร ตมกินแทนน้ํา ประมาณ 7-10 วัน 
หรือซื้อท่ีเปนสําเร็จรูป เปนแคปซูล 2 เม็ด เชา-เย็น นาน 7 วัน  
 

              5.2.4 อาการนอคยา เปนอาการท่ีเกิดขึ้นจากการสะสมของสารเคมีจากยาฆาแมลงเกินขนาดในรางกาย หลังจาก 
ฉีดยา  ไดแกอาการออนเพลีย  ใจหวิว  ปากแหง  คอแหง บางคนมีอาการชักและหมดสติตองรีบนําสงโรงพยาบาลที่ไกลที่สุด
ใหเร็ว ซึ่งไดแก โรงพยาบาลหวยพลู โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลหลวงพอเปนและโรงพยาบาลสามพราน 
 

              5.2.5 ภาวะเครียด สืบเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาครอบครัว   ซึ่งปญหาความเครียดมีสาเหตุจากท้ังปจจัย 
ภายในและปจจัยภายนอกบุคคล ปจจัยภายในไดแก ปญหาสุขภาพ ปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง  ปจจัยภายนอกไดแก ปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาสังคม ปญหาครอบครัว และปญหาจากการทํางาน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ ซึ่งวัย
ทํางานมีโอกาสเกิดความเครียดไดมากเพราะเปนวัยที่มีโอกาสที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมากมาย มีภารกิจ
การงานท่ียุงยากและซับซอนมีการเผชิญกับเหตุการณที่ตองอาศัยความสามารถความรับผิดชอบในงานที่ คาดการณลวงหนา
ไมได (ปรเมษ คีรีเมฆ, 2549: 44) เกษตรกรชาวสวนสมโอก็มีความเครียดซึ่งเกิดจากปญหาตาง ๆ เหลานี้เชนกัน การ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานท่ีชวยเหลือกัน  พูดจากันดวยความเปนมิตรอยางเหมาะสมกับสถานการณก็จะชวย
ปองกันความเครียดและคลายเครียดได สอดคลองกับที่องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของสุขภาพจิตที่ดี วาเปนสภาพ
จิตใจที่เปนสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสมัพันธภาพกับผูอื่นไวไดอยางราบรื่น สามารถทําตนใหเปนประโยชนไดภายใต
ภาวะสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม และลักษณะความเปนอยูในการดํารงชีพ วางตัวไดอยางเหมาะสม และ
ปราศจากอาการปวยของโรคทางจิตใจและรางกาย การเลือกสิ่งแวดลอมที่ดี  เหมาะกับตัวเอง  หรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมให
มีบรรยากาศผอนคลาย  เปนมิตรกัน  ชวยเหลือกัน  สื่อสารกันดานบวก  ชวยปองกันหรือสงเสริมสุขภาพจิตไดการปรับตัวเอง
ใหพอเหมาะกับสิ่งแวดลอม  และปรับสิ่งแวดลอมใหเหมาะกับตนเอง  ถาใชใหเหมาะสมกับสถานการณชวยปองกันและคลาย
เครียดได (พนม เกตุมาน http://www.psyclin.co.th/new_page _82 .htm) 
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     การจัดการดูแลไมใหเกิดปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโออีกวิธีหนึ่ง เนื่องจากบางคนตระหนักถึง
ความสําคัญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงหันมาใหความสนใจทําสวนสมโอระบบอินทรียกันเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้การทํา
สวนถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีมากตอสุขภาพ เกษตรกรรายหนึ่งเลาวา “ผมวาตอนเชาก็ออกไปสวนแลวกลับเขาบานมา
กินขาว  เที่ยงถึงเย็นเนี่ยออกไปมันก็เดินไดเคลื่อนไหว ไดออกกําลังกายไปในตัว” ซึ่งผลดีของการออกกําลังกายเพ่ือปองกัน
โรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้นลดโอกาสเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบและกลามเน้ือหัวใจตาย  ความดัน  โลหิตลดลง ลดโอกาสเกิด
ความดันโลหิตสูงและเสนเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ปองกันโรคอวน ปองกันโรคกระดูกพรุน เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง
ขึ้น ปองกันและรักษาโรคเบาหวาน ปองกันโรคภูมิแพ เพิ่มภูมิตานทานโรค ลดไขมันในเลือด ทําใหโคเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอ
ไรด LDL ลดลง เพ่ิม HDL ที่ชวยปองกันโรคหัวใจ ทําใหรางกายสดช่ืน ลดความเครียดจากการท่ีสมองผลิตฮอรโมน เอนดอร
ฟนออกมาในขณะออกกําลังกาย ฮอรโมนนี้ทําใหรูสึกเปนสุขชวยใหนอนหลับสบายและหลับสนิท ระบบยอยอาหารดีขึ้น 
ระบบขับถายดีขึ้น ชวยใหทองไมผูก เพราะลําไสมีการขยับตัวดี ขึ้น หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไมเครงเครียด 
สนุกสนานเพลิดเพลินตองใชวิธีคอยทําคอยไปตองใหทุกสวนของรางกายไดออกกําลังกายการออกกําลังกายควรทําโดย
สมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 20 - 30 นาที (http://www. dekthaidoodee.com/articles)   

     5.3  ความตองการในการดูแลสุขภาพ 
       ความตองการในการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอนั้น เกษตรกรแตละคนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง

และครอบครัวได เกษตรกรไปเจาะเลือดตรวจหาสารพิษและสารมะเร็ง สวนใหญก็จะมีคาสารพิษในกระแสเลือดเกิ นคา
มาตรฐาน อาจไมใชเกิดจากการใชยาเคมีโดยตรง แตอาจเกิดจากการบริโภคประจําวัน ผักตามทองตลาดอาจจะเปนตัวทําให
คาสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐาน เพราะเกษตรกรสวนใหญที่ฉีดยาเคมี มีการปองกันตัวเองอยางดี  

    สําหรับการตรวจรางกายประจําปมีนอยมากไมถึง 10 เปอรเซ็นต เนื่องจากเกษตรกรไมเห็นความสําคัญ นอกจาก
เกษตรกรที่มีปญหาสุขภาพอยูแลวจําเปนตองไปหาหมอเปนประจําหรือมีโรคประจําตัว อาจจะมีการตรวจสุขภาพประจําปเพิ่ม 
สวนใหญเกษตรกรจะตรวจหรือไปพบแพทยเม่ือมีอาการ ซึ่งไดมีการศึกษาไววาเมื่อมีอาการปวดหลังจะไปรักษาที่คลินิก และ
ระยะแรกจะมีพฤติกรรมการแสวงหาการรักษา 2 ลักษณะไดแก พฤติกรรมการวินิจฉัยดวยตนเอง และการมีสวนรวมในระบบ
บริการสาธารณสุข ตามปจจัยที่สนับสนุนในการเขารับการรักษา (จุลจิรา ธีรชิตกุล, 2555) แตการท่ีจะไปตรวจหาสารกอ
มะเร็งนั้นยังไมเห็นวาสําคัญ ไมจําเปน ไมเห็นวาเปนปญหาที่ใกลตัว แตปจจุบันนี้การควบคุมสารเคมีนั้น ยาแรงถูกยกเลิก
หมดแลวเพราะยาเปนแตละประเภท ความรุนแรงของยานอยลง  เกษตรกรมีความรูมากยิ่งข้ึน มีการปองกันตนเองมากยิ่งขึ้น 
คือเวลาฉีดทุกคนจะมีอุปกรณปองกันมากขึ้น ตางจากสมัยกอนที่ไมมีหนากากปองกัน ฉีดยาฆาแมลงไปเลย ยาสมัยกอนแรง
มากขวดหนึ่งฆาแมลงได 3 - 4 อยาง ซึ่งตัวนี้ยาพวกนี้ถูกยกเลิกหมดแลว เพราะจะเหลือเฉพาะตัวยาท่ีฆาแมลงเฉพาะตัว 
อุปกรณปองกันเกษตรกรก็หันมาใชหนากาก เสื้อกันน้ําเขา มีความใสใจมากขึ้น ตางจากสมัยกอนจะไมคอยใชหนากากขณะฉีด
ยา ปจจุบันนี้เกษตรกรมีการปองกันเต็มที่เพราะสารเคมีจําเปนตอการฉีด แตตองหาทางปองกันตัวเองใหดีที่สุด เกษตรกรบาง
คนทําเกษตรแบบอินทรีย 100%  

6. ขอเสนอแนะ
         6.1.  นําผลการวิจัยนําไปวางแผนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ในการทํางานพัฒนานโยบายดานการ
สงเสริมอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ตามบริบทของสังคม 
         6.2. ควรนําผลการวิจยันําไปวางแผนการทํางานดานอาชีวอนามัยของเกษตรกรในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ
ตําบล ในดานการสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทําสวนสมโอในพ้ืนท่ี 
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การพยาบาลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (Septic shock) 

แสงสม   เพิ่มพูน 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบรุ ี
Saengsomnm@hotmail.com 

บทคัดยอ 

          กระบวนการการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตตองอาศัยการพัฒนาแนวทางการรักษาท่ีตอเนื่อง
และครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และสามารถนําสูการปฏิบัติได  ดูแลรักษาผูปวยโดยมุงหวังใหผูปวยไดรับการวินิจฉัยอยาง
รวดเร็ว  หาแหลงเพาะเชื้อท่ีเปนสาเหตุ การเลือกยาตานจุลชีพท่ีเหมาะกับเช้ือกอโรค เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยท่ีมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต  ความเสี่ยงเฉพาะโรคของภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตคือการติด
เชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (septic shock) ซึ่งเปนภาวะวิกฤต คุกคามชีวิต  มีอุบัติการณและอัตราการเสียชีวิตสูง  การ
ปองกันภาวะดังกลาวตองมีการวินิจฉัยอยางถูกตองรวดเร็ว ทีมแพทยทีมการพยาบาลจะตองใหการรักษาพยาบาลอยาง
เรงดวนและครบถวนตามมาตรฐานในประเด็นตางๆท่ีสําคัญ  ตาม safety goal ภายใน 6 ช่ัวโมงแรก และเฝาระวัง ติดตาม
อาการและอาการแสดงอยางตอเนื่อง  สามารถรายงานแพทยเมื่อมีอาการผิดปกติไดอยางถูกตอง ทันการ เพื่อใหผูปวย
ปลอดภัยจากภาวะช็อคจากการติดเช้ือในกระแสโลหิตได  บทความน้ีจึงนําเสนอกรณีศึกษาผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มี
ภาวะช็อค เพื่อการประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค 

คําสําคัญ:  ติดเชื้อในกระแสโลหิต,ช็อค,แนวทางการพยาบาล 
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Nursing care for patients with septic shock 

Saengsom  permpool 

Chao Phya Abhaibhubejhr hospital 

Saengsomnm@hotmail.com 

Abstract 

              Care of process for patient with sepsis requires the development of continuous and 

comprehensive treatment,  effective guidelines and able to be implemented.The aim of Caring for 

patients with  quick diagnosis, find the source of the infection and selection of proper antibiotics,that for 

reduce the mortality rate and the rate of complications in patients with sepsis. The specific clinical risk 

of sepsis  is a septic shock. Septic Shock is a critical crisis, life threatening , high incidence and death rate. 

The prevention of such conditions requires rapid and accurate diagnosis. The medical team, nursing 

team must provide urgent and complete medical care according to standards on important issues. Early 

gold directed therapy in 6 hours. And continuously monitor the signs and symptoms. Then  report a 

doctor correctly, quickly  when there are abnormal symptoms. To allow patients to be safe from septic 

shock. This article  presents the case studies with septic shock patients. To apply knowledge in nursing 

practice   for septic shock patients. 

Keywords:  CPG,Sepsis,Shock 

บทนํา 
          การติดเช้ือในกระแสโลหิต (sepsis) เปนภาวะเสี่ยงท่ีเปนอันตรายซึง่จะนําไปสูภาวะช็อคท่ีเรียกวา ช็อคจากการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิต (septic shock ) เปนภาวะวิกฤตที่มีความสําคัญ มีอุบัติการณและอัตราการเสียชีวิตสูง  การวินิจฉัยอยาง
ถูกตองรวดเร็ว แพทยและทีมการพยาบาลจะตองใหการรักษา พยาบาลโดยเร็ว และครบถวนทุกดาน จากขอมูลสถิตของโลก 
ผูปวยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตและมีภาวะลมเหลวของอวัยวะภายใน   จะมีอัตราเสียชีวิต รอยละ 25-30 และผูปวยท่ีมี
ภาวะช็อคจากการติดเช้ือ จะมีอัตราการเสียชีวิตถึงรอยละ 40-70 และมีแนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อย ๆและในประเทศไทย 
อุบัติการณของภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตมีผูปวย ประมาณ 175,000 ราย/ตอป และมีผูปวย เสียชีวิตประมาณ 45,000 
ราย/ตอป ซึ่งคิดแลวพบวา ผูปวย sepsis1 รายเกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และผูปวย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ช่ัวโมง โดยอัตรา
ตายผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิตในประเทศไทยปงบประมาณ พ.ศ.2560-ปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยูที่รอยละ 34.81,34.97 
และ32.82 ตามลําดับ  (ขอมูลตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข https://hdcservice.moph.go.th) 

            สถิติผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เทากับ  360 และ 667 รายตามลําดับ และอัตราการเสียชีวิต เทากับรอยละ   29.90 และ 23.54 ตามลําดับ และอยู
ปวยหอผูปวยอายุรกรรมหญิง 1 ป พ.ศ. 2561 ,2562   จํานวนผูปวยเทากับ 191 ราย และ137 ราย คิดเปนรอยละ 
53.06,20.54 ของผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตทั้งหมดท่ีอยูปวยในโรงพยาบาล  อัตราเสียชีวิตเทากับรอยละ 15.18,13.14  
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และอุบัติการณการเกิดภาวะช็อค เทากับรอยละ 3.14,4.38   จากการทบทวนการดูแลผูปวยพบวาการประเมินอาการผูปวย  
การเฝาระวังอยางตอเนื่องและการรายงานแพทยยังไมไดตามมาตรฐาน  สงผลใหผูปวยอาการทรุดลง  
  จากความสําคัญดังกลาว ผูเขียนบทความจึงสนใจศึกษาผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค เพื่อการประยุกตใชองค
ความรูในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค  เปนแนวทางในการดูแลผูปวย มุงหวังใหผูปวย
ปลอดภัยและบุคลากรมั่นในในการปฏิบัติงาน              
แนวคิดเกี่ยวกับการติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (Septic shock) 

ความหมาย 

การติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (septic shock) คือภาวะที่รางกายมีการติดเช้ืออยางรุนแรงในกระแสโลหิต 
(septicemia) โดยเฉพาะการติดเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ อยาง E.coli, Klebsiella pneumoniae เปนตน ท่ีมีการสรางสารพิษ 
(endotoxin) ทําใหเกิดภาวะ endotoxemia ซึ่งสารพิษดังกลาวจะทําใหเกิดการช็อก โดยการกระตุนใหมีการทําลายเซลล
โดยตรง และกระตุนใหมีการหลัง่สารตางๆ ทําใหเกิดภาวะลมเหลวของระบบการไหลเวียนโลหิต ทําใหเนื้อเยื่อตางๆไดรับเลือด
และออกซิเจนไปเลี้ยงไมเพียงพอ โดยท่ีอวัยวะนั้นๆไมตาย แตจะสูญเสียหนาที่ หรือการทําหนาที่ของอวัยวะน้ันๆล ดลง 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ความดันโลหิตลดลงต่ํากวาปกติ อัตราการไหลเวียนโลหิตลดลงหรือชาลง และปริมาณ
โลหิตที่ไหลกลับเขาหัวใจนอยลงไมเพียงพอ 

           นอกจากน้ียังมีคําศัพทหรือนิยามของคําตางๆที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อซึ่งพยาบาลควรเขาใจ ดังน้ี 

Bacteremia คือ การตรวจพบเช้ือแบคทีเรียในกระแสโลหิต โดยไมมีอาการแสดงของการติดเช้ือ 

Systemic inflammatory response syndrome (SIRS)  เปนภาวะท่ีผูปวยมีการอักเสบแพรกระจายทั่วๆไปใน
รางกาย ซึ่งมีอาการทางคลินิกดังตอไปนี้อยางนอย 2 ขอ (เฉพาะผูปวยผูใหญเทานั้น) (สุกัญญา ชัชวาลย,2556:137)  

1. อุณหภูมิกาย มากกวา 38 องศาเซลเซียส หรือนอยกวา 36 องศาเซลเซียส
2. อัตราเตนของหัวใจ มากกวา 90 ครั้ง/นาที
3. อัตราการหายใจมากกวา 20 ครั้ง/นาที
4. เม็ดเลือดขาว 12,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร หรือนอยกวา 4,000 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร

            Sepsis  เปนสวนหน่ึงของภาวะ SIRS คือ จํากัดเฉพาะในกลุมที่มีการติดเช้ือเปนสาเหตุ 
Severe sepsis  เปนภาวะ sepsis ที่มีอวัยวะตางๆ ทํางานผิดปกติ มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ ลดลง หรือมีความ

ดันโลหิตต่ํา ในผูปวยกลุมนี้อาจพบลักษณะทางคลินิก เชน มี lactic acidosis ปสสาวะออกนอย หรือมีระดับความรูสติ
เปลี่ยนแปลง เปนตน 

Septic shock  เปนภาวะ sepsis ที่ผูปวยยังคงมีความดันโลหิตต่ํา แมไดรับการรักษาดวยสารนํ้าจนพอเพียงแลว 
และยังมีหลักฐานที่บงช้ีวา มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตางๆลดลง เชน lactic acidosis ปสสาวะออกนอย หรือมีระดับความรูสติ
เปลี่ยนแปลง ผูปวยที่ไดรับยากระตุนหัวใจ และยาบีบหลอดเลือด อาจมีความดันโลหิตเปนปกติขณะที่มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ตางๆลดลง 
พยาธิสรีรภาพ 

เมื่อเ กิดการอักเสบจากโรคติดเ ช้ือสารพิษจากแกรมบวก (exotoxin) หรือแกรมลบ  (endotoxin,      

lipopolysaccharide,LPS) จะกระตุนระบบคอมพลีเมนตเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆ เชน plymorphonuclear cells, 

macrophage, monocyte เกล็ดเลือด  ตอมหมวกไต และระบบประสาท  ทําใหมีการหลั่งสารตางๆ เชน tumor necrotic 

factor (TNF), platelet activating factor (PAF), catecholamine, kinins, endothelium dependent vasodilator 

และ endothelium dependent vasoconstrictor ซึ่งจะออกฤทธิ์ทั้งขยายตัวและหดรัดตัวของกลามเน้ือเรียบของหลอด
เลือด โดยในระยะแรกฤทธ์ิของสารท่ีขยายหลอดเลือดมีมากกวา ทําใหความตานทานของหลอดเลือดลดลง  รวมท้ังมีการ 
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pooling ของเลือดใน microcirculationทําใหเกิดภาวะขาดเลือดในระบบไหลเวียน ในระยะหลังสารออกฤทธ์ิหดรัดตัวของ
หลอดเลือดทําหนาที่เดน ทําใหมีการเสียชีวิตของ endothelial cell มีการร่ัวของ plasma ออกนอกหลอดเลือดเน่ืองจาก 
permeability ของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น  ปริมาณเลือดไหลเวียนจะลดนอยลงอีก ในระยะน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงใน 
microcirculation แรงตานในหลอดเลือดสูงทําใหทั้ง precapillary และ postcapillary sphincter หดรัดตัวมากทําใหเลือด
เขา capillary ไมสามารถผานออกทาง postcapillary sphincter มีผลใหปริมาณเลือดไหลเวียนลดลง และความดันในหลอด
เลือดฝอยสูงข้ึน vascular permeability เสียไปมีผลใหสารนํ้า และ plasma รั่วออกนอกหลอดเลือดมากขึ้น  
สาเหตุ 

             เกิดจากการมีเช้ือโรคเขาสูรางกาย เชน1) เชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิด septic shock มีทั้งแกรมบวกและแกรมลบ  2) 
เชื้อรา ไวรัส และโพรโทซัว ก็สามารถทําใหช็อกได แตมีอุบัติการณนอย 3) โรคเรื้อรังและมีภาวะทุพโภชนา4) ไดรับการผาตัดมี
การสอดใสอุปกรณตางๆเขาในรางกาย 5) ผูปวยที่มีแผลไฟไหม และ  6)ระบบภูมิตานทานบกพรอง ไดรับยากดภูมิตานทาน 
เคมีบําบัด 

อาการและอาการแสดง 
ประกอบดวย ไข หนาวสั่น ชีพจรเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตลดลง ระดับความรูสึกตัวลดลง รวมกับอาการและ

อาการแสดงของการติดเช้ือในแตละอวัยวะ อาการทางระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ในระยะแรกจะเปนลักษณะช็อคช
นิดที่ cardiac output เพิ่มขึ้น systemic vascular resistance ลดลง ลักษณะอาการทางคลินิก คือ ผูปวยจะมีลักษณะตัว
แดง มือเทาอุน ชีพจรเร็วแต แรง (bounding pulse) มี pulse pressure กวางรวมกับ diastolic blood pressure ต่ําหรือ
เรียกวา  Warm shock  แตในผูปวยบางรายอาจมีอาการของ cold shock คือ ช็อคชนิดที่ cardiac output ลดลง 
systemic vascular resistance เพิ่มขึ้น ลักษณะอาการทางคลินิก คือ มีตัวลาย มือเทาเย็น prolonged capillary refill 

(มากกวา 2 วินาที) ชีพจรเบา เร็ว มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรูสึกตัว หรือปสสาวะออกนอยกวา 1 มล./กก./ชม. ตั้งแต
เริ่มตน ในผูปวยที่ตอบสนองตอการรักษาอาการตางๆ จะดีขึ้นภายในเวลา 24-96 ช่ัวโมง ในผูปวยท่ีมีอาการหนัก อาจพบ
ภาวะช็อกรุนแรงรวมกับอาการของการทํางานของอวัยวะลมเหลวมากข้ึน เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดจากหลอดเลือดแดง
ใหญไปเลี้ยงอวัยวะตางๆลดลง  มีภาวะ myocardial suppression, vasodilatation และ vascular leakage การไหลเวียน
ของเลือดเขาสูหลอดเลือดขนาดเลก็ลดลง มีภาวะ myocardial suppression, vasodilatation และ vascular leakage การ
ไหลเวียนของเลือดเขาสูหลอดเลือดขนาดเล็กลดลง และเกิดภาวะแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติไป ทําใหเกิดภาวะเน้ือเยื่อพรอง
ออกซิเจน (O2) ซึ่งถาเปนทั้งรางกาย จะเปนจุดเริ่มตนของภาวะลมเหลวในการทํางานของหลายอวัยวะ(Multiple organ 

failure) ได 
ภาวะแทรกซอน 

1.ภาวะการหายใจลมเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory distress syndrome ; ARDS) เปนภาวะหายใจลมเหลว
เฉียบพลันที่มีการพรองออกซิเจนรุนแรง ไมสามารถแกไขการพรองออกซิเจนได 
        2.ไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure) ในภาวะช็อกจะมีการหดรัดตัวของหลอดเลือดทําใหเลือดไปเลี้ยงไตนอย ไต
ขาดเลือด อัตราการกรองของไต glomerular filtration rate (GFR) ลดลง  ความรุนแรงของการสูญเสียหนาที่ของไตข้ึนกับ
ความรุนแรงของภาวะช็อก และระยะเวลาที่เกิด  
        3.Disseminated intravascular coagulation (DIC)  ในภาวะseptic shock ทําใหมีการเกิดลิ่ม 

เลือดเล็กๆในระบบไหลเวียนเลอืดฝอย (microcirculation emboli) เกิดภาวะขาดเกร็ดเลือด fibrinogen และขาดปจจัยการ
แข็งตัวของเลือดนําไปสูความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ทําใหมีเลือดออกผิดปกติในอวัยวะตางๆ ไดแกปสสาวะเปน
เลือด และมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร มีจุดจ้ําเลือดที่ผิวหนัง 

4.ภาวะลมเหลวในการทํางานของหลายอวัยวะ (Multiple organ failure) เปนภาวะแทรกซอนที่อันตรายตอชีวิต
โดยเฉพาะใน septic shock อัตราการเสียชีวิตจากภาวะนี้สูงถึงรอยละ 40 – 100 ข้ึนกับจํานวนอวัยวะที่ลมเหลว 
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การวินิจฉัย 

            วินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงของผูปวยที่มีลักษณะของ SIRS รวมกับมีการติดเช้ือ  เก็บตัวอยางเพาะเช้ือจาก
เลือด หนอง สิ่งคัดหลั่งที่สงสัยวาจะมีการติดเชื้อ  
การรักษา     
 เปาหมายเพ่ือใหรางกายไดรับสารอาหารและออกซิเจนอยางเพียงพอ (adequate tissue perfusion) โดยเฉพาะ
ภายในเวลา 6 ช่ัวโมงแรกหลังการวินิจฉัยภาวะ septic shock รวมกับการกําจัดและควบคุมแหลงติดเช้ืออยางถูกตอง รวดเร็ว 
โดยมีหลักการสําคัญในการรักษาภาวะ severe sepsis/septic shock มี 3 ประการ ดังนี้ 
         1. การรักษาเพือ่กําจัดแหลงของการติดเช้ือ (Source identification and control) 

         2. การรักษาเพื่อปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic support) 

               2.1 Adequate tissue perfusion  ภายใน 6 ( Early gold directed therapy ) (ปฏิพร บุณยพัฒนกุล :4)  
               2.2 Adequate volume   ผูปวย septic shock ควรไดรับสารน้ําอยางรวดเร็วในชวงแรกของการรักษา 
               2.3 Acceptable BP  เมื่อผูปวยไดรับสารน้ําเพียงพอแลว ใหทําการวัดความดันโลหิตของผูปวย  ระดับความดัน
โลหิตเฉลี่ย (mean arterial pressure: MAP) มีคามากกวาหรือเทากับ 65 มิลลิเมตร 
               2.4 Adequate tissue perfusion  เปาหมายของการรักษาภาวะ septic shock คือ การพยายามทําใหระบบ
อวัยวะตางๆ ของรางกายไดรับเลือด ซึ่งจะนําสารอาหารและออกซิเจนเขาสูเนื้อเยื่อและเซลลไดอยางเพียงพอ 

                2.5 Goal achieved and frequent assessment เมื่อทําการรักษาจนได adequate tissue perfusion แลว 
ใหคงการรักษาท่ีผูปวยไดรับอยางตอเนื่อง และคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิตของผูปวยเปนระยะ 
โดยเฉพาะในชวง 1 ถึง 3 ช่ัวโมงแรกหลัง goal achieved 

         3. การรักษาประคับประคองระบบอวัยวะตางๆที่ลมเหลว (Organ and metabolic support)          

       3.1 ระบบทางเดินเพ่ือปรับสมดุลกรดดางในเลือด กลามเน้ือของระบบทางเดินหายใจจึงเปนการลด oxygen 

consumptionในผูปวยภาวะช็อกไดทางหนึ่ง นอกจากน้ียังเปนการชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดแดงไดอีกดวย 

              3.2 ระบบการทํางานของไต เมื่อเกิดภาวะช็อก รางกายจะมีการปรับตัวทําใหเกิด splanchnic vasoconstriction 

ปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายในชองทองและไตลดลง  ตองใชเวลานานกวาที่ไตจะกลับมาทํางานไดอยางมีป ระสิทธิภาพ  
อาจจําเปนตองไดรับการรักษาทดแทนไตอยางเหมาะสม 

     3.3 การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  ใหรักษาระดับน้ําตาลในเลือดไวประมาณ 130-150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร 
การพยาบาล 

         1.การคัดกรองผูปวย (Triage)(ทิฏฐิ ศรีวิสัยและวิมล ออนเส็ง,2560: 158) การคัดกรองผูปวย ควรดําเนินการอยาง
รีบดวน เพื่อใหแพทยสามารถ ใหการวินิจฉัย และใหการรักษาไดอยางรวดเร็ว โดยการคัดกรองผูปวยที่สงสัยติดเช้ือในกระแส
โลหิต ดังนี ้
             1.1 มี SIRS มากกวา 2 ขอ 

             1.2 ซักประวัติสงสัยวามีการติดเช้ือ 

             1.3 ประเมินคาคะแนนความรุนแรงของผูปวย (SOS Score ) มากกวาหรือเทากับ  4 คะแนน  
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ตารางที่ 1   แนวปฏิบัติการประเมินสภาพผูปวยโดยใช S0S score (Search Out Severity Score) 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

Score 3 2 1 0 1 2 3 

BT ( °c ) ≤ 35 35.1 – 36 36.1 – 38 38.1 – 38.4 ≥ 38.5 

SBP(mmHg) ≤ 80 81 -  90 91 -  100 101 – 180 181 – 199 ≥ 200 ใหยากระตุน 
PR(beat/min) ≤ 40 41 – 50 51 – 100 101 – 120 121 – 139 ≥ 140 

RR (times/min) ≤ 8 ใสเครื่องชวย
หายใจ 

9 – 20 21 – 25 26 – 35 ≥ 35 

ความรูสึกตัว สับสน 

กระสับกระสาย 

ที่เพ่ิงเกิดขึ้น 

ตื่นด ี

พูดคุยรูเรื่อง 
ซึม 

แตเรียกแลวลมื
ตา 

สะลมึสะลือ 

ซึมมาก 

ตองกระตุนถึง 
ลืมตา 

ไมรูสึกตัว 
แมจะกระตุน

แลว 
ก็ตาม 

ปสสาวะ/ 24 ชม.
ปสสาวะ/8 ชม. 
ปสสาวะ/4 ชม. 
ปสสาวะ/1 ชม. 

≤ 500 

≤160 

≤80 

≤20 

501 – 999 

161 – 319 

81 – 159 

21 – 39 

≥1000 

≥320 

≥160 

≥40 

2. การพยาบาลผูปวยตดิเชื้อในกระแสโลหิต
          2.1  ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือในกระแสโลหิต แตอาการ อาการแสดง และการตรวจ วินิจฉัยไมไมพบวาติด

เชื้อในกระแสโลหิต  ใหเฝาระวังอาการผูปวยอยางนอยทุก 4 ช่ัวโมง เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงที่เขาเกณฑการวินิจฉัยการติด
เชื้อในกระแสโลหิต ใหรายงานแพทย  และปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิต 

     2.2 ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาติดเช้ือในกระแสโลหิต ใหการพยาบาล ดังนี้ 
1) ประเมินสภาพผูปวย ไดแกการรูสติ สัญญาณชีพ ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  การตรวจ

capillary refill และปริมาณปสสาวะ อาการแสดงของภาวะ shock หรือ pre-shock 

2) ประเมินเฝาระวังภาวะ acute respiratory distress syndrome

3) รายงานแพทยทันที เมื่อตรวจพบ MAP นอยกวา 60 มิลลิเมตรปรอท หรือ pulse pressure แคบนอยกวา
20 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเบาเร็ว และมีอาการ poor tissue  perfusion (capillary refill >2sec) ปสสาวะออกนอยกวา 
0.5 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมตอช่ัวโมงมีการเปลี่ยนแปลงของการรับรูสติ หายใจเร็วและตื้นมากกวา 24 ครั้งตอนาที 

4) การวางแผน (Planning) จัดลําดับในการใหการรักษาพยาบาลท่ีเรงดวน และรวดเร็วกอน บทบาทของ
พยาบาลในการประเมินและเฝาระวังติดตามอาการผูปวยเพื่อใหผูปวยใหไดรับการรักษาอยางถูกตองและตอเนื่อง                 

5. การประเมินและการเฝาติดตามอาการผูปวย
6. การสงสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ
7. ดูแลใหผูปวยไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ ตามแผนการรักษา และดูแลทางเดินหายใจใหโลง สะดวก โดยจัด

ทาท่ีทําใหปอดขยายตัวมากที่สุด และการดูดเสมหะอยางถูกตองทุกครั้ง 
8. ดแูลผูปวยใหไดรับความสุขสบาย
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                 9. ระมัดระวังและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในระยะท่ีระดับความรูสติลดลง ควรยกไมกั้นเตียงข้ึนเพื่อ
ปองกันการพลัดตกเตียง 
                10. การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล   
               11. สงเสริมใหผูปวยไดรับสารอาหารและแรธาตุที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย   
               12. การใหขอมูลผูปวยและญาติ ชวยลดและบรรเทาความเครียด  

          3. การวางแผนจําหนาย 

               3.1 เนนการปองกันสาเหตุของการติดเช้ือ เชน ปอดอักเสบ ติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะ แนะนําผูปวย ญาติ
หรือผูดูแลใหเขาใจแนวทางการดูแลและปองกัน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูปวยท่ีไมสามารถดูแลตนเองได 
               3.2 ประสานทีมดูแลตอเนื่อง ในกรณีผูปวยท่ีตองการการติดตามเยี่ยมบาน หรือผูปวยที่มีอุปกรณติดตัวกลับบาน 
เชน สายยางใหอาหาร สายสวนปสสาวะ ทอเจาะคอ  เปนตน  เพื่อรวมดูแลและวางแผนกอนจําหนายผูปวย 

 

การประยุกตใชความรูในกรณีศึกษา 
           ผูปวยหญิงไทย วัย 79 ป   EMS  ออกรับดวยอาการไข  หนาวสั่น  ถายเหลว   จากการตรวจรางกาย ซักประวัติ  
แพทยวินิจฉัย Acute  Gastroenteritis  with  Severe  sepsis  ไดรับการรักษาตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเช้ือในกระแส
โลหิต( Clinical  Practice  Guideline  Sepsis )  และการติดตามอาการตาม  แนวทางการพยาบาลผูปวยติดเช้ือในกระแส
โลหิต  จากการติดตามอาการพบวาผูปวยมีภาวะช็อค (Septic shock) และระดับความเขมขนของออกซิเจนในเลือดลดลง  
ไดรับการรักษาคือ วิธีการชวยหายใจโดยใชเครื่องชวยหายใจชนิดไมตองใสทอชวยหายใจ ( Noninvasive ventilation :NIV ) 

ใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง ( Central  line) เพื่อประเมินสารนํ้าและเพ่ิมยากระตุนความดันโลหิต   ติดตามอาการ
อยางใกลชิด  ผูปวยยังไมปลอดภัยจากภาวะช็อค ไดรับยา Hydrocortizone iv drip และเปลี่ยนยา Antibiotic หลังเขารับ
การรักษาวันที่ 4     ถอดเคร่ืองชวยหายใจชนิดไมตองใสทอชวยหายใจ  และในวันที่7 หลังเขารับการรักษา Off Inotropic 

drug ได  ผูปวยอาการทุเลา จําหนายกลับบานและนัดติดตามผลการรักษา 2 สัปดาห รวมนอนรักษาในโรงพยาบาลรวม 9 วัน   
 

วิเคราะหกรณีศึกษา 
Severe sepsis /Septic shock ขอมูลวชิาการ ขอมูลผูปวย 
1.การวินิจฉัย 1.SIRS  อยางนอย 2 ขอ 1.มีไข  40 องศาเซลเซียส 

2.ชีพจร 136 ครั้งตอนาที 

3.อัตราการหายใจ 24 ครั้งตอนาที 

4.WBC 25,600เซลลตอลูกบาศกมิลลเิมตร 
2.มีแหลงการติดเชื้อ 2.ถายเหลว 4-5 ครั้ง   
3. SOS Score ≥ 4 3. SOS Score =7 

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยแรกรับ คือ Severe sepsis คือ ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตรุนแรง  
จาก 1) SIRS 4 ขอ 2) อาการถายเหลว เปนสาเหตุของการติดเชื้อ 3) 3. SOS Score =7  

2.การรักษา 1. การใหยาปฏิชีวนะและ
ควบคุมแหลงการติดเชื้อ 

1.Ceftriaxone  2 gm  iv OD 
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2. การรักษาระบบไหลเวียน
เลือดใหปกต ิ

2.1 NSS 1000 ml iv load 2500 ml  then 

60 ml/hr 

2.2 USG 

2.3 Norepinephine 4 mg  in 5%D/W 100 
ml iv เริ่ม 5 ml /hr 

2.4 On Central line 

ไดรับการรักษาตามแนวทางเพ่ือ Safety goal ภายใน 6 ช่ัวโมงแรก โดยการเจาะเลือดเพาะเชื้อและใหยาปฏิชีวนะทันทีหลัง
เจาะเลือดสงตรวจ ใหสารนํ้า 1500 มิลิลิตรภายใน 1 ช่ัวโมงแรก  ผูปวยไดสารนํ้า 1000  มิลลลิิตร มกีารประเมินสารน้ําใน
รางกายดวยการ Ultrasound แตหลังจากการติดตามอาการพบวาผูปวยมีภาวะช็อค ตองใหยาเพิม่ความดันโลหิต 
3.การพยาบาล 1. การคัดกรอง

-ซักประวัต ิ

-SIRS 

-SOS Score 

1.SIRS  = 4 ขอ
2.SOS Score  = 7 

3.การซักประวตัิ  อาการสําคัญ คือ
ถายเหลว 4-5 ครั้ง มีไข 3 ชม.กอนมารพ. 

2. การประเมิน
-V/S 

- SOS Score 

-ติดตามผลแลป 

1. SOS Score  ทุก 2 ชม.
2.V/S ทุก 15 นาที
3.Urine  out put ทุก 2 ชม.

3. การรายงานแพทย
-MAP< 65 

-Urine < 0.5 ml/kgBW/hr 

-หายใจเหนื่อย RR >24 ครั้งตอ
นาที 

1.หลังจาก Load NSS BP 86/56 mmHg

รายงานแพทย ทํา Ultrasound  bedside 

ปริมาณนํ้าเพียงพอ จึงใหการรักษาเพิ่มให 
Inotropic drug และทํา Central line 

2.ผูปวยหายใจเหนื่อย RR 40 ครั้งตอนาที O2

Sat 80 % รายงานแพทย เจาะ ABG และให 
On Face  mask  with  BIPAP 

Severe sepsis /Septic shock ขอมูลวิชาการ ขอมูลผูปวย 
4. การวางแผนจําหนาย 1. ให Antibiotic ครบ

2.ติดตามผลการรักษาและ
ควบคุมอาการโรครวม 

3.วางแผนรวมกับทีมตดิตาม
เยี่ยมบานเพื่อดูแลผูปวยตอเน่ือง 

ผูปวยอาการดีขึ้น  ไมมไีข ไมมีถายเหลว  
รับประทานอาหารได  V/S ปกติ Off 

Inotropic drug  หายใจไมเหนื่อย หายใจได
เอง  ปริมาณสารนํ้าในรางกายเพียงพอ  
ปสสาวะออกดี  สามารถควบคุมอาการโรครวม
ได แพทยจําหนายกลับบานรวมรกัษาตัวใน
โรงพยาบาล 9 วัน นัดตดิตามผลการรักษา 2 
สัปดาห ประสานทีมเยีย่มบานมาเตรียมความ
พรอมกอนกลับบาน  
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กิจกรรมการพยาบาล 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 

ระยะแรกรับ 

    1.ผูปวยมีภาวะช็อคเนื่องจากการติดเช้ือในกระแสโลหิต  
    2.ผูปวยมีภาวะเนื้อเยื่อรางกายไดรับออกซิเจนไมเพียงพอเน่ืองจากการหายใจไมมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายการพยาบาล  เพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะช็อคและเน้ือเยื่อไดรับออกซิเจนเพียงพอ 

การพยาบาลระยะแรกรับ 

        เนนการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผูปวยติดเช้ือในกระแสโลหิตและการรายงานแพทยอยางรวดเร็ว ผูปวยเกิด
ภาวะช็อค แตไดรับการประเมินภาวะช็อคไดทันเวลา และใหการรักษา ไดรับสารน้ํา และไดยากระตุนความดันโลหิต  มีการ
เฝาระวังอาการอยางใกลชิด ตอเนื่อง ทําใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะช็อค 

       ในขณะเกิดภาวะช็อครางกายผูปวยไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ ไดรับการแกไขปญหาโดยใชเครื่องชวยหายใจชนิดไมตอง
ใสทอชวยหายใจ และปรับใหเหมาะสมกับความตองการของผูปวย พยาบาลไดจัดทานอน ปรับออกวิเจน และประเมินอาการ 
รวมถึงการใหกําลังใจผูปวย ทําใหผูปวยปลอดภัย ไมมีภาวะพรองออกซิเจน 

ระยะตอเนื่อง 
 1..ผูปวยมีภาวะไมสมดุลของสารนํ้า  เนื่องจากไตเสียหนาที่ 
     2. ผูปวยไมสุขสบายจากการเจ็บปวยเน่ืองจากการใสอุปกรณทางการแพทยและการพยาบาล                         
     3. ผูปวยและญาติมีความวิตกกังวลตอการเจ็บปวยเนื่องจากภาวะช็อกเปนภาวะที่คุกคามตอชีวิต 

การพยาบาลระยะตอเนื่อง 
       การพยาบาลที่สําคัญในระยะตอเนื่องหลังจากผูปวยพนภาวะวิกฤต คือการเฝาระวังภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะการดูแล
การไดรับสารน้ําอยางเพียงพอ ผูปวยไดรับการประเมินความเพียงพอของสารน้ํา มีการบันทึกจํานวนนํ้าเขาและออก ทุ ก 4
ช่ัวโมง  ทําใหไดรับการประเมินภาวะไมสมดุลของสารนํ้าไดทัน มีการสงเลือดดูคาการทํางานของไตและแกไขภาวะไตสูญเสีย
หนาท่ีโดยการใหสารนํ้าอยางเพียงพอ 

       ผูปวยท่ีมีภาวะคุกคามตอชีวิต มีอุปกรณชวยชีวิตมากมายแตอุปกรณทั้งหลาย สงผลใหผูปวยไมสุขสบาย เจ็บปวด และ
ภาวะจิตใจผูปวยและญาติมีความวิตกกังวลสูง  พยาบาลเปนผูที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของอุปกรณตางๆ    ใหการ
พยาบาลอยางนุมนวล บอกและอธิบายใหผูปวยรับทราบเมื่อใหการพยาบาล และเสริมพลังอํานาจของผูปวยและญาติในการ
กาวผานภาวะวิกฤติ 
ระยะจําหนาย  
   1. ผูปวยและญาติขาดความรูและความพรอมในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน 

การพยาบาลระยะจําหนาย  
        พยาบาลประเมินความพรอมในการดูแลตนเองเมื่อกลับบานเนื่องจากผูปวยเปนผูสูงอายุ อธิบายแผนการรักษาพยาบาล 
สาเหตุของการเจ็บปวย แกผูปวยและญาติ เนื่องจากสาเหตุการติดเชื้อในกระแสโลหิตครั้งนี้มาจากอาการทองเสีย แนะนําญาติ
ในการเตรียมอาหารใหผูปวยที่รับประทานงาย ปรุงสุก ประสานทีมติดตามเยี่ยมบาน เพื่อรวมเตรียมความพรอมของผูปวย
กอนกลับบาน. แนะนําเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  แนะนําญาติในการดูแลผูปวย การสังเกตอาการผิดปกติและการมาตรวจตาม
นัด 

บทสรุป 

         การติดเช้ือในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (Septic shock) เปนภาวะวิกฤตที่มีความสําคัญ อัตราการเสียชีวิตสูง  เปน
ภาวะวิกฤตที่เปนอันตรายตอชีวิตผูปวย ซึ่ง การติดเช้ือในรางกายมีผลกระทบตออวัยวะภายในรางกายในระยะแรก รางกายมี
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กลไกในการปรับตัวใหอยูในภาวะสมดุล  การใหการดูแลรักษาท่ีถูกตองเหมาะสม  อยางรวดเร็ว จะสงผลใหปวยจะคืนสูสภาวะ
ปกติ  แตถาไมไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม  อวัยวะตางๆ จะทํางานลมเหลว และอาจสงผลใหผูปวยเสียชีวิตได  
         พยาบาลซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับ  การคัดกรองผูปวยเพ่ือนําสูการปฏิบัติตาม CPG และ
การดูแลตอเน่ืองเพ่ือเฝาระวังอาการ จําเปนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา ภาวะช็อค การ
ประเมินสภาพผูปวย  รายงานแพทยเมื่ออาการผิดปกติ   ซึ่งเปนการทําใหผูปวยปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามชีวิต ตลอดจน
ปองกันภาวะแทรกซอนจากการที่เกิดภาวะช็อคเปนเวลานาน และลดระยะเวลาในการอยูในโรงพยาบาล  

ขอเสนอแนะ 
1. พยาบาลตองมีความรูและความเขาใจในการใช Protocol Severe sepsis และSeptic shock

2. พยาบาลจะตองมีทกัษะ ความรู ความสามารถในการประเมินผูปวย การวางแผนการพยาบาล  การประเมินซ้ําให
ครอบคลุมปญหาของผูปวย   พรอมทั้งความสามารถในการประเมินภาวะฉุกเฉิน อาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย เพื่อรายงาน
แพทยและใหการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน 

3. พยาบาลตองมีความรูความสามารถในการดูแลผูปวยที่ใชยาที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drugs) ตลอดจนมี
ความรูในเรื่องของการฟนฟูสภาพผูปวย  

4. พยาบาลควรใชเทคนิคการถายทอดความรูใหแกผูปวยดวยวาจาท่ีเขาใจงาย  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กระตุนให
ผูปวยและครอบครัว  ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลตนเอง  และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรม แบบแผนการดําเนินชีวิต แบบคอยเปนคอยไปเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. ควรมี Early  Warning Signs ในรายโรคท่ีสําคัญของแตละหอผูปวย และ Early  Warning Signs สําหรับผูปวย
ทั่วไป เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติแนวทางเดียวกัน 

6. ควรจัดทําแนวทางการอยูปวยและจําหนายของหอผูปวยวิกฤติ  เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการของผูปวยท่ีมีภาวะวิกฤติ
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บทคัดยอ 
การศึกษาการพยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหักท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม มีวัตถุประสงคเพื่อ 

พัฒนาการพยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหักไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม ซึ่งพยาบาลตองมีความพรอม ท้ังดานความรู 
ความสามารถในการใหการพยาบาลผูปวย เพื่อใหผูปวยปลอดภัยและกลับไปใชชีวิตประจำวันไดเหมือนเดิม การพยาบาล
ผูปวยกระดูกสะโพกหักท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม แบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะกอนผาตัด ระยะหลังผาตัดและ
ระยะจำหนายซ่ึงเปนระยะที่เตรียมความพรอมเพ่ือกลับไปอยูที่บาน จึงจำเปนตองไดรับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ และมี
แนวทางการดูแลผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะถึงแมวาวิธีการรักษาโดยการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตถาการดูแลผูปวยไมถูกตองเหมาะสม จะทำใหเกิดภาวะแทรกซอนหลังผาตัดได พยาบาลเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการ
ดูแลผูปวยในทุกระยะของการเจ็บปวย จากการศึกษาพบวา ในระยะกอนผาตัดมีการพยาบาลดังน้ี เพื่อลดอาการปวดบริเวณ
สะโพกเน่ืองจากกระดูกสะโพกหัก ชวยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เตรียมความพรอมกอนผาตัดเนื่องจากเปนผูสูงอายุ
และมีโรคประจำตัว ในระยะหลังผาตัดมีการพยาบาลดังนี้ ปองกันภาวะช็อกจากการเสียเลือด ลดอาการปวดแผลผาตัด เสี่ยง
ตอการเกิดภาวะขอสะโพกเทียมเคลื่อน ทองผูก ภาวะแทรกซอนจากแผลกดทับ และระยะจำหนายใหคำแนะนำเตรียมความ
พรอมในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบาน 
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Nursing Care for patient with Hip fracture Undergoing Hip Arthroplasty 
Oraya Khemtong* 

Chophya abhaibhubejhr Hospital 

*orayakhe@gmail.com

Abstract 
A study of nursing patient with hip fracture who received hip replacement surgery. Aims to 

development of nursing patient with hip fracture receiving hip replacement surgery. The nurse must be 

ready. Both knowledge ability to provide nursing care to patients In order to keep patients safe and 

return to daily life as before nursing care for patient with hip fracture undergoing hip replacement 

surgery is divided into 3 phases, namely the preoperative period. Postoperative period and discharge 

period, which is the preparation period to return to home Therefore needs to be supervised by a 

multidisciplinary team And have effective guidelines for patient care Because although the method of 

treatment by hip replacement surgery is more effective but if the care of patients is incorrect and 

suitable Will cause complications after surgery nurses play an important role in caring for patients at 

every stage of the illness. From the study found that in the preoperative period, there should be nursing. 

To reduce pain in the hip due to hip fractures help with daily activities prepare before surgery because 

they are elderly and have underlying diseases the postoperative period, providing nursing prevent shock 

from losing blood. Reduce surgical pain. At risk of hip joint dislocation or constipation, complications 

from pressure ulcers selling period, advise, prepare to take care of oneself when returning to home 

    

บทนำ 
กระดูกสะโพกหักเปนปญหาหนึ่งที่มีอุบัติการณการเกิดสูงขึ้นตามอายุของประชากรที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุสวนใหญ

เกิดจากอุบัติเหตุ  การพลัดตกหกลม ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของกระดูก การเกิดกระดูกหักในผูสูงอายุนับเปนปญหาสำคัญทาง
สาธารณสุขในระดับนานาชาติ เปนสาเหตุที่สำคัญของการรับไวในโรงพยาบาล  และพบวาอัตราตายจะสูงสุดในชวง 6 เดือน
แรกหลังจากเกิดกระดูกสะโพกหัก มีคุณภาพชีวิตท่ีแยลงเปนภาระตอญาติและครอบครัวในการดูแล  โดยพบวาภายหลังการ
เกิดกระดูกสะโพกหักรอยละ  22 ของผูปวยไมสามารถเดินได  และประมาณ 1 ใน  3 ของผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได
และตองการการดูแล (เกสร จรรยารัตนและคณะ, 2562) 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร มีจำนวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาในภาวะกระดูกสะโพกหักไดรับการผาตัด
บริเวณกระดูกตนขาสวนคอ พ.ศ.2560  จำนวน 11 ราย พ.ศ. 2561  จำนวน 14 ราย พ.ศ.2562  จำนวน 13 ราย มารับ
บริการ ซึ่งตองไดรับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดและไดรับการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

การดูแลผูปวยมีกระดูกสะโพกหัก  มีจุดประสงคปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบ การติดเช้ือ ขอยึดติด 

กลามเน้ือลีบ ผลกระทบจากภาวะกระดูกสะโพกหักจากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหวไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เปน
ความเจ็บปวยที่ตองพึ่งพาและเปนภาระของผูอื่น ทำใหผูปวยเกิดความรูสกึดอยคา  หมดหวังและสูญเสยีคุณคาในตัวเอง  กอใหเกิด
ความเครียด และนำไปสูภาวะซึมเศราได ดังนั้นพยาบาลในหอผูปวยเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผูปวย ไมใหเกิด
ภาวะแทรกซอน เมื่อผูปวยมีอาการทุเลาจากโรค มีการใหคำแนะนำดูแลผูปวยเม่ือกลับไปอยูที่บาน มีการติดตามเยี่ยมบานโดย
ทีมดูแลตอเน่ือง เพือ่ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ตำแหนงของกระดูกสะโพกหักที่พบบอย 
1. การหักของกระดูกที่เกิดภายในขอและเบาของขอสะโพก (intracapsular fractures) หรือการหัก ของกระดูกคอ

ของกระดูกตนขา ประกอบดวย การหักบริเวณแนวใตหัวกระดูกตนขา (subcapsular fractures) และการหักของกระดูกผาน
แนวของคอของกระดูกตนขา (transcervical fractures) ภาวะกระดูกตนขาสวนคอหัก (femoral neck fracture) พบไดใน
ทุกกลุมอายุ แตจะพบมากในผูสูงอายุเม่ือเกิดการลม ภาวะนี้มักพบสัมพันธกับผูที่ มีโรคกระดูกพรุนรวมดวย การรักษาภาวะ
คอกระดูกสะโพกหักในผูสูงอายุนี้ถามีการหักเคลื่อน มักจะตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม โดยอาจจะเปลี่ยนท้ังหัว
กระดูกตนขาและ เบาสะโพก (total hip arthroplasty) หรือเปลี่ยนเฉพาะสวนหัวกระดูกตนขาโดยไมไดเปลี่ยน เบาสะโพก 

(hemiarthroplasty) ก็ไดเนื่องจากภาวะน้ีเบาสะโพกมักจะยังปกติอยู  
2. การหักของกระดูกที่เกิดภายนอกขอและเบาของขอสะโพก (extracapsular fracture) หมายถึง การหักของ

กระดูก Intertrochanteric fracture ระหวาง Greater และ Lesser trochanteric ซึ่งกระดูกมักแตกเปน 2-4 ช้ิน ตามความ
รุนแรงมักเกิดจากแรงกระทำโดยออม (indirect force) เกิดในผูสูงอายุหรือผูปวยอัมพาต ซึ่งมีภาวะกระดูกพรุนอยูแลว 
รวมกับสายตาไมดี การทรงตัวไมดี เม่ือลื่นหกลมจะเกิดแรงกระแทกหรือการบิดหมุนของกระดูกตนขา ซึ่งแรงกระทำไมรุนแรง
แตทำใหกระดูกหักได 

3. การหักของกระดูก Subtrochanteric fracture เปนการหักของกระดูกตนขาต้ังแตระดับ Lesser trochanter

และ สวนที่ต่ำลงไป 5 เซนติเมตร (หรือต่ำลงไปไมเกิน 2 นิ้ว) กระดูกหักบริเวณน้ีหายชาและติดผิดรูปบอย เนื่องจากกระดูก
บริเวณน้ีเปนกระดูกเนื้อแข็ง (cortical bone) กระดูกบริเวณนี้รับแรงกระทำสูงมากและมีแรงดึงจากกลามเนื้อรอบบริเวณ
กระดูกหัก กระดูกหักเกิดจากแรงกระแทกโดยตรง ซึ่งผูสูงอายุอาจหักไดแมไดรับอุบัติเหตุเล็กนอยทกระดูกมักไมแตกเปนช้ิน
ยอย และมักเปนการหักรูปเกลียวจากแรงบิด 

อาการแสดง 
อาการปวดจากขอสะโพกจะมีอาการปวดขณะเดินลงน้ำหนักหรือปวดเวลาขยับขอสะโพก บริเวณที่ปวดมักเปน

บริเวณขาหนีบ ตนขาดานหนาและดานใน อาการปวดจะอยูในระดับของตนขาจนถึงลูกสะบาไมต่ำกวาขอเขา หากผูปวยปวด
ต่ำกวาขอเขาตองพิจารณาวาการปวดนั้นสาเหตุ นาจะมาจากกระดูกสันหลัง หรือขอเขามากกวาขอสะโพก ถาอาการปวดน้ัน
มาจากขอสะโพกเมื่อ ตรวจโดยการขยับขอสะโพก โดยเฉพาะทาบิดเขาดานใน (internal rotation) ผูปวยมักจะมีอาการ ปวด
มากขึ้น การตรวจพิสัยการขยับของขอสะโพกจะลดลง สวนในรายที่เปนมากมีการยุบตัวหรือ เคลื่อนออกของหัวกระดูกสะโพก
จะตรวจพบขาสั้นลงดวย (อภิชาติ กาศโอสถ, 2562)   

ชนิดของการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม 

1. การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมชนิดไมมีเบา (hemiarthroplasty) การผาตัดชนิดนี้ จะเลือกใชกับผูปวยที่มี
พยาธิสภาพของหัวกระดูกตนขาอยางเดียว โดยที่ยังมีเปาสะโพกท่ีดี มักใชในผูปวยที่มีภาวะกระดูกคอสะโพกหัก ขอเทียมชนิด
นี้จะมีสวนหัวของโลหะ (femoral head prosthesis) ที่มีขนาดใหญเทากับหัวกระดูกตนขาเดิมของผูปวย ขอสะโพกเทียม
ชนิดไมมีเบา (hemiarthroplasty) แบงยอยออกเปน 2 ชนิดตามจำนวนผิวสัมผัสที่เคลื่อนไหวได ของบริเวณหัวขอสะโพก
เทียม คือ ผิวสัมผัสช้ันเดียว (unipolar hemiarthroplasty) และผิวสัมผัส 2 ช้ัน (bipolar hemiarthroplasty) 

2. การเปลี่ยนขอสะโพกเทียมแบบทั้งหมด (total hip replacement, THR หรือ Total hip arthroplasty,

THA) คือการผาตัดที่เปลี่ยนทั้งหัวกระดูกตนขา (femur) และเบากระดูก โดยเอาสวนของกระดูกท่ีตายและเสื่อมออก แลว
แทนที่ดวยขอเทียมเปนชุด (prosthesis) ที่ประกอบดวยเบาเทียมหัวกระดูก ตนขาเทียมที่มีลักษณะคลายลูกบอล และสวนกานที่
จะถูกยึดอยูในโพรงกระดูกตนขา            
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สรุปกรณีศึกษา 
ผูปวยหญิงไทย อายุ 79 ป refer จากโรงพยาบาลชุมชน 1 วันกอนมา หกลม หลังหกลมเดินไมได ปวดสะโพก

ขวา แรกรับที่หองฉุกเฉิน รูตัวดี ความดันโลหิต 135/85 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 37.3 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 คร้ังตอนาที 

อัตราการหายใจ 18 ครั้งตอนาที O2 sat 100 เปอรเซ็นต การวินิจฉัยเปน Closed fracture right femoral neck ซักประวัติ
ไมแพยา ไมแพอาหาร มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง รับยาตอเนื่องไมเคยขาดยา ใหการรักษาโดยให on Skin traction 

ถวงน้ำหนัก 2 กิโลกรัม tramadol 50 mg v prn for pain ทุก 8 ช่ัวโมง pain score 3 คะแนน(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

แพทยวางแผนการผาตัดและนัดคุยกับญาติผูปวย ปรึกษาอายุรแพทย เพื่อวางแผนการผาตัด 
ระยะกอนผาตัด 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 ปวดบริเวณสะโพกขางขวาเน่ืองจากกระดูกตนขาขวาสวนคอหัก 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. จำกัดการเคลื่อนไหวของผูปวยโดยการดึงถวงน้ำหนักผานผิวหนังที่ขาขางขวา (skin traction) ถวงน้ำหนัก 2

กโิลกรัม ดูแลการดึงถวงน้ำหนักใหเปนอยางมีประสทิธิภาพ โดยเทาผูปวยจะตองไมเลือ่นชิดติดปลายเตียง  เชือกอยูบนลูกรอก 

น้ำหนักที่ถวงไมแตะขอบเตียง  น้ำหนักท่ีใชถวงตองแขวนลอยอิสระ 
2. ใหยาบรรเทาอาการปวด tramadol 50 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดำเวลาปวด หางกันทุก 8 ช่ัวโมง
3. พูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจ  แนะนำใหญาติผูดูแลผูปวยชวนพูดคุย อานหนังสือใหผูปวยฟง
4. จัดสิ่งแวดลอมใหสงบ และดูแลใหผูปวยพักผอนอยางเพียงพอ ตามความตองการ

การประเมินผล ผูปวยมีอาการปวดสะโพกซาย  ระดับความเจ็บปวด 2-3  คะแนน  
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 2 มีภาวะโพแทสเซียมต่ำ 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินภาวะโพแทสเซียมต่ำจากอาการ ระดับความรูสึกตัดลดลง ซึม สับสน ออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง
คลื่นไสอาเจียน  เบื่ออาหาร  ถายเหลว 

2. ดูแลใหผูปวยไดรับประทานยาตามแผนการรักษา elixir kcl  30 มิลลิลิตร ทุก 3 ช่ัวโมง 3 ครั้ง
3. แนะนำใหผูปวยรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย เชน กลวย  สม หลีกเลี่ยงของหมักดองและอาหาร

รสจัดทุกชนิด 

4. ติดตามผลการตรวจอิเลคโตรไลต  คาโพแทสเซียม หลังจากผูปวยไดรับยาตามแผนการรักษา เพ่ือประเมินภาวะ
สมดุลของอิเลคโตรไลตในรางกาย 

การประเมินผล ผูปวยรูสึกตัวดี ไมมีอาการซึมหรือสับสน  ไมมีคลื่นไสอาเจียนหรือถายเหลว คาโพแทสเซียมซ้ำไดคาปกติ  
( 4.3 mmol/L)  

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 3 มีโอกาสเกิดความไมพรอมกอนผาตัด 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. สงปรึกษาแพทยอายุรกรรมและวิสัญญีแพทยเพื่อรวมประเมินเสี่ยงและวางแผนการรักษาผูปวยในการรับการผาตัด
2. แพทยอายุรกรรมวางแผนการรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  สำหรับการผาตัดเปน ให amlodipine

(5 มิลลิกรัม) 1 เม็ดหลังอาหารเชา จนถึงวันผาตัด วันผาตัดเวลา 8.00 น. ให amlodipine (5 มิลลิกรัม) 1 เม็ด ใหดื่มน้ำขณะ
รับประทานยาได 30 มิลลิลิตร  

3. เตรียมผูปวยกอนผาตัด โดยจองเลือด  1 ยูนิต  งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน  ใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
acetar 1000 มิลลิลิตร  อัตราการไหล 60 มิลลิลิตรตอช่ัวโมง  ตั้งแตเวลา 24.00   

1085



5 

การประเมินผล 
ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมกอนผาตัด โดยสงปรึกษาแพทยอายุกรรมและวิสัญญีแพทย  เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง

และรวมวางแผนการรักษากอนผาตัด  ผูปวยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมตามแผนการรักษา 
ระยะหลังผาตัด  

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 4 มีภาวะซีดจากการเสียเลือดขณะผาตัด 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 ครั้ง ทุก  30 นาที  2 ครั้ง ทุก 1 ช่ัวโมงจนสัญญาณชีพปกติและตอไปทุก 4  ช่ัวโมง
2. ประเมินการช็อกโดยสังเกตอาการ กระสับกระสาย หนาซีด  ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็วมากกวา 100 ครั้งตอนาที  ความ

ดันโลหิต นอยกวา 90/60 มิลลิเมตรปรอท หายใจเร็วมากกวา 24 ครั้งตอนาที  ปสสาวะออกนอยกวา 30 มิลลิลิตรตอช่ัวโมง 
3. สังเกตเลือดจากผาปดแผลวามีจำนวนมากนอยเพียงใด  ออกเพ่ิมมากขึ้นหรือไม
4. สังเกตและบันทึกสารคัดหลั่งจากขวดระบายสุญญากาศท่ีตอจากแผลผาตัด
5. เจาะระดับความเขมขนของเลือดหลังผาตัด  ถานอยกวา 30 เปอรเซ็นต รายงานแพทยเพื่อใหการรักษาเพิ่มเติม

การประเมินผล ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมขางขวาหลังผาตัดผูปวยรูสึกตัวดี สัญญาณชีพ 37.3 องศาเซลเซียส   

ชีพจร 84 คร้ังตอนาที  อัตราการหายใจ  18 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 126/75 มิลลิเมตรปรอท  ความเขมขนของ
ออกซิเจนในเลือด 99 เปอรเซ็นต  แผลผาตัดที่สะโพกขางขวาปดกอสไมมีเลือดซึม  มีสายตอขวดระบายสุญญากาศจากแผล
ผาตัด 1 ขวด มีสารคัดหลั่งเปนเลือดออก 30 มิลลิลิตร เจาะหาคาความเขมขนของเลือดได 32 เปอรเซ็นต 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 5 เสี่ยงตอการเกิดภาวะขอสะโพกเทียมเคลื่อน 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินภาวะของการเลื่อนหลุดของขอสะโพกเทียม  เชน   อาการปวดบริเวณขอสะโพก  ขาผิดรูป  ความยาวของ

ขาท้ัง 2 ขางไมเทากัน  เพื่อทราบถึงอาการผิดปกติ และรายงานใหแพทยรับทราบ 

2. จัดทานอนใหผูปวยนอนหงาย จัดขาขางที่ทำผาตัดอยูในทากางออกประมาณ 15-30 องศา โดยใชหมอน
สามเหลี่ยมวางคั่นระหวางขาท้ัง 2 ขาง  หามงอหรือบิดสะโพกขวา 

3. แนะนำผูปวยและญาติเรื่องการพลิกตะแคงตัวท่ีถูกวิธีโดยขณะพลิกตะแคงตัวใหทุกสวนของรางกายผูปวยพลิก
ตะแคงไปพรอม ๆ กัน และจะตองมีหมอนค่ันระหวางขาไวตลอดเวลา  ใหขากางออกเสมอ 

4. สงผูปวยทำกายภาพบำบัดตามแผนการรักษา  ออกกำลังกายที่เนนสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ และออกแรง
เกร็งกลามเน้ือ การหัดเดินโดยใชอุปกรณชวยเดิน  

5. เมื่อขับถายใหใชหมอนอนชนิดแบน (orthopedic bed pan)

6. หลังทำผาตัด 2-3 วัน ชวยเหลือใหผูปวยลุกนั่งบนเตียง ขณะนั่งหามโนมตัวไปขางหนา และงอขอสะโพกเขาหา
ลำตัวเกิน 90 องศา  

7. แนะนำไมใหผูปวยไขวขา หรือนั่งไขวหาง
การประเมินผล 

ผูปวยสามารถเดินไดโดยใชอุปกรณชวยเดิน  เคลื่อนไหวขาขางที่ทำผาตัดไดในแนวปกติ ไมมีการเลื่อนหลุดของขอ
สะโพกเทียมผูปวยและญาติสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำไดถูกตอง 
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 6 ไมสุขสบายเนื่องจากปวดแผลผาตัด 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินอาการปวดแผล โดยการสอบถามระดับความเจ็บปวด สังเกตสีหนา อยางตอเนื่อง
2. จัดทานอนใหผูปวยอยูในทาที่สุขสบาย  วางหมอนสามเหลี่ยมระหวางขา หามงอหรือบิด สะโพกขวา
3. ดูแลใหไดรับยาแกปวดตามแผนการรักษาของแพทย  และสังเกตอาการขางเคียงของยา  tramadol 50

มิลลิกรัม ฉีดเขาทางหลอดเลือดดำเวลาปวด หางกันทุก 6 ช่ัวโมง อาการขางเคียง คือ คลื่นไสอาเจียน ผูปวยมีอาการคลื่นไส
อาเจียนให plasil 10 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ และใหยาลดอาการปวด ketorolac 30 มิลลิกรัม เขาหลอดเลือดดำ ทุก 12

ช่ัวโมง 
การประเมินผล 

ผูปวยมีแผลผาตัดท่ีสะโพกขวา และไมมีเลือดซึม  ระดับความเจ็บปวด 3 คะแนน 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 7 เสี่ยงตอการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. จัดทานอนใหขากางออก ไมใหขอเขาและขอสะโพกอยูในทาเหยียดเกินไป
2. วางขาขางผาตัดบนหมอน 1 ใบ
3. แนะนำการบริหารกลามเนื้อและขอ โดยการกระดกปลายเทาข้ึนลงบอย ๆ  เพื่อเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
4. ออกกำลังขาท้ังสองขางโดยการเกร็งกลามเนื้อตนขากดเขาลงกับท่ีนอน
5. แนะนำใหผูปวย หากมีอาการกดเจ็บบริเวณนองหรือขาหนีบ เปนตะคริว ขาบวม ชา ใหแจงพยาบาล
6. สังเกตอาการบวมตึง สีผิว ชีพจรปลายเทาท้ังสองขาง และสอบถามอาการปวดนองและขา

การประเมินผล 
ไมเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันท่ีขา ไมบวมตึง ผิวหนังบริเวณขาไมบวมแดง ไมมีอาการชา ไมมีอาการกดเจ็บบริเวณนอง 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 8 ผูปวยไมสุขสบายเนื่องจากทองผูก 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมินการขับถายอุจจาระทุกวัน
2. สวนอุจจาระดวย unison

3. ดูแลให senokot 2 เม็ด กอนนอน
4. กระตุนใหดื่มน้ำ 1500-2000 มิลลิลิตร ชวยกระตุนใหมีการเคลื่อนไหวของลำไสทำใหอุจจาระเคลื่อนเขาสูสำไส

ใหญไดเร็วขึ้น อาจดื่มน้ำในรูปของ น้ำผลไม เชน น้ำสม น้ำสับปะรด นมเปรี้ยว ควรหลีกเลี่ยง ชา กาแฟ เพราะสารพวกนี้จะ
ขับน้ำออกในระบบปสสาวะทำใหการเคลื่อนไหวของลำไสลดลง 

5. แนะนำใหรับประทานอาหารท่ีมีกาก ผัก เชน ตำลึง ผักกาด ผักบุง ผลไม เชน มะละกอสุก กลวย สม แตงโม
6. ในขณะขับถายจัดสิ่งใหเปนสวนตัว กั้นมานใหมดิชิด เพื่อความเปนสวนตัวและไมเรงรีบ
7. ไมกลั้นอุจจาระ เพราะถากลั้นอุจจาระทำใหอุจจาระในลำไสใหญถูกดูดซึมน้ำไปมาก จนแข็งทำใหถายลำบาก

การประเมินผล หลังผาตัดวันท่ี 5 ผูปวยถายอุจจาระ อาการแนนอึดอัดในทองลดลง 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 9 เกิดแผลกดทับจากการจำกัดการเคลื่อนไหว 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ชวยพลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมง  โดยแนะนำญาติใหมีสวนรวมในการดูแลผูปวย เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ
เพิ่มขึ้น และทำใหแผลกดทับท่ีกนหายเร็ว 

2. ใหผูปวยนอนท่ีนอนลม  เพ่ือลดแรงกดทับท่ีผิวหนังสวนตาง ๆ ปองกันเกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้น
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3. ประเมินลักษณะของผิวหนังบริเวณที่ถูกกดทับวามีรอยแดง มีแผลหรือมีการลอกของผิวหนังหรือไม แนะนำญาติ
ในการดูแลความสะอาดรางกายผูปวย   โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณหลัง    กนกบไมใหอับช้ืน ผาปูที่นอนสะอาดเรียบตึง ไมเปยก
ช้ืน เพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับเพ่ิม 

4. ทำแผลกดทับใหทุกวัน สังเกตขนาดของแผล เนื้อตาย
การประเมินผล 

ผูปวยไดรับการทำแผล แผลแดงดี ระดับ 2 ไมมีแผลกดทับใหม แผลกดทับเล็กลง  
ระยะจำหนาย 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลท่ี 10 เตรียมความพรอมผูปวยและญาติในการดูแลตนเอง เมื่อกลับไปอยูบาน 

กิจกรรมการพยาบาล 
ใหคำแนะนำผูปวยดังตอไปนี้ 
1. สงขอมูลการเจ็บปวยใหหนวยงานศูนยดูแลตอเน่ืองเพื่ออกไปเยี่ยมผูปวยที่บาน ใหดูแลตอเน่ืองเรื่อง แผลกดทับ

การดูแลสายสวนปสสาวะ การปฏิบัติตัวหลังผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม 

2. ใหคำแนะนำเรื่องการทำแผลกดทับ
3. ใหคำแนะนำเรื่องการดูแลสายสวนปสสาวะ
4. หามงอสะโพกมากเกิน 90 องศา  เพราะอาจทำใหขอสะโพกเทียมที่ใสไวหลุดได
5. หามไขวขาขณะท่ีอยูในทานอน  น่ังหรือยืน  โดยเฉพาะเอาขาขางที่ปวดไขวขาขางดี
6. หามนั่งเกาอ้ี หรือเตียงที่เตี้ยเกินไป และหามนั่งยอง ๆ ควรเลือกเกาอี้ท่ีสูงพอดีไมทำใหขอสะโพกงอมากกวา 90

องศา  ควรปรับเกาอ้ีใหสูงพอดี โดยการใชหมอนรองน่ังใหสูงขึ้น (เวลานั่งใหสะโพกอยูในระดับสูงกวาหัวเขา) 
7. ไมควรน่ังเกาอี้ท่ีไมมีที่วางแขน  เพราะท่ีวางแขนจะชวยเหลือผูปวยไดในขณะทีจ่ะลุกขึ้นยืน
8. ไมควรรีบรอนลุกขึ้นยืน จนกวาจะไดทาที่พรอมในการลุกเรียบรอยแลว คือ เลื่อนตัวมาริมเกาอี้ท่ีนัง่  แลวเหยียด

ขาขางที่ทำผาตัดออกไปใหอยูหนาขาขางดี  และงอขาขางดีเล็กนอย แลวจึงดันตัวขึ้นยืน  พยายามใหขาขางทำผาตัดอยูหนา
ขาขางดีเสมอ 

9. หามหมุนขอสะโพกทั้งเขาและออกพยายามใหอยูในทาตรงปกติ (Neutral Straight Position) ขณะนั่ง  ยืน
หรือเดิน 

10. หามนอนตะแคงทับขาขางดี  โดยไมมีหมอนรองระหวางขาท้ังสองขาง  เพราะจะทำใหขาขางทำผาตัดหุบเขา
มากเกินไป 

11. หามโนมตัว หรืองอสะโพกข้ึนมามากขณะใสรองเทา  หรือถุงเทาโดยปราศจากเครื่องชวย
12. หามโนมตัวมากเกินไป เมื่อกมเก็บของจากพ้ืน ถาจำเปนใหเหยียดขาขางท่ีทำผาตัดไปทางดานหลังเสียกอนแลว

ยอขาดีลงจึงกมตัวเก็บสิ่งของ 
13. รักษาสุขภาพอนามัยใหสมบูรณอยูเสมอ  เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง  สำหรับผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียม

การรักษาสุขภาพอนามัยไมดีพอ  จะทำใหรางกายติดเช้ือไดงาย และทำใหเกิดโรคได เชน  ไขหวัด  ทอนซิลอักเสบ  ปอดบวม 

และฟนผุ  เปนตน เชื้อโรคเหลานี้สามารถนำไปสูขอสะโพกเทียมไดโดยทางกระแสเลือด  อาจมีผลทำใหขอสะโพกเทียมอักเสบ
ได  เพื่อปองกันไมใหปญหานี้เกิดขึ้น  สุขอนามัยที่ควรปฏิบัติ  คือ 

13.1  รักษาความสะอาดของรางกาย  ปากและฟน และควรสวมเสื้อผาที่สะอาด 

13.2  รับประทานอาหารที่มีประโยชน  ไมควรรับประทานอาหารหมักดอง 
13.3  ไมสูบบุหรี่  ดื่มสุรา  หรือของมึนเมา 
13.4  ควรดื่มน้ำสะอาดอยางนอยวันละ 6 แกว 
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13.5  อยูในท่ีที่อากาศถายเทไดสะดวก 

13.6  พักผอนใหเพียงพอ 

13.7  ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ 

14. ควรระวังไมใหน้ำหนักตัวมากเกินไป เพราะจะทำใหขอสะโพกและขอเขารับน้ำหนักมากทำใหเกิดอาการปวดได 

15.   การใชเครื่องชวยเดิน เชน walker ไมค้ำยัน ตองขึ้นอยูกับความเห็นของแพทยวาควรจะเลิกใชเมื่อใด 

16. ควรงดทำงานหนัก เชน  แบกหาม  เพราะจะทำใหเกิดการเสื่อมของขอสะโพกเทียมเร็วขึ้น 

17. มาพบแพทยตามนัดทุกคร้ัง เพ่ือการรักษาท่ีตอเนื่อง และถูกตอง 
18. ถามีอาการผิดปกตขิองขอสะโพกขางที่ทำผาตัด เชน  ปวดเสียวเวลาเดิน  เคลื่อนไหวไดนอยลง  สวนของขอ 

สะโพกหมุนออก  ไดรับอุบัติเหตุตรงที่ขอสะโพก หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ  ใหรีบมาพบแพทยทันที แมจะยังไมถึงวันนัด 

19.  ใหคำแนะนำญาติใหคอยดูแลผูปวยชวยขณะเดินโดยใช walker เพื่อปองกันการหกลมเนื่องจากระยะแรก 

กลามเนื้อยังไมแข็งแรง 
การประเมินผล 
 ขอมูลการเย่ียมผูปวยที่บานไดรับการสงตอไปยังศูนยดูแลตอเนื่อง ผูปวยและญาติเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติตัวไดอยาง
ถูกตอง   
บทสรุป 

ผูปวยหญิงไทย อายุ 79 ป หกลม ปวดสะโพกขวา การวินิจฉัยเปน closed fracture rt femoral neck ซักประวัติ
ไมแพยา มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ปรึกษาอายุรแพทยเพื่อประเมินความพรอมในการผาตัด ใหการรักษาโดยทำ
ผาตัด cementless bipolar hemiarthroplasty  หลังผาตัดมีภาวะแทรกซอนคือ แผลกดทับ การเตรียมความพรอมกอน
จำหนาย พยาบาลเปนผูที่ใหความรูกับผูปวยและญาติในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยูบาน การจัดเตรียมสถานท่ีสิ่งแวดลอมให
เหมาะสม อาการที่ตองมาพบแพทย  เพื่อปองกันภาวะขอสะโพกเทียมเคลื่อนหลุด มีการสงตอหนวยเยี่ยมบาน การดูแลสาย
สวนปสสาวะ พยาบาลเปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลในทุกระยะของการเจ็บปวย การเตรียมผูปวยกอนผาตัด ระยะหลัง
ผาตัดและระยะฟนฟูสภาพหลังไดรับการผาตดัเปล่ียนขอสะโพกเทียม ดังนั้นการใหความรูเรื่องการพยาบาลผูปวยผาตัดเปลี่ยน
ขอสะโพกเทียม กับพยาบาลทุกระดับรวมถึงการปฐมนิเทศพยาบาลที่จบใหมจึงเปนสิ่งที่สำคัญ การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหักท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกเทียมจึงเปนสิ่งท่ีควรศึกษาพัฒนาตอไป 
เอกสารอางอิง 
เกสร จรรยารัตน ศรีนวล สถิตวิทยานันท และวรรณี สัตยวิวัฒน. (2556).  ตัวช้ีวัดคุณภาพดานผลลัพธทางการพยาบาล   

สำหรับผูปวยกระดูกสะโพกหักท่ีเปลี่ยนขอสะโพกเทียม. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 9 (31), 45-56. 

วันเฉลิม กลาหาญ. (2562).  การศึกษาผลผาตัดรักษากระดูกเบาขอสะโพกหักในโรงพยาบาลสิรินธร. กลุมงานออรโธปดิกส  

            กลุมภารกิจดานบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย. 
เสาวภา อินผา. (2557).  คูมือการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเปล่ียนขอสะโพกเทียม. ฝายการพยาบาล  

 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล. 

อภิชาติ กาศโอสถ. (2562).  การดูแลผูปวยกระดูกตนขาหักหลังไดรับการผาตัดยึดตรึงกระดูกภายใน. พยาบาลสาร,  
   46(4), 184-192. 

อัญชลี คันธานนท. (2556).  การพยาบาลผูสูงอายุกระดูกขอสะโพกหักท่ีมีโรคเรื้อรังรวมดวย : กรณีศึกษา. วารสารวิชาการ 
               แพทยเขต 11, 7 (2), 271-280.  
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การดูแลสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง  
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1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ 

ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ รวมไปถึงการมีสวนรวมในสังคม สงผลใหผูสูงอายุ
เกิดความเจ็บปวยไดงายกวาประชากรในกลุมอายุอื่น ๆ ดังน้ันผูสูงอายุควรไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวม  กลาวคือ การ
ดูแลภาวะสุขภาพที่ครบทุกองคประกอบในทุกมิติของบุคคล ไดแก กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ แบบบูรณาการ การนํา
แนวคิดพฤฒพลังซ่ึงเปนกระบวนการสรางโอกาสชวยใหกายภาพ สังคม จิตใจ  การมีสวนรวมจากครอบครัว และสังคม
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน บทความน้ีมีจุดมุงหมายในการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
แบบองครวมในทุกมิติที่สอดคลองตามองคประกอบเสาหลักดานสุขภาพของแนวคิดสภาวะพฤฒพลังซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน
ไดแก 1)ดานสุขภาพโดยการประเมินองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี สุขภาพของตนเอง สุขภาวะทางจิต ความพิการ ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมประจําพ้ืนฐาน ขอจํากัดของรางกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย  ในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันที่
ซับซอน การมองเห็นและการไดยิน 2) การสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน และ 3) การสงเสริมใหมีความมั่นคงหรือการมี
หลักประกันในชีวิตอีกดวย เพ่ือพัฒนาใหผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมีศักยภาพ และเปนผูที่ยังสามารถทําประโยชนแกตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ   ชุมชน   การดูแลแบบองครวม   แนวคิดพฤฒพลัง 

Holistic health Care for Elders in Community Based on 
the Concept of Active aging 

Suphatida Chanburee1*, Kamollabhu Thanomsat1
1Faculty of nursing ,  Nakhon Pathom Rajabhat university  

* E-mai: Suphatida@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The elders have changed physically, mentally, emotionally and participation in society. As a 
result, the elders have possibilities to ill than other age groups. Therefore, the elderly should receive 
holistic health care—physical, mental, social and spiritual health care should be integrated. The active 
aging concept developed by World Health Organization is a process of creating opportunities for 
physical, social, mental, participation from families and social support in order to enhance a better 
quality of life among elders in the community. The objective of this article is to review a holistic 
approach to caring for the elderly in all dimensions in accordance with the health pillars of the concept 
of energetic status, which consists of 3 components: 1) health care by evaluating different components a 
follows: self-rated health status, psychological well-being, disability, activities of daily living, functional 
limitation, exercise behavior, instrumental activity of daily living, vision and hearing, 2) promoting 
community participation and 3) promoting stability or security in life. This concept is a crucial concept 
that develops the elderly to be self-reliant with potential and who are still able to benefit themselves, 
their family, and society. 

Keywords: elderly,   community,   holistic health care,   active aging 

1090



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

1. บทนํา

สังคมสูงอายุ (aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวนมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป ท่ีมีจํานวนมากกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) องคการสหประชาชาติไดมีการแบงระดับ
การเขาสูสังคมสูงอายุของแตละประเทศไว 3 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 ระดับของการกาวสูสังคมสูงอายุ (aging society) คือ มี
จํานวนประชากรที่อายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ สวนระดับที่ 2 ระดับสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ (aged society) คือ การที่มีจํานวนประชากรอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ 
และสุดทายระดับที่ 3 ระดับสังคมผูสูงอายอยางเต็มที่ (super aged society) คือ มีจํานวนประชากรอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป
มากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556) 

ปจจุบันพบวา จํานวนประชากรของโลกมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปจากเดิม 
โดยเฉพาะกลุมผูที่มีอายุ 60 ป ซึ่งใน ค.ศ.2016 ประชากรโลกมีทั้งหมดประมาณ 7,433 ลานคน ในจํานวนน้ีเปนประชากร
อายุ 60 ปข้ึนไปมีจํานวนประมาณ 929 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรท้ังหมด และมีแนวโนมวาประชากร
โลกน้ันจะมีอายุสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนเชนน้ี สวนหน่ึงมาจากความเจริญการแพทย ทําใหผูคนมีอายุยืนยาว จํานวนอัตรา
การตายลดนอยลง ในประเทศไทยไดเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมาต้ังแตป พ.ศ. 2548 คือ มีจํานวนสัดสวนของผูสูงอายุคิดเปน
ประมาณรอยละ 10.3 ของประชากรท้ังประเทศ และยังคงมีแนวโนมของผูสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ อยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ีจากการคาดไวลวงหนาเกี่ยวกับปริมาณของประชากรของไทย พบวา ภายในป พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
สูงอายุโดยสมบูรณ และในป พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มที่ ซึ่งผูสูงอายุในกลุมน้ีจะกลายเปน
ประชากรกลุมใหญของประเทศในอนาคต ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนประชากรสูงอายุน้ัน เชื่อวามีสาเหตุสําคัญมาจากอัตรา
การเกิดของประชากรท่ีลดลง ในขณะที่ประชากรมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวมากข้ึน หรือมีอัตราการตายลดลง (คาสปาร พีค
,วาสนา อิ่มเอม, และรัตนาภรณ ตังธนเศรษฐ, 2558) แตอยางไรก็ตามสวนใหญผูสูงอายุ จะมีปญหาดานสุขภาพเน่ืองจากเปน
ความชรา เซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะตาง ๆ เสื่อมลงตามธรรมชาติ สงผลใหเกิดการเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ ซึ่งโรคที่มักพบใน
ผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง อัมพฤกษหรืออัมพาต เปนตน  

ทั้งน้ีนอกจากผูสูงอายุ เมื่อมีอายุมากข้ึนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายแลว ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดาน
จิตใจ รวมไปถึงการมีสวนรวมในสังคม โดยถึงแมในสังคมปจจุบันถึงแมจะพบผูสูงอายุสวนใหญยังคงอาศัยอยูกับลูกหลานก็
ตาม แตพบวาสัดสวนของผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตามลําพังในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ผูสูงอายุอยูลําพังกับคูสมรสมี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน ผูสูงอายุเปนวัยที่ตองมีการดูแลสุขภาพเฉพาะแตกตางจากวัยอื่น ๆ การทําความเขาใจกับวิถีการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีการจัดการตนเองไดเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพแข็งแรงท้ังดานรางกายและจิตใจ เพ่ือ
ลดปญหาของผูสูงอายุกับครอบครัว และสังคม ซึ่งการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุที่ดีน้ันควรใหการดูแลตามแนวคิดการดูแลภาวะ
สุขภาพแบบองครวม (holistic health) หมายถึง การดูแลภาวะสุขภาพที่ครบทุกองคประกอบในทุกมิติของบุคคล ไดแก กาย 
จิต สังคม และจิตวิญญาณ และตองพิจารณาทุกสิ่งที่เกี่ยวของสัมพันธกันท้ังหมด เนนท่ีตัวบุคคลมากกวาการเจ็บปวย หรือ
อาการของโรค สอดคลองกับความหมายภาวะสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO) ที่ตองการใหประชาชนมีสุขภาวะที่
สมบูรณครบทุกมิติเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังเปนการเนนถึงทางเลือกของกิจกรรมการดูแลตนเอง และความสัมพันธระหวาง
ผูใหการดูแลสุขภาพ และผูใชบริการ  

ปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญกับแผนงานการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีการดําเนินงาน
แผนงานโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่บูรณาการงานรวมกับภาคีเครือขายโดยเฉพาะการสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว 
ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปโดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือ
ตนเองและลดการพ่ึงพาใหไดมากท่ีสุด (กลุมอนามัยผูสูงอายุ สํานักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2556; 
วิรดา อรรถเมธากุล และวรรณี ศรีวิลัย, 2556) สอดคลองกับแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ที่ไดกลาวถึงวิสัยทัศนดานผูสูงอายุวา “ผูสูงอายุน้ันเปนบุคคลที่มีประโยชนตอสังคมและสมควร
ใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเชิงนโยบาย “active aging” (พฤฒพลัง) ขององการอนามัยโลก (World 
Health Organization, 2002) ท่ีไดใหความหมายวา พฤฒพลังเปนกระบวนการสรางโอกาสชวยใหกายภาพ สังคม จิตใจ และ
การมีสวนรวมดีข้ึน โดยมุงเนนการสงเสริมดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาใหผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมีศักยภาพ และเปนผูที่ยังสามารถทํา
ประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคม ซี่งแนวคิดสภาวะพฤฒพลังขององคการอนามัยโลกจะเนนองคประกอบหลัก 3 
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ประการ ไดแก สุขภาพ (health) การมีสวนรวม (participation) และความมั่นคงปลอดภัย (security) หรือมักเรียกโดยทั่วไป
วา “สามเสาหลัก” (จินตนา อาจสันเท๊ียะ และ พรนภา คําพราว, 2557)  จะเห็นไดวาการดูแลสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชนที่พึง
ประสงค ควรใหการดูแลภาวะสุขภาพแบบองครวม (holistic health) ในทุกมิติที่สอดคลองตามแนวคิดพฤฒพลัง
องคประกอบเสาหลักดานสุขภาพ เพ่ือเกิดกระบวนการสรางโอกาสชวยใหกายภาพ สังคม จิตใจ และการมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุน้ันดีข้ึน สงผลใหลดภาวการณพ่ึงพิงของผูสูงอายุ โดยรูปแบบการใหบริการหรือใหการดูแลในชุมชน จึงควรมีการ
บริการพยาบาลเชิงรุกในการดูแลที่บาน รวมกับการดูแลโดยชุมชน เพ่ือรณรงคใหสังคมตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ และ
การเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูสูงอายุแสดงบทบาทสูงวัยอยางมีพลัง (active aging) อีกดวย 
บทความน้ีมีจุดมุงหมายในการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบองครวมในทุกมิติที่สอดคลองตาม
องคประกอบเสาหลักดานสุขภาพของแนวคิดสภาวะพฤฒพลังซึ่งมีองคประกอบ 3 ดานไดแก 1) ดานสุขภาพโดยการประเมิน
องคประกอบตาง ๆ ดังน้ี สุขภาพของตนเอง สุขภาวะทางจิต ความพิการ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําพ้ืนฐาน 
ขอจํากัดของรางกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย  ในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันท่ีซับซอน การมองเห็นและการไดยิน 2) 
การสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน และ 3) การสงเสริมใหมีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิตอีกดวย เพ่ือพัฒนาให
ผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมีศักยภาพ และเปนผูที่ยังสามารถทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. เน้ือหาและอภิปราย

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวทางการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบองครวมในทุกมิติที่สอดคลองตามองคประกอบ
เสาหลักดานสุขภาพของแนวคิดสภาวะพฤฒพลัง เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาวะอยางย่ังยืน ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 การดูแลแบบองครวม (holistic health) 
การดูแลสุขภาพองครวม (holistic health care) คําวา "องครวม" เปนคําที่แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษคือคําวา 

Holism หรือ Holistic ซึ่งคําวา Holistic มาจากรากศัพทในภาษากรีกวา "Hoo" หมายถึง "ความเปนจริงหรือความสมบูรณ
ทั้งหมดของสรรพสิ่งมีเอกลักษณและเอกภาพท่ีไมสามารถแบงแยกเปนสวนยอยได "(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2551) 

การดูแลสุขภาพแบบองครวม (holistic health care) หมายถึง การดูแลสุขภาพเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง
รางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ครอบคลุมทั้งการสงเสริม
สุขภาพ และการปองกันโรคในขณะที่ไมเจ็บปวย เพ่ือใหเกิดสุขภาวะที่ดีรวมถึงการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพเมื่อเกิด
การเจ็บปวย การดูแลสุขภาพแบบองครวมเปนการดูแลคนท้ังคนจึงไมสามารถจะแยกออกเปนสวนๆ ไดเพราะรางกายของ
คนเราประกอบดวยอวัยวะหลายสวนทํางานรวมกันอยางเปนระบบ มีความสมดุลพรอมทั้งยังตองสัมพันธกับสังคมและ
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวอีกดวย (กรรณิกา ปญญาวงค และพนัส พฤกษสุนันท , 2555) นอกจากสุขภาพแบบองครวมจะเปน
แนวคิดที่สะทอนถึงความสัมพันธขององคประกอบทุกดาน ทุกมิติของสุขภาพแลว แนวคิดของสุขภาพองครวม ยังหมายถึงการ
บอกหรือบงชี้สถานะสุขภาพในภาพรวมอีกดวย ไมใชวัดเฉพาะองคประกอบดานรางกายเพียงดานเดียวแลวบอกหรือบงชี้
สถานะสุขภาพ  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การดูแลสุขภาพแบบองครวม (holistic health care) หมายถึง การดูแลสุขภาพเพ่ือใหเกิดความ
สมดุล กลมกลืน เชื่อมโยงกันระหวางรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคในขณะที่ไมเจ็บปวยเพ่ือใหเกิดสุขภาวะที่ดี
รวมถึงการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บปวย (ภาพที่ 1) 
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ภาพที ่1 องคประกอบของการดูแลแบบองครวม (holistic health) 

ที่มา: สุปรีดา อดุลยานนท, 2560 

2.2 พฤฒพลัง (active aging) 
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ active aging วาเปน

แนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุและเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลก โดยคาดวา
สภาวะพฤฒพลังจะเปนหนทางท่ีจะยกระดับคุณภาพในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุซึ่งแนวคิดดังกลาวถูกนําเสนอแกประเทศ
ตางๆ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาผูสูงอายุใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองเทาท่ีผูสูงอายุจะทําไดโดยสภาวะพฤฒพลังจะประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก 1) การ
มีสุขภาพที่ดี (health) 2) การมีสวนรวม (participation) และ 3) การมีหลักประกันและความม่ันคง (security) (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2556) (ภาพที่ 2) 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการมีพฤฒพลังของผูสูงอายุ 

ที่มา: องคการอนามัยโลก, 2545 อางถึงใน สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556 

 2.2.1 แนวทางการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบองครวมในทุกมิติที่สอดคลองตามองคประกอบของเสาหลัก
ดานสุขภาพของแนวคิดสภาวะพฤฒพลัง 
  เมื่อวิเคราะห องคประกอบเสาหลักดานสุขภาพตามแนวคิดสภาวะพฤฒพลังของผูสูงอายุที่ไดกลาวมาขางตน 
พบวาองคประกอบของเสาหลักดานสุขภาพตามแนวคิดสภาวะพฤฒพลัง (มาสริน ศุกลปกษ และกรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ, 
2560) มีดังน้ี 

1) การประเมินสุขภาพของตนเอง (self-rated health status) เปนการประเมินสถานะสุขภาพของ
ตนเองวาดี หรือไมดี หรืออยูในระดับใด รวมถึงการประเมินสุขภาพของตนเองจากประวัติการตรวจรางกายเบื้องตน เชน ความ
ดันโลหิตการประเมินภาวะโภชนาการ เปนตน ซึ่งผูสูงอายุหลายคนเขาใจวาตนไมจําเปนตองตรวจสุขภาพประจําปเพราะมี
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สุขภาพรางกายแข็งแรงมาตลอด ไมมีโรคประจําตัว แตบางคนก็ไมยอมตรวจสุขภาพประจําปเพราะกลัววาตรวจแลวจะเจอโรค 
ดังน้ันการใหขอมูลกับผูสูงอายุเปนสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีตองใหการดูแลควบคูไปกับจิตวิญญาณ ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุได ตระหนักใน
คุณคาของตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา การเจ็บปวยน้ันไมสามารถลดทอนคุณคาศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูใด แตสวนใหญ
จะเกิดจากการมีมุมมองท่ีไมถูกตองที่ควรไดรับการปรับเปลี่ยน  และบุคคลในครอบครัวตองชวยกันดูแลและพาผูสูงอายุมา
ตรวจรางกายประจําป เพ่ือผูสูงอายุจะไดรับรูถึงสุขภาพรางกาย ณ ปจจุบัน และเมื่อพบปญหาดานสุขภาวะ จะไดรับการดูแล
แบบองครวมในดานของรางกายตอไป 

2) สุขภาวะทางจิต (psychological wellbeing) เปนการประเมินคุณคาในตนเอง ประเมินสุขภาพจิตดี
หรือไมดีรวมถึงการประเมินคุณลักษณะเชิงบวกทางจิตใจอันเปนผลจากการที่ผูสูงอายุเกิดความเปนตัวของตัวเอง การยอมรับ
ตนเอง การมีความงอกงามในตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดี เปนตน จากการศึกษาของเกสร มุยจีน (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีผลตอระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยจําแนกออกเปน 2 ปจจัย พบวา 1) ปจจัยดานสถานภาพสมรสสงผลใหระดับ
สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ปจจัยดานรายไดสงผลใหระดับสุขภาพจิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยดังกลาว มีขอเสนอแนะไววาควรจัดใหมีการจัดโครงการสงเสริมเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชน ท้ังในเรื่องการวางแผนการใชชีวิตตอไป การจัดหาแหลงหารายไดเสริมของผูสูงอายุที่ไมมี
รายไดเปนของตนเองเทาที่ความสามารถของผูสูงอายุน้ันมี เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุคงไวหรือสงเสริมการปฏิบัติตัวเพ่ือการมี
สุขภาพจิตที่ดี 

3) ความพิการ (disability) เปนการประเมินความพิการดานรางกายเปนสวนใหญวามีความพิการหรือไม
จํานวนความพิการ เชน ตาบอด หูหนวก อมัพฤกษ เปนตน สถานการณผูพิการประเทศไทยมีคนพิการประมาณ 1.5 ลานคน 
(รอยละ 2.2) โดยแนวโนมจํานวนคนพิการจะเพ่ิมข้ึนจากกลุมผูสูงอายุ มีโรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุ คนพิการยังไมเขาถึงบริการ
หรือสวัสดิการของรัฐ ไมไดรับอุปกรณเครื่องชวยคนพิการทั้งท่ีมีความจําเปน ถึงแมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ . 2550 ที่ไดกําหนดสิทธิและสวัสดิการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตามสิทธิประโยชนพึงมีพึงได
ของคนพิการ ทั้งน้ี การจัดสวัสดิการตาง ๆ อยูบนพ้ืนฐานการสํารวจและงานวิจัย เพ่ือเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดตามบริบทของ
ประเทศในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีความพิการอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม อยางไรก็ตาม คุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุสวนใหญจากการทบทวนวรรณกรรม พบวาอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากไมสามารถเขาถึงสวัสดิการดาน
ตาง ๆ ของรัฐได จากขอจํากัดเรื่องความพิการหรือการรับรูสิทธิของตน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการเขาถึง
บริการตาง ๆ ของรัฐจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ือเตรียมประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
อยางสงางาม (ปทมา ลอพงคพานิชย, 2560)  

4) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันพื้นฐาน (activities of daily living) เปนการประเมิน
การพ่ึงพาตนเองดานการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร การใสเสื้อผา การอาบนํ้า การลางหนา แปรงฟน 
การเขาหองสุขา เปนตน ในป พ.ศ.2557 มีผูสูงอายุประมาณรอยละ 16 ท่ีมีสุขภาพไมดี ถึงไมดีมาก และประสบปญหาในการ
ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาของวิไลพรรณ สมบุญตนนท และสุภาวดี เที่ยงธรรม 
(2561) พบวา การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดข้ึนอยูกับสัมพันธภาพในครอบครัวที่มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน ดังน้ันครอบครัวจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
พ้ืนฐานของผูสูงอายุ 

5) ขอจํากัดในการชวยเหลือตนเอง (functional limitation) เมื่ออายุมากข้ึน ผูสูงอายุจะเริ่มมีการขอ
เสื่อมข้ึนกับการใชงานขอ และสภาพรางกาย โดยเฉพาะถาผูสูงอายุในรายที่มีนํ้าหนักมาก นํ้าหนักจะกดกระแทกขอ ทําใหขอ
น้ันเสื่อมเร็ว ถาใชงานขอมาก ๆ เชน เดินมาก ยืนมาก หรือเดินข้ึนลงบันไดมากๆ น่ังยองๆ มากขอจะเสื่อมเร็วข้ึนไปอีก (สํานัก
อนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2557) ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดขอจํากัดในการทํากิจกรรม (Activity 
limitation) ตางๆ เกิดความยากลําบากของแตละบุคคลที่จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางกายหรือการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม เน่ืองจากความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน และการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน สงผลใหมีภาวะพ่ึงพิงและมี
ภาระโรคที่เพ่ิมข้ึนจึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของอัตราการตายและความพิการ ดังน้ันการใหคําแนะนําในการดูแลผูปวยที่ถูกตอง 
จะชวยสงเสริมสุขภาวะที่ดีข้ึน ลดอัตราการพึงพิง เชน ถาผูปวยมีนํ้าหนักตัวมากใหลดนํ้าหนัก โดยใหควบคุมอาหาร และมีการ
ออกกําลังกาย ลดการใชงานขอเขา เชน หลีกเลี่ยงการน่ังยองๆ ควรมีการใชสวมน่ังราบ หลีกเลี่ยงการเดินข้ึนลงบันไดมากๆ 
เพ่ือปองกันขอเขาเสื่อม บริหารกลามเน้ือบริเวณรอบๆ ขอใหแข็งแรง เชน บริหารกลามเน้ือหนาขา 2 ขาง โดยการยกขาข้ึน
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และเกร็งไวสักครู ควรทําบอยๆ เพ่ือปองกัน หรือชะลอขอเขาเสื่อม (สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2557)    

6) การมีกิจกรรมทางกาย/ การออกกําลังกาย (physical activity/ exercise behavior) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา การออกกําลังกายเปนประจําในผูสูงอายุ จะชวยพัฒนาและดํารงไวซึ่งสุขภาพและความสุข โดย
รูปแบบการออกกําลังกายตองมีรูปแบบการออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย สามารถทําใหผูสูงอายุไดใชรางกาย
ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพพอเพียงกับความตองการของรางกายและสอดคลองกับ
ภาวะสุขภาพและความตองการในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ นอกจากน้ันการประกอบกิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ 
จะลดความเสี่ยงของบริเวณสะโพกหรือกระดูกสันหลัง และชวยควบคุมนํ้าหนักในผูสูงอายุไดอีกดวย (World Health 
Organization, 2014) 

7) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันที่ซับซอน (Instrumental activity of daily living) 
เปนการวัดความสามารถในการชวยเหลือตนเองท่ีซับซอน หรือตองการใชอุปกรณชวย ( Instrumental Activity Daily 
Living- IADLs) จากผลสํารวจของวรเวศม สุวรรณระดา, วิราภรณ โพธิศิริ, ศิริวรรณ ศิริบุญ, ศริน บางแกว และชเนตตี มิลิ
นทางกูร (2557) .ประเมินจะมีการระบุขอคําถามถึงความสามารถในการทํากิจกรรมที่ซับซอนข้ึน 3 อยาง คือ การเดินทางโดย
ข้ึนรถหรือลงเรือ การนับเงินทอนไดถูกตอง และการหยิบยาประจําตัวกินเองไดถูกตอง ซึ่งพบวา ผูสูงอายุเกือบรอยละ 40 มี
ขอจํากัดในการชวยเหลือตนเองในกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 1 อยาง โดยกิจกรรมที่ผูสูงอายุรายงานวาทําไมไดดวยตนเอง 
หรือตองใชอุปกรณชวยเปนสัดสวนที่สูงที่สุด คือ การเดินทางโดยข้ึนรถหรือลงเรือคนเดียว (รอยละ 37.0) โดยที่ผูสูงอายุที่อยู
ในเขตเมืองและเขตชนบทประสบกับปญหาดังกลาวในสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 36.4ในเขตเมือง และรอยละ 37.7 ในเขต
ชนบท) โดยเฉพาะอยางย่ิงมีผูสูงอายุภาคใตถึงรอยละ 40.3 ท่ีประสบปญหาการเดินทางข้ึนรถ หรือลงเรือคนเดียว สิ่งน้ีสะทอน
แสดงใหเห็นวานาจะมีการหาแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเดินทางของผูสูงอายุใหเพ่ิมมากข้ึน  

8) การมองเห็น (visual acuity) เปนการประเมินเกี่ยวกับสายตาโดยผูสูงอายุประเมินตนเองวามองเห็น
ชัดเจนหรือไมชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงปญหาสุขภาพในผูสูงอายุจะพบวา ปญหาดานการมองเห็นเปนหน่ึงปญหาสําคัญท่ีเปน
อุปสรรคตอการใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ และอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งน้ี หากบุคคลมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สําคัญ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางตา จะสามารถนําความรู ไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือเกิดการสรางเสริมสุขภาพตาในผูสูงอายุไดอยางถูกตองเหมาะสม และชวยสงเสริมใหบุคคลกาวเขาสูวัยสูงอายุอยาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาได ไมเปนภาระพ่ึงพาของครอบครัวและสังคม ดังน้ัน พยาบาลหรือบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของ ควรมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับผูสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางตา ปญหาทางตา และผลกระทบจากปญหาทางตาท่ีพบบอยใน
ผูสูงอายุ เพ่ือใหขอมูลและมีแนวทางการสรางเสริมสุขภาพตาในผูสูงอายุ (มุกดา เดชประพนธและปยวดี ทองยศ , 2557) ที่
สําคัญควรมีการใหคําแนะนําผูสูงอายุ ควรไปตรวจตาเปนประจําทุกป และเมื่อมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวควร
รีบมาพบจักษุแพทย 
  9) การไดยิน (hearing) เปนการประเมินการฟงโดยผูสูงอายุประเมินตนเองถึงระดับการไดยินวา เปนปกติ
หรือไมปกติ ซึ่งการสูญเสียการไดยินน้ันเปนความพิการที่พบไดบอยท่ีสุดในผูสูงอายุไทย ซึ่งเปาหมายสําคัญของการปฏิบัติการ
พยาบาลผูสูงอายุที่สูญเสียการไดยิน คือ การสงเสริมการไดยินใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน (นัยนา พิพัฒนวณิชชา, 2555) โดยควร
แนะนําใหผูสูงอายุมีการตรวจหูและคัดกรองปญหาการไดยินในการตรวจสุขภาพประจําป อีกทั้งการเลือกใชสถานที่ในการ
สื่อสาร ควรเลือกสถานทีท่ีม่ีความเหมาะสมควรกําจัดเสียงตางๆ ที่อาจรบกวนการสนทนา เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถฟงไปพรอม
กับการอานปากของผูพูดได ใชคําพูดที่ชัดเจน ใชประโยคเรียบงาย และมีความหมาย จังหวะการพูดชาปานกลาง และพูดเนน
คําท่ีสําคัญ ใชเสียงท่ีคอนขางโทนตํ่า หลีกเลี่ยงการตะโกน เน่ืองจากผูสูงอายุจะไมไดยินเสียงที่มีความถ่ีสูง นอกจากน้ีผูพูดควร
มีการแสดงออกทางสีหนารวมดวยจะทําาใหผูสูงอายุเขาใจความหมายไดดีข้ึน (Ko, 2010; Spyridakou, 2012)  
     2.2.2 ดานการสงเสริมการมีสวนรวม (participation) แนวคิดน้ีจะเปนสิ่งที่ชวยเสริมใหผูสูงอายุ ไมถูกทิ้ง
หางออกจากสังคมและยังมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การมีกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนและไดมีสวน รวมในงาน จะชวย
สรางใหผูสูงอายุไมรูสึกวาเหว เหงา และเปนการสรางคุณคาในตนเองใหกับผูสูงอายุได จากการพัฒนาดัชนีชี้วัดการมีสวนรวม
ของผูสูงอายุไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) การสรางการมีสวนรวมของผูสูงอายุมีความหมายครอบคลุมถึง การมีงานทํา
การเขารวมกิจกรรมกลุม/ชมรมผูสูงอายุ การเขารวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน และการดูแลบุคคลใน ครัวเรือนภาคี
เครือขาย  นอกจากน้ันยังควรมีการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมกับคนในชุมชนในรูปแบบในชุมชน เชน การเปดโอกาสใน
การถายทอดภูมิปญญา หรือองคความรูเดิมกับคนรุนหลัง หรือเปนอาสาสมัครในการดูแลคนในชุมชน เชน การเปนอาสาสมัคร
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ดูแลเพ่ือนผูสูงอายุกันเอง หรือเปนอาสาสมัครในศูนยสามวัย เพ่ือเปนการลดชองวางระหวางวัย เปนตน ทั้งน้ีตัวอยาง
การศึกษาท่ีผานมาท่ีมีการพัฒนารูปแบบการสรางการมีสวนรวมของผูสูงอายุ (ฐานญา สมภูและคณิต เขียววิชัย , 2562) ไดมี
การพัฒนาใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการจัดการและออกแบบสภาพแวดลอมในชุมชน มีบทบาทเปนแกนนําและแหลงการเรียนรู
ทองถ่ิน อีกทั้งการสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรมกับคนในครอบครัวพ่ีนองบุตรหลาน จะทําใหผูสูงอายุไดพัฒนา
ทางดานจิตใจใหเพลิดเพลิน มีความสุขในวันสําคัญตางๆ เชน วันสงกรานต วันปใหม สอดคลองกับการศึกษาของ สุวรรณา  
เตชะธีระปรีดา (2557) การบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองนํ้าใสอําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา พบวาผูสูงอายุมีความพึงพอใจและตองการเขารวมและมีสวนรวมในการทํากิจตางๆ ทางสังคม ไดแก 1) กิจกรรม
ทางสังคม ไดแก เทศกาลงานบุญงานประเพณี 2) กิจกรรมออกกําลังกายคือ กายบริหาร 3) กิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก 
ทองเท่ียวตามโบราณสถานตางๆ และ 4) กิจกรรมงานอดิเรกท่ีตองการเขารวมเปนวิทยากรในการอบรมวิชาการและวิชาชีพ
ทางสังคม และการละเลนพ้ืนบาน ซึ่งการไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยูตลอดน้ัน จะทําใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจและรูสึกถึง
คุณคาท่ีตนสามารถทํางานเพ่ือชุมชนไดดี 

    2.2.3 การสงเสริมใหมีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (security) ความมั่นคงหรือการมี
หลักประกันในชีวิตมีความหมายครอบคลุมถึง ความเพียงพอของรายไดและมั่นคงของแหลงรายได การเปนเจาของท่ีอยูอาศัย 
การมีทีอ่ยูอาศัยที่ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัย มีเงินออม มีความสามารถจัดการหน้ีสินได ดังน้ันความพรอม
ทางดานการเงินอาจตองมีเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ รวมถึงแหลงสนับสนุนในการสรางงาน  เพ่ือใหเกิดรายไดเพียงพอและ
ตอเน่ือง ไมใหเกิดความลําบากในการใชชีวิต โดยความมั่นคงในชีวิตและการออมน้ัน สวนใหญเกิดจากปญหาในเรื่องของรายได
ที่ไมมากพอ การมีรายจายคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงความกังวลในเรื่องของคาใชจายดานสุขภาพ โรคเรื้อรัง ดังน้ันควรมี
การสงเสริมกิจกรรมที่ชวยเสริมรายได หรือการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องตางๆ ไดแก การปลูกพืชสวนครัว การฝกทํางาน
ประดิษฐที่ผูสูงอายุไดลงมือทํา และสามารถนําความรูไปฝกปฏิบัติตอไดดวยตนเองเพ่ือสรางรายไดตอไป เชน การทําหมอน 
งานกระเปาจากกระดาษ งานเหรียญโปรยทาน เปนตน ทัง้น้ีผูสูงอายุสวนใหญจะชอบกิจกรรมที่ออกแบบในรูปแบบที่สามารถ
สงเสริมและพัฒนาใหผูสูงอายุไดมีความรู ชวยเพ่ิมทักษะ การไดฝกฝนดวยตนเอง และการเปนการรวมทํากิจกรรมกับชุมชน 
(ฐาณญา สมภู และคณิต เขียววิชัย, 2562) ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาของดูมิทรัชและคณะ (Dumitrache, Rubio, Bedoya, 
& Rubio-Herrera, 2017) พบวาการสงเสริมใหผูสูงอายุมีภาวะพฤฒพลัง การสรางเสริมความมั่นคงหรือการมีหลักประกันใน
ชีวิตเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

3. บทสรุป

จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่สอดคลองในแตละองคประกอบของเสาหลักดานสุขภาพของแนวคิดสภาวะ
พฤฒพลัง ควรมีการจัดบริการเชิงรุกเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่มีปญหาตาง ๆ ใหครบทุกมิติอยางเปนองค
รวม และตอเน่ือง โดยควรมีการดําเนินการใหครบตามองคประกอบตาง ๆ ในการดูแลดานสุขภาพ ไดแก 1) การประเมิน
สุขภาพของตนเอง 2) สุขภาวะทางจิต 3) ความพิการ 4) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําพ้ืนฐาน 5) ขอจํากัดของ
รางกาย 6) พฤติกรรมการออกกําลังกาย 7) ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันท่ีซับซอน 8) การมองเห็นและ 9) 
การไดยิน เพ่ือพัฒนาใหผูสูงอายุพ่ึงตนเองไดมีศักยภาพ และเปนผูที่ยังสามารถทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคม  
นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงการสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน และการสงเสริมใหมีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต
อีกดวย 
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ความสมัพันธการรับรูภาวะสุขภาพกบัการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
 

ปยะวรรณ จันตรี1* และ วัลลีรัตน พบคีรี2 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานใน
กลุมประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 362 คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความเท่ียง มีคาความเช่ือมั่น 
เทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะหหาความสัมพันธ 
โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของ
พฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรคของประชากรกลุมเสี่ยง มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่
สาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการสงเสริมดานการรับรูเกี่ยวกับเบาหวานที่ถูกตอง อธิบายขั้นตอนการคัดกรอง
เบาหวาน เพื่อลดความกลัวของประชาชน สรางความเขาใจ และความเชื่อมั่นใหแกประชาชนเกี่ยวกับ การใหบริการ
คัดกรองเบาหวาน รวมหาแนวทางในการลดปญหาและอุปสรรคในการเขารับบริการ สงเสริมใหประชาชนมี การรับรู
ภาวะสุขภาพของตนเองที่ถูกตองและเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม 
 
คําสําคัญ: การรับรูภาวะสุขภาพ / การยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
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The Relationship between Health Status Perception and Acceptability of 

Diabetes Screening Test of Risk Population 

Piyawan Jantree1* and Vallerut Pobkeeree2 
1,2 Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University 

* angelic_natty@hotmail.com

Abstract 

The prevalence of diabetes in Thailand over 15 years old increased from 6.9% in 2009 to 8.9% in 

2014. This research aimed to find the perception factors associated with the acceptability of diabetes 

screening test of risk population over 15 years old by using health belief patterns of Maville and Herta 

(Maville and Huerta: 2002). Self-administrated questionnaire was a tool to collect data.  The questionnaire 

was tested for content validity and reliability. Data analyzed by using descriptive statistics; percentage, 

average and standard deviation. Inferential statistics, the Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient, was used to find relationships between health status perception and acceptability of diabetes 

screening test of risk population.  
The results showed that susceptibility perception, severity perception, benefit perception, and 

barrier perception significantly related to acceptability of diabetes screening test of risk population by 

Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient, with significance level at p < .05. 

Recommendations for the public health officials and related agencies are to provide appropriate 
diabetes perception and explain the process of diabetes screening test to reduce the fear of people at 

risk. The Public health officials should promote understanding and confidence to people at risk for 
diabetes screening test. The officials should find ways to reduce problems and barriers in using the 

screening service. The officials should help the risk population to perceive their health status 

appropriately and correctly in order to change health behavior and reduce the incidence of new diabetes 
cases. 

Keywords: Health status perception / Acceptability diabetes screening 
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บทนํา 
สถานการณในปจจุบันของประเทศไทยพบวาโรคเร้ือรังยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สาํคัญ และเบาหวานเปน 

1 ใน 5 โรคเรื้อรังสูงสุด ซึ่งเบาหวานและภาวะแทรกซอนของเบาหวานท่ีเกิดขึ้น ทั้งหลอดเลือดและสมอง โรคหัวใจ 
ภาวะแทรกซอนทางไต ตา ปลายประสาท และเทา เปนตน มีความรุนแรงถึงขั้นพิการ และเสียชีวิตได นอกจากนั้นยังมี
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น (Novo Nordisk: 2560) จากการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 5 พบวาเบาหวานในประเทศไทยมีความชุกในผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 เปน รอยละ 8.9 ในป พ.ศ. 2557 (วิชัย เอกพลากร: 2557) จะเห็นไดวาผูที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไป เปนเบาหวานเพ่ิมขึ้น จึงทําใหเสี่ยงเบาหวานมากขึ้นดวย ในป พ.ศ. 2559 มีผูใหญปวยเปนเบาหวานมากถึง 
4.8 ลานคน และหลายรายเกิดภาวะแทรกซอน แตมีเพียง 2.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 57 ที่ไดรับการวินิจฉัย 
(Novo Nordisk: 2560) และพบวามีผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเบาหวาน จํานวนประมาณ 76,000 ราย หรือมากกวา 
200 รายตอวัน (วิชัย เอกพลากร: 2557) 

สถานการณเบาหวานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงเขตการปกครองออกเปน 50 เขต ในป พ.ศ. 2558 พบวาเขตหลักสี่มี
ประชากรที่ไดรับการตรวจคัดกรองและพบวาเสี่ยงเปนเบาหวานสูงรอยละ 26.62 ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ของกรุงเทพมหานคร 
รองจากเขตพระโขนง และเขตประเวศ ตามลําดับ และป พ.ศ. 2558-2561 พบวาประชากรในกรุงเทพมหานครเสี่ยงเบาหวาน
รอยละ 15.53, 22.20, 25.06 และ 25.80 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร: 2563) จากขอมูลจะเห็นไดวาการตรวจคัดกรองเปนวิธีหนึ่งในการคนหาเบาหวานในระยะเริ่มตนที่สําคัญ  
ทําใหประชากรเกิดการรับรูสภาวะสุขภาพของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
รายใหมได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานในวัยรุนที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวานใน
จังหวัดสมุทรปราการของ สําเภา แกวโบราณ (สําเภา แกวโบราณ และคณะ: 2562) พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน 
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมปองกันเบาหวานชนิดที่ 2 ของวัยรุนที่มีภาวะเสี่ยงตอเบาหวานได เชนเดียวกับการศึกษาอิทธิพล
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ของ เฮเลน อีโบแรลล และคณะ (Helen Eborall et al: 2012) พบวา 
ผูที่ยอมรับเขารับการตรวจคัดกรองเบาหวานมีความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับเบาหวานประเภทท่ี 2 และความรุนแรงของโรค 

ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาวะสุขภาพ กับการยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง ในกรุงเทพมหานครใหไดรับบริการคัดกรองเบาหวาน ซึ่งเปนตามแนวทางเดียวกับ
กระทรวงสาธารณสุข และเปนแนวทางในการพัฒนาบริการคัดกรองเบาหวานใหคลอบคลุม ทั่วถึง บรรลุตามเปาหมายของ
ประเทศ ซึ่งการคัดกรองเบาหวานเปนการคนหากลุมเสี่ยงเบาหวาน ใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ลดอุบัติการณ
ผูปวยเบาหวานรายใหม และคนพบผูปวยเบาหวานระยะเริ่มแรกใหเขาสูกระบวนการรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน มีการติดตาม
ดูแลสุขภาพและการใชยาที่ถูกตอง เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากโรค ทุพลภาพ และการเสียชีวิตจากเบาหวาน ทั้งนี้เปนการลด
คาใชจายดานสุขภาพของประเทศในการดูแลรักษาเบาหวานไดเปนอยางมาก 

วตัถุประสงคการวิจัย 

1. ประเมินการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง
2. อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลของประชากรกลุมเสี่ยง
3. ประเมินการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในประชากรกลุมเสี่ยง
4. หาความสัมพันธของการรับรูภาวะสุขภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Study) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสัมพันธ

ของการรับรูภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในแขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 65,589 คน 

ในป พ.ศ. 2561 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในแขวงทุงสองหอง 
กรุงเทพมหานคร การคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ใชสูตรในการคํานวณของแดเนียล (Wayne W. Daniel: 1995) 
ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ 358 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดในการเก็บขอมูลไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจึง
เพิ่มจํานวนตัวอยางอีก 10% เทากับ 36 คน รวมขนาดตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมด 394 คน การสุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บขอมูลจากประชากรกลุมเสี่ยงที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป แขวงทุงสองหอง 
กรุงเทพมหานคร ที่ไมถูกวินิจฉัยเปนเบาหวาน ไมมีปญหาทางการสื่อสาร สามารถอานออกเขียนได 

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งสรางขึ้นจากการคนควาขอมูล วิเคราะหเอกสาร 
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได อาชีพ สถานะสุขภาพ 
โรคประจําตัว และประสบการณในการเขารับบริการสุขภาพ เปนขอคําถามแบบเลือกตอบและเติมลงในชองวาง จํานวน 10 ขอ 

สวนที่ 2 การรับรู เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวาน และ
การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวาน ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนมาตราสวนการประมาณคา 
(Rating Scale) โดยผูตอบเลือก 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน คือ ระดับการรับรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ จํานวน 19 ขอ ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
การประมาณคา (Rating Scale) โดยผูตอบเลือก 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน คือ ระดับการรับรู มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ เกณฑการแบงกลุมคะแนน ≥ 80% แสดงวาการรับรูอยูใน
ระดับดี 60-79% อยูในระดับปานกลาง และ < 60% อยูในระดับตองปรับปรุง 

สวนที่ 3 การยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 1 ขอ เปนขอคําถามแบบ
เลือกตอบ 2 ทางเลือก คือ ยินยอม และไมยินยอม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach (Cronbach and Lee J.: 1951) ซึ่งคาที่ตองการ
คือ ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป ในการศึกษาคร้ังนี้คาความเช่ือมั่นคํานวณ Alpha Coefficient โดยรวม เทากับ 0.88 ซึ่งถือวายอมรับ
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได 

การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสงแบบสอบถามใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) พรอมทั้งเอกสารช้ีแจง หนังสือยินยอมในการเขารวมการวิจัยสง และหนังสือยินยอมตนใหทํา
การวิจยัในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัยยังไมบรรลุนิติภาวะอายุนอยกวา 18 ป ใชระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามภายใน 1 เดือน 

การวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลคาสถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงเชิงปริมาณ ทดสอบหาการแจกแจง คาความถี่ คาต่ําสุด 
คาสูงสุด รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคล การรับรู
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง แขวงทุงสองหอง กรุงเทพมหานคร 
ทั้งในภาพรวมและรายดาน สถิติเชิงอนุมาน ใชการวิเคราะหหาความสัมพันธคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ และการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Person’ s Product Moment Correlation Coefficient) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง ไดรับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลในชุมชน ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) พรอมทั้งเอกสารช้ีแจง หนังสือ
ยินยอมในการเขารวมการวิจัยสง และหนังสือยินยอมตนใหทําการวิจัยในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัยยังไมบรรลุนิติภาวะอายุนอยกวา 
18 ป ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามภายใน 1 เดือน 

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางเกินครึ่งเปนเพศหญิง รอยละ 52.8 มัธยฐานอายุ 42 ป กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 35-59 ป รอยละ 43.6 
กลุมตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรสเปนคู รอยละ 51.4 กลุมตัวอยางจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี/ปริญญาโทหรือ
เทียบเทา รอยละ 25.4 กลุมตัวอยางเกินครึ่งหน่ึงมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท/เดือน รอยละ 66 กลุมตัวอยางมีอาชีพรับจางท่ัวไป 
รอยละ 24.6 เกือบคร่ึงหน่ึงมีดัชนีมวลกาย (BMI) 25 กก./ม.2 ขึ้นไป หรืออวน รอยละ 43.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความดันโลหิต
อยูในเกณฑปกติ คือนอยกวา 140/90 มม.ปรอท รอยละ 82.3 เกินครึ่งหน่ึงมีโรคประจําตัว รอยละ 54.4 กลุมตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง
ไมเคยรับบริการคัดกรองเบาหวาน รอยละ 55.2 ดังตารางที่ 1 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน รอยละ 71.5 และไมยินยอม คิดเปนรอยละ 28.5 

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 171 47.2 

หญิง 191 52.8 

อายุ(ป) 
ตํ่ากวา 30 86 23.7 

30-39 73 20.2 

40-49 71 19.6 

50-59 56 15.5 

60 ปข้ึนไป 76 21.0 

มัธยฐานอายุ 42 ป อายุตํ่าสุด 15 ป อายุสูงสุด 86 ป 
สถานภาพสมรส 

โสด 130 35.9 

คู 186 51.4 

หมาย/หยา/แยก 46 12.7 

ระดับการจบการศึกษาสูงสุด 

ไมไดเรียน/ประถมศึกษา 72 19.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 74 20.4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 90 24.9 

อนุปริญญา/ปวส. 34 9.4 

ปริญญาตรี/ปริญญาโทหรือเทียบเทา 92 25.4 

รายได (บาท/เดือน) 
ตํ่ากวา 15,000 239 66.0 

15,000-19,999 51 14.1 

20,000-24,999 34 9.4 

มากกวา 25,000 38 10.5 

อาชีพ 

ไมไดทํางาน 82 22.7 

รับจางทั่วไป 89 24.6 

พนักงานบริษัทเอกชน 75 20.7 

ธุรกิจสวนตัว /คาขาย 67 18.5 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 13.5 
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
สถานะสุขภาพ 

ดัชนีมวลกาย (BMI) 
 ปกติ (ตํ่ากวา 23 กก./ม.2) 135 37.3 

 น้ําหนักเกิน (23 – 24.99 กก/ม.2) 70 19.3 

 อวน (25 กก./ม.2 ข้ึนไป) 157 43.4 

ความดันโลหิต 

 นอยกวา 140/90 มม.ปรอท 298 82.3 

 140/90 มม.ปรอท ข้ึนไป 64 17.7 

โรคประจําตัว 

 ไมมี 165 45.6 

 มี 197 54.4 

การรับบริการคัดกรองเบาหวาน 

 ไมเคยคัดกรองเบาหวาน 200 55.2 

 เคยคัดกรองเบาหวาน 162 44.8 

 

จากการวิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรู
ความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน เทากบั .20, .11, .12, 0.12 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
ตัวแปร r p-value 

การรับรูเกีย่วกับภาวะสขุภาพ 

 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค .20* <.01 

 การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค .11* .04 

 การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกนัโรค .12* .03 

 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค .12* .02 
* p-value < .05 

 

อภิปรายผล 
การวิเคราะหปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานของ

ประชากรกลุมเสี่ยง มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ .20 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค
ของประชากรกลุมเสี่ยง การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา
เชนเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ .11, .12, .12 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการรับรูเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานไมสูง อาจเนื่องมาจากขอคําถามไมไดทดสอบ
ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct validity) ผูตอบแบบสอบถามไมมีความรูในเร่ืองเบาหวาน ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไป
ควรวัดความรูของประชากรกลุมเสี่ยง อาจทําใหความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเพิ่มขึ้นได สอดคลองกับ
การศึกษาปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพตามการรับรูของคนพิการในตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา (นภัคสรณ มีสูงเนิน: 2554) เชนเดียวกับการศึกษาอิทธิพลในการตรวจคัดกรองเบาหวานในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ (Helen Eborall et al.: 2012) ขณะที่ผูใชบริการไมยินยอมเขารับการตรวจคัดกรองเบาหวานจะขาดการรับรู
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ถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน สวนการศึกษาของ Rasha Khatib (Rasha Khatib et al.: 2014) พบวา ปจจัยการรับรูอุปสรรค 
การช้ีนําการปฏิบัติงาน ถูกอางถึงเปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการดูแลความดันโลหิตสูง สอดคลองกับ
การศึกษาการตรวจหาระยะกอนเปนเบาหวานและเบาหวานชนิดที่ 2 ในสํานักงานทันตกรรม (William H. Herman et al.: 2015) 
พบวา ทัศนคติที่มีตอการยอมรับและการรับรูถึงอุปสรรคในการตรวจคัดกรอง เปนเง่ือนไขสําคัญหรือคอนขางสําคัญสําหรับ
ทันตแพทยที่จะทําการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน นอกจากน้ีการศึกษาการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภ
ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลศิริราช (ธวัช บุญนวม และคณะ: 2561) พบวา หญิงตั้งครรภที่มีการรับรู
อุปสรรคของการไปฉีดวัคซีนฯ ในระดับนอยมีโอกาสท่ีจะยอมรับวัคซีนมากกวาหญิงตั้งครรภที่มีการรับรูอุปสรรคของการไป
ฉีดวัคซีนฯ ในระดับมาก เชนเดียวกับการศึกษาการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลของบุคคลากรทาง
การแพทยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหงหนึ่ง กรุงเทพมหานคร (มนัสนันท ธนวิกรานตกูล และคณะ: 2558) พบวา การรับรู
อุปสรรคของการมารับวัคซีนไขหวัดใหญ มีความสัมพันธตอการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล นอกจากนี้
การศึกษาปจจัยทํานายการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลของผูสูงอายุ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
(สมบูรณ ทวีลาภ: 2562) พบวา การรับรูอุปสรรคของการฉีดวัคซีน มีความสัมพันธในการทํานายการยอมรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ สอดคลองกับการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
กลุมเสี่ยง (อมรรัตน ลือนาม และคณะ: 2562) พบวา การรับรูตออุปสรรคมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากผลการศึกษา พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค มีความสัมพันธทางบวกกับยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวานมากที่สุด จึงมีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่สาธารณสุข สรางความเขาใจและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวานของประชากรกลุมเสี่ยง โดยสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง ดวยการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ และออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ ควบคุมน้ําหนัก เสนรอบเอวไมใหเกินมาตรฐาน และสงเสริมใหกลุมเสี่ยงมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 
เนนใหประชากรกลุมเสี่ยงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม 

1.2 จากผลการศึกษา พบวา การมีประวัติเคยไดรับบริการคัดกรองเบาหวาน มีความสัมพันธกับยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวาน จึงมีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่สาธารณสุขรณรงคใหประชาชนที่ยังไมเคยเขารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ไดเขาถึงบริการเพ่ิมมากขึ้น โดยดําเนินงานเชิงรุก สวนในผูที่เคยรับบริการแลวแนะนําใหตรวจคัดกรองเบาหวานเปนประจําทุกป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหประชาชนไมยอมรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงบริการใหประชาชนยอมรับการตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ิมขึ้น และหาความสัมพันธระหวางปจจัย
สาเหตุกับภาวะสุขภาพหรือโรคตางๆ ที่พบในประชาชนแตละกลุมวัยตามบริบทของชุมชน รวมถึงรูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพตางๆ ท่ีสามารถตอบสนองการเขาถึงบริการสุขภาพ 

2.2 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยาง และกลุมผูนําชุมชน รวมถึงกลุมผูที่
เกี่ยวของในชุมชน เชน สมาคมผูสูงอายุ เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น ครบถวน และเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานทัศนคติ 
และการรับรูของประชาชน ซึ่งเปนขอมูลเชิงลึกอาจสามารถอธิบายถึงปจจัยที่เช่ือมโยงกับการยอมรับการตรวจคัดกรอง
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เบาหวานไดดียิ่งขึ้น และศึกษาแบบยอนกลับ (Case Control Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ โดยทําการศึกษากับประชาชนท่ียอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน กับกลุมที่ไมยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
เพื่อคนหาปจจัยที่นําไปสูแนวทางการยอมรับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนกลุมเสี่ยงเพิ่มขึ้น และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบระหวางกลุมประชาชนที่ยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน กับกลุมประชาชนท่ี
ไมยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน เพ่ือใหทราบผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางแทจริงตอไป 
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การจัดทานอนคว่ำในผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน: กรณีศึกษา 

สุปรีดา  มหาสุข 

หอผูปวยก่ึงวิกฤตอายุรกรรม  กลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลนครปฐม  

supreda.mahasuk@gmail.com  

บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธทางการพยาบาลของการจัดทานอนคว่ำและทานอนหงายตามปกติในผูปวย
กลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน  

วิธีการศึกษา: กรณีศึกษา 2 ราย เลือกแบบเจาะจงในผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลนครปฐม เก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย ผูปวยและญาติ กำหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใช
แนวคิด 11 แบบแผนสุขภาพของกอรดอน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลตามขอวินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมิน
ผลลัพธทางการพยาบาล  

ผลการศึกษา: กรณีศึกษารายที่ 1 ผูปวยหญิงไทยวัย 91 ป  อาการสำคัญ ไข  ไอ หายใจหอบเหนื ่อย กอนมา
โรงพยาบาล 1 วัน แพทยวินิจฉัยเปนโรคไขหวัดใหญชนิด A และปอดอักเสบ กรณีศึกษารายที่ 2 ผูปวยหญิงไทยวัย 61 ป 

อาการสำคัญ ชักเกร็ง ไมรูสึกตัว กอนมาโรงพยาบาล 1 ชั่วโมง ไดรับการใสทอชวยหายใจจากโรงพยาบาลชุมชน แพทยวินิจฉัย
เปนโรคลมชักรวมกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียดื ้อยา (Acinetobacter baumannii: A. baum. MDR) ตอมา
ผูปวยท้ัง 2 ราย หายใจหอบเหน่ือยมากขึ้น มีภาวะกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน โดยรายที่ 2 มีอาการรุนแรงกวา แพทย
ใหการดูแลรักษาตามมาตรฐาน แตแตกตางกันท่ี ผูปวยรายท่ี 1 มีการจัดทานอนหงายตามปกติ สวนผูปวยรายท่ี 2 ใชการจัด
ทานอนคว่ำ โดยพยาบาลดูแลเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอนอยางใกลชิด เม่ือติดตามประเมินผลลัพธทางการพยาบาลพบวา 
ภาวะกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลันของผูปวยดีขึ้นทั้ง 2 ราย แตผูปวยมีภาวะแทรกซอนไตวายเฉียบพลันจึงมีอาการ  
ทรุดลง 

สรุป: การจัดทานอนคว่ำรวมกับการดูแลรักษาตามมาตรฐานในผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง 
สามารถชวยใหผูปวยมีอาการดีขึ้น จึงควรนำมาพัฒนาใชเปนแนวทางปฏิบัติการพยาบาลตอไป  

คำสำคัญ: กลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน การจัดทานอนคว่ำ การจัดทานอนหงาย  
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Prone Position in Patient with Acute Respiratory Distress Syndrome: 
Case Study 

Supreda  Mahasuk 

Nursing Department Nakhon Pathom Hospital 

supreda.mahasuk@gmail.com 

Abstract 

Objectives: To compare the nursing outcomes of the prone position and normal supine position 

in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). 

Method: 2 case studies were selected by purposive sampling in patients with acute respiratory 

distress syndrome who was hospitalized in Nakhon Pathom Hospital. The data were collected from 

medical records, interviewed patients and their relative The functional health pattern of Gordon was used 

to assess health problems to planning a holistic nursing care including nursing care, nursing diagnosis, 

nursing care planning program, and to evaluate the outcome of nursing care. 

Results: Case study 1, a 91-year-old Thai female patient with significant symptoms of fever, cough, 

breathless 1 day before coming to the hospital, she has diagnosed with influenza type A and pneumonia. 

Case study 2, a 61-year-old Thai female patient with significant symptoms of unconsciousness and 

convulsions before coming to the hospital for 1 hour and received an endotracheal tube from the 

community hospital. She has diagnosed with status epilepticus together with pneumonia due to bacterial 

infection resistance. (Acinetobacter baumannii: A. baum. MDR). Later, both patients have increased 

breathlessness because of acute respiratory distress syndrome (ARDS), with the case 2 being more severe 

symptoms than case 1. They have treated with standard care. But was different from arranging the 

position, the first patient has the supine position as usual, the second patient used the prone position. 

The nurses closely monitored and prevented various complications. When monitoring and evaluating 

nursing results, all of them getting better in ARDS, but they could not improve in acute kidney injury (AKI). 

Conclusion: These findings suggest that the prone position arrangement with standard care in 

patients with severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) can help patients with better symptoms. 

Should therefore be developed and used the prone positioning as the clinical nursing practice guideline 

for severe ARDS.   

Keywords: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), Prone Position, Supine Position 
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1. บทนำ

กลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS) เปนภาวะทางการแพทยที่
รุนแรงและอาจมีอันตรายถึงชีวิต มีลักษณะคือมีการอักเสบท่ัวไปในปอด แมอาจเกิดจากการติดเชื้อในระบบหายใจเปนที่ตั้งตนได 

(เชน เปนจากปอดอักเสบ) แตสวนใหญพบเปนภาวะแทรกซอนตามมาจากภาวะพิษเหตุติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บรุนแรง  พบวา
ชวงระหวาง พ.ศ. 2527-2549 ARDS ยังคงเปนปญหาที่พบบอยในเวชปฏิบัติทั่วไป และยังคงเปนภาวะที่มีอัตราการเสียชีวิต
อยูที่ 44.3% 44.0% และ 36.2% ในชวงระหวางป พ.ศ. 2527-2537 แมวาจะมีแนวโนมลดลง นอกจากน้ีอีกปจจัยที่เปนตัว
พยากรณอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญ คือ อายุที่มากขึ้น โดยทุก ๆ อายุที่เพิ่มขึ้น 10 ป จะมี odd ratio ของการเสียชีวิตเทากับ 

1.27 (95% CI 1.07-1.50, p = 0.006) (อติคุณ ลิ้มสุคนธ, 2556)  

การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรปอดในผูปวย ARDS พบวาเน้ือปอดมีลักษณะตางกัน แบงไดเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1) 

ปอดที่ไมถูกทำลายอยูบริเวณ nondependent อยูดานบน เม่ือผูปวยนอนหงายมีการทำงานเปนปกติ สวนที่ 2) ปอดท่ีมีถุงลม
แฟบแตสามารถทำใหขยายตัวได (recruit able) ถาใชแรงดันท่ีเหมาะสม และสวนที่ 3) ปอดท่ีภายในถุงลมถูกบรรจุดวยเซลล
และสารตาง ๆ (consolidated lung) อยูดานหลังเมื่อผูปวยนอนหงายทำใหสูญเสยีการแลกเปล่ียนกาซ จากพยาธิสรีรวิทยา
ดังกลาวทำใหผูปวยเกิดภาวะพรองออกซิเจนอยางเฉียบพลัน การรักษาภาวะ ARDS ไมพบการรักษาจำเพาะ  หลักการรักษาท่ี
เปนมาตรฐานสำคัญ คือ รักษาสาเหตุของ ARDS อยางรวดเร็ว ถูกตอง การรักษาเพื่อประคับประคองการแลกเปลี่ยนกาซ การ
รักษาทางยา และการรักษาแบบ non-pharmacological interventions (ธนรัตน พรศิริรัตน และ สุรัตน ทองอยู, 2559)   

จากสถิติโรงพยาบาลนครปฐม พบผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยมีภาวะ ARDS ปงบประมาณ 2560-2562 คือ 14, 9 และ
7 รายตามลำดับ (ศูนยรวบรวมขอมูล โรงพยาบาลนครปฐม, 2562) เสียชีวิตมากกวารอยละ 50 จากการทบทวนแฟมผูปวย
พบสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย การวินิจฉัยลาชา แพทยและพยาบาลขาดทักษะใน
การดูแลผูปวยเฉพาะทาง  ซ่ึงปจจุบันการรักษาพยาบาลมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน มีแพทยเฉพาะดานหัวใจและทรวงอก 

พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยวิกฤต มีเครื ่องชวยหายใจที่ทันสมัย สงผลใหแนวทางการรัก ษาพยาบาล
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไดแก การรักษาผูปวยดวยการจัดทาใหนอนคว่ำซึ่งสอดคลองกับหลักพยาธิสรีระของผูปวย ดังน้ัน
เพื่อใหแนวทางการพยาบาลเปนไปในทิศทางเดียวกับการรักษา ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธทางการพยาบาล
ของการจัดทานอนคว่ำ (Prone Position) กับการจัดทานอนหงายตามปกติ ในผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
รุนแรงซ่ึงไดรับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา ไดแก การใชเครื่องชวยหายใจและการปรับตั้งเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม
กับพยาธิสภาพ และการรักษาทางยา เพื่อนำผลของการศึกษามาพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติในการพยาบาลผูปวยกลุมอาการ
หายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป  

2. วัตถุประสงคของกรณีศึกษา

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธทางการพยาบาลของการจัดทานอนคว่ำกับการจัดทานอนหงายตามปกติ ในผูปวยกลุม
อาการหายใจลำบากเฉียบพลัน  

3. วิธีการศึกษา

ผูปวยกรณีศึกษา คือ ผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครปฐม ป พ.ศ. 2562 

โดยเลือกแบบเจาะจง เปนผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยจากเวชระเบียนผูปวย ผูปวยและ
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ญาติ กำหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใชแนวคิด 11 แบบแผนสุขภาพของกอรดอน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลตามขอ
วินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธทางการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 กรณีศึกษารายท่ี 1 
ผูปวยเปนหญิงไทย อายุ 91 ป สงตัวจากโรงพยาบาลชุมชนดวยอาการหายใจเหนื ่อยหอบ 1 วันกอนมาโรงพยาบาล  

ประวัติเดิมเปนโรคความดันโลหิตสูง ขาดยา 1 เดือน แพทยวินิจฉัย Influenza A with Pneumonia ตอมาพบวา ผูปวยมี
อาการหายใจหอบเหน่ือยมากข้ึน อัตราการหายใจ 32-36 ครั้ง/นาที แพทยใสทอชวยหายใจและตอเครื่องชวยหายใจ (Bird’s 

Ventilator) สองวันตอมา ฟงเสียงปอดดีขึ้น แพทยใหพยายามฝกหายใจ แตผูปวยยังหายใจเหนื่อยหอบ จึงงดการฝกหายใจ 
และขอยายผูปวยเขาหอผูปวยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม หลังการรับยาย ผูปวยรูสึกตัวดี แตพบปญหาหัวใจเตนเร็ว หายใจเหนื่อย
หอบ 30 ครั้ง/นาที  O2 sat = 92 % แพทยวินิจฉัย ปอดอักเสบรุนแรงรวมกับกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (Severe 

Pneumonia with Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS) แพทยใหการรักษาตามมาตรฐานการรักษา ไดแก การ
ใชเครื่องชวยหายใจและการปรับตั้งเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพ และการรักษาทางยา โดยยังคงใชการจัดทา
นอนหงายตามปกติ จนภาวะ Severe ARDS ทุเลา แตพบวาผูปวยมีปญหาภาวะแทรกซอนอื่นรวมดวย ไดแก ภาวะไตวาย
เฉียบพลัน ภาวะกรดคั่งในรางกาย ภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia) และความดันโลหิตต่ำ แพทยวางแผนทำการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม แตญาติตัดสินใจไมสมัครใจรับการรักษา เน่ืองจากผูปวยอายุมาก และขอรับผูปวยกลับบาน  

3.2 กรณีศึกษารายที่ 2 

ผูปวยเปนหญิงไทย อายุ 61 ป มีอาการชักเกร็ง หยุดหายใจกอนมาโรงพยาบาล 1 ชั่วโมง ไดรับการใสทอชวยหายใจและสง
ตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน ประวัติเดิมเคยไดรับการผาตัด Craniectomy เพื่อรักษาภาวะเลือดคั่งในสมอง (Intracerebral 

Hemorrhage: ICH) หลังผาตัดตองกินยากันชักตอเนื่อง ญาติแจงวาผูปวยขาดยา 1 วัน จึงมีอาการชักเกร็ง แพทยวินิจฉัย 

Status epilepticus with pneumonia due to bacterial infection resistance (Acinetobacter baumannii: A. baum. 

MDR) ตอมาพบวา ผูปวยหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้น มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory 

Distress Syndrome: ARDS) มีภาวะกรดคั่งในรางกาย และพบภาวะแทรกซอน ไดแก ไตวายเฉียบพลัน ปสสาวะออกนอย 

โปตัสเซียมในเลือดสูง และความดันโลหิตต่ำ แพทยใหการรักษาตามมาตรฐานการรักษา ไดแก การใชเครื่องชวยหายใจและการ
ปรับตั้งเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพ และการรักษาทางยา รวมกับการจัดทานอนคว่ำ (Prone Position) จน
ภาวะ Severe ARDS ดีขึ้น แตปญหาภาวะแทรกซอนรวมคือ ภาวะไตวายเฉียบพลันไมทุเลา ผูปวยจึงมีอาการทรุดลง และ
เสียชีวิตในเวลาตอมา 

4. ผลการเปรียบเทียบขอมูลผูปวยกรณีศึกษาท้ัง 2 ราย

จากกรณีศึกษาผูปวยท้ัง 2 ราย ผูศึกษาไดวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษา ในประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

1109



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จงัหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 

ปจจัยที่ทำใหเกิด 

ARDS 

แพทยวินิจฉัย Influenza 

A, Pneumonia    

แพทยวินิจฉัย Status 

Epilepticus with 

Bacterial Pneumonia 

(Acinetobacter 

baumannii MDR) 

สาเหตุการเกิดภาวะ ARDS แบงออกเปน 2 กลุม 

คือ 

1) ARDS ที่เกิดจากปอดโดยตรง  ไดแก
pneumonia, aspiration of gastric  

contents , lung contusion, toxic  

inhalation , near drowning    

2) ARDS ที่เกิดจากปจจัยภายนอกปอด  ไดแก
Severe Sepsis, Blood  transfusion, 

Trauma, Pancreatitis, Cardiopulmonary 

bypass จะพบวากรณีศึกษาทั้ง 2  รายมีสาเหตุ
จาก Pneumonia   

กรณีศึกษารายที่ 1 พบ Pneumonia ที่ รพช.

หายใจเหนื่อยหอบชวงแรกไดรับ O2 cannular 

ตอมาเหน่ือยมากขึ้น จึงใสทอชวยหายใจ 

กรณีศึกษารายที่ 2 พบ Pneumonia อยูเดิม มี
ชักเกร็ง หยุดหายใจใสทอชวยหายใจจาก รพช.  

ขอเสนอแนะ 
1. หลีกเล่ียงหรือแกไขภาวะตาง ๆ ที่เปนสาเหตุ
ของ Pneumonia โดยเร็วที่สดุ  

2. ปองกันการดำเนินของโรค เชน ดูแลความ
สะอาดชองปาก ดูดเสมหะดวยเทคนคิปราศจาก
เช้ือ ใหยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ประเมิน
อาการและอาการแสดงที่บงชี้ถึงการติดเช้ือ เชน 

ลักษณะ สีของเสมหะ  

อาการและอาการ
แสดงของภาวะ ARDS 

หายใจหอบเหน่ือย  

PCO2 30-45 %

ผล O2 sat  95-99% 

หายใจหอบเหน่ือย  

PCO2 32-97 % 

ผล O2 sat  43-91% 

จากทฤษฏีอาการและอาการแสดง แบงไดเปน 3 

กลุม ไดแก 1) เกิดจากการขาดออกซิเจน 

(Hypoxemia)   2) เกิดจากคารบอนไดออกไซด
คั่ง (Hypercapnia) และ 3) เกิดภาวะการหายใจ
ลมเหลว ซ่ึงพบวาผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2  ราย มี
อาการ หายใจหอบเหนื่อย  รายที่ 1 : PCO2 = 

30-45 % และ O2 sat = 95-99% ซ่ึงอยูใน
เกณฑปกติ  
รายที่ 2 ผล PCO2 32-97% บงช้ีวาผูปวยมีภาวะ
คั่งของคารบอนไดออกไซด โดยวดั O2 sat.= 43-

91% ซ่ึงต่ำกวาเกณฑคอนขางมาก 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ) 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินอาการและติดตามอยางใกลชิด
เพ่ือแกไขภาวะ Hypoxemia, Hypercapnia และแกไข
อาการหอบเหนื่อย เชน อาจตองเพ่ิมยาคลายกลามเน้ือ 

ยาพน ตามอาการ 
2. มีการบันทึกการใชเครื่องชวยหายใจอยางละเอียด
อยางตอเน่ือง และทุกครัง้ที่มีการปรับตั้งคาใหม 

แนวทางการรักษา  ใชเครื่องชวยหายใจ โดย 
การปรับตั้งเคร่ือง 
FiO2 0.4-0.6 

PEEP 14 cm.H2O 

(Dx. Severe ARDS) 

ไดรับการรักษาพยาบาล
แบบทานอนหงาย 

ใชเคร่ืองชวยหายใจโดย 

การปรับตั้งเคร่ือง 
FiO2 0.6-1.0 

PEEP 18 cm.H2O 

(Dx Severe ARDS) 

ไดรับการรักษาพยาบาล
แบบทานอนคว่ำ 

- แนวทางการรักษาโดยใชเครื่องชวยหายใจ พิจารณา
ตามความรุนแรงของโรค ซ่ึงแบงตามระดับการพรอง
ออกซิเจนในเลือด ไดแก 

-รุนแรงนอย (Mild) : 200 mmHg < PaO2/ FIO2 ≤ 

300 mmHg with PEEP or CPAP ≥ 5 cmH2O 

-รุนแรงปานกลาง (Moderate) :  100 mmHg < 

PaO2/FIO2 ≤ 200 mmHg with PEEP ≥ 5 cmH2O 

-รุนแรงมาก (Severe) : PaO2/ FIO2 ≤ 100 mmHg 

with PEEP ≥ 5 cmH2O 

- รายที่ 1 ปรับเคร่ืองชวยหายใจ FiO2 0.4-0.6 PEEP 

14 cm.H2O แสดงถึง การพรองออกซิเจนในเลือด 

ระดับรุนแรงปานกลาง ไดรับการจัดทาผูปวยนอนหงาย 

(supine position) สงผลใหปอดดานหลังแฟบลงจาก
การถูกกดทับดวยน้ำหนักของปอดและน้ำหนักของหัวใจ 

ทำใหการแลกเปลี่ยนกาซไมดีเทาที่ควร 
- รายที่ 2 ปรับเคร่ืองชวยหายใจ FiO2 0.6-1.0, PEEP 

18 cm.H2O แสดงถึง การพรองออกซิเจนในเลือด 

ระดับรุนแรง มีการรักษาโดยใชการจัดทานอนคว่ำ 
สงผลใหปอดสวนหลังสลับมาอยูดานหนา ไมถูกกดทับ 

ปอดที่แฟบมีโอกาสขยายตัว การระบายอากาศและการ
แลกเปล่ียนกาซเพ่ิมมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
1. การรักษาพยาบาลทั้งแบบทานอนหงายและแบบทา
นอนคว่ำทุกราย ควรไดรับการประเมินอาการอยาง
ใกลชิด และบันทึกอาการอยางละเอียด เนื่องจากผูปวย 

มีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก แตแผนการรักษาเปนไป
ตามที่แพทยวางแผนไว โดยเฉพาะอยางยิง่ การจัดทา
นอนคว่ำ อาจเกิดอันตรายได จึงตองมีแพทยอยูดวย 

เพ่ือเฝาระวังความผิดปกติและชวยผูปวยไดทันท ี

2. กรณีมีการเปล่ียนแปลงควรรีบรายงานแพทย
3. ขณะใชการจัดแบบทานอนคว่ำ บุคลากรตองมีความ
ชำนาญ จำนวนเหมาะสม อยางนอย 4 คน เพ่ือชวย
ประคองศีรษะ ลำตวั ขาและเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ) 

ประเด็นการเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 

4. ขณะผูปวยอยูในทานอนคว่ำ ควรประเมินอาการ
อยางใกลชิด โดยเฉพาะ O2 sat หากมีแนวโนมทรุดลง
ควรรีบรายงานแพทยเพ่ือพิจารณาจัดทานอนหงาย
ตามปกติ 

การเกิดแผลกดทับจาก
ผลของการจัดทานอน  

อาจเกิดแผลกดทับที่กน
กบ แผนหลัง สนเทาหรือ
จุดที่สัมผัสกับที่นอน 

อาจเกิดแผลกดทับ
บริเวณใบหนา คอ  

หนาอก และเขา 

รายที่ 1 จัดทานอนหงาย ไมพบแผลกดทับเน่ืองจากมี
การพลิกคะแคงตัวใหทุก 2 ชม. 

รายที่ 2 จัดทานอนคว่ำ พบรอบแดงบริเวณคอเล็กนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. การจัดทานอนคว่ำควรใชหมอนปองกันแผลกดทับ
ใชรองบริเวณศีรษะ (มีหมอนทำจากเจลลี่เฉพาะจัดทา
นอนคว่ำ)   
2. หลีกเล่ียงการรบกวนผูปวยโดยไมจำเปนเน่ืองจากจะ
สงผลใหผูปวยหอบเหนื่อยไดงาย 

การใชอุปกรณ/เครื่องมือ
ทางการแพทยและการ
เฝาระวัง 

-ทอชวยหายใจและ
เครื่องชวยหายใจ 

-Monitor เพ่ือติดตาม
สัญญาณชีพ   

ทอชวยหายใจและ
เครื่องชวยหายใจ 

-Monitor เพ่ือติดตาม
สัญญาณชีพ   

รายที่ 1 มีการเฝาระวังทอชวยหายใจเลื่อนหลุด โดย
การติดแถบ พลาสเตอรและใชผาผูกยึด 

-การติด Monitor เพื ่อต ิดตามสัญญาณชีพ  โดยติด
อุปกรณไดตามปกติ 
รายที่ 2 มีการเฝาระวังทอชวยหายใจเลื่อนหลุด โดย
การติดแถบ พลาสเตอรและใชผาผูกยึด แตตองระวัง
มากขึ้นเนื่องจากนอนคว่ำหนาอาจเกิดการหัก พับงอ
ของทอชวยหายใจ 

-การติด Monitor เพื ่อต ิดตามสัญญาณชีพ โดยติด
อุปกรณแตกตางจากปกติ เชน EKG Monitor ตอง
เปลี่ยนมาติดบริเวณแผนหลังคนไขขณะนอนคว่ำ โดย
ติดตรงกับจุดที่ติดดานหนา 
ขอเสนอแนะ 
ควรตรวจสอบเพื ่อปองการเลื่อนหลุดของเครื่องมือ
อุปกรณอยางสม่ำเสมอ หากพบวามีแนวโนมจะหลุด
ควรแกไขทันที เชน พลาสเตอรติดทอชวยหหายใจอาจ
เปยกน้ำลายไดงาย ขณะนอนคว่ำหนา 

ปญหาทางการพยาบาล
และภาวะแทรกซอนอ่ืน 

1. การหายใจไมมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากถุง
ลมและหลอดเลือดฝอยมี
การซึมผานของของเหลว 
สูงและความยอมตาม 

ของปอดลดลง  
2. เกิดภาวะกรดใน
รางกาย 

1. การหายใจไมมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากถุง
ลมและหลอดเลือดฝอยมี
การซึมผานของของเหลว 
สูงและความยอมตาม 

ของปอดลดลง  
2. เกิดภาวะกรดใน
รางกาย 

- ผูปวยทั้ง 2 ราย มีปญหาทางการพยาบาลและ
ภาวะแทรกซอนอ่ืนคลายคลึงกัน เนื่องจากภาวะการ
เจ็บปวยวิกฤตสงผลกระทบตออวัยวะสำคัญและระบบ
การทำงานของรางกาย ไดแก ระบบไหลเวียน ระบบไต 

ภาวะสมดุลกรดดาง รวมทั้งเปนผูปวยสูงอายุ ที่มีภาวะ
เจ็บปวยเร้ือรังอยูกอนแลว สงผลใหภูมิคุมกันรางกาย
ต่ำกวาปกติ จึงเกิดภาวะติดเช้ือในรางกายไดงาย โดย
ผูปวยรายที่ 1 มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไดรับ
การวินิจฉัย Influenza A, Pneumoniaมีอาการ
เหนื่อยหอบมาก 
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ประเด็นการเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที 1 กรณีศึกษารายที 2 ผลการวิเคราะห ์

3. เกิดภาวะของเสียคั่ง
และโปตัสเซียมในเลือด
สูงเน่ืองจากประสิทธิภาพ
การทำงานของไตลดลง 
4. เส่ียงตอภาวะแทรก
ซอนจากการใสทอชวย
หายใจและการใช
เครื่องชวยหายใจ 

5. ความดันโลหิตสงู
6. ติดเช้ือไขหวัดใหญสาย
พันธุ A และติดเช้ืออ่ืน
แทรกซอนในรางกาย 

7. อาจเกิดภาวะแทรก
ซอนจากการใหยา NE 

8. ญาติวิตกกังวล

3. เกิดภาวะของเสียคั่ง
และโปตัสเซียมในเลือด
สูงเน่ืองจากประสิทธิภาพ
การทำงานของไตลดลง 
4. เส่ียงตอภาวะแทรก
ซอนจากการใสทอชวย
หายใจและการใช
เครื่องชวยหายใจ 

5. เสียงตอภาวะชักซ้ำ
6. มีการติดเช้ือในรางกาย
7. อาจเกิดภาวะแทรก
ซอนจากการใหยา NE 

8. ญาติวิตกกังวล

ผ ู ป วยรายท ี ่ 2 เคยได ร ับการผ าต ัดสมอง  ต อง
รับประทานยากันชักโดยตลอด มีภาวะติดเช้ือดื้อยาอยู
เดิม เมื่อขาดยา จึงมีอาการชัก หยุดหายใจ ไดรับการ
ว ิ น ิ จ ฉ ั ย  Status Epilepticus with Bacterial 

Pneumonia (Acinetobacter baumannii MDR) 

ผูปวยมีภาวะ ARDS จำเปนตองใสทอและใชเคร่ืองชวย
หายใจ สงผลใหผูปวยมีภาวะติดเชื้อเพิ่มและเสี่ยงตอ
ภาวะแทรกซอนจากการใสทอชวยหายใจและการใช
เครื่องชวยหายใจ  

ขอเสนอแนะ 
1. การพยาบาลผูปวยตองคำนึงถึงความเปนปจเจก
บุคคลเสมอ ถึงแมจะมีโรค ปญหา ภาวะแทรกซอนที่
เหมือนกัน 

2. ควรเปดโอกาสใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแล
และตัดสินใจ 

5. อภิปรายผลการศึกษา

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษาท้ัง 2 ราย พบวา มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันและภาวะแทรกซอน
ตาง ๆ ตลอดทั้งปญหาทางการพยาบาลคลายคลึงกัน ไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษา ไดแก การรักษาสาเหตุ การ
ใชยาตาง ๆ ที ่จำเปน และการรักษาดวยเครื่องชวยหายใจโดยปรับการตั ้งเครื ่องชวยหายใจที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพ 

เชนเดียวกัน แตแตกตางกันในดานการจัดทานอน ผูปวยรายท่ี 1 ไดรับการรักษาโดยการจัดทานอนหงายตามปกติ สวนผูปวย
รายที่ 2 มีอาการของ ARDS รุนแรงกวาผูปวยรายที่ 1 ไดรับการรักษาโดยการจัดทานอนคว่ำ เนื่องจาก 1) การนอนคว่ำชวย
แกไขความไมสมดุลระหวางการระบายอากาศและการไหลของเลือดที่ปอด (ventilation-perfusion mismatch) เพราะ
นอกจากการนอนคว่ำจะชวยปลดปลอยปอดดานหลัง (dorsal lung) จากการกดทับของหัวใจและอวัยวะในชองทองแลว ยัง
ชวยใหปอดดานหลังระบายเสมหะไดดีขึ้น ทำใหการระบายอากาศของปอดดานหลังดีขึ้น ในขณะที่ปริมาณเลือดที่ไหลไปที่ปอด
ดานหลังไมลดลง ทั้งหมดนี้ทำใหสมดุลระหวางการระบายอากาศ และการไหลของเลือดที่ปอดดีขึ้น 2) การนอนคว่ำมีผล
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางหัวใจ ผนังทรวงอก และกระบังลม ทำใหความแตกตางของความดันในชองปอดท่ีเกิดจากแรง
โนมถวง (gravitational pleural pressure gradient) ลดลง มีผลใหขนาดและความยืดหยุนของถุงลมที่อยูดานหนา (ventral) 

กับถุงลมที ่อยูดานหลัง (dorsal) ใกลเคียง ชวยลดปรากฏการณที ่ถุงลมยืดเกินไป (overdistension) และถุงลมยุบแฟบ 

(atelectrauma) ซ่ึงเปนสาเหตุทำใหปอดบาดเจ็บจากการใชเครื่องชวยหายใจได (ventilator associated lung injury) (เฉลิม
ไทย เอกศิลป และคณะ, 2551; ธนรัตน พรศิริรัตน และ สุรัตน ทองอยู, 2559) 

ผูศึกษาและทีมพยาบาลรวมกับทีมสหวิชาชีพ ไดใหการดูแลรักษาพยาบาล เฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง และปองกัน
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อติดตามประเมินผลลัพธทางการพยาบาล พบวา ภาวะของโรคกลุมอาการ
หายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง (Severe ARDS) ของผูปวยกรณีศึกษารายที่ 2 ซ่ึงมีระดับความรุนแรงของ ARDS มากกวาผูปวยราย
ที่ 1 ไดรับการรักษาโดยการจัดทานอนคว่ำ มีอาการดีขึ้นตามลำดับ เชนเดียวกับผูปวยรายที่ 1 ซึ่งไดรับการจัดทานอนหงาย
ตามปกติ แตเนื่องจากผูปวยมีภาวะแทรกซอน และโรครวมอื่น ไดแก ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะกรดคั่งในรางกาย ภาวะ
โปตัสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia) และความดันโลหิตต่ำ ผูปวยทั้ง 2 ราย จึงมีอาการทรุดลงในเวลาตอมา 
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จะเห็นไดวา ความสำเร็จของการรักษาโรคน้ี ขึ้นอยูกับการรักษา และการดูแลปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนให
ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ ดังน้ันพยาบาลจึงจำเปนตองมีการประเมิน รวบรวมขอมูล
ผูปวยไดอยางรวดเร็ว วางแผนการพยาบาลอยางเปนระบบและตอเน่ือง ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเชี่ยวชาญ มีความรู เรื่อง
โรค แผนการรักษา และการเฝาระวังภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงมีความสามารถในการแกไขปญหา ภาวะ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  

6. บทสรุปและขอเสนอแนะ

กลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) เปนภาวะวิกฤติของระบบการหายใจ การรักษาทำไดโดยการรักษาสาเหตุที่ทำ
ใหเกิด ARDS รวมกับการใชยา และการดูแลแบบประคับประคองอาการโดยการนำเทคโนโลยี ไดแก การใชเครื่องชวยหายใจ
ประเภทและชนิดตาง ๆ และหลักฐานเชิงประจักษมาใช โดยเฉพาะการจัดทานอนคว่ำ ถือเปนทางเลือกหน่ึง ในกรณีที่ผูปวยมี
อาการรุนแรงมาก ชวยใหการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนของผูปวยที่เปน ARDS ที่กำลังรักษาดวยเครื่องชวยหายใจดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในระยะแรกของโรค และไมกอใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง พยาบาลจึงตองมีการพัฒนาความรูและเทคนิคการพยาบาลให
สอดคลองกับแนวทางการรักษา อยางไรก็ตามตองคำนึงถึงสิทธิของผูปวยเปนสำคัญ การใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา อดทนตอ
การใหขอมูลซ้ำ ๆ เปดโอกาสใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแลและตัดสินใจ ถือไดวาเปนหัวใจของการดูแลผูปวยแบบองค
รวมอยางแทจริง 

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผูปวยกลุมอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ที่เปนผูใหประสบการณที่มีคายิ่งในการนำศาสตรและศิลปมาใชใน
การพยาบาล โดยการนำกระบวนการพยาบาลมาใชเพื ่อตอบสนองตามความตองการของผูปวยแบบองครวมอย างมี
ประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา แบบยอนหลัง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูปวย ปจจัยดาน
โรค และปจจัยดานการรักษากับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกสของผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ที่เขารับการรักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาลนครปฐม ระหวางเดือน
กรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 รวมจํานวน 180 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลของผูปวยและการดูแลรักษา  
วิเคราะหขอมูล ปจจัยดานผูปวย ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา การเกิดภาวะแทรกซอน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
บรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ สวนความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานผูปวย ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการ
รักษา กับการเกิดภาวะแทรกซอน วิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน โดยกําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ดังน้ี  ติดเช้ือทางเดินปสสาวะ 48 ราย (รอยละ 26.67)  มีภาวะ
สับสน 40 ราย (รอยละ 22.22)  เกิดแผลกดทับ 12 ราย (รอยละ 6.67)  ปอดอักเสบ 11 ราย (รอยละ 6.11) เสนเลือดอุดตัน 
3 ราย (รอยละ 1.67)  และเสียชีวิตภายใน 1 ปหลังกระดูกสะโพกหัก 37 ราย (รอยละ 20.56) ปจจัยดานบุคคล เพศหญิง มี
ความสัมพันธกับการเกิดการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ  อายุมาก และดัชนีมวลกายนอย มีความสัมพันธกับการเกิดปอดอักเสบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ปจจัยดานโรค จาํนวนโรคประจําตัว มากกวา 2 โรค มีความสัมพันธกับการเกิดแผลกดทับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ปจจัยดานการรักษา ชนิดของการรักษา ไมผาตัด และความสามารถในการเคลื่อนไหว
รางกาย (Ambulation) ไดนอยกอนจําหนาย มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตภายใน 1 ปหลังกระดูกหัก ระยะเวลารอผาตัด
นาน มีความสัมพันธกับการติดเช้ือทางเดินปสสาวะ และการเกิดเสนเลือดอุดตัน (thromboembolism) และชนิดของการ
ระงับความรูสึกระหวางผาตัด ชนิดระงับความรูสึกท่ัวรางกาย มีความสัมพันธกับการเกิดปอดอักเสบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.05) จากผลการศึกษาใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล โดยนําผลการวิจัยมากําหนดการ
ประเมินปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆในผูสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก รวมกับการจัดทําแนวทางการเฝาระวัง 
และปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในกลุมเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อลดอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิต   

คําสําคัญ: ภาวะแทรกซอน  ผูสูงอายุ  กระดูกสะโพกหัก  ปจจัยที่เกี่ยวของ 
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Factors Related to the Occurrence of Complications 
in Elderly patients, with Hip Fractures

Yaowalak  Sahnguanpanit 
Orthopedic department. Nakhon Pathom Hospital  

*ที่อยู E-mail: moounortho@gmail.com

Abstract 

This retrospective study aimed to examine the association between patient, disease & treatment 
factors and complications in elderly patients with hip fractures by collecting data from electronic medical 
records of elderly patients with hip fractures who were treated as inpatients at Nakhon Pathom Hospital 
from July 2017 to June 2018, a total of 180 patients. Data were collected form patient data records and 
care. Data analysis patient factors disease factors treatment factors and occurrence of complications 
analyzed by descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, and the relationship between 
patient factors disease factors and the factors of treatment with the occurrence of complications 
analyzed with Chi-Square descriptive statistics, with significance at 0.05 level.  

The results showed that patients with complications included: 48 urinary tract infections 
(26.67%), Delirium 40 cases (22.22%), pressure ulcers 12 cases (6.67%), pneumonia 11 cases (6.11%) veins 
Thrombosis (3 cases (1.67%) and died within 1 year after hip fracture 37 cases (20.56%). Personal factors, 
female gender was associated with urinary tract infection, older age and lower BMI were significantly 
related to pneumonia. Disease factors: Having two chronic illnesses or more was associated with pressure 
ulcers. Non surgical cases and being unable to move were associated with death within one year after 
fracture. Longer surgical waiting period was associated with urinary tract infections and the occurrence of 
embolism (Thromboembolism) Surgery under general anesthesia was significantly associated with 
pneumonia. The results of the study provide suggestions for improving the quality of nursing practice by 
using the results of the study to determine the risk factors for various complications in the elderly with 
hip fractures. Surveillance and prevention measures of such complications are needed for those with the 
risk factors 
Keywords:  Complication,  Elderly,  Hip fracture,  Related factors   
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1. บทนํา 
 
 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ คือมีประชากรท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 20 ในปพ.ศ. 2564 และจะ
เพิ่มเปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2579 (ปรีชา นวลเปนใย, 2561)  จากสถิติผูสูงอายุของประเทศไทย ณ 31 ธันวาคม  2562 
จังหวัดนครปฐม มีผูสูงอายุรอยละ 17.01 (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2562) 
 อุบัติการณการเกิดกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนในผูสูงอายุ โดยรวมจะเพิ่มจาก 2.33 ลานคนในป 2553 เปน 
5.99 ลานคน ในป 2578 (Winzenberg, 2015) ในประเทศไทย อุบัติการณการแตกหักของกระดูกสะโพกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
2 ตอป (Wongtriratanachai, 2013) จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ในป 2557 พบวา ผูสูงอายุ 1 ใน 3 พลัด
ตกหกลมทุกป โดยกระดูกที่ไดรับบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ กระดูกขอมือหัก รองลงมาคือกระดูกสะโพกหัก 

 กระดูกสะโพกหักทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลงอยางมาก (Gjertsen, et. Al, 2016) จากความเจ็บปวด ทําให
เคลื่อนไหวดวยตัวเองไดนอย หรือขยับไมได จึงเกิดปญหาแผลกดทับ (Rahmani, 2016) และเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยเฉพาะการ
ติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ (Pneumonia) และระบบทางเดินปสสาวะ (Urinary tract infection) (วชิรพงษ ชนะ, 2019; 
Cluett, 2020) การรับประทานอาหารเสี่ยงตอการสําลัก เกิดปอดอักเสบติดเช้ือได การขับถายหรือปสสาวะ ไมคุนชินกับการ
ขับถายบนเตียง และมีความเจ็บปวด ผูปวยจึงหลีกเลี่ยงที่จะพยายามขับถายหรือปสสาวะ ทําใหเกิดทองผูกและโรคทางเดิน
ปสสาวะอักเสบ ซึ่งอันตรายที่เกิดจากโรคแทรกซอน ทําใหมีโอกาสเสียชีวิตได อัตราการเสียชีวิตภายในหน่ึงปหลังจากกระดูก
สะโพกหัก เกิดประมาณรอยละ 12-37 (Chariyalertsak., et. al, 2001) สาเหตุการตายมักมาจากภาวะแทรกซอน ไดแก การ
เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําในขาและปอด การติดเช้ือทางเดินปสสาวะ และ ปอดอักเสบ (วชิรพงษ ชนะ, 2019) ทําให
เกิดโรคติดเช้ือในกระแสโลหิต (sepsis) ตามมา ผูสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนโดยรวมอยูที่รอย
ละ 75 ปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซอนมีทั้งท่ีไมสามารถปองกันได เชน ภาวะสับสน สวนการระงับความรูสึกท่ัวไป และ
ความลาชาในการผาตัด เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถปองกันได การผาตัดในผูปวยสูงอายุที่มีสะโพกหัก เปนเหตุผลสําคัญที่สุด เพื่อ
ทําใหผูปวยลุกขึ้นจากเตียงไดโดยเร็วที่สุด จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ปอดอักเสบ แผลกดทับ และเสน
เลือดอุดตัน ได (Cluett, 2020) แตผูปวยท่ีไดรับการผาตัด รอยละ 56.8 ยังมีภาวะแทรกซอนอยางนอยหน่ึงครั้ง (Poh, 2013) 
นอกจากน้ีโอกาสท่ีผูปวยจะกลับมาเดินไดมีไมถึงรอยละ 90 (สมบัติ โรจนวิโรจน, 2558) ผูปวยรอยละ 75 ตองสูญเสีย
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือดูแลตนเองไดลดลง (มานี หาทรัพย และคณะ, 2014)   

ปจจัยที่สําคัญตอการเสียชีวิตของผูสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก คือเพศชาย อายุมากกวา 80 ป มีอาการเจ็บปวย
เรื้อรัง ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหักที่ไมดี และการรักษาชนิดไมผาตัด (Chariyalertsak, 2001) และปจจัยที่
เชื่อมโยงกับผลลัพธของการรักษาท่ีดี ไดแก อายุ เพศ จํานวน และชนิดของโรคประจําตัว ประเภทของการแตกหัก ชนิดของ
การรักษา และสถานะการทําหนาท่ี (Function) กอนกระดูกหัก และความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของผูปวย (Aharonoff, et al, 
2004) ผูสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ที่อายุ ≥ 80 ป มีความสัมพันธกับอุบัติการณที่เพิ่มขึ้นของอาการสับสนหลังการผาตัด 
ผูปวยประเภท ASA 3 สัมพันธกับการเสียชีวิต แตความลาชาในการผาตัดไมเกี่ยวของกับภาวะแทรกซอนใดๆ โรคและวิธีการ
ระงับความรูสึกไมมีผลตอการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอนหลังการผาตัด  (Kim, et al., 2013) 

จากทบทวนในการปฏิบัติการดูแลผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหกของผูวิจัยในป 2558-2559 พบวากวารอยละ 50 
ของผูปวยกลุมน้ีเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก ทองผูก พบมากเปนอันดับแรก รองมาคือแผลกดทับ การติดเช้ือทางเดินปสสาวะ 
ปอดอักเสบ และภาวะสับสน ตามลําดับ ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจนถึงเสียชีวิตสวนใหญ จะมีภาวะ sepsis รวมดวย ซึ่ง 
ภาวะแทรกซอนดังกลาวพบท้ังในผูปวยเพศหญิง และเพศชาย ท้ังกลุมที่ผาตัด และไมผาตัด ท้ังกลุมที่มีโรคประจําตัว และไมมี
โรคประจําตัว ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจะมีระยะเวลานอนโรงพยาบาล มากกวาผูปวยที่ไมมีภาวะแทรกซอน 2 เทา และมี
คาใชจายสูงกวาผูปวยที่ไมมีภาวะแทรกซอนถึง 3 เทา และจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งของไทยและตางประเทศยังไมเคย
พบวามีการศึกษาในประเด็นของปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ดังนั้น 
ผูวิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพ หัวหนากลุมงานการพยาบาลออรโธปดิกส  จึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษากับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักในโรงพยาบาล
นครปฐม เพื่อนําไปพัฒนาสูการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยกลุมนี้ตอไป
วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก  
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คําถามการวิจัย 
ปจจัยใดบางท่ีสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

           ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 
    

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล มีความสมัพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก 
ปจจัยดานโรค มีความสมัพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก 
ปจจัยดานการรักษา มีความสมัพนัธกับการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก  

นิยามศัพท 
 ภาวะแทรกซอน หมายถึง อาการไมพึงประสงค หรือผลท่ีไมดีของโรค ที่เกิดขึ้นรวมกับกระดูกสะโพกหัก ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ ภาวะสับสน (delirium) แผลกดทับ การติดเช้ือทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection) ปอดอักเสบ 
(pneumonia) เสนเลือดอุดตัน (thromboembolism)  และเสียชีวิตภายใน 1 ป 

 ผูสูงอายุ นิยามขององคการสหประชาชาติ คือ ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป แตในงานวิจัยนี้หมายถึง 
ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 50 ป ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข 

 กระดูกสะโพกหัก หมายถึง กระดูกตนขาสวนบนหัก ไดแก Fracture neck of femur, Fracture intertrochanteric 
of femur, Fracture subthochanteric of femur 

 ปจจัยที่เก่ียวของ หมายถึง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย และความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก
ปจจัยดานโรค ไดแก จํานวนโรคประจําตัว ชนิดของโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอด
เลือด และโรคไต ตําแหนงของกระดูกสะโพกที่หัก และปจจัยดานการรักษา ไดแก ชนิดของการรักษา คือ ผาตัด และไมผาตัด 

1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 อาย ุ
1.2 เพศ 
1.3 ดัชนีมวลกาย 
1.4 ความสามารถในการเดินกอนกระดกูหัก 

2. ปจจัยดานโรค
2.1 โรคประจาํตัว  
   2.1.1 จํานวนโรคประจาํตัว 
   2.1.2 ชนิดของโรคประจําตัว 
 - ความดันโลหิตสูง 
 - เบาหวาน 
 - โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 - โรคไต 

2.2 ตาํแหนงของกระดูกท่ีหกั 
   2.2.1 Fracture neck of femur 
   2.2.2 Fracture Intertrochanteric of femur 
   2.2.3 Fracture subtrochanteric of femur 

3. ปจจัยดานการรักษา
3.1. ชนิดของการรักษา 
   3.1.1 ผาตัด 
   3.1.2 ไมผาตัด 
3.2 ระยะเวลารอผาตัด 
3.3. ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางผาตัด 
3.4 ความสามารถในการลุกนั่ง เคลื่อนไหวรางกาย 

(Ambulation) กอนจําหนาย 

ภาวะแทรกซอน 
- สับสน 
- แผลกดทับ 
- ติดเช้ือทางเดินปสสาวะ 
- ปอดอกัเสบ 
- เสนเลือดอุดตัน  

 - ตายภายใน 1 ป 
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ระยะเวลารอผาตัด ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางผาตัด และความสามารถในการลุกนั่ง เคลื่อนไหวรางกาย (Ambulation) 
กอนจําหนาย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive design) แบบยอนหลัง (Retrospective study) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักที่เขานอนพักรักษาในโรงพยาบาลนครปฐม 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
นครปฐม ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 จํานวน 180 คน โดยมีเกณฑคัดเขาดังนี้ ผูปวยที่มีอายุมากกวา 
50 ป ทั้งเพศหญิง และเพศชาย กระดูกสะโพกหักจากอุบัติเหตุที่ไมรุนแรง แรกรับรูสึกตัวดี มีกระดูกสะโพกหักเพียงแหงเดียว 
เกณฑคัดออก ไดแก กระดูกสะโพกหักจาก Pathological fracture และเปนผูปวยที่กระดูกสะโพกหักซ้ํา เก็บขอมูลจากเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกสของผูปวย โดยไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดเพียงผูเดียว และในแฟมขอมูลจะใชรหัสในการเรียงลําดับชุดของขอมูลแทนการใชช่ือ -
นามสกุลของผูปวย และผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวม  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบบันทึกขอมูลของผูปวยและการดูแลรักษาผูปวย
สูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) โดยพิจารณาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับนิยาม/ วัตถุประสงค ( Index of item Objective 
Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ คือ ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 คือ ถือวาขอคําถามน้ันมีความตรงตามเน้ือหา 
เพื่อใชเก็บขอมูลปจจัยดานผูปวย ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบและเติม
ขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ประกอบดวย อายุ เพศ น้ําหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกสะโพกหัก ซึ่งเปนปจจัยดานผูปวย สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับ โรคประจําตัว และ
ตําแหนงกระดูกที่หัก สวนปจจัยดานการรักษา ไดแก ชนิดของการรักษา (ผาตัด/ ไมผาตัด) ระยะเวลารอผาตัด ชนิดของการ
ระงับความรูสึกระหวางผาตัด ความสามารถในการลุกนั่ง เคลื่อนไหวรางกาย (Ambulation) กอนจําหนาย   
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ขอมูลลักษณะของกลุมตัวอยาง และการเกิดภาวะแทรกซอน 
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงบรรยาย สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานผูปวย ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการ
รักษา กับการเกิดภาวะแทรกซอน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยกําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
สรุปผลการวิจัย  
ตารางที่ 1  ขอมูลดานบุคคล 

ขอมูลดานบุคคล  จํานวน รอยละ 
อาย ุ  51-60 ป 9 5.0 
 61-70 ป 27 15.0 
 71-80 ป 76 42.2 
 81-90 ป 60 33.3 
 มากกวา 90 ป 8 4.4 
เพศ หญิง  145 80.6 
 ชาย 35 19.4 
ดัชนีมวลกาย (BMI)   นอยกวา 18.50    (น้ําหนักนอยหรือผอม) 31 17.2 
 18.5-22.90    (ปกติ) 96 53.3 
 23-24.90    (นํ้าหนักเกิน) 24 13.3 
 25-29.90    (โรคอวนระดับที่ 1) 23 12.8 
 > 30  (โรคอวนระดับที่ 2) 6 3.3 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก    

 เดินโดยใชอุปกรณชวยพยุง 55 30.6 
  เดินไดปกต ิ 125 69.4 
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ผลการศึกษาพบวา ผูปวย 180 ราย มีอายุเฉลี่ย 77.33 ป เปนเพศหญิงมากกวา เพศชาย ผูปวยมีจํานวนโรค
ประจําตัว 3 โรค รอยละ 29.4 มีความดันโลหิตสูง รอยละ 72.8 โรคหัวใจและหลอดเลือดรอยละ 49.4 เบาหวาน รอยละ 
36.7 ตําแหนงของกระดูกที่หัก Fracture Intertrochanteric of femur รอยละ 54.4 ปจจัยดานการรักษา ผูปวยไดรับการ
ผาตัดรอยละ 60 มีระยะเวลารอผาตัด 4-7 วัน รอยละ 38.89 วิธีการระงับความรูสึกระหวางผาตัด Regional anesthesia 
(RA) รอยละ 79.63  มีการเกิดภาวะแทรกซอน มีดังนี้  ติดเช้ือทางเดินปสสาวะ 48 ราย คิดเปนรอยละ 26.67  มีภาวะสับสน 
40 ราย คดิเปนรอยละ 22.22  เกิดแผลกดทับ 12 ราย คิดเปนรอยละ 6.67  ปอดอักเสบ 11 ราย คิดเปนรอยละ 6.11  เสน
เลือดอุดตัน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.67  และเสียชีวิตภายใน 1 ปหลังกระดูกสะโพกหัก 37 ราย คิดเปนรอยละ 20.56 

ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการเกิดภาวะสับสน  
(Delirium) 

ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 8.471 0.76 

เพศ 0.010 1.000* 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 4.765 0.312 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 0.479 0.560* 

ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 2.298 0.807 
ชนิดของโรคประจาํตัว 
1. เบาหวาน 1.861 0.196* 
2. ความดันโลหิตสูง 1.354 0.315* 
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.192 0.722* 
4. โรคไต 0.053 0.799* 
ตําแหนงของกระดูกที่หัก 1.742 0.418 

ปจจัยดานการรักษา การรักษา 0.134 0.718* 
ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 4.170 0.244 
จํานวนวันรอผาตดั 0.245 0.970 
ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 9.783 0.082 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 
กลุมตัวอยาง 180 คน ไมมีภาวะสับสน 140 คน (77.8%)  มีภาวะสับสน 40 ราย (22.2%) ปจจัยดานบุคคล ปจจัย

ดานโรค และปจจัยดานการรักษา มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสับสน อยางไมมีนัยสัมพันธทางสถิติ (P=0.05)   

ตารางที ่3  แสดงความสมัพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการเกิดแผลกดทับ 

ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 7.044 0.134 

เพศ 0.253 0.705* 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 5.404 0.248 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 0.047 1.00* 

ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 11.126 0.049 
ชนิดของโรคประจาํตัว 
1. เบาหวาน .062 1.000* 
2. ความดันโลหิตสูง 1.354 0.313* 
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.311 0.767* 
4. โรคไต 0.332 1.000* 
ตําแหนงของกระดูกที่หัก 0.853 0.653 
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ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานการรักษา การรักษา 0.015 1.000* 
 ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 3.044 0.385 
 จํานวนวันรอผาตดั 2.484 0.478 
 ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 7.430 0.191 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 
 
ตารางที ่4  แสดงความสมัพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการติดเชื้อทางเดิน

ปสสาวะ 
ปจจัย Chi-square p-value 

ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 2.170 0.705 
 เพศ 5.159 0.032* 
 ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.875 0.579 
 ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 0.238 0.715* 
ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 4.365 0.498 
 ชนิดของโรคประจาํตัว   
 1. เบาหวาน 2.368 0.161* 
 2. ความดันโลหิตสูง 0.125 0.709* 
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.061 0.867* 
 4. โรคไต 0.026 1.000* 
 ตําแหนงของกระดูกที่หัก 0.757 0.685 
ปจจัยดานการรักษา การรักษา 0.573 0.495* 
 ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 5.499 0.139 
 จํานวนวันรอผาตดั 10.660 0.014 
 ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 2.273 0.810 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 
 
ตารางที ่5  แสดงความสมัพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการเกิดปอดอักเสบ 

ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 16.497 0.002 
 เพศ 0.012 1.000* 
 ดัชนีมวลกาย (BMI) 9.502 0.049 
 ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 3.178 0.094 
ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 3.879 0.567 
 ชนิดของโรคประจาํตัว   
 1. เบาหวาน 0.390 0.535* 
 2. ความดันโลหิตสูง 0.483 0.730* 
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.122 0.765 
 4. โรคไต 1.755 0.183* 
 ตําแหนงของกระดูกที่หัก 1.805 0.406 
ปจจัยดานการรักษา การรักษา 1.033 0.351 
 ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 13.143 0.004 
 จํานวนวันรอผาตดั 2.163 0.539 
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ปจจัย Chi-square p-value 
ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 3.047 0.693 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 

ตารางที ่6  แสดงความสมัพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการเกิดการเกิดเสนเลือด
อุดตัน  

ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 1.178 0.882 

เพศ 0.736 1.000* 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.144 0.709 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 0.011 1.000* 

ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 4.700 0.454 
ชนิดของโรคประจาํตัว 
1. เบาหวาน 1.766 0.299* 
2. ความดันโลหิตสูง 2.396 0.180* 
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.317 1.000* 
4. โรคไต 0.492 1.000* 
ตําแหนงของกระดูกที่หัก 0.623 0.732 

ปจจัยดานการรักษา การรักษา 0.904 0.565* 
ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 0.273 0.965 
จํานวนวันรอผาตดั 17.159 0.001 
ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 5.202 0.392 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 

ตารางที ่7  แสดงความสมัพันธระหวาง ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานโรค และปจจัยดานการรักษา กับการการเสียชวีิตภายใน 
1 ปหลังกระดูกหัก  

ปจจัย Chi-square p-value 
ปจจัยดานบุคคล อาย ุ 3.571 0.467 

เพศ 0.708 0.484* 
ดัชนีมวลกาย (BMI) 2.676 0.613 
ความสามารถในการเดินกอนกระดูกหัก 0.015 1.000* 

ปจจัยดานโรค จํานวนโรคประจําตัว 5.331 0.377 
ชนิดของโรคประจาํตัว 
1. เบาหวาน 0.047 1.000* 
2. ความดันโลหิตสูง 0.148 0.684* 
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 0.996 0.359* 
4. โรคไต 0.985 0.422* 
ตําแหนงของกระดูกที่หัก 0.8892 0.640 

ปจจัยดานการรักษา การรักษา 7.348 0.008* 
ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางทําผาตัด 1.172 0.760 
จํานวนวันรอผาตดั 1.394 0.707 
ความสามารถในการ Ambulation กอนจําหนาย 12.613 0.027 

หมายเหตุ *  Fisher’s Exact test 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัย อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้  
 ปจจัยดานบุคคล ท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก อายุ และ ดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธกับปอด
อักเสบ (Pneumonia) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ผูปวยท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเกิดปอดอักเสบไดสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Catia Cillóniz & et al. (2013) พบวา ผูปวยปอดอักเสบมีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นตามอายุ และจาก
ขอมูลของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปพ.ศ. 2561 ผูปวยโรคปอดอักเสบ พบในกลุมอายุ 65 ปขึ้นไป มากที่สุด 
เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบหายใจในผูสูงอายุ เปนเหตุใหกลศาสตรการหายใจ การระบายอากาศ การ
แลกเปลี่ยนแกส การควบคุมการหายใจ และกลไกปองกันตัวเองของทางเดินหายใจเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ  โดยเฉพาะ
กลไกการปองกันการติดเช้ือของปอดลดลง ไดแก เซลลขนภายในทอลม (mucociliary escalator) ที่ลดลง การพัดโบกสิ่ง
แปลกปลอมออกจากปอดของเซลลเยื่อบุหลอดลมทําไดไมดี การทํางานท่ีลดลงของตัวรับการระคายเคืองของทางเดินหายใจ 
(irritant receptors) การยึดหยุนของถุงลมไมดี และการออนแรงของกลามเนื้อหายใจ จึงทําใหกลไกปองกันตนเองของทางเดิน
หายใจดวยการไอหรือจามมีประสิทธิภาพลดลง (เมธี จินะโกฎิ และ การันต พงษพานิช, 2561) สวนดัชนีมวลกาย ผูปวยที่มี
ดัชนีมวลกายนอยมีโอกาสเกิดปอดอักเสบไดมากกวา เนื่องจากคนผอม จะมีความยาวของกลามเนื้อกระบังลมลดลง ดังนั้น เมื่อ
มีภาวะทุพโภชนาการความแข็งแรงของกลามเนื้อกระบงัลมจะลดลง (สรายุธ มงคล และ ศิวภรณ จันทาพูน, 2557) และภาวะ
ทุพโภชนาการจะเพ่ิมความรุนแรงโรค เน่ืองจากระบบภูมิคุมกัน การทํางานของแอนตี้บอดี้ (antibody response) เสียไป 
กระบวนการเก็บกินเช้ือโรค (phagocytosis) ถูกกด ทําใหภูมิตานทานของรางกายลดลง ติดเช้ือไดงาย (ดวงรัตน วัฒนกิจไกร
เลิศ, 2553) แตการศึกษาของ Nie, W., &. et al. (2014) พบวา ผูที่มีน้ําหนักเกินและเปนโรคอวนมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นของปอดอักเสบ เน่ืองจากคนท่ีมีดัชนีมวลกายมากจะมีคาสมรรถภาพปอดและ ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อหายใจลดลง ผูที่มีน้ําหนักเกิน หรืออวน จะมี Total lung capacity และ vital capacity ลดลง รวมท้ัง
มีความไวตอการเกิดปอดอักเสบจากแบคทีเรียเพิ่มขึ้นดวย .(Peters and Dixon, 2018)  

 เพศ มีความสัมพันธกับการติดเช้ือทางเดินปสสาวะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) จากผลการวิจัยพบวา เพศ
หญิงมีการติดเช้ือทางเดินปสสาวะมากกวาเพศชาย ซึง่สอดคลองกับขอมูลทางวิชาการ (วรางคณา สุเมธพิมลชัย, สุรสีห พรอม
มูล, ภัทรา คูระทอง, 2554) ในเพศหญิง จะพบการติดเช้ือทางเดินปสสาวะไดบอยกวา เน่ืองจากกายวิภาคศาสตรของระบบ
ทางเดินปสสาวะผูหญิง ปกติมีทอปสสาวะสั้นกวาเพศชาย จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดการติดเช้ือทางเดินปสสาวะไดงายกวาเพศ
ชาย (Sabih and Leslie, 2020)  
 ปจจัยดานโรค ที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก จํานวนของโรคประจําตัว มีความสัมพันธกับการ
เกิดแผลกดทับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) เมื่อเสนเลือดฝอยบริเวณผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนังถูกกดบีบจนขัดขวาง
การไหลเวียนเลือดจนนําไปสูการตายของเน้ือเยื่อ ประกอบกับโรคประจําตัวตางๆ เชน เบาหวาน โรคของหลอดเลือด จะทําให
หลอดเลือดสวนปลาย เกิดความเสื่อม และออนแอ รวมถึงมีความบกพรองของการไหลเวียนเลือด สงผลใหผูปวยไวตอความ
เสียหายจากเน้ือเย่ือขาดเลือดมากขึ้น (Courtney. et al., 2008) สอดคลองกับการศึกษาของ Jaul, & et. al. (2018) พบวา 
โรคเรื้อรังหลายชนิดเปนปจจัยแทรกซอนที่เกี่ยวของกับความไมสามารถเคลื่อนไหวได เน้ือเยื่อขาดเลือด จากโรคหัวใจท่ีมีการ
เตนของหัวใจตํ่าและหรือออกซิเจนท่ีลดลง สงผลใหความดันเลือดต่ําเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อลดลง และภาวะทุพลโภชนาการเปน
สาเหตุทําใหเกิดแผลกดทับ  
 จํานวนของโรคประจําตัว มีความสัมพันธกับการเสียชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Roche, J J W., & et al. (2005) พบวาผูสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก ในระยะกอนผาตัดผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว
อยางนอยสามโรค เปนปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการเกิดภาวะแทรกซอน และการติดเช้ือที่ทรวงอกและหัวใจลมเหลวเปน
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดที่พบบอยที่สุดและเปนสาเหตุนําไปสูการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น   
 ปจจัยดานการรักษา ที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก ชนิดของการรักษา ผาตัดและไมผาตัด การ
ไมไดรับการผาตัด มีความสัมพันธกับการเสียชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยรัตน 
วงศวรพิทักษ (2559) การรักษาดวยการไมผาตัดมีอัตราตายที่ 1 ปสูงกวาการรักษาดวยการผาตัด และการศึกษาของเรืองเดช 
พิพัฒนเยาวกุล (2560)  พบวา กลุมผูปวยท่ีรักษาดวยการไมผาตัด มีอัตราการเสียชีวิตสูงกวา กลุมที่ผาตัด โดยเฉพาะในกลุมที่
มีโรครวม สวนการศึกษาของ สุธาทิพย รุงเรืองอนันต และเตือนใจ เทียนทอง (2561) พบวาผูปวยท่ีไดรับการผาตัดไมมีเสียชีวิต 
แตผูปวยท่ีไมผาตัด เสียชีวิตรอยละ 20.56 และรอยละ 14.61 ในป 2559 และ 2560 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากผูปวยที่ไมไดรับ
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การผาตัด สวนใหญตองนอนบนเตียง ดึงถวงน้ําหนักขานานอยางนอย 1 เดือน ซึ่งทําใหผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนตางๆ มากกวาผูปวยที่ไดรับการผาตัด สวนผูปวยหลังผาตัดจะไดรับการฝกเดินโดยใช walker หรือ ambulate 
ไดบนเตียง และในการศึกษาคร้ังนี้ พบวาผูปวยเสียชีวิตขณะนอนโรงพยาบาล รวม 4 ราย เปนผูปวยที่ไดรับการผาตัด 2 ราย 
และไมผาตัด 2 ราย โดยมีสาเหตุจากการติดเช้ือ 3 ราย และปญหาดานโรคหัวใจ 1 ราย  

ระยะเวลารอผาตัด มีความสัมพันธกับการติดเช้ือทางเดินปสสาวะและการเกิดเสนเลือดอุดตัน (Thromboembolism) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) แตไมสัมพันธกับการเกิดแผลกดทับ และปอดอักเสบ สอดคลองกับการศึกษาของ María 
T. Vidán, & et al. (2011) พบวาการผาตัดลาชาทําใหความเสี่ยงตอการติดเช้ือทางเดินปสสาวะของผูปวยเพิ่มขึ้น และ
การศึกษาของ Pedro Rodriguez-Fernandez, Dolores Adarraga-Cansino, & Pedro Carpintero (2011) พบวาการ
ผาตัดลาชา ทําใหมีจํานวนการเกิดการติดเช้ือทางเดินปสสาวะ และการเกิดหลอดเลือดอุดตัน รวมถึงการเกิดแผลกดทับมาก
ขึ้น เนื่องจากผูปวยที่ไดรับการผาตัดลาชา ทําใหผูปวยอยูแตบนเตียง เคลื่อนไหวไดนอย การฟนฟูสมรรถภาพทําไดไมเต็มที่ 
เพราะเปาหมายในการผาตัด เพ่ือลดอาการเจ็บปวด และทําใหกระดูกที่หักไมเคลื่อน เพื่อใหสามารถกลับไปใชงานไดเร็ว 
(Lewis, & Waddell, 2016) การศึกษาคร้ังนี้ระยะเวลารอผาตัด ไมสัมพันธกับการเกิดแผลกดทับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P=0.05) ทั้งน้ีเนื่องจากผูปวยที่ดึงถวงน้ําหนักขา จะไดรับการปองกันการเกิดแผลกดทับ ดวยการนอนบนท่ีนอนลม (Alpha 
bed) และไดรับการกระตุนใหขยับรางกาย ออกกําลังกาย จากพยาบาลประจําการ พยาบาลจัดการรายกรณี และนัก
กายภาพบําบัด จึงทําใหพบอัตราการเกิดแผลกดทับไมมาก สวนความสัมพันธกับการเกิดหลอดเลือดอุดตัน สอดคลองกับ
การศึกษาของ Smith, & et. al. (2011) พบวาระยะเวลารอผาตัดมากกวา 7 วัน มีความเสี่ยงตอการเกิดหลอดเลือดอุดตันจะ
เพิ่มขึ้น 

ชนิดของการระงับความรูสึกระหวางผาตัด การระงับความรูสึกทั่วรางกาย มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะปอด
อักเสบ (Pneumonia) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Yi-Ju Shi & et al. (2001) พบวา
การระงับความรูสึกท่ัวรางกาย (General anesthesia) จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลังการผาตัดในผูปวยที่อายุมากกวา 
80 ป มากกวาการระงับความรูสึกทางกระดูกสันหลัง (Regional anesthesia) เน่ืองจากการระงับความรูสึกแบบท่ัวรางกาย 
เปนการทําใหผูปวยไมรูสึกตวั ซึ่งผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจในเรื่อง การควบคุมการหายใจ โครงสราง
ปอด กลไกการหายใจ และระบบการไหลเวียนเลือดทีป่อด (นงเยาว ธราวรรณ, ยุพาพร หงสสามสิบเจ็ด, และมิ่งสกุล แดนโพธิ
, 2561) รวมถึงกลไกการปองกันการติดเช้ือของปอดลดลง สงผลตอกลไกปองกันตนเองของทางเดินหายใจดวยการไอหรือจาม
อยางมีประสิทธิภาพลดลงดวย (เมธี จินะโกฎิ และ การันต พงษพานิช, 2561) จึงทําใหผูสูงอายุที่ไดรับการระงับความรูสึก
ทั่วไป เสี่ยงตอการเกิดปอดอกัเสบ ไดมากกวาการระงับความรูสึกทางกระดูกสันหลัง 

ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Ambulation) กอนจําหนาย มีความสัมพันธกับการเสียชีวิตภายใน 1 ป ภายหลัง
กระดูกสะโพกหัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ Kristensen (2012) ที่พบวา ผูปวยท่ีไม
สามารถเคลื่อนไหวไดดวยตนเองจะเสียชีวิตในระหวางการพักรักษาในโรงพยาบาล หรือหลังจําหนายกลับบาน มากกวาผูปวย
ที่สามารถเคลื่อนไหวไดเอง  และ หลังการผาตัดกระดูกสะโพกหัก แตเริ่ม ambulation ลาชา จะสงผลใหการเกิด
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นดวย ดังน้ัน จึงควรกระตุนใหผูปวยเร่ิม ambulation 
ตั้งแตหลังการผาตัดในชวงตน (Kamel, 2003)  

ในการศึกษาครั้งน้ียังพบวาการเกิดภาวะสับสน (Delirium) และภาวะปอดอักเสบ (Pneumonia) มีความสัมพันธกับ
การเสียชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.05) อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับจากการศึกษาของ Roche, J J W, & et al. (2005) 
พบวา ผูสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหักและมีโรคประจําตัวเปนปจจัยเสี่ยงในระยะกอนผาตัด สวนภาวะแทรกซอนระยะหลังผาตัด
ที่พบมากท่ีสุดคือ การติดเช้ือที่ทรวงอก และภาวะหัวใจลมเหลว ซึ่งเปนสาเหตุนําไปสูการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจในเร่ืองของการควบคุมการหายใจ โครงสรางปอด กลไกการหายใจ 
ระบบการไหลเวียนเลือดที่ปอด (นงเยาว ธราวรรณ, และคณะ, 2561) และกลไกการปองกันการติดเชื้อของปอดลดลง  
ขอเสนอแนะ 

 พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการพยาบาล โดยนําผลการวิจัยมากําหนดปจจัยเสี่ยง เพื่อใชพัฒนาการประเมิน
ปจจัยเสี่ยง กําหนดกลุมเสี่ยง และจัดทําแนวทางการเฝาระวังและปองกันในกลุมเสี่ยง เพื่อลดอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอน 
และอัตราการตาย 

ทดลองใชแนวปฏิบัติเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและติดตามผล 
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 จากการศึกษามีปญหาดานการเก็บขอมูล เนื่องจากการบันทึกขอมูลในเวชระเบียน โดยเฉพาะการบันทึกทางการ
พยาบาล ยังขาดความสอดคลองกับการรักษา และความสมบูรณของการบันทึก ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงสามารถนําไปสูการ
พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลได 
บทสรุป  
 ผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก กลุมที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก เพศหญิง อายุมาก มี BMI นอยหรือ
มากกวาปกติ มีโรคประจําตัวมากกวา 2 โรค รักษาดวยการไมผาตัด ผูปวยทีไ่ดรับยาระงับความรูสึกชนิดทั่วรางกายระหวางผาตัด 
และผูปวยท่ีสามารถในการเคลื่อนไหว (Ambulation) ไดนอยกอนจําหนาย ดังนั้นในผูปวยกลุมดังกลาวขางตน ควรไดรับการ
เฝาระวังการเกิดภาวะแทรกซอนใหมากข้ึน 
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การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนาร่ี ที่ไดรับการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress echocardiography): กรณีศึกษา 

อุบล บุญยงค 

ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม 

chadamyen2@hotmail.com 

บทคัดยอ 

โรคหลอดเลือดหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary artery disease) พบไดจากการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress echocardiography) เปนการตรวจเพ่ือพยากรณโรคในผูปวยกลุมเสี่ยง เพื่อ
ประเมินวาขณะออกกําลังกายกลามเนื้อหัวใจไดรับออกซิเจนจากกระแสเลือดเพียงพอหรือไม รวมกับการใชคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูง ตรวจดูการบีบตัวของหัวใจ เพื่อวินิจฉัย ในการตรวจอาจมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซอน ไดแก เวียนศีรษะ คลื่นไส
เจ็บหนาอก  พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการเตรียมผูปวยกอนการตรวจ ขณะตรวจ และหลังการตรวจ การพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ ชวยใหผูปวยปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอนถึงชีวิต 

วัตถุประสงค: เพื่อนําเสนอการดําเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนาร่ี ที่ไดรับ
การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย 

วิธีการศึกษา: ศึกษาเปนรายกรณีแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 ราย ดําเนินการศึกษา ระหวางเดือนกันยายน 
2562–มีนาคม 2563 

ผลการศึกษา: จากการศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนาร่ี 2 ราย พบวา รายที่ 1 ชายไทยอายุ 58 ปมาดวย  
1 วันกอน มีอาการเหน่ือย จุกแนนใตลิ้นป ไดรับการรักษาดวยการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการ  
ออกกําลังกาย Stress echocardiography ใหผลบวก โดยมีลักษณะของคลื่นไฟฟาหัวใจท่ีแสดงถึงลักษณะของกลามเน้ือ
หัวใจขาดเลือด ผูปวยขณะตรวจมีอาการเจ็บหนาอก หัวใจเตนผิดจังหวะ เวียนศีรษะ  มีการดูแลตามแผนการพยาบาล ตอมา
ไดสงทําหัตถการตรวจสวนหัวใจ พบวามีหลอดเลือดตีบ 3 เสน ไดรับการผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary 

artery bypass grafting) 5 เสน ผูปวยรายท่ี 2 มาดวย 12 ช่ัวโมงกอนมา  มีอาการเหน่ือย แนนหนาอก หายใจไมสะดวก 
รักษาไมตอเนื่อง ไดรับการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress echocardiography) 
ใหผลบวก โดยมีลักษณะของคลื่นไฟฟาหัวใจท่ีแสดงถึงลักษณะของกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด ไมมีภาวะแทรกซอนขณะตรวจ 
สงตรวจสวนหัวใจ พบวามีหลอดเลือดตีบ 3 เสน 2 เดือนตอมาไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  (Coronary 

artery bypass grafting) 4 เสน 
สรุป: บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ ที่ไดรับการรักษาดวยการตรวจหัวใจดวย  

คลื่นเสียงสะทอนความถี่สูงรวมกับการออกกําลังกาย  (Stress echocardiography) มีความสําคัญในการดูแลกอนตรวจ 
ในการประเมิน คัดกรอง อธิบายข้ันตอน การเตรียมผูปวย การสอนการเดินบนสายพานตามข้ันตอน การดูแลขณะตรวจ ให
การพยาบาลเฝาระวัง และปองกันภาวะแทรกซอน อยางถูกตอง รวดเร็ว ใหการชวยเหลือไดทันทวงที ทําใหผูปวยรอดชีวิต
ไดมากข้ึน และการพยาบาลหลังการตรวจ  การใหคําแนะนําตางๆ เปนตน 

คําสําคัญ: หลอดเลือดโคโรนารี่, กรณีศึกษา, การพยาบาลกอนตรวจ, ขณะตรวจ, หลังตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย 

1130



Nursing care of Coronary Artery Disease Patients undergone Stress echocardiography: 

 A Case study 

Ubon Boonyong 

Cardiac Center, Nakhon Pathom Hospital 

chadamyen2@hotmail.com 

Abstract 

Coronary artery disease can be diagnosed by doing Stress echocardiography and use to 

prognosis in high risk patient,such as young patients without significant risk factors for coronary artery 

disease with non-anginal chest pain. In order to assess whether exercising the heart muscle receives 

enough oxygen from the bloodstream. Stress echocardiography provide a means of identifying 

myocardial ischemia by detection of wall motion abnormalities. This procedure may cause 

complications are dizziness, nausea, chest pain, high blood pressure, arrhythmia, heart attack. Nurses 

play an important role in preparing patients before, during and after the procedure effective nursing 

helps the patient to be safe without complications from the procedure. 
Objectives: To present the disease progression, treatment, and nursing of coronary artery disease patients 

who has been examined stress echocardiography. 

Method: Two cases undergone stress echocardiography were investigated during September 2019 - March 

2020. 
Study results: The first patient is Thai 58-year-old male came with tiredness and intermittently epigastric 

pain in the past 24 hours. Stress echocardiography shows coronary arteries problem and there was 

Complications while performing the procedure. After that, He received nursing care and medical operation 

CAG+ PCI and CABG.The second patient came with tiredness, angina and dyspnea for last 12 hours. He 

had the stress echocardiography, the result from Stress echocardiography shows positive and there was 

no Complications while performing the procedure. He received the medical operation coronary artery 

angiography, percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting 

Conclusions: The nurses play an important role to the coronary artery disease patient who has been 

examined by stress echocardiography because they have to evaluate rapidly and correctly in order to give 

further nursing care and prevent any complications that could cause high fatal rate 
Keywords: coronary artery disease, case study, nursing care before, during, after stress 

echocardiography 
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การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนาร่ี ที่ไดรับการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูงรวมกับการออกกําลังกาย: กรณีศึกษา 

 

1. ความสําคัญและความเปนมา 
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ ที่เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง ของประชากรท่ัวโลก คิดเปนรอยละ 7 ของผูเสียชีวิต

ทั่วโลก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปวยกลุมนี้อาจเสียชีวิตไดทั้งที่ไมมีอาการเตือนใดๆ หรืออาจเสียชีวิตไดภายหลังเกิดอาการไมถึง  
1 ช่ัวโมง สําหรับประเทศไทยป พ.ศ. 2561 พบผูปวยรายใหม มีจํานวน 78,254 คน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2561) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูงรวมกับการออกกําลังกาย (Stress 

echocardiography) เปนการตรวจที่ใหผูเขารับการตรวจออกกําลังกายโดยการเดินบนสายพานเพื่อประเมินวาขณะออกกําลงั
กาย กลามเน้ือหัวใจไดรับออกซิเจนจากกระแสเลือดเพียงพอหรือไม รวมกับการใชคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูงตรวจดูการบีบ
ตัวของหัวใจ เปนการตรวจท่ีไมยุงยาก สามารถนํามาใชเปนลําดับแรกในผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยง เปนประโยชนตอแพทยผูดูแล  
เปนการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหวัใจโคโรนารี ่ที่ทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การตรวจอาจมคีวามเสีย่งใน
ผูปวยบางราย ไดแก เวียนศีรษะ คลื่นไส, เจ็บหนาอก, ความดันโลหิตสูง, หัวใจเตนผิดจังหวะ, หัวใจวาย พยาบาลเปนสวนหนึ่ง
ในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญ ในการเตรียมผูปวยกอนตรวจ ประเมินผูปวยและคัดกรองผูปวย ขณะตรวจ มีการเฝาระวัง
ความเสี่ยงและมีความไว รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของผูปวยขณะทําการตรวจและใหความชวยเหลือไดทันเวลา รวมท้ังการ
พยาบาลหลังการตรวจมีความสําคัญอยางยิ่ง ตองมีการเฝาระวังและประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง นับตั้งแตผูปวยเขามานัด
ตรวจ การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  ชวยใหผูปวยปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการตรวจได 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อนําเสนอการดําเนินของโรค  การรักษาและการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ 

3. วิธีการดําเนินงาน 
1. เลือกกรณีศึกษาที่นาสนใจจํานวน 2 ราย จากผูมารับบริการท่ีงานบริการตรวจเครื่องมือพิเศษอายุรกรรม  

ศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครปฐม 

2. คนควาเอกสาร ตํารา งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ 
3. ประเมินปญหาตามความตองการทางการพยาบาลโดยกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอรดอน (เปนแบบ

แผนในการประเมินครอบคลุม ขอวินิจฉัยปญหาทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลในระยะวิกฤต 
ประเมินผลการพยาบาล และการจําหนายออกจากโรงพยาบาล)  

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
4. ผลการศึกษา 

สรุปกรณีศึกษาท่ี 1  
ชายไทยผิวดําแดง อายุ 58 ป เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ 
อาการสําคัญที่นํามา: 1 วันกอนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อย จุกแนนใตลิ้นป  
ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน: 2-3 เดือนกอนเหน่ือย แนนหนาอก  
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต: เปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประมาณ 10 ป   รับการรักษา

ตอเนื่อง ปฏิเสธการแพยา   
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อาการแรกรับ ผูปวยรูสึกตัวดี มีอาการจุกแนนใตลิ้นป ไมมีเจ็บราวไปท่ีใด สีหนาวิตกกังวล สัญญาณชีพแรกรับ  
อุณหภูมิรางกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของชีพจร 55 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 18 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 
152/79 มิลลิเมตรปรอท คาความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือด (O2 saturation) 99 % 

ประวัติการสูบบุหรี่/ดื่มเหลา: สูบบุหรี่ 4 มวน/วันเปนเวลา 10 ปเลิกสูบบุหรี่ 2–3 สัปดาห ดื่มเหลา นาน ๆ ครั้งเปน
เวลา 15 ป 

การตรวจรางกายตามระบบ สภาพทั่วไป: ชายไทยผิวดําแดง สูง 169 ซม.,ไมซีด,ไมออกเหลือง ผิวหนังปกติ ศีรษะ 
ตา หู คอ จมูก ปกติ ระบบประสาทที่แสดงออกทางตา กลามเน้ือและการออกเสียงปกติ   เสียงการเตนของหัวใจชัดเจน 
สม่ําเสมอ ไมไดยินเสียง murmur ปอดไมมีเสียง crepitation แขนขา 2 ขางยกไดปกติ          

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ: CBC พบ WBC 13,24 x 103/uL, Hct 38%, platelet 24.10 

x103/uL, FBS 131mg/dL, HbA1C 6.2 %, Blood chemistry พบ  Bun 26 mg/dL, Cr 1.40 mg/dL, LDL 63 mg/dl,            

TG 362 mg/dL EKG: Sinus bradycardia   

การวินิจฉัย : CAD (Coronary artery disease) 
การรักษาท่ีไดรับ: 02/12/2562 Echocardiography: LVEF 70 %,  no RWMA, concentric LVH, 19/12/2562 

Stress echocardiography: พบ ST depression V3-V6. ขณะตรวจ ผูปวยมีอาการเหน่ือย เจ็บหนาอก หัวใจเตนผิดจังหวะ 
เวียนศีรษะ  pain score 5, ให Isordil 1 tab อมใตลิ้น, สวนหัวใจ 09/01/2563 พบเสนเลือดแดงใหญตีบและแขนงเสนเลอืด
ตีบอีก 3 เสน, 1 เดือนตอมา ผูปวยรับการผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass grafting)  5 เสน 
หลังผาตัด 2 สัปดาห มาตรวจตามนัดผูปวยสบายดี ไมมีอาการเหน่ือย แผลผาตัดแหงดี ไมมี discharge ซึม ไมบวม แดง รอน 
บริเวณแผล นัดติดตามอาการอีก 1 ป 
สรุปกรณีศึกษาท่ี 2  

ชายไทยผิวขาวเหลือง อายุ 46 ป เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สถานภาพคู อาชีพคาขาย 

อาการสําคัญ : 12 ช่ัวโมง กอนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยแนนหนาอก หายใจไมสะดวก 

ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน: ใหประวัติวา 1 เดือน กอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการเจ็บจ๊ีด ๆ บริเวณอกซาย 
หลังจากน้ันมีแนนหนาอกเปนชวง ๆ มีเหง่ือออกบางคร้ัง ไปคลินิกโรคหัวใจแหงหนึ่งในโรงพยาบาลนครปฐม ไดรับยาตอเนื่อง 
แตถาขาดยาจะมีอาการแนนหนาอก แนนหนาอกเวลานอน เรอแลวหาย รับประทานอาหารไมตรงเวลา บางคร้ังรับประทาน
แลวนอนทันที  ผลการตรวจคาการทํางานของหัวใจ  cardiac troponin- T test จากคลินิก  < 40 (20/06/2562)

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต: เปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประมาณ 8 ปคุมไดเจาะเลือดผล
อยูในชวงปกติ รับการรักษาตอเนื่อง ไมเคยผาตัดใดๆ ปฏิเสธการแพยา   

ประวัติการสูบบุหรี่/ดื่มเหลา : สูบบุหรี่ 10 มวน/วัน เปนเวลา 15 ป ดื่มเหลา วันละ 200 ซีซี. เปนประจําทุกวัน 
ประมาณ 10 ป 

 การตรวจรางกายตามระบบ สภาพทั่วไป: ชายไทยผิวขาวเหลือง, ไมซีด,ไมออกเหลือง ผิวหนังปกติ ศีรษะ ตา หู 
คอ จมูก ปกติ ระบบประสาทท่ีแสดงออกทางตา กลามเน้ือและการออกเสียงปกติ   เสียงการเตนของหัวใจชัดเจน สม่ําเสมอ
ไมไดยินเสียง murmur ปอดไมมีเสียง crepitation แขนขา 2 ขางยกไดปกติ      
ผ ลกา รต ร วจ ท า งห อ ง ป ฏิบั ติ ก า ร และ ก า รต ร วจพิ เ ศษ : CBC พบ  WBC 10,300 x 103/uL, Hct 43%, platelet 

29.30 x 103/uL, FBS 135 mg/dl, HbA1C 6 mg%, Blood chemistry พบ  Bun 9 mg/dL, Cr 0.82 mg/dL, LDL 74 

mg/dl, EKG: normal sinus rhythm 70 BPM, LVH by voltage   

การวินิจฉัย : CAD (Coronary artery disease) 
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การรักษาท่ีไดรับ: 25/09/2562 Echocardiography พบ Mild MR, normal LV systolic function LVEF 77% 

18/09/2562 Stress echocardiography ใหผลบวก โดยมีลักษณะของคลื่นไฟฟาหัวใจท่ีแสดงถึงลักษณะของกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด  14/11/2562  สงตรวจสวนหัวใจ พบวามีหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เสน  2 เดือนตอมาไดรับการผาตัดทําทางเบ่ียง
หลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass grafting) 4 เสน หลังผาตัดผูปวยมารับการตรวจที่หองผูปวยนอกโรคหัวใจ แผล
ดี ไมมีภาวะแทรกซอน  
จากการศึกษาผูปวย 2 ราย พบวา 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบกรณศีึกษา 
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 การวิเคราะห 

1. ปจจัย
เสี่ยงตอการ
เกิดโรค
หลอดเลือด
หัวใจตีบ 

ผูปวยชายไทย อายุ 58 ป  
- สูบบุหรี่ 4 มวน/วันนาน 10 ป 
เลิกสูบมา 2-3 สัปดาห 

- ดื่มสรุานานๆ ครั้งประมาณ 1-2 

แกว/สัปดาห นาน 15 ป 
- ชอบอาหาร หนังไกทอด หมูตดิ
มัน 

- เปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง มา 10 ป 

- บิดามีประวัติเปนโรคหัวใจขาด
เลือด เสียชีวิตแลว 
 

ผูปวยชายไทยอายุ 46 ป 
- สูบบุหรี่ 10 มวน/วัน มา 15 ป  
ถึงปจจุบัน 

- ดื่มสรุา 1 แกวทุกวันนาน 10 ป 
- ชอบอาหารรสเค็ม 

- เปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง  8 ป 

ผูปวยรายที่ 1 ดื่มสุราและสูบบุหรี่
มานาน นิโคติน มผีลทําใหหลอด
เลือดหดเกร็ง ชอบรับประทาน
อาหารไขมันสูง อธิบายไดวากรด
ไขมันอ่ิมตัวทําใหระดับ              
โคเรสเตอรอลในเลือดสูง เสี่ยงตอ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ     
การพยาบาลเนนใหเลิกดื่มสุราและ
สูบบุหรี่ ลดอาหารมันท่ีชอบ แนะนํา
ใหออกกําลังกายโดยการเดิน 

ผูปวยรายที่ 2 สูบบุหรี่มานานและ
อายุยังไมมาก นโิคตินมผีลตอหลอด
เลือดหัวใจเชนเดียวกัน 

การรับประทานอาหารเค็ม เลือดจะ
มีความเขมขนขึ้น สงผลใหหัวใจตอง
สูบฉีดเลือดอยางหนัก เพิ่มความ
เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง,โรค
หลอดเลือดหัวใจ ดังนั้นตองแนะนาํ
เรื่องการลดอาหารเค็ม ผูปวยท้ัง 2 

รายมีความแตกตางกันเรื่องของอายุ 
ซึ่งผูปวยท่ีอายุมากขึ้นจะมีภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง หัวใจตอง 
ทํางานหนักมากข้ึน 

2. พยาธิ
สภาพ
อาการและ
อาการแสดง 

- เหนื่อยจุกแนนใตลิ้นป  1วัน
กอนมาโรงพยาบาล 

- EKG พบ sinus bradycardia 

rate 55 bpm  

- 12 ช่ัวโมงกอนมาโรงพยาบาล
เหนื่อย แนนหนาอก หายใจไม
สะดวก 

-  Echocardiography พบ 

ผูปวยรายที่  1 ตรวจพบ ผนัง
กลามเนื้อหัวใจหองลางซายหนาแต
รายที่ 2 กลามเนื้อหัวใจสวนหนา 
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 การวิเคราะห 

- ผลการตรวจคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูง พบ EF 70% ผนัง
กลามเนื้อหัวใจหองลางซายหนา - 
- Stress echocardiography ให
ผลบวก ขณะตรวจหัวใจดวยคลื่น
เสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการ
ออกกําลังกาย ผูปวยมีอาการ
เหนื่อย แนนหนาอก pain score 

5, EKG ST depression V3-V6  
- สวนหัวใจ 09/01/2563 พบ 
เสนเลือดแดงใหญตีบและแขนง
เสนเลือดตีบอีก 3 เสน 

- ผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary artery 

bypass grafting) จํานวน 5 เสน 

EF 77% mild MR มี 
Anteroseptal wall 

hypokinesia   

- Stress echocardiography ให
ผลบวก โดยมลีักษณะของ
คลื่นไฟฟาหัวใจท่ีแสดงถึง
ลักษณะของกลามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือด   

- สวนหัวใจ พบเสนเลือดแดงใหญ
ตีบและแขนงเสนเลือดตีบอีก 3 

เสน 

- ผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary artery 

bypass grafting) จํานวน 4 

เสน 

และผนังกั้นหัวใจบีบตัวลดลง ขณะที่
อายุนอยกวา มาโรงพยาบาลเร็วกวา 
การผาตัดหัวใจหลอดเลือดถูก
ทําลายนอยกวาผูปวยรายแรก 

3. การรักษา Aspirin (81mg.) 1 tab oral, 

Isordil 1 tab   อมใตลิ้น
,Manidipine (20mg.) 
 ½ tab oral, Atenolol 1 tab 

oral, Metformin 1 tab oral, 

Omeprazole 1 tab oral, 

Sitaglipin ½ tab oral 

Aspirin (81mg.) 1 tab, 

Metformin 1 tab oral 

pc,Simvastatin (20 mg.) 1tab 

oral, Propanolol 1 tab oral 

pc,Plavic 1 tab oral, 

Omeprazole 1 tab oral, 

Isordil (5 mg.)1 tab อมใตลิ้น 

การรักษาดวยยาละลายลิม่เลือด 
และยาลดไขมัน และยาขยายหลอด
เลือดเพิม่การไหลเวียนของเลือดเมื่อ
มีอาการเจ็บหนาอก 

4. ปญหา
และขอ
วินิจฉัย
ทางการ
พยาบาล 

- ขอวินิจฉัยที่ 1 ผูปวยมีภาวะ
เจ็บแนนหนาอกเน่ืองจากมีเลือด
ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจลดลง 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. สังเกตลักษณะคลื่นไฟฟาหัวใจ
2. ประเมินอาการเจ็บแนนหนาอก
ตําแหนง ระยะเวลา ความ
เจ็บปวด โดยใช pain score 

3. สังเกตอาการผิดปกติของผูปวย
เชน อาการหอบเหน่ือย เหงื่อออก 
ตัวเย็น 

4. ใหยา Isordil (5mg) 1 tab อม
ใตลิ้น

- ขอวินิจฉัยที่ 1 อาจเกิดภาวะ
พรองออกซิเจนเนื่องจากการ
ทํางานของหัวใจเพ่ิมขึ้นขณะวิ่ง
สายพาน 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. สังเกตอาการเจ็บหนาอก และ
การหายใจของผูปวย ลักษณะการ
เดินบนสายพาน สังเกตอาการ วูบ 
จะเปนลม หายใจไมสะดวก หนา
มืด วิงเวียนศีรษะ 
2. บันทึกสัญญาณชีพ ทุก 3 นาที
สังเกตผูปวยใกลชิด เฝาระวัง
อุบัติเหตุจากการตกสายพาน 

- ผูปวยรายที่ 1 มีอาการเหนื่อย 
แนนหนาอก pain score 5, EKG 

พบ ST depression V3-V6   โดยที่
รายที่ 2 ไมมีอาการผดิปกติ การ
พยาบาลจึงมีความแตกตางกันโดยที่
รายที่ 1 ตองแกไขอาการกลามเน้ือ
หัวใจขาดเลือดและใหการชวยเหลอื
ที่ทันทวงที โดยใหยาขยายหลอด
เลือดและเฝาระวัง 
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ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบกรณศีึกษา (ตอ) 
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษาท่ี 2 การวิเคราะห 

 - ขอวินิจฉัยที่ 2 ผูปวยและญาติมี
ความวิตกกังวลเน่ืองจากขาด
ความรูและความเขาใจในการ
ตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการ
ออกกําลังกาย  

กิจกรรมการพยาบาล 

1.  สรางสัมพันธภาพที่ดีใหความ
เปนกันเองกับผูปวย 

2. ประเมินระดับความรู และ
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของโรค 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ตรวจหัวใจดวยดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการ
ออกกําลังกาย 

3.  เปดโอกาสและกระตุนใหผูปวย
และญาติซักถามขอสงสัยดวย
ความเตม็ใจ 

4. ใหขอมูลแกผูปวยและญาติใน
เรื่องการเตรียมตัว การแตงกาย 
การปฏิบัตติัวเพื่อเขารับบริการ
ตรวจหัวใจดวยดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการ
ออกกําลังกาย  

- ขอวินิจฉัยที่ 2 ผูปวยและญาติมี
ความวิตกกังวลเน่ืองจากขาด
ความรูและความเขาใจในการ
ตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงสะทอน
ความถี่สูงรวมกับการออกกําลัง
กาย 

กิจกรรมการพยาบาล 

1.สรางสัมพันธภาพที่ดีใหความ
เปนกันเองกับผูปวย 

2. ประเ มินระดับความรู  และ
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะของโรค 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ตรวจหัวใจดวยดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออก
กําลังกาย 

1. เปดโอกาสและกระตุนใหผูปวย
และญาติซักถามขอสงสัยดวย
ความเต็มใจ 

2. ใหขอมูลแกผูปวยและญาติใน
เรื่องการเตรียมตัว การแตงกาย 
การปฏิบัติตัวเพื่อเขารับบริการ
ตรวจหัวใจดวยดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออก
กําลังกาย  

- ผูปวยท้ัง 2 รายพบปญหาและขอ
วินิจฉัยทางการพยาบาลไมแตกตาง
กัน ขอมูลสนับสนุนเหมือนกันท่ี
ผูปวยไมเคยตรวจหัวใจดวยคลื่นสยีง
สะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออก
กําลังกาย มีความวติกกังวล
เหมือนกันไมทราบขั้นตอนการ
เตรียมตัวเหมือนกัน การใหความรู 
การอธิบายข้ันตอนและการสาธิตมี
ความจําเปนเพื่อใหผูปวยรวมมือ
และการตรวจราบรื่น 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล  การตรวจหัวใจดวยดวยคลื่นเสียงสะทอนความถ่ีสูงรวมกับการออกกําลังกาย สําหรับ
ผูปวยมีความเสี่ยง ตองเฝาระวังใกลชิดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เชน อาการและสัญญาณชีพ ใหการชวยเหลือ
ไดทันทวงท ีตองมีความรูความเขาใจ พรอมท้ังนําขอมูลเชิงประจักษและประสบการณในการปฏิบัติงาน มาปรับปรุง
พัฒนาใหสามารถดูแลผูปวยได , การตรวจตองมีการเตรียมอุปกรณชวยชีวิตใหพรอมใชงาน เชน ยาที่จําเปน         
รถ emergency,  เครื่อง defibrillator และพรอมเคลื่อนยายผูปวยทีม่ีการเฝาระวังสัญญาณชีพ 

2. ดานการบริหาร ควรมีการเชื่อมโยงกับชุมชน พัฒนาเครือขายการสงตรวจโดยชองทางพิเศษ ในกรณีเรงดวน 

3. ดานการศึกษาวิจยั ควรมีการขยายการศึกษาไปในกลุมอื่นๆ เชน กลุมกลามเนื้อหัวใจตายชนิด non- ST elevation 

myocardial infarction (NSTEMI) , ผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว (congestive heart failure), ควรมกีารศึกษาการ
สงเสริมสุขภาพกลุมเสีย่งตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
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ผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศศิวิมล จันทรมาลี1,*, นลพรรณ ขันติกุลานนท1, แกวกาญดา ฟูบุญมา1, ภาสินี เทียบเทียม1 และ 
อรดา ลวดทอง1

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

* Sasiwimol.chan@vru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยก่ึงทดลองแบบหนึ่งกลุมวัดผลกอนและหลังคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและทัศนคติกอน
และหลังการเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาการบริโภคอาหารเชา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 40 คน โดยสุมเลือกอยางงาย เครื่องมือเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test  

ผลการศึกษาพบวากอนเขารวมโปรแกรมความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 75.0 หลังเขารวมโปรแกรมความรู
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 90.0 ทัศนคติกอนเขารวมโปรแกรมอยูในระดับดี รอยละ 70.0 หลังเขารวมโปรแกรมทัศนคติเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 100.0 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความรูและทัศนคติกอนและหลังเขารวมโปรแกรมพบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปผลไดวาการจัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชา มีผลทําใหระดับความรู
และทัศนคติของกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถนําความรูและทัศนคติที่เพิ่มข้ึนนี้ไปใชปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เชาตอไปได 

คําสําคัญ : โปรแกรมสุขศึกษา, ความรูการบริโภคอาหารเชา, ทัศนคติการบริโภคอาหารเชา 
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THE EFFECTS OF HEALTH EDUCATION PROGRAM ON KNOWLEDGE AND 

ATTITUDES FOR BREAKFAST CONSUMPTION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS 

IN A SCHOOL, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

Sasiwimol Chanmalee1,*, Nonlapan Khantikulanon1, Kaewkanda Fhoobunma1,  

Pasinee Tiebtiem1 and Orada Luadthong 1

* Sasiwimol.chan@vru.ac.th

Abstract 

This research was a one-group quasi-experimental research before and after joining the 

program. The objectives were compared to the knowledge and attitude before and after joining a health 

education program. The samples were high school students who were amount of 40 people by random 

sampling at a school in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Those data were collected by the 

questionnaires. The data were analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation and 

paired t-test statistics.  

The results showed that the most of knowledge levels before joining the program were 

moderate levels at 75.0 % and after joining the program the knowledge levels were increased to high 

levels at 90.0 %. The attitude levels before joining the program were good levels at 70.0 % and after 

joining the program the attitude levels were increased to 100.0 %. When comparing the average of 

knowledge and attitude levels as before and after joining the program their results were significantly 

different that at p-value < .05. 

It can be concluded that the health education program on knowledge and attitudes for 

breakfast consumption has an effect on the levels of knowledge and attitude of the samples. Also, this 

study showed the health education program on knowledge and attitudes for breakfast consumption can 

improve breakfast behavior. 

Keywords : Health education program, Knowledge for breakfast consumption, Attitude for breakfast  

     consumption 

บทนํา 
อาหารเชาเปนอาหารม้ือแรกของวันที่รางกายตองใชเปนแหลงพลังงานเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ในแตละวัน เปนมื้อที่

สําคัญที่สุดเม่ือเทียบกับอาหารม้ืออ่ืน การรับประทานอาหารเชาจึงเปนสิ่งสําคัญสาํหรับการเริ่มตนวันใหม ชวงเวลาท่ีเหมาะสม
ตอการรับประทานอาหารเชา คือ ชวงเวลา 07.00 - 09.00 น. (จิตแข เทพชาตรี, 2559) เพราะชวงเวลากลางคืนระหวางที่
รางกายนอนหลับพักผอน รางกายไมไดรับอาหารเปนเวลานาน 8 - 12 ช่ัวโมง แตรางกายยังคงตองใชพลังงานและ สารอาหาร
ตางๆ เชน ในระบบหายใจ สมอง และอ่ืน ๆ สงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา (ประไพศรี ศิริจักรวาล, 2558) จึงจําเปนตอง
บริโภคอาหารเชาเพ่ือเพิ่มระดับสารอาหารในรางกาย เพ่ือใหน้ําตาลในเลือดอยูในระดับปกติ (อรุณศรี ฉั่วภักดีและคณะ , 
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2559) และเพื่อใหรางกายไดรับพลังงานไปใชในการทํากิจกรรมตางๆ จากการศึกษาพบวาผูที่รับประทานอาหารเชาเปนประจาํ
ทุกวันจะมีทัศนคติที่ดี มีรูปรางดี และมีสมาธิในการทํางานมากยิ่งข้ึน (Watanabe Y, et al. 2014) จากการสํารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของประชากรท่ัวประเทศ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560) พบวา กลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป ทานอาหาร
ครบ 3 มื้อนอยที่สุด รอยละ 87.0 ในขณะท่ีประชากรกลุมอื่นมีอัตราการบริโภคอาหารมากข้ึน ชวงกลุมวัยนี้เปนชวงของวัย
เรียน และมีการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งการปรับตัวใหเขากับสังคมท่ีเปลี่ยนไป อาหารจึงมีความสําคัญ เพราะ
นอกจากชวยใหเติบโตแข็งแรงแลว ยังเปนรากฐานตอสุขภาพของการเปนผูใหญที่แข็งแรงในอนาคตดวย (ศวิตา ศรีสวัสดิ์, และ
สุวลี โลวิรกรณ, 2562) การบริโภคอาหารของกลุมวัยน้ีที่นากังวลเพราะจะสงผลตอสุขภาพกายและเปนชวงของวัยเรียน 
เนื่องจากกลุมวัยนีม้ีความสนใจในรูปลักษณและสิ่งรอบตัวเปนพิเศษ ทําใหเขาใจวาอาหารเชาทําใหอวน และการงดอาหารเชา
จะชวยลดนํ้าหนักได และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ไมมีเวลา ไมหิว ไมอยากบริโภคตองการนอนต่ืนสายมากกวาจะตองรีบตื่นเพราะ
ตองบริโภคอาหารเชา (ศวิตา ศรีสวัสดิ์, และสุวลี โลวิรกรณ, 2562) การงดอาหารเชาในเด็กกลุมวัยนี้สงผลใหระดับน้ําตาลใน
เลือดต่ํา (ประไพศรี ศิริจักรวาล, 2558) ทําใหไมมีพลังงานไปเลี้ยงสมอง สงผลโดยตรงในดานการพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน 
พัฒนาการดานอารมณ สมอง และความจํา ทําใหรางกายมีอาการออนเพลีย หงุดหงิด อารมณเสีย ไมมีสมาธิในการเรียน และ
ขาดความฉับไวในการคิดคํานวณหรือแกไขปญหาเฉพาะหนา เกิดความผิดพลาดไดงายขึ้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะดอย
กวาเด็กท่ีรับประทานอาหารเชา (ปยะกุล สิทธิรัตน ณ นครพนม, และอนุชาติ มาธนะสารวุฒิ, 2559)  

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาการขาดความรูในการบริโภคอาหารเชา จึงจัดทําโปรแกรมการใหสุขศึกษา
ตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อสงเสริมความรูและทัศนคติในการบริโภคอาหารเชา และการใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารเชา  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูเฉลี่ยกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการ
บริโภคอาหารเชา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนทัศนคติเฉลี่ยกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรู และทัศนคติการ
บริโภคอาหารเชา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการศึกษาเปนวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design) ชนิดหนึ่งกลุม วัดกอน 

และหลัง (One group, pretest – posttest design) เขารวมโปรแกรม เพื่อศึกษาโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและ
ทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนําทฤษฎี
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) มาจัดทําเปนโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชา 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 585 คน โดยผูวิจัยไดกลุมตวัอยางเพศชายจํานวน 17 คน และเพศหญิงจํานวน 23 คน รวม
ทั้งหมดจํานวน 40 คน โดยการสุมเลือกอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยใชวิธีจับฉลาก  

เกณฑในการคัดเขา 
มีความสมัครใจและยินยอมใหความรวมมือ ในการเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติ 

การบริโภคอาหารเชา 
   เกณฑในการคัดออก
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ไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดการจัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภค 

อาหารเชา 
 

3. เคร่ืองมือและการตรวจสอบ 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบไปดวยเครื่องมือ 2 ชุด คือ เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง และเครื่องมือท่ี 

ใชในการรวบรวมขอมูล 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหาร 
เชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge Attitude Practice - KAP) โดยนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาใชในแนวทางใน
การจัดกิจกรรม 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษา 
ตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยจําแนกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา น้ําหนัก สวนสูง จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 ความรูเรื่องการบริโภคอาหารเชา โดยเปน 2 ตัวเลือก คือ ใช และ ไมใช จํานวน 15 ขอ  
เกณฑการพิจารณาในการใหคะแนนความรูเรื่องการบริโภคอาหารเชา กําหนดเกณฑแปลผลความหมายของคะแนนเปน 3 
ระดับ (Bloom, 1975) ไดแก ความรูในระดับสูง ความรูในระดับปานกลาง และความรูในระดับนอย 

สวนท่ี 3 ทัศนคติในการบริโภคอาหารเชา จํานวน 15 ขอ มีลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ 

คา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง เกณฑการพิจารณาใน
การใหคะแนนทัศนคติในการบริโภคอาหารเชา กําหนดเกณฑแปลผลความหมายของคะแนนเปน 3 ระดับ (Best, 1977) ไดแก 
ทัศนคติระดับดี ทัศนคติระดับปานกลาง และทัศนคติระดับไมดี 

การตรวจสอบเครื่องมือไดใชเทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) ในการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ จํานวน 3 ทาน 
พบวามีคาIOC อยูระหวาง 0.6 – 1.0 โดยทุกขอมีคา IOC ที่แนะนําใหใชที่ 0.5 (อารยา องคเอี่ยม, และพงศธารา วิจิตเวช
ไพศาล, 2561) จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองกับนักเรียนที่มีลกัษณะใกลเคยีงกับกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) แลวนํามาวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 

Coefficient) พบวามีคาเทากับ 0.72 ซึ่งเกินคาประเมินความนาเช่ือถือท่ีแนะนําใหใช อยูที่ 0.70 (อารยา องคเอี่ยม, และพงศ
ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) 

 

4. การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคร้ังนี้ไดพิจารณาเกี่ยวกับการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดย 

ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค ขั้นตอนและระยะเวลาของการวิจัย พรอมทั้งช้ีแจงใหทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา
รวมในการวิจัยครั้งน้ี ขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ถือเปนความลับ การนําเสนอขอมูลตางๆ จะนําเสนอในภาพรวมไมมีการ
เปดเผยรายช่ือ และกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษาครั้งนี้ตองลงนามในใบยินยอมดวยความสมัครใจ  

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ แบงข้ันตอนการดําเนินงาน ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ข้ันกอนการดําเนินการ  
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ขั้นดําเนินการ และขั้นหลังดําเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ขั้นกอนการดําเนินการ 
5.1.1 ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช้ีแจงรายละเอียด

วิจัย วัตถุประสงคการวิจัย การเก็บขอมูล แนวทางการดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ ตลอดจนประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ และขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 

5.1.2 สรางแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู แบบสอบถามทัศนคติการบริโภคอาหารเชา และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

 5.2 ขั้นดําเนินการ 
5.2.1 ประเมินผลกอนทดลอง (Pre-test) เกี่ยวกับความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาเปนเวลา 10 

นาที 

5.2.2 กิจกรรมใหความรูเรื่องความสําคัญและประโยชนของอาหารเชาโดยการบรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint และกระตุนเตือนความรูเรื่องอาหารหลัก 5 หมูดวยโมเดลวงลอ เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

5.2.3 กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติการบริโภคอาหารเชา โดยการใชสื่อจิ๊กซอวปริศนา เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
5.2.4 กิจกรรมสรุปสิ่งที่ไดจาการเขารวมโปรแกรม 30 นาที 

5.2.5 ประเมินผลหลังทดลอง (Post-test) เกี่ยวกับความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาเปนเวลา 10 

นาที 
5.3 ขั้นหลังดําเนินการ 
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังเขารวมกิจกรรมและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

6. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบการวิเคราะหดังนี้ 
6.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป เพศ อายุ ระดับชั้น นํ้าหนัก สวนสูง ความรูและทัศนคติในการบริโภคอาหารเชา

โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.2 การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปรแกรม โดยสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistic) ไดแก Paired t-test โดยการกําหนดคาความเช่ือมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95.0

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไป

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 17 คน (รอยละ 42.5) เพศหญิง จํานวน 23 คน  
(รอยละ 57.5) มีอายุ 15 ป จํานวน 5 คน (รอยละ 12.5) อายุ 16 ป จํานวน 9 คน (รอยละ 22.5) อายุ 17 ป จํานวน 10 คน 
(รอยละ 25.0) และอายุ 18 ป จํานวน 16 คน (รอยละ 40.0) อยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 14 คน (รอยละ 35.0) 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คน (รอยละ 25.0) และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 คน (รอยละ 40.0) โดยมีน้ําหนัก
เฉลี่ยมากที่สุดอยูในชวง 40 – 51 กิโลกรัม จํานวน 16 คน (รอยละ 40.0) และนํ้าหนักเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในชวง 76 – 87 
กิโลกรัม จํานวน 2 คน (รอยละ 5.0) และมีสวนสูงเฉลี่ยมากที่สุดอยูในชวง 160 – 169 เซนติเมตร จํานวน 14 คน (รอยละ 
35.0) สวนสูงเฉลี่ยนอยที่สุดอยูในชวง 140 – 149 เซนติเมตร และในชวง 180 – 189 เซนติเมตร จํานวน 2 คน (รอยละ 5.0)  

2. ความรูการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปรแกรม
ความรูกอนเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูการบริโภคอาหารเชาเฉลี่ย 10.70 คะแนน โดย 
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มีคะแนนสูงสุด 13 คะแนน และตํ่าสุด 6 คะแนน มีความรูการบริโภคอาหารเชาที่ระดับปานกลางมากที่สุดจํานวน 30 คน 
(รอยละ 75.0) รองลงมา คือ ระดับความรูนอย จํานวน 7 คน (รอยละ 17.5) ระดับความรูสูง จํานวน 3 คน (รอยละ 7.5) และ
หลังเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเฉลี่ย 13.88 คะแนน โดยคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และตํ่าสุด 11 คะแนน 
มีความรูการบริโภคอาหารเชาที่ระดับความรูสงู จํานวน 36 คน (รอยละ 90.0) รองลงมา คือ ระดับความรูปานกลาง จํานวน 4 
คน (รอยละ 10.0) ตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1 ระดับความรูการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปแกรมของกลุมตัวอยาง (n = 40) 
ระดับความรูการบริโภคอาหารเชา กอนเขารวมโปรแกรม หลังเขารวมโปรแกรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับความรูนอย (0-9 คะแนน) 7 17.5 0 0.0 

ระดับความรูปานกลาง (10-12 คะแนน) 30 75.0 4 10.0 

ระดับความรูสูง (13-15 คะแนน) 3 7.5 36 90.0 

กอนเขารวมโปแกรม คาเฉลี่ย = 10.70, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.652, คาสูงสุด = 13, คาต่ําสุด = 6 

หลังเขารวมโปรแกรม คาเฉลี่ย = 13.88, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.017, คาสูงสดุ = 15 , คาต่ําสดุ = 11 
3. ทัศนคติการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปรแกรม        

ทัศนคติกอนเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางมีคะแนนทัศนคติการบริโภคอาหารเชาเฉลี่ย 58.90 คะแนน  
โดยมีคะแนนสูงสุด 72 คะแนน และตํ่าสุด 45 คะแนน สวนใหญมีคะแนนทัศนคติการบริโภคอาหารเชาที่ระดับทัศนคติดี 28 

คน (รอยละ 70.0) รองลงมา คือ ระดับทัศนคติปานกลาง 12 คน (รอยละ 30) และหลังเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางมี
คะแนนทัศนคติเฉลี่ย 66.45 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 75 คะแนน และต่ําสุด 56 คะแนน มีคะแนนทัศนคติการบริโภคอาหารท่ี
ระดับทัศนคติดี 40 คน (รอยละ 100.0) ตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ระดับทัศนคติการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปแกรมของกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n = 40) 

 

ระดับทัศนคติการบริโภคอาหารเชา 
กอนเขารวมโปรแกรม หลังเขารวมโปรแกรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับทัศนคติไมดี (1.00 – 2.33 คะแนน) 0 0.0 0 0.0 

ระดับทัศนคติปานกลาง (2.34 – 3.67 คะแนน)  12 30.0 0 0.0 

ระดับทัศนคติดี (3.68 – 5.00 คะแนน) 28 70.0 40 100.0 

กอนเขารวมโปรแกรม คาเฉลี่ย = 58.90, สวนเบี่ยเบนมาตรฐาน = 5.601, คาสูงสดุ = 72, คาต่ําสุด = 45 

หลังเขารวมโปรแกรม  คาเฉลีย่ = 66.45, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.023, คาสูงสุด = 75, คาต่ําสดุ = 56  

 

4. เปรียบเทียบความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชากอนและหลังเขารวมโปรแกรม 
พบวาระดับความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาทั้งกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) ตารางที ่3  
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของกลุมตัวอยา  (n = 40) 

 ความรูและทัศนคต ิ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df p-value 

ความรูการบริโภคอาหารเชา 
กอนเขารวมโปรแกรม 

หลังเขารวมโปรแกรม 
10.70 

13.88 

1.652 

1.017 

13.964 39 < .001* 

ทัศนคติการบริโภคอาหารเชา 
กอนเขารวมโปรแกรม 

หลังเขารวมโปรแกรม 
58.90 

66.45 

5.601 

5.023 

4.088 39 < .001* 

*p-value < .05

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความรูการบริโภคอาหารเชา

พบวา หลังการเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์อนันต รัตนสาครชัย (2558) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยกลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตอําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จํานวน 321 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมาก สงผลทําใหความรูและเจตคติใน
การบริโภคอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05)  

2. ทศันคติการบริโภคอาหารเชา
พบวา หลังการเขารวมโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุมตัวอยางมีคะแนนทัศนคติสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) อธิบายไดวาการจัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติ
การบริโภคอาหารเชา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในกิจกรรม
เสริมสรางทัศนคติในเชิงบวก โดยใชเกมสจิ๊กซอวปริศนาเปนสื่อในการสอน  โดยการใหกลุมตัวอยางเลนเกมสและบอกวา
อาหารชนิดใดเปนอาหารเชาท่ีถูกตองและครบถวนตามหลักอาหาร 5 หมู พบวา เมื่อผูเขารวมโปรแกรมไดรับความรูจากการ
เลนเกมสจิ๊กซอวปริศนาจะทําใหเกิดความรูเพิ่มขึ้นและมีผลทําใหเกิดทัศนคติที่ดีขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐธยาน ชาบัว
คํา (2562) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูทางโภชนาการ ทัศนคติตออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค โดยกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 1-4 ทั้งหมด 350 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการประเมินภาวะ
โภชนาการ พบวาคะแนนความรูทางโภชนาการกับทัศนคติตออาหาร และพฤตกิรรมการับประทานอาหารมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จึงอธิบายไดวา การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดหน่ึงจะเปนอยางไรข้ึนอยูกับความรู 
หมายความวา ถามีความรูดีจะทําใหทัศนคติตอสิ่งน้ันก็จะดีดวย (Zimbardo, 1997) 
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ขอเสนอแนะ 
ควรมีการวิจัยติดตามผลของโปรแกรมการใหสุขศึกษาตอความรูและทัศนคติการบริโภคอาหารเชาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเชา 
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ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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*E-mail: sukrit@vru.ac.th (corresponding author)

บทคัดยอ 

การวิจัยก่ึงทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรู และทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบ
บุหรีใ่นนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก โปรแกรมการปองกันนักสูบบุหรี่หนาใหม แบบสอบถาม และแบบประเมินทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี 
นํามาคํานวณและวิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired sample t-test 

ผลการวิจัย พบวา มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ รอยละ 41.2 บุคคลใกลชิดไมสูบบุหรี่ รอยละ 21.6 ระดับ
ความรูเก่ียวกับบุหร่ีกอนเขารวมโปรแกรมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.8 หลังจากเขารวมโปรแกรมมีระดับความรูเพ่ิม
ขึ้นอยูในระดับสูงคิดเปน รอยละ 100 สวนดานทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ กอนเขารวมโปรแกรมอยูใน
ระดับต่ํา รอยละ 84.6 หลังจากเขารวมโปรแกรมมีระดับทักษะการปฏิเสธอยูในระดับสูงคิดเปน รอยละ 100.0 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางดวยสถิติ Paired sample t-test พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับบุหร่ี กอน
และหลังการใหโปรแกรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) และทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบ
บุหรี ่ทั้งกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมมีคาเฉลี่ยคะแนนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) 

คําสําคัญ: โปรแกรมปองกันการสูบบุหร่ี ทักษะการปฏิเสธ นักสูบหนาใหม 

1146



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

EFFECTSOF NEW SMOKERS PREVENTION PROGRAM ON SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS AT A SCHOOL, PHRA NAKHON SRI AYUTTHAYA PROVINCE 

 Sukrit Jaijumnong1,*, Duangkamon Janroek1, and Sutthida Kaewmoongkun1 

Rungnapa Sopa2, Chanipa Padgratok2, Preeya Kasko2

1 Faculty of Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 

2 Student B.Sc. (Public Health), Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 

*Corresponding Author; email: sukrit@vru.ac.th

Abstract 

This quasi-experimental research were to study the knowledge and skills for refusing to be 

persuaded to smoke in lower secondary school students 39 samples in Phra Nakhon Sri Ayutthaya. 

Instruments were using cigarette prevention program and questionnaires as a tool for data collection. 

Statistical analysis was performed by using. Descriptive statistics and inferential statistical frequency 

Distribution, Mean, Percentage, Standard Deviation and Paired sample t-test. 

The result found that the sample group were men (100.0%), most of the respondents are 

close to smokers in family members (41.2%). The level of knowledge about cigarettes before joining the 

program was at a medium level (53.8%). And after participation the program, there was a high level of 

knowledge about cigarettes (100.0%). Regarding the rejection skills for being persuaded to smoke before 

joining the program, a low lever (84.6%) and after participation in the program had a high level of 

rejection skills for persuading tobacco user (100.0%). Knowledge about cigarettes before and after the 

program is different statistically significant (p-value < .05). 

Keywords: Cigarette prevention program, Skills for refusing, New smokers 
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บทนํา  

การสูบบุหรี่ในเยาวชนเปนปญหาท่ีสําคัญของการสาธารณสุขไทย เนื่องจากบุหรี่มักเปนยาเสพติดชนิดแรกที่

เยาวชนเสพติดและเปนสื่อนําไปสูสิ่งเสพติดอื่นที่รายแรงกวา การเริ่มสูบบุหร่ีเมื่ออายุยังนอยทําใหเยาวชนกลายเปนผูใหญที่ติด

บุหรี่สูงและเลิกบุหร่ียาก ตลอดจนมโีอกาสเกิดการเจ็บปวยไดมากกวาคนที่เร่ิมสูบในวัยผูใหญ (สุนิดา ปรีชาวงษ, 2557) จาก

ผลลัพธทางสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่สงผลใหนักสูบมีภาระคารักษาพยาบาลสูงกวามูลคาภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาล

ไทยจัดเก็บ ท้ังยังกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพของน้ํา ดิน การทําลายปาไม และอากาศ อีกท้ังยังเปนอุปสรรค

สําคัญตอการกําจัดความยากจน คุณภาพชีวิต การศึกษา ความปลอดภัย และความเหลื่อมล้ําในสังคม (ศูนยวิจัยและจัดการ

ความรูเพื่อการควบคุมการยาสูบ, 2560)  

สถิติและปญหาจากการสูบบุหร่ีประเทศไทยระบุวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

จากรายงานของมูลนธิิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี (2562) พบคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละ 51,651 คน เฉลี่ยวันละ 141 

คน โดยผูท่ีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีอายุสั้นลง 12 ป และปวยหนักโดยเฉลี่ย 2.5 ปกอนตายขณะท่ีการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของ

โรครายแรงหลายโรค เชน โรคหัวใจ 12.2 ลานคน โรคเสนเลือดสมอง 10.2 ลานคน และการสํารวจในเด็กนักเรียนอายุ 13-15 

ป พบวา มีการใชยาสูบ รอยละ 14.0 บุหร่ีไฟฟา รอยละ 3.3 โดยเกือบ 1 ใน 4 ของนักเรียนอายุ 13-15 ป ไมเคยไดรับการ

สอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ รวมถึงขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา กลุมเยาวชนเร่ิมมีการสูบบุหรี่ใน

อายุนอยลง โดยในป 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหร่ีอายุ 17 ป ในป 2554 เริ่มสูบบุหรี่ที่อายุ 16.2 ป และในป 2558 พบวา

เยาวชนอายุ 15 ปขึ้นไปเร่ิมสูบบุหร่ี จะเห็นไดวาขอมูลการสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชนท่ีเปนนักสูบหนาใหมมีอายุลดลง (มูลนิธิ

รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2562) ประกอบกับขอมูลของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการยาสูบ (2560) 

รายงานวา มีเยาวชนถึง 200,000 คน เปนนักสูบหนาใหม หรอืมีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นวันละ 547 คน และยังพบวาเยาวชนไทยที่

ติดบุหร่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงอีกหลายประการที่เพิ่มขึ้นกวาเยาวชนที่ไมสูบบุหร่ี เชน ดื่มสุรา 3.5 เทา ใชยาเสพติด 17.0 เทา บุหร่ี

จึงเปนภัยคุกคามตอกลุมเยาวชน ทั้งน้ี อัตราการสูบบุหรี่ในระดับระดับมัธยมตน คือ รอยละ 21.5  

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ทําใหทราบถึงสถานการณการสูบบุหรี่ในประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้นตลอดจน

แนวโนมของสถานการณการสูบบุหรี่และการเกิดขึ้นของนักสูบหนาใหมในกลุมเยาวชนอายุ 13-15 ป ดั้งน้ัน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะพัฒนาแนวทางในการเสริมสรางทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนาใหมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน

โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนา

ใหมในนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหกลุมนักเรียนอายุ 13 ขึ้นไปมีความรู

เก่ียวกับบุหรี่ และทักษะในการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลของความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ กอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ กอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) แบบกลุมเดียวชนิดกอนและหลังการ

ทดลอง (Pretest Posttest One Groups Design) ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนอายุ 13-14 ป โรงเรียนแหงหนึ่ง ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 191 คน 
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การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เปนการกําหนดแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดไว (Purposive 

Sampling) จํานวน 39 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเพศชาย เปนกลุมทดลอง (Experimental Group) โดย

กําหนดเกณฑการคดัเลือกกลุมตัวอยาง คอื  

1) เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพศชาย

2) อายุ 13 ป ขึ้นไป

3) ยินยอมและใหความรวมมือในการเขารวมโปรแกรมตลอดการวิจัย

เคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยนี้ แบงเปน 2 สวน ไดแก เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการ

ทดลอง รายละเอียดดังนี้ 

1) เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 4 สวน ไดแก

สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ ผลการเรียน รายไดที่ไดรับตอเดือน ผูดูแลชวยเหลือ

และพักอาศัยในปจจุบัน และสถานภาพการสมรสของบิดามารดา จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ จํานวน 15 ขอ เกณฑการวัดความรูแบงเปน 2 ระดับ และมีเกณฑการให

คะแนน คือ คําถามที่เปนขอเชิงบวก (Positive) ใช ให 1 คะแนน ไมใช ให 0 คะแนน ในสวนของคําถามที่เปนขอเชิงลบ 

(Negative) ใช ให 0 คะแนน ไมใช ให 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 15 คะแนน การแปลผลแบงระดับความรูโดยใชเกณฑการ

ประเมินแบบอิงเกณฑของ Bloom (1971) คอื  

รอยละ    คะแนน  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ 

นอยกวารอยละ 60  นอยกวา 9 คะแนน  ระดับต่ํา  

รอยละ 60 – 79  ระหวาง 10 - 12 คะแนน  ระดับปานกลาง 

รอยละ 80 – 100 13 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง 

สวนที่ 3 ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ จํานวน 7 ขอ เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยเปนผูใหคะแนน

การปฏิบัติของกลุมตัวอยาง หากกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติได ให 1 คะแนน และปฏิบัติไมได ให 0 คะแนน รวมคําแนน

ทั้งหมด 7 คะแนน การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของ Bloom (1971) คือ 

รอยละ   คะแนน  ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ 

นอยกวารอยละ 60  นอยกวา 4 คะแนน  ระดับต่ํา  

รอยละ 60 – 79  ระหวาง 5 - 6 คะแนน  ระดับปานกลาง 

รอยละ 80 – 100 7 คะแนนขึ้นไป  ระดับสูง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

1) การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะ

สวนบุคคล ความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหร่ี และทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี ใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณา

ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ความชัดเจนของขอความ ความครอบคลุมของเนื้อหา นํามา

คํานวณผลการวิเคราะหคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา เทากับ 0.67 – 1.00 โดยทุกขอมีคา Index of Consistency (IOC) > .5 

และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

2) การตรวจสอบความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยนําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาคํานวณหาความเที่ยงของเคร่ืองมือ โดยคาสัมประสิทธิ์แอล

ฟาครอนบาค ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือซ่ึงมีคา เทากับ 0.85  
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2) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนาใหม ผูวิจัย

ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge, Attitude and Practice; KAP) โดยนํา

แนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 

สวนที่ 1 กิจกรรมความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุหร่ี ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ พระราชบัญญัติ

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และวิธีการเลิกบุหร่ี โดยการบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint สื่อวิดีโอที่จัดทําโดยศูนยวิจัยและ

จัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบเก่ียวกับโทษของการสูบบุหรี่ และกิจกรรมเกมสตอบคําถามเก่ียวกับการรบัรูสารพิษในบุหร่ี 

1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห จํานวน 4 ครั้ง  

สวนที่ 2 กิจกรรมฝกทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ ไดแก การบรรรยายจากบุคคลตนแบบที่ให

คําแนะนําการปฏิเสธตอการถูกชักชวน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติการปฏิเสธตอการถูกชักชวน 1 ชั่วโมง 
 

ขั้นตอนการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งน้ีดําเนินการตามลําดับ โดยทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยช้ีแจงวัตถุประสงครายละเอียด

การศึกษาตลอดจนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับผูเขารวมโปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธ

และปองกันนักสูบหนาใหม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 2 โรงเรียนแหงหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและลงขอมูลท่ีไดในโปรแกรมสําเร็จรปู 
  

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดกับกลุมตัวอยางกอนตัดสินใจเขารวมการวิจัย หากกลุมตัวอยางสมัครใจเขารวมการวิจัย

จะตองลงลายมือชื่อ เพื่อแสดงความยินยอมในการเขารวมการวิจัย ทั้งน้ี กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวไดทุกเมื่อรูสึกอึดอัด วิตก

กังวล หรือไมสบายใจ ในสวนของการรักษาความลับของกลุมตัวอยาง ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากแบบสอบถามและแบบ

ประเมินผูวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมโดยไมระบุตัวตนของกลุมตัวอยาง  
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

1) ลักษณะสวนบุคคล ความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ ใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) เปรียบเทียบความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ กอนและหลังการให
โปรแกรมโดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ Paired sample t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางอายุเฉลี่ย 13.6 ป มีผลการเรียนเฉลี่ยอยูในชวง 2.50 – 2.99 (พอใช) จํานวน 10 คน คิดเปนรอย

ละ 25.6 และผลการเรียนในชวง 2.00 – 2.49 (ปานกลาง) จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 23.1 มีรายไดที่ไดรับตอเดือนอยู

ระหวาง 1,001 – 2,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และพักอาศัยอยูกับบิดามารดา จํานวน 26 คน คิดเปนรอย

ละ 66.7 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (n = 39) 

ลักษณะสวนบุคคล 
กลุมตัวอยาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ (ป) คาอายุเฉล่ีย (x̅) 13.6 ป 

ผลการเรียนเฉลี่ย 

4.00 (ดีเย่ียม) 0 0.0 

3.50 – 3.99 (ดีมาก) 9 23.1 

3.00 – 3.49 (ดี) 7 17.9 

2.50 – 2.99 (พอใช) 10 25.6 

2.00 – 2.49 (ปานกลาง) 9 23.1 

1.50 – 1.99 (ออน) 2 5.1 

1.00 – 1.49 (ออนมาก) 2 5.1 

ต่ํากวา 1.00 (ตก) 0 0.0 

รายไดที่ไดรับตอเดือน (บาท) 

นอยกวา 1,000 5 12.9 

1,001 – 2,000 21 53.8 

2,001 – 3,000  13 33.3 

ผูดูแลชวยเหลือและพักอาศัยในปจจุบัน 

บิดา 2 5.1 

มารดา 6 15.4 

บิดา - มารดา 26 66.7 

ปูยา หรอื ตายาย 4 10.3 

พี่ชาย 1 2.6 

สถานภาพการสมรสของบิดามารดา 

อยูดวยกัน 26 66.7 

แยกกันอยู 5 12.8 

หยาราง 7 17.9 

ไมทราบสถานภาพสมรสของบิดามารดา 1 2.6 

ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับบุหรี ่

ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = < .001) โดยมีคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองเทากับ 

11.69 และ 14.90 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ กอนและหลังการทดลอง 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุหรี ่ n x̅ SD t d p 

กอนการทดลอง 39 11.69 1.58 
11.75 38 0.001* 

หลังการทดลอง 39 14.90 0.39 

* มีนัยสําคัญทางสถติิ (p < .05) 
 

ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสบูบุหรี่ 

ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ ภายหลังการทดลอง พบวา 

กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                     

(p = <0.001) โดยมีคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองเทากับ 3.59 และ 7.00 ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะการปฏิเสธตอการถกูชักชวนใหสูบบุหร่ี กอนและหลังการทดลอง 

ทักษะการปฏิเสธ 

ตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี 
n x̅ SD t d p 

กอนการทดลอง 39 3.59 1.04 
20.40 38 0.001* 

หลังการทดลอง 39 7.00 0.00 

* มีนัยสําคัญทางสถติิ (p < .05) 

 

อภิปรายผล 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่  

กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูท่ัวไปเกี่ยวกับบุหรี่ กอนและหลังการทดลอง เทากับ 11.69 คะแนน และ 

14.90 คะแนน ตามลําดับ โดยมีระดับความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุหรี่ระดับสูง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา คือ 

ระดับปานกลาง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 53.8 และระดับต่ํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และหลังเขารวมมีระดับ

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับบุหรี่ระดับสูง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ซึ่งสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม และแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ (p = < .001) เนื่องจากเปนผลมาจากการจัดโปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบ

หนาใหมที่ประกอบดวยกิจกรรมความรูทั่วไปเกี่ยวกับบุหรี่ ไดแก การใหความรูเก่ียวกับสารพิษในบุหรี่ พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ และวิธีการเลิกบุหร่ี โดยการบรรยายประกอบสื่อ PowerPoint สื่อวิดีโอที่จัดทําโดยศูนยวิจัยและจัดการ

ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และกิจกรรมเกมสตอบคําถามเก่ียวกับการรับรูสารพิษในบุหร่ี 

ตลอดจน ที่สรางเสริมความรูของกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิเสธ สงผลใหกลุมตัวอยางมีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับบุหรี่ โดยการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของธีรพล หลอประดิษฐ และณรงคศักดิ์ หนูสอน (2559) 

ศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย พบวา กลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูเรื่องบุหรี่ ความเช่ือในผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ การรับรูโอกาส

เสี่ยงจากการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงจากการสูบบุหรี่ การรับรูประโยชนอุปสรรคของการหลีกเลี่ยงไมสูบบุหร่ี และ

แรงจูงใจที่ไดรับจากการไมสูบบุหรี่ สูงกวากอนทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = < .001) สอดคลองกับผล

การศึกษาของพลากร สืบสําราญ และคณะ (2560) ศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติตออันตรายของการสูบบุหรี่กับ

การสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย: กรณีศึกษาอําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับบุหร่ี 

อันตรายของบุหรี่ สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = < .001) 
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ทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ 

กลุมตัวอยางมีทักษะในการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี กอนและหลังการทดลอง เทากับ 3.59 คะแนน 

และ 7.00 คะแนน ตามลําดับ โดยกอนการทดลอง มีทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ระดับสูง จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 5.1 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.33 และระดับต่ํา จํานวน 33 คน คิดเปนรอย

ละ 84.6 หลังการทดลอง กลุมตัวอยางมีระดับทักษะในการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ระดับสูง จํานวน 39 คน คิด

เปนรอยละ 100.0 ซึ่งสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = < .001) เนื่องมาจาก

กิจกรรมฝกทักษะการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ ไดแก การบรรรยายจากบุคคลตนแบบท่ีใหคําแนะนําการปฏิเสธตอ

การถูกชักชวน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง และการฝกปฏิบัติการปฏิเสธตอการถูกชักชวนนั้น ชวยสรางเสริมใหกลุมตัวอยางไดฝกฝน

ปฏิบัติการปฏิเสธตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ีในสถานการณจําลองที่มีความเสี่ยงตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี ทําใหกลุม

ตัวอยางเห็นภาพและเขาใจ ตลอดจนการใชความรูท่ีไดรับจากการบรรรยายจากบุคคลตนแบบในการปฏิเสธปองกันตนเองจาก

สถานการณที่มีความเสี่ยงตอการถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาภรณ ปวนสุรินทร 

และคณะ (2556) ศึกษาโปรแกรมการปองกันการสูบบุหร่ี ความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ และทักษะการปฏิเสธการสูบบุหรี่ในกลุม

ตัวอยางที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเชนเดียวกัน พบวา โปรแกรมการปองกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิด PRECEDE-PROCEED model ที่ใชตัวแปรที่คลายคลึงกับงานวิจัยนี้ คือ การสรางเสริม

ความรูและทักษะการปฏิเสธ โดยการดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะหปญหาเก่ียวกับ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระยะท่ี 2 การปฏิบัติและการประเมินผลโดยโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นประกอบดวย 6 กิจกรรม คือ 1) การอบรมเร่ืองการปองกันการสูบบุหร่ีในนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 2) การจัดตั้ง

ชมรมเพ่ือรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3) การจัดนิทรรศการใหความรูในหองเรียน 4) การ

รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการปองกันการสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียน 5) การจัดตั้งมุมสนับสนุนวิชาการ

ความรูเก่ียวกับบุหรี่และทักษะปฏิเสธการสูบบุหรี่ และ 6) การจัดกิจกรรมใหความรูทางเสียงตามสายในโรงเรียน ผลการวิจัย

พบวา คะแนนทักษะการปฏิเสธเก่ียวกับการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางระหวางกอนและหลังดําเนินโปรแกรมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งจากรายละเอียดดังกลาวจะเห็นไดวากิจกรรมในงานวิจัยของ สุภาภรณ ปวนสุรินทร และ

คณะ (2556) และงานวิจัยนี้มีความคลายคลึงกัน ทั้งยังสามารถชวยสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนาใหมใน

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรจัดโปรแกรมสรางเสรมิทักษะการปฏิเสธและปองกันนักสูบหนาใหมในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

ในกลุมนักเรียนชั้นอื่นๆ หรือกลุมนักเรียนในพ้ืนที่อื่นๆ เพื่อจะไดมีความรูทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ ตลอดจนมีทักษะการปฏิเสธตอ

การถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี 

2) ควรขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และผูปกครอง

เพ่ือใหผูปกครองสามารถนําความรูไปใหคําแนะนํากับบุตรหลานเพ่ือการขยายผลลัพธในระยะยาว 

3) ควรมีการจัดนิทรรศการใหทั่วไปเก่ียวกับบุหรี่ในพ้ืนที่ชุมชนรวมดวย เพ่ือการเฝาระวังภัยทางสุขภาพใน

กลุมเยาวชนที่เปนกลุมสูบบุหร่ีหนาสูบหนาใหม 

4) เพ่ิมเติมระยะเวลาในการในการทําวิจัยในผลลัพธของโปรแกรมสรางเสริมทักษะการปฏิเสธและปองกันนัก

สูบหนาใหม เพื่อการติดตามผลการวิจัยในระยะยาวมากขึ้น 
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ผลของโปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

สุณัฐชา ขาวเอี่ยม1 ธัญญพัทธ เผามิตรเจริญ1 ณัฐติยา ไกรกิจการ1 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรูและทัศนคติโรคมะเร็งเตานม รวมทั้งทักษะการตรวจเตานมดวย

ตนเองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเอง ในอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 คน โดยการ เลือกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เก็บขอมูลแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired sample t-test 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม กอนเขารวมโปรแกรมอยูในระดับสูง รอยละ 10.0 
หลังเขารวมโปรแกรมระดับความรูเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40.0 ทัศนคติกอนเขารวมโปรแกรมอยูในระดับดี รอยละ 43.3 หลังเขา
รวมโปรแกรมทัศนคติเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.3 และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองกอนเขารวมโปรแกรมอยูในระดับไมดี 
รอยละ 2.53 หลังเขารวมโปรแกรมอยูในระดับดี เปนรอยละ 100 คาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และทักษะกอนและหลังเขารวม
โปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) ดังนั้นสรุปไดวาโปรแกรมที่ใชในการวิจัยนี้สามารถ
นําไปใชสงเสริมการคัดกรองมะเร็งเตานมดวยตนเองในระยะเริ่มแรกได 

คําสําคัญ: โปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
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Abstract 

This research was a quasi-experimental research design with the one group Pretest-Posttest 

design. The objective was to provide village health volunteers have knowledge, attitude and practice for 

breast cancer screening by oneself after attending the program and to compare knowledge, attitude and 

to practice detect breast cancer by oneself before and after attending the program. The data were 

analyzed by percentage, mean, standard deviation and Paired sample t-test. The analysis results 

showed that the subjects were knowledgeable about breast cancer before including the program 

at a high level 10% After the program, high level 40%. The attitude about breast cancer before joining 

the program was at a moderate level 43.3% After the program good level 83.3%, The practice for breast 

self-examination before including the program at low level 2.53% After the program, good level 100% 
The difference between pretest and posttest was statistically difference significant (p-value < .05). The 

effect of an educative, attitude and practice program on breast self-examination to village health 

volunteer showed the man scores before and after attending the program were statistically different 

(p-value < .05). In conclusion, this program could be used for screening early breast cancer by BSE 

Keywords:  Knowledge Attitude and Practice Program on Breast Self Examination, Village Health  

     Volunteer 

1. บทนํา
มะเร็งเตานมเปนมะเร็งที่พบเปนอันดับ 1 ของสตรีทั่วโลก โดยพบมากในสตรีวัยกลางคนชวงอายุ 35 -60 ป (สุขุม 

กาญจนพิมาย, 2561) พบอุบัติการณผูปวยโรคมะเร็งเตานมทั่วโลก 2,088,849 ลานคน เสียชีวิตถึง 626,679 ราย และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องคการอนามัยโลก , 2561) มีอัตราการเสียชีวิต 12.57 ตอแสน
ประชากรหญิง (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

มะเร็งเตานมเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติภายในเตานมเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนเซลลมะเร็งจนขยายใหญขึ้น
กลายเปนกอนเน้ือรายลุกลามไปสูเน้ือเยื่อขางเคียงและแพรกระจายไปยังเซลลอื่นของรางกาย สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเตา
นมนั้นยังไมทราบแนชัด แตพบวามีปจจัยเสี่ยงหลายอยาง ไดแก ผูหญิงที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเปน
มะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข เคยไดรับรังสีบริเวณเตานม มีประจําเดือนคร้ังแรกกอนอายุ 12 ป การไมมีบุตรหรือมีบุตรนอย 
การมีบุตรคนแรก และเคยไดรับรังสีบริเวณทรวงอก เปนตน (มณเฑียร มรุตกรกุล , 2562) ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเซลลภายในเตานม เซลลมีการเจริญเติบโตอยางผิดปกติและแพรกระจายไปยังเน้ือเยื้อใกลเคียงตลอดจน
อวัยวะตาง ๆ ท่ัวรางกาย ระยะเริ่มแรกมักไมแสดงอาการเจ็บปวดแตจะเร่ิมรับรูไดเมื่อคลําไดกอนที่บริเวณเตานมหรือรักแร มี
การเปลี่ยนแปลงขนาดของเตานม มีน้ําไหลออกจากหัวนม รูสึกเจ็บหรือหัวนมถูกดึงรั้ง ผิวหนังบริเวณเตานมเปลี่ยนไปจากเดิม
เปนรอยบุมหรือผิวหนังบวมหนาตึง ผิวหนังบริเวณลานหัวนมมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม หากอยูในระยะที่กอนมะเร็งอยูใน
อาการอักเสบและลุกลามไปท่ัวแลว จะแสดงอาการท่ีผิดปกติใหเห็นชัดเจน (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2560)   

ดังน้ันการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยการคลําเพื่อตรวจหากอนบริเวณเตานมหรือรักแรเพิ่มโอกาสในการคนพบ
มะเร็งเตานมในระยะเร่ิมตน นําไปสูการรักษาเพื่อยับยั้งการลุกลามของเซลลมะเร็ง (สุขุม กาญจนพิมาย , 2561) สําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มีหนาที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนรวมกับกระทรวงสาธารณสุข  หากไดรับความรู
และเพ่ิมทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมสุขภาพและยังสามารถนําความรู  ท่ีไดไป
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ถายทอดหรือคัดกรองโรคมะเรง็เตานมใหแกคนในชุมชนได (วิภาพร สิทธิสาตร, 2559) จากการศึกษาของ สุธารัตน ชํานาญชาง 
(2557) พบวา สตรีวัยกลางคนสวนใหญไมใหความสําคัญในการตรวจเตานมดวยตนเอง เนื่องจากขาดความรู ไมทราบวิธีการ
ตรวจ คิดวาเปนเรื่องนาอาย กลัววาตรวจแลวทําใหพบโรค เปนตน และจากการศึกษาของ (วรรณี ศักดิ์ศิริ, 2557) พบวาสตรี
อายุ 30 ปขึ้นไป มีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับต่ํา มีเจตคติอยูในนระดับปานกลาง อธิบายไดวา การไดรับความรู
เรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมตนเองอยูในระดับต่ํา มีผลตอการมีเจตคติเกี่ยวกับการตรวจเตานมตนเองที่ไมดี  
พบวาในรอบ 1 ปท่ีผานมาสตรีอายุ 30 ปขึ้นไป ไมเคยตรวจเตานมดวยตนเองรอยละ 66.7 โดยเหตุผลที่ไมเคยตรวจเตานมดวย
ตนเอง คือ ไมทราบวิธีการตรวจและคิดวาตนเองไมเปนโรค  

จังหวัดนครสวรรค มีประชากรท้ังหมด 1,064,957 คน พบวามีผูปวยเปนโรคมะเร็งเตานมทั้งหมด 686 คน มีจํานวน
ผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเตานม 94 คน โดยอําเภอตากฟามีจํานวนประชากรทั้งหมด 42,362 คน พบผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
เตานม จํานวน 4 คน มีอัตราการเสียชีวิต 9.44 ตอแสนประชากร ซึ่งถือเปนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ อัตราการเสียชีวิตดวย
มะเร็งเตานมของผูหญิงไทย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค, 2561) 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงจัดทําโปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปน
ขอมูลเบื้องตน เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่ใหมีความรู ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมเพิ่ม
มากขึ้น และมีความสามารถในการคลําเตานมดวยตนเอง สงผลใหลดอัตราการปวยและอัตราการเสียชีวิตของคนในชุมชนได 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1) เพื่อเปรียบเทียบความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค กอนและหลังเขารวมโปรแกรม 

 2.2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กอนและหลังเขาโปรแกรม 

 2.3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กอนและหลังเขาโปรแกรม 

 

3. ประชากรและตัวอยาง 
3.1 ประชากรศึกษา ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอ

ตากฟา จังหวัดนครสวรรค จํานวน 61 คน 

3.2 กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ผูวิจัยใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 เกณฑในการเลือกตัวอยาง โปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

  เกณฑในการคัดตัวอยางเขา 
  1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
  2) ยินยอมในการเขารวมโปรแกรม 

  3) มีความสามารถอานออกเขียนไดดวยตนเอง สื่อสารกับผูอื่นไดและสามารถชวยเหลือตนเองได 
  4) ไมมีภาวะโรคหรืออาการเจ็บปวยรุนแรง เชน โรคมะเร็งทุกชนิด โรควัณโรคขั้นรุนแรง  

เกณฑในการคัดตัวอยางออก 

  1) ไมสามารถเขารวมโปรแกรมไดตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนดได 
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4. สถานที่วิจัย
ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการใหความรู ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวย

ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 5.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทั่วไปและลักษณะสุขภาพ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดของครัวเรือน การมีประจําเดือนคร้ังแรก การมีบุตร จํานวนบุตร การคุมกําเนิด ประวัติบุคคลในครอบครัวปวยดวย
โรคมะเร็งเตานม การไดรับฮอรโมน โรคประจําตัว ประวัติการผาตัด เปนตน 

สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานม เกณฑการใหคะแนนระดับความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม 
โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 3 ระดับ การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของ Bloom 

(Bloom, 1968) ไดแก คะแนนต้ังแตรอยละ 80 - 100 หมายถึง มีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับสูง , คะแนนตั้งแต
รอยละ 60 - 79 หมายถึง มีความรูเรื่องโรคมะเรง็เตานมอยูในระดับปานกลาง, คะแนนตั้งแตรอยละ 0 - 59  หมายถึง มีความรู
เรื่องโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับต่ํา 

สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม เกณฑการใหคะแนนระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งเตานม โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 3 ระดับ การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ
ของ Best (Best, 1977) ไดแก คะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับดี, คะแนน
เฉลี่ย 2.34 – 3.66 หมายถึง มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง มี
ทัศนคติเก่ียวกับโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับนอย 

สวนที่ 4 แบบประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 3 
ระดับ การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของ Bloom (Bloom, 1968) ไดแก คะแนนตั้งแตรอยละ 80 - 100 
หมายถึง มีทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับดี , คะแนนต้ังแตรอยละ 60 - 79 หมายถึง มีทักษะการตรวจเตานม
ดวยตนเองอยูในระดับปานกลาง, คะแนนตั้งแตรอยละ 0 - 59 หมายถึง มีทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับนอย 

6. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
6.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะหคาดัชนีความตรงของเนื้อหา เทากับ 0.67-1.00 โดยทุกขอมี

คา Index of Consistency (IOC) > 0.5 

 6.2 การตรวจความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบวา ความรูเรื่องมะเร็งเตานม มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.730, ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เตานม มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.853, ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.793 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี แบงขั้นตอนการดําเนินงาน ออกเปน 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 7.1 ขั้นกอนการดําเนินการ ติดตอประสานงานกับหัวหนานักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาลตากฟา และ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  

 7.2 ขั้นดําเนินการ (ในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562)  
     กลุมตัวอยางคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในตําบลตากฟา จํานวน 30 คน ณ โรงพยาบาลตากฟา 
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  1) ประเมินผลกอนทดลอง (Pre-test) รายบุคคลเกี่ยวกับความรู ทัศนคติเรื่องโรคมะเร็งเตานม และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเอง เปนเวลา 30 นาที 

  2) กิจกรรมใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมโดยการบรรยายประกอบส่ือ PowerPoint และกระตุนเตือน
ความรูดวยแผนพับความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

  3) กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติ เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
  4) กิจกรรมการสาธิตการตรวจเตานมกับหุนจําลอง เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 
  5) ทดสอบทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแตละคน 

  6) ประเมินผลหลงัทดลอง (Post-test) รายบุคคลเกี่ยวกับความรู ทัศนคติเรื่องโรคมะเร็งเตานม และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเอง 

 7.3 ขั้นหลังการดําเนินการ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

8. การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาในมนุษย ผูศึกษาจึงไดยึดหลักจรรยาบรรณ และเคารพในสิทธิของผูให ขอมูลทุก
กระบวนการ ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับ ไมเผยแพรขอมูลไปในทางที่เสียหายแกผูตอบ
แบบสอบถาม โดยจะนําไปใชในทางวิชาการเทานั้น โดยการนําเสนอขอมูลตาง ๆ จะนําเสนอในภาพรวม ไมมีการเปดเผยช่ือ
และนามสกุล หากมีขอมูลเพิ่มเติมที่สงผลกระทบตองานวิจัยผูตอบแบบสอบถามจะไดรับการแจงใหทราบ โดยไมปดบังทันที 
 

9. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบการวิเคราะหดังนี้ 
 9.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม รวมถึงทักษะการตรวจ

เตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 9.2 การเปรียบเทียบความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม รวมถึงทักษะการตรวจเตานม
ดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคทั้งกอนและหลังเขารวม
โปรแกรม โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแก Paired sample t-test 

 

10. ผลการศึกษา 
10.1 ผลการการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจําแนกตามลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง (n = 30) 

ลักษณะทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ    

    ≤ 50 ป 5 16.7 

    51 – 69 ป 24 80.0 

    ≥ 70 ป 1 3.3 
Min = 39  Max = 77  Mean = 55.73  S.D. = 7.506 
อาชีพ   

    เกษตรกรรม 14 46.7 
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ลักษณะทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
    รับจางท่ัวไป 10 33.3 

    คาขาย 3 10.0 

    แมบาน 2 6.7 

    ประกอบธุรกิจสวนตัว 1 3.3 

รายไดของครอบครัว (ตอเดือน)  
    นอยกวา 10,000  บาท 22 73.3 
    10,000 - 14,999 บาท 3 10.0 
    15,000 - 19,999 บาท 2 6.7 
    20,000 - 24,999 บาท 1 3.3 
    มากกวา 25,000  บาท 2 6.7 
Min = 1,600 Max = 30,000 Mean = 9,253.33 S.D. = 6,596.328  

ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา 13 43.3 
  มัธยมศึกษาตอนตน 6 20.0 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 36.7 

10.2 ลักษณะสุขภาพของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตามลักษณะดานสุขภาพ  

ลักษณะสุขภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
มีประจําเดือนคร้ังแรก (อายุ) 
    ≤ 12 ป 9 30.0 
    13 – 14 ป 7 23.3 
    15 – 16 ป 8 26.7 
    ≥ 17 ป  6 20.0 
Min = 11  Max= 18  Mean = 14.17  S.D. = 2.102  

จํานวนบุตร  
    ไมมีบุตร 2 6.7 
    มีบุตร 

  จํานวน  1  คน 6 20.0 
              จํานวน  2  คน 16 53.3 
              จํานวน  3  คน 4 13.3 
              จํานวน  4  คน 2 6.7 
 Min = 0  Max = 4  Mean = 1.93  S.D. = 0.944    

 มีบุตรคร้ังแรก (อาย)ุ  
    ≤ 20 ป  8 26.7 
    21 – 27 ป 14 46.7 
    28 – 34 ป 5 16.7 
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ลักษณะสุขภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
    ≥ 35 ป  1 3.3 
Min = 16  Max = 38  Mean = 23.71  S.D. = 5.2905     
การรับประทานยาคุมกําเนิด/ฉีดยาคุมกําเนิดหรือยาฝงคุมกําเนิด 
    เคยไดรับ 6 20.0 
    ไมเคยไดรับ 24 80.0 
เคยไดรับฮอรโมนอื่น ๆ เชน ฮอรโมนรักษาการขาดฮอรโมนเพศหญิงหรือไม 
    เคยไดรับ 3 10.0 
    ไมเคยไดรับ 27 90.0 
สมาชกิในครอบครัวมีประวัติเปนโรคมะเร็งเตานมหรือไม   

    มี 3 10.0 

    ไมมี 27 90.0 

การผาตัดบริเวณทรวงอก   
    เคยผาตัด 2 6.7 
    ไมเคยผาตัด 28 93.3 
 

 11.3 การเปรียบเทียบความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานม ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม และทักษะการตรวจเตานม 

ตารางที่ 3  คาการเปรียบเทียบความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม และทักษะการตรวจเตานมดวย 

   ตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กอนและหลังเขารวมโปรแกรม (n=30) 
ตัวแปร Mean S.D. t df p-value 

ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานม   4.460 29 < .001* 

    กอนเขารวมโปรแกรม 10.87 1.978    

    หลังเขารวมโปรแกรม 13.23 2.192    

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม   4.515 29 < .001* 

    กอนเขารวมโปรแกรม 54.23 5.864    

    หลังเขารวมโปรแกรม 61.70 7.621    

ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง   15.277 29 < .001* 

    กอนเขารวมโปรแกรม 2.53 1.852    

    หลังเขารวมโปรแกรม 7.73 0.450    

*p-value < .05 

 จากตารางที่ 3 พบวา ความรูและทัศนคติโรคมะเร็งเตานม รวมทั้งทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองกอนการเขารวม
โปรแกรมและหลังการเขารวมโปรแกรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) 
 

11. อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัย พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมหลังเขารวมโปรแกรมมีความรูเพิ่มขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เนื่องจากการวิจัยมีการสรางสื่อการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับมะเร็งเตานมที่มีความ
นาสนใจ เขาใจงาย เหมาะสมกับชวงวัย และใชแผนพับเพื่อกระตุนเตือนความรู สอดคลองกับการวิจัยของ สรารัตน ตระกลู
รัมย (2561) เรื่องผลของโปรแกรมสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอายุ 45-54 ป ในเขตชุมชนบานหวยจระเข 
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ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ จํานวนกลุมละ 30 คน พบวา หลัง
การทดลองสตรีกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 ทัศนคติเกี่ยวกับมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นหลังเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เกิดจากการ
วิจัยน้ีมีกิจกรรมเสริมสรางทัศนคติโดยการให อสม. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการตรวจเตานมดวยตนเอง สอดคลองกับการ
วิจัยของ วราพร วิริยะอลงกรณ (2558) เรื่องผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู เจตคติ และ
ความถูกตองในการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอสม. อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ใชกลุมทดลองจํานวน 30 คน และ
กลุมตัวอยางจํานวน 32 คน พบวาคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติเกี่ยวกับมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองที่เปลี่ยนแปลง
ไป หลังการทดลอง ในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.034) 

 และทักษะการตรวจเตานมดวยเองหลังเขารวมโปรแกรมแกรมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 
ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยไดมีการสาธิตการตรวจเตานมดวยตนเองกับหุนจําลอง และให อสม . ไดฝกทักษะการตรวจเตานมดวย
ตนเองกับหุนจําลอง สอดคลองกับการศึกษาของ พัชนภา ศรีเครือดํา (2556) ไดทําการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จังหวัดสุรินทร ในกลุมตัวอยางจํานวน 45 คน 
พบวา คะแนนทักษะในระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

11.1 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ควรพัฒนารูปแบบการวิจัยใหเปนเชิงเปรียบเทียบขอมูล ระหวางกลุมที่ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเองกับ
กลุมที่ไมเคยตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง เพื่อใหเห็นขอแตกตางท่ีแทจริง 
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การพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลงัคลอดและไดรับเคมีบำบัด: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

จันทรยงค ลิ้มวนานนท 

หอผูปวยนรีเวชกรรม กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 
juntoy505@gmail.com  

บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพ่ือเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอด และพบโดยท่ัวไป ตามลักษณะ
ของเซลลตนกำเนิด  

วิธีการศึกษา: เลือกผูปวยกรณีศึกษา 2 ราย แบบเจาะจง เปนผูปวยมะเร็งรังไขที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
นครปฐม เก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย ผูปวยและญาติ กำหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใชแนวคิด 11 แบบ
แผนสุขภาพของกอรดอน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลตามขอวินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมินผลการพยาบาล 

ผลการศึกษา: ผูปวยรายที่ 1 อายุ 23 ป เปนมะเร็งรังไขชนิด germ cell Stage II B พบอาการมีน้ำในชองทอง
เฉียบพลันหลังคลอดบุตร 2 ชั่วโมง ไดรับการรักษาโดยการผาตัด Right SO, PLND, Omentectomy และยาเคมีบำบัด PEB 
regimen Cycle ละ 5 วัน มีปญหาสำคัญจากภาวะแทรกซอนของยาเคมีบำบัด และปญหาดานจิตใจที่ไมสามารถเล้ียงดูบุตร
หลังคลอดได ผูปวยรายท่ี 2 อายุ 59 ป ไมมีบุตร เปนมะเร็งรังไขชนิดเยื่อบุผิว (Epithelial) Stage III A2 มีอาการปวด
ทองนอยมา ประมาณ 1 เดือน ไดรับการรักษาโดยการผาตัด TAH, BSO, PLND, Omentectomy, pelvic lymph node 
dissection, debulking tumor of sigmoid และยาเคมีบำบัด Carboplatin และ Paclitaxel cycle ละ 1 วัน พยาบาลได
ใหคำปรึกษา ดูแลเฝาระวังปองกันภาวะแทรกซอนอยางใกลชิดและตอเน่ือง เม่ือประเมินผลทางการพยาบาลพบวา ผูปวยทั้ง 2 
ราย สามารถเผชิญปญหาและปรับตัวตอการเจ็บปวยไดดี  

สรุป : ผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอดและพบโดยทั่วไป แมไดรับการรักษาดวยการผาตัดและเคมีบำบัด
เหมือนกัน แตมีปญหาการพยาบาลที่แตกตางกัน ดังน้ันพยาบาลจึงตองเขาใจในปจเจกบุคคล เพื่อใหการพยาบาลแบบองครวม
ครอบคลุมตามปญหาของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ   

คำสำคัญ: มะเร็งรังไข ระยะหลังคลอด เคมีบำบัด 
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Nursing Care of Patients with Ovarian Cancer during Postpartum Period and 
Receiving Chemotherapy: Comparative Study Case 

Junyong Limwananon 

Nursing Department Nakhon Pathom Hospital 
juntoy505@gmail.com 

Abstract 

Objective: This study was to compare nursing care of patients with ovarian cancer found in the 
postpartum period and generally according to the characteristics of stem cells.  

Methods: This two case study of patients with ovarian cancer was selected by purposive sampling. 
The data were collected from medical records, interviewed patients and their relative. The functional health 
pattern of Gordon was used to assess health problems to planning a holistic nursing care including nursing 
care, nursing diagnosis, nursing care planning program, and to evaluate the outcome of nursing care for 
patients with ovarian cancer.    

Results: Case study 1, aged 23, found symptoms of acute ascites after 2 hours of childbirth. She
was diagnosed with germ cell stage II B ovarian cancer and treated by Right SO, PLND, Omentectomy and 
PEB chemotherapy regimen for 5 days each cycle. She had significant problems from complications of 
chemotherapy and psychological problems that cannot be raised children after birth. Case study 2, aged 
59, without children, had an abdominal pain for about 1 month. She was diagnosed with epithelial ovarian 
cancer Stage III A2 and treated by surgery on TAH, BSO, PLND, Omentectomy, pelvic lymph node dissection, 
debulking tumor of the sigmoid and chemotherapy with Carboplatin and Paclitaxel for 1 day each cycle. 
The nurse sought counselling, monitoring and prevention of various complications closely and continuously. 
Finally, all of them can cope with problems and adapt to illness well.  

Conclusion: These findings suggest that despite being treated with surgery and chemotherapy alike 
in ovarian cancer patients are found in the postpartum period and are commonly found But there are 
different nursing problems. Therefore, nurses must understand the individual to provide holistic nursing to 
effectively cover the patient's problems.   

Keywords: Ovarian Cancer, Postpartum Period, Chemotherapy 

1. บทนำ

มะเร็งรังไข พบไดบอยเปนอันดับ 2 ของมะเร็งนรีเวช รองจากมะเร็งปากมดลูก และเปนอันดับ 6 (รอยละ 4.3) ของ
มะเร็งทั้งหมดที่พบในสตรีไทย อุบัติการณมะเร็งรังไขปรับตามโครงสรางอายุประชากร (age-standardized incidence rate, 
ASR) ของประเทศไทยเทากับ 5.2 ตอ 100,000 คนตอป ชวงชีวิตของสตรีที่ไมมีประวัติของมะเร็งรังไขในครอบครัว จะมีความ
เส่ียงตอการเปนมะเร็งรังไขรอยละ 1.4 หรือ 1 ในสตรี 70 คน และโอกาสน้ีจะสูงขึ้นถามีประวัติมะเร็งรังไขในครอบครัว (สุวิชา จิต
ติถาวร, 2018) ในบรรดามะเร็งทางนรีเวช มะเร็งรังไขมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด มากกวามะเร็งนรีเวชอ่ืน ๆ เน่ืองจากผูปวยจะ
แสดงอาการในระยะทายของโรค กอนมะเร็งมีขนาดโต หรือมีการแพรกระจายของมะเร็งไปแลว    

มะเร็งรังไขพบไดทุกกลุมอายุ โดยชนิดและอุบัติการณของมะเร็งแตกตางกันไปตามอายุ ในเด็กและสตรีที่อายุนอยกวา 
20 ป รอยละ 60 จะเปนเน้ืองอกรังไขชนิดเจอรมเซลล (Germ cell) และพบมะเร็งรังไขชนิดเยื่อบุผิว (Epithelial Ovarian 
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Cancer) รอยละ 85 ของมะเร็งรังไขทั้งหมด ซ่ึงเปนชนิดที่พบมากที่สุด และอุบัติการณจะสูงขึ้นตามอายุ โดยเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
หลังอายุ 40 ป และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนอายุ 55 ป หลังจากน้ันจะลดลง 

ศูนยโรคมะเร็งเปนหน่ึงในศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (Excellent center) ของโรงพยาบาลนครปฐม เริ่มใหบริการ
รักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งทางนรีเวชตั้งแตป พ.ศ. 2557 ทั้งการผาตัดและการใหยาเคมีบำบัด จากสถิติของโรงพยาบาลนครปฐม 
พบผูปวยมะเร็งทางนรีเวชท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งรังไขมากที่สุด โดยปงบประมาณ 2560-2562 พบผูปวยท่ีมารับการ
รักษาจำนวน 453, 396 และ 391 ราย ตามลำดับ เสียชีวิตรอยละ 1.55 (ศูนยรวบรวมขอมูล โรงพยาบาลนครปฐม, 2563) 
จากการทบทวนแฟมผูปวยพบสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยมะเร็งรังไข เกิดจากหลายสาเหตุ แตสวนใหญเกิดจากผูปวยมาพบ
แพทยเม่ือโรคลุกลามแลว เน่ืองจากเปนมะเร็งที่ไมมีอาการแสดงในระยะแรก ๆ พยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยมะเร็งรังไข จึงตองมี
ความรู ความสามารถ ประเมินอาการเปล่ียนแปลงของผูปวยไดอยางรวดเร็ว และวางแผนการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ชวยเหลือผูปวยใหปลอดภัยได 

นอกจากมะเร็งรังไข จะมีผลกระทบทางรางกายจนอาจทำใหเสียชีวิตตามระยะและความรุนแรงของโรคแลว ยังมีผล 
กระทบทางดานจิตใจของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งรังไข ไดแก ภาพลักษณท่ีเปลี่ยนไปจากยาเคมีบำบัดเชน ผมรวง 
การสูญเสียบทบาทตาง ๆ เชน บทบาทการเปนมารดา ปญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากความเครียดและวิตกกังวล 
เน่ืองจากการรักษาดวยยาเคมีบําบัดมักใชเวลายาวนานและตอเน่ืองขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรคและปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

สำหรับผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอดซ่ึงมีอุบัติการณพบไดนอยมาก นอกจากผูปวยจะมีปญหาทางรางกาย 
และจิตใจตอภาวะเจ็บปวยเชนเดียวกับผูปวยมะเร็งรังไขโดยท่ัวไปแลว ยังมีปญหาดานจิตใจเพิ่มเติมจากปญหาความขัดแยงใน
บทบาทของมารดาท่ีไมสามารถเลี้ยงดูและใหนมบุตรได รวมไปถึงมีความวิตกกังวลในผลของการรักษาและความรุนแรงของโรคที่ไม
สามารถทำนายไดแนนอนถึงระยะเวลาของการมีชีวิตอยูดูแลบุตร ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ การพยาบาลผูปวยมะเร็ง
รังไข โดยศึกษาเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอดกับการพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบโดยสวน
ใหญ เพื่อนำผลของการศึกษามาพัฒนาแนวทางในการพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะตาง ๆ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตอไป   

2. วัตถุประสงคของกรณีศึกษา

เพื่อเปรียบเทียบการพยาบาลผูปวยมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลังคลอดและพบโดยทั่วไป ตามลักษณะของเซลลตนกำเนิด 

3. วิธีการศึกษา

ผูปวยกรณีศึกษา คือ ผูปวยมะเร็งรังไขที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครปฐม ในป พ.ศ. 2562 - 2563 โดย
เลือกแบบเจาะจง เปนผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย และดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยจากเวชระเบียนผูปวย ผูปวยและ
ญาติ กำหนดขอวินิจฉัยทางการพยาบาลโดยใชแนวคิด 11 แบบแผนสุขภาพของกอรดอน วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลตามขอ
วินิจฉัยทางการพยาบาล สรุปและประเมินผลลัพธทางการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

3.1 กรณีศึกษารายท่ี 1 
ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 23 ป รับการสงตอมาจากโรงพยาบาลชุมชน เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 01.45 น.ดวย

ปญหา หลังคลอด 2 ชั่วโมง ทองยัง โต บวมตึง ผลตรวจอัลตราซาวด พบมีน้ำในชองทอง (Ascites) จึงสงมารักษาตอที่
โรงพยาบาลนครปฐม ประวัติการคลอด G2P2A0 อายุครรภ (GA) 35 สัปดาห ไมมีภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ ผูปวยให
ประวัติ 4 วันกอน มีไข ปวดหลัง จึงไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนแหงหน่ึง แพทยวินิจฉัยเปน กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute Pyelonephritis) ไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ ตอมามีอาการเจ็บครรภ และคลอดปกติ ทารกเพศชาย น้ำหนัก 
1,815 กรัม รกคลอดครบน้ำหนัก 375 กรัม สูญเสียเลือดประมาณ 200 มิลลิลิตร ไดรับการวินิจฉัยแรกรับ สงสัย
ภาวะแทรกซอนหลังคลอด น้ำคาวปลาปกติ คาสายสวนปสสาวะ มีปสสาวะสีเหลืองจำนวน 100 มิลลิลิตร ติดตามผลการ
ตรวจ Hct. ทุก 6 ชั่วโมง อยูในชวง 27-32 % ปรึกษาแพทยมะเร็งทางนรีเวช ทำการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางหนาทอง 
(Transabdominal ultrasound: TAS) วินิจฉัยเปน Ovarian Tumor (OVT) ผลการตรวจ CA125 สูง = 2,230 U/ml. ( คา
ปกติ 0-35 U/ml.), AFP=8,476 IU/ml. ( คาปกติ 0-5.8 IU/ml.), LDH =278 U/L. ( คาปกติ <247 U/L.), Beta HGC= 
2946 mIU/ml. ( คาปกติ 0-3.0 mIU/ml.) แพทยทำการเจาะทอง ไดน้ำสีเหลืองใสปนสีแดงจาง 2,000 มิลลิลิตร ผลเอกซเรย
ปอดพบ Bilateral Pleural effusion สงทำ CT Whole Abdomen ผลพบ Large amount of bilateral pleural 

1166



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

effusion with subsegmental atelectasis at RML and RLL จึงวินิจฉัยเปน Germ cell tumor of right ovary แพทย
วางแผนการรักษาดวยการผาตัด แตผูปวยมีภาวะซีดกอนผาตัด Hct =22% จึงให PRC 3 ยูนิต, ผล Hct เพิ่มเปน 37% จึง
ผาตัด Right S.O, PLND, Omentectomy เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ระหวางผาตัดผูปวยสูญเสียเลือดประมาณ 1,150 
มิลลิลิตร แพทยจึงให PRC เพ่ิมอีก 2 ยูนิต หลังผาตัดผูปวยมีอาการเหน่ือยหอบ พยาบาลดูแลเฝาระวังภาวะแทรกซอนหลัง
ผาตัด และภาวะหายใจลมเหลว (Respiratory failure) อยางใกลชิด ตอเน่ือง จนผูปวยมีอาการดีขึ้น   

เน่ืองจากผูปวยหลังคลอดบุตรไดเพียง 2 ชั่วโมง แตพบอาการท่ีสงสัยเปนมะเร็งรังไข พบภาวะมีน้ำในชองทอง และ
ชองเยื่อหุมปอด จำเปนตองผาตัด และรักษาในโรงพยาบาลนาน ผูปวยจึงมีความเครียดสูง จากภาวะสุขภาพของรางกาย และ
การสูญเสียบทบาทการเปนมารดา เกิดความขัดแยงในบทบาทของมารดาที่ไมสามารถเลี้ยงดู ใหนมบุตรไดดวยตนเอง 
พยาบาลจึงใหการชวยเหลือประคับประคองจิตใจ โดยใชกระบวนการใหคำปรึกษา แนะนำ ดูแลใสใจผูปวยอยางใกลชิด เพื่อ
สงเสริมใหผูปวยสามารถเผชิญปญหาและปรับตัวตอความเจ็บปวยได พรอมทั้งดำเนินการวางแผนจำหนายผูปวย เพื่อเตรียม
ความพรอมผูปวยเม่ือกลับไปบาน จนผูปวยอาการทุเลา และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น แพทยจึงอนุญาตใหกลับบานได รวมเวลาวัน
นอนในโรงพยาบาลนาน 22 วัน  

หลังผาตัด 2 สัปดาห แพทยนัดผูปวยมาฟงผลชิ้นเน้ือ วินิจฉัยเปน Ovarian Cancer (Germ cell) stage II B และ
วางแผนรักษาดวยยาเคมีบำบัดสูตร PEB regimen จำนวน 4 รอบ ๆ ละ 5 วัน โดยรอบท่ี 1 ไดรับยาระหวางวันที่ 5-11 
มกราคม 2563 ระหวางใหยาเคมีบำบัดพบภาวะ Sinus bradycardia due to chemotherapy แตผูปวยไดรับการเฝาระวัง
และแกไขไดทันทวงที สามารถใหยาเคมีบำบัดตอจนครบรอบ นอกจากการติดตามเฝาระวังภาวะแทรกซอนและอาการ
ขางเคียงของยาเคมีบำบัดแลว พยาบาลไดเตรียมวางแผนจำหนายหลังไดรับยาเคมีบำบัด เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเองเม่ือ
กลับไปอยูที่บานได รวมเวลาวันนอนในโรงพยาบาลเพ่ือรับยาเคมีบำบัดรอบที่ 1 จำนวน 7 วัน จากน้ัน ผูศึกษาไดติดตามผูปวย
ตอเน่ือง เม่ือจำหนายผูปวยกลับไปบาน โดยติดตามสอบถามอาการและภาวะสุขภาพทางโทรศัพท รวมไปถึง ใหการพยาบาล 
ดูแล เฝาระวังภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงของยาเคมีบำบัดทุกครั้งที่ผูปวยมารับยาเคมีบำบัด รอบที่ 2 – 4 จนผูปวยไดรับ
ยาครบตามแผนการรักษา เพ่ือใหผูปวยปลอดภัย สามารถปรับตัว เผชิญตอความเจ็บปวย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

3.2 กรณีศึกษารายท่ี 2 
ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 59 ป G0P0 วัยหมดประจำเดือน ประมาณ 2-3 ป มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูงและ

วิตกกังวล รักษาประจำที่คลนิิก ใหประวัติ 1 เดือนกอน มีอาการปวดทองนอยดานซาย จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน ผล 
อัลตราซาวดพบ Left Ovarian Tumor (OVT) ลงตรวจ CT Whole Abdomen พบ hemangioma and metastasis ผล
การตรวจ CA 125  = 291 U/ml. ( คาปกติ 0-35 U/ml.), CA19-9 = 16.10 U/mL CEA =1.97 จึงมารักษาตอที่
โรงพยาบาลนครปฐม เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ไดรับการรักษาโดยการผาตัด Lysis adhesion, TAH, BSO, PLND, 
Omentectomy, pelvic lymph node dissection, debulking tumor of the sigmoid พรอมทั้งสงน้ำในชองทอง
ตรวจหาเซลลมะเร็ง (Ascites cytology) ใชเวลาผาตัด 4 ชั่วโมง 35 นาที. สูญเสียเลือดประมาณ 1,700 มิลิลิตร แพทยจึงให 
PRC 4 ยูนิต, FFP 500 มิลลิลิตร ผล Hct. หลังไดรับเลือด = 40% หลังผาตัด มีอาการปวดแผลมาก ไดรับ Morphine 4 mg 
dilute iv หลังฉีดยาผูปวยมีอาการใจเตนแรง ชีพจรเร็ว ตรวจ EKG พบ Sinus tachycardia ดูแลใหนอนพักผอน และให
ออกซิเจน พรอมทั้งเฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลงใกลชิด ผูปวยอาการดีขึ้น แตมีความวิตกกังวลเก่ียวกับโรคท่ีเปน จึงให
คำปรึกษาและคำแนะนำการปฏิบัติตัว เพ่ือเตรียมวางแผนจำหนาย หลังไดรับคำปรึกษาและติดตามดูแลผูปวยตอเน่ือง ผูปวย
สามารถปรับตัวและเผชิญกับความเจ็บปวย พรอมจำหนายกลับบานได รวมวันนอนรักษาในโรงพยาบาล 7 วัน หลังผาตัด 2 
สัปดาห แพทยนัดมาฟงผล ชิ้นเน้ือ พบวา Positive for malignancy แพทยวินิจฉัยเปน มะเร็งรังไข ชนิด Serous 
carcinoma of ovary, high grade, stage III A2 และวางแผนใหการรักษาดวยยาเคมีบำบัดสูตร Carboplatin และ 
Paclitaxel regimen จำนวน 6 cycle โดย cycle ที ่1 เริ่มเม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหวางใหยาพบภาวะ 
chemotherapy reaction จึงแกไขดวยการหยุดยา รอใหอาการทุเลา แลวเริ่มใหยาตอ จนสามารถใหยาไดครบตามแผนการ
รักษา แพทยจึงอนุญาตใหกลับบานได รวมเวลาวันนอนในโรงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบำบัด 1 วัน จากน้ัน ผูศึกษาไดติดตาม
ผูปวยตอเน่ือง เม่ือจำหนายผูปวยกลับไปบาน โดยติดตามสอบถามอาการและภาวะสุขภาพทางโทรศัพท เชนเดียวกับผูปวย
กรณีศึกษารายท่ี 1 รวมไปถึงวางแผนใหการพยาบาล ดูแล เฝาระวังภาวะแทรกซอนและผลขางเคียงของยาเคมีบำบัดทุกครั้งที่
ผูปวยมารับยาเคมีบำบัด cycle ตอไปจนผูปวยไดรับยาครบตามแผนการรักษา เพื่อใหผูปวยไดรับความปลอดภัย สามารถ
ปรับตัว เผชิญตอความเจ็บปวย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
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4. ผลการเปรียบเทียบขอมูลผูปวยกรณีศึกษาท้ัง 2 ราย

จากกรณีศึกษาผูปวยท้ัง 2 ราย ผูศึกษาไดวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษา ในประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 
ชนิดตามเซลลตนกำเนิด
และระยะโรค 

- Ovarian cancer ชนดิ Germ cell 
stage II B 

- Ovarian cancer ชนดิ Serous 
carcinoma of ovary, high grade, 
stage III A2 

มะเร็งรังไขแบงตามตำแหนง
เร่ิมตนของเซลลมะเร็งไดเปน 4 
กลุม คือ 
1) มะเร็งเยื่อบุผิวรังไข
(Epithelial cell tumors) 
2) มะเร็งฟองไข (Germ cell
tumors) 
3) มะเร็งเน้ือรังไข (Stromal
cell tumors)  
4) มะเร็งที่แพรกระจายมาจาก
อวัยวะอ่ืน (Secondary 
(Metastatic) tumor) 
- กรณีศึกษารายที่ 1 เปนมะเร็ง
ของรังไขที่เกิดจากเซลลตน
กำเนิดชีวิต 
- กรณีศึกษารายที่ 2 เปนมะเร็ง
ของรังไขที่เกิดจากเซลลเยื่อบุ 
จัดอยูในกลุมของ Epithelial 
cell tumors 

ปจจัยเส่ียง ดานฮอรโมน
และการตั้งครรภ 

- มีบุตร 2 คน คนแรกเล้ียงลูกดวยนม
แม 6 เดือน 
- ใชยาคุมกำเนิด 
- เร่ิมมีประจำเดือนอายุ 11-12 ป 

- ไมมีบุตร 
- ไมเคยใชยาคุมกำเนดิ 
- เร่ิมมีประจำเดือน อายุ 12-13 ป 
- หมดประจำเดือน อายุ 57 ป 

- กรณีศึกษารายที่ 2 มคีวาม
สอดคลองกับทฤษฎีคือ ไมเคย
ตั้งครรภ ไมเคยใชยาคุมกำเนิด 
ประจำเดือนหมดชา 

อาการและอาการแสดง - มี Ascites - ปวดทองนอย - สอดคลองกับทฤษฎีทั้ง 2 ราย 
ดังน้ี 
1. อาการแสดงเฉพาะที่ ไดแก
มีกอนเน้ืองอกในอุงเชิงกราน
หรือชองทอง 
2. คลำกอนไดทางหนาทอง
3. มีน้ำในชองทอง (ascites)
4. ปวดทอง ทองอืด อาหารไม
ยอย เบ่ืออาหาร เมื่อ
กอนมะเร็งมีการแพรกระจาย
ไปทั่วในชองทอง  
5. เกิดอาการผิดปกติของ
ฮอรโมน 

การรักษา - ผาตัด Right S.O., PLND, 
Omentectomy 
- ใหยาเคมีบำบัด PEB regimen 

- ผาตัด TAH, BSO, PLND, 
Omentectomy, 
pelvic lymph node dissection, 
debulking tumor of the sigmoid 
- ใหยาเคมีบำบัด Carboplatin และ 
Paclitaxel regimen 

- สอดคลองกับทฤษฎีทั้ง 2 ราย 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ) 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 
รวมวันนอนโรงพยาบาล
ชวงการผาตัด 

- 22 วัน - 7 วัน - ผูปวยรายที ่1 มีจำนวนวัน
นอนในโรงพยาบาลนาน 
เนื่องจาก ผูปวยมีอาการปวย
เฉียบพลันกอนมาโรงพยาบาล 
ตองไดรับการดูแลแกไขปญหา
วิกฤตที่คุกคามชีวิต พรอมกับ
การวินิจฉัยโรค จึงตองตรียม
พรอมกอนการผาตัด และดแูล
หลังผาตัดนานข้ึน ในขณะที่ 
กรณีศึกษารายที่ 2 ไมมีอาการ
วิกฤตกอนผาตัด แพทยนัดนอน
โรงพยาบาลเพ่ือผาตัดได 

ขอวินิจฉัยทางการ
พยาบาลชวงกอนผาตัด 
 

1.เส่ียงตอภาวะหายใจลมเหลว
เนื่องจากมีน้ำในชองเย่ือหุมปอดและ
ชองทอง 
การพยาบาล 
-จัดทานอนศีรษะสูง 
-ใหออกซิเจน  
-วัดสัญญาณชีพและO2 Sat. 
-เตรียมความพรอมของ 
อุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน 
-ใสสายสวนปสสาวะตามแผนการ
รักษาและRecord I/O 
2.อาจเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด 
เนื่องจากหลังคลอดบุตร 2 ชั่วโมง 
การพยาบาล 
-คลึงมดลูกและสังเกตุการแข็งตวัของ
มดลูก 
-สังเกตุและบันทึกปริมาณเลือดที่ออก
จากชองคลอด 
-วัดสัญญาณชีพและ ติดตาม Hct 
3.มีโอกาสเกิดติดเช้ือในกระแสเลือด
เนื่องจากมีกรวยไตอักเสบตั้งแตกอน
คลอด และยังมีไข 
การพยาบาล 
-วัดสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง 
-ใหยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา
พรอมเฝาระวังการแพยา 
-ติดตามผลเพาะเช้ือทาง
หองปฏิบัติการ 
4.มีภาวะเครียดจากความรูสึกขัดแยง
ในบทบาทของมารดา 
การพยาบาล 
-พูดคุยใหกำลังใจและแนะนำใหบีบ
น้ำนมใหญาตินำกลับไปใหบุตร 
-แนะนำญาติใหพูดคยุใหกำลังใจพรอม
ถายภาพบุตรซ่ึงแข็งแรงดีมาใหผูปวยด ู

1.ไมทราบการปฏิบัติตัวเพ่ือ
เตรียมพรอมสำหรับการผาตัด 
การพยาบาล 
-อธิบายการปฏิบัติตัวกอนและหลัง
ผาตัดการผาตดั 
-เตรียมความพรอมเร่ืองผิวหนังบริเวณ
ผาตัด ความสะอาดรางกายทั่วไป 
-เตรียม Bowel ใหยาระบาย อาหาร
เหลว สวนอุจจาระกอนวันผาตัด 
-งดอาหารน้ำดื่มหลังเที่ยงคืนวันกอน
ผาตัด 
 

-  กรณีศึกษารายที่ 1 มีปญหา
ทางการพยาบาลหลายดาน 
เนื่องจากผูปวยมาดวยอาการ
เฉียบพลัน มีภาวะแทรกซอน
จากการติดเช้ือกอนมา
โรงพยาบาล มีภาวะซีดซ่ึงสงผล
มาจากการตั้งครรภและภูมิ
ตานทานรางกายตำ่รวมกับ
ระยะของโรค พบมีการ
แพรกระจายไปที่อวัยวะอ่ืนใน
อุงเชิงกรานนอกเหนือจาก
มดลูกหรือรังไข ตรวจรางกาย
พบมีน้ำในชองเย่ือหุมปอด และ
น้ำในชองทอง ประกอบกับเปน
มารดาหลังคลอด จึงเกิดความ
ขัดแยงในบทบาทของมารดาที่
ไมสามารถดูแลเลี้ยงดู ใหนม
บุตรในระยะหลังคลอด ตาม
บทบาทที่ควรจะเปนได ในขณะ
ที่กรณีศึกษารายที่ 2 แพทยนดั
มานอนโรงพยาบาลเพ่ือผาตัด 
ไมมีอาการเฉียบพลัน การดูแล
กอนผาตัดจึงมีความซับซอน
นอยกวากรณีศึกษารายที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ)

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 
5.อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากการ
เจาะทอง 
การพยาบาล 
-อธิบายผูปวยกอนเจาะทอง 
-หลังเจาะทองใหนอนทับดานที่ไมได
เจาะ 
-วัดสัญญาณชีพและสังเกตุอาการ
เปลี่ยนแปลง 
-บันทึกลักษณะ สี ปริมาณ Ascites 
Fluid 
-สง Ascites Fluid ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 
6.อาจเกิดอันตรายจากภาวะซีด Hct 
22% 
การพยาบาล 
-Fall Precaution 
-ใหเลือดตามแผนการรักษาและเฝา
ระวังอันตรายจากการแพเลือด 
-ติดตาม Hct 
7.เตานมคัดเนื่องจากบุตรอยูที่
โรงพยาบาลชุมชน 
-แนะนำการดูแลเตานม และการบีบ
น้ำนมใหญาตินำกลับไปใหบุตร 
8.ไมทราบการปฏิบัติตัวเพ่ือ
เตรียมพรอมสำหรับการผาตัด 
การพยาบาล 
-อธิบายการปฏิบัติตัวกอนและหลัง
ผาตัดการผาตดั 
-เตรียมความพรอมเร่ืองผิวหนังบริเวณ
ผาตัด ความสะอาดรางกายทั่วไป 
-เตรียม Bowel ใหยาระบาย อาหาร
เหลว สวนอุจจาระกอนวันผาตัด 
-งดอาหารน้ำดื่มหลังเที่ยงคืนวันกอน
ผาตัด 

ขอวินิจฉัยทางการ
พยาบาลชวงหลังผาตัด 

1. เส่ียงตอภาวะตกเลือดหลังผาตดั
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกเน่ืองจากมี
เลือดออกขณะผาตัดมาก 
การพยาบาล 
-วัดสัญญาณชีพทุกตามมาตรฐานการ
ดูแลหลังผาตดั 
-สังเกตุระดับความรูสึกตวั Signs หนา
ทอง ปริมาณเลือดที่ออกจากชอง
คลอด ซึมจากแผล 
-ดู Urine out put 

1. เส่ียงตอภาวะตกเลือดหลังผาตดั
ภายใน 24 ชั่วโมงแรกเน่ืองจากมี
เลือดออกขณะผาตัดมาก 
การพยาบาล 
-วัดสัญญาณชีพทุกตามมาตรฐานการ
ดูแลหลังผาตดั 
-สังเกตุระดับความรูสึกตวั Signs หนา
ทอง ปริมาณเลือดที่ซึมจากแผล 
-ดู Urine out put 

-กรณีศึกษาทั้งสองรายมีการฟน
ตัวหลังผาตดั และกลับบานได
ในระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาหหลังผาตัดเหมือนกัน 
โดยกรณีศึกษารายที่1 มีหายใจ
เหนื่อยหลังผาตัด สวน
กรณีศึกษารายที่2 มี 
Tachycardia  หลังไดรับ 
Morphine หลังผาตัด แตไดรับ
การเฝาระวังอยางใกลชิด จึงไม
มีภาวะแทรกซอนเพ่ิมอีก 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ) 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 
 2. เส่ียงตอภาวะหายใจลมเหลว

เนื่องจากการหายใจไมมีประสิทธิภาพ
จากมีน้ำในชองเย่ือหุมปอด 
การพยาบาล 
-จัดทานอนศีรษะสูง 
-ใหออกซิเจน  
-วัดสัญญาณชีพและO2 Sat. 
-ดู Urine out put 
3. ปวดแผลเนื่องจากเน้ือเยื่อไดรับ
ความกระทบกระเทือนจากการผาตัด 
การพยาบาล 
-ประเมินPain score ใหยาบรรเทา
อาการปวด 
-แนะนำและชวยเหลือเวลาเปลี่ยน 
Position 
4. ไมสุขสบายเนื่องจากอาการทองอืด 
การพยาบาล 
-Early ambulation 
-แนะนำใหรับประทานอาหารออน 
5. วิตกกังวลเก่ียวกับโรคที่เปน 
การพยาบาล 
-อธิบายเก่ียวกับโรค การรักษาที่ไดรับ
และแผนการรักษา 
-ใหเวลากับผูปวยในการซักถาม 
6. ผูปวยและญาติไมทราบวธิีปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองเมื่อกลับบาน 
การพยาบาล 
-แนะนำการดูแลแผลผาตัด 
-แนะนำการพักผอนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
-เนนย้ำการมาตรวจตามนัดและอาการ
ผิดปกติที่ตองมาพบแพทยกอนวันนัด 
-แนะนำการไปตรวจหลังคลอด การ
คุมกำเนิด และงดเพศสัมพันธหลัง
ผาตัด 4-6 สัปดาห 
- แนะนำการใหนมบุตรสามารถทำได 

2. ปวดแผลเนื่องจากเน้ือเยื่อไดรับ
ความ 
กระทบกระเทือนจากการผาตัด 
การพยาบาล 
-ประเมินPain score ใหยาบรรเทา
อาการปวด 
-แนะนำและชวยเหลือเวลาเปลี่ยน 
Position 
3. ไมสุขสบายเนื่องจากมีอาการ
ทองอืด 
การพยาบาล 
-Early ambulation 
-แนะนำอาหารออน 
4. วิตกกังวลเก่ียวกับโรคที่เปน 
การพยาบาล 
-อธิบายเก่ียวกับโรค การรักษาที่ไดรับ
และแผนการรักษา 
-ใหเวลากับผูปวยในการซักถาม 
5. ผูปวยและญาติไมทราบวธิีปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองเม่ือกลับบาน 
-แนะนำการดูแลแผลผาตัด 
-แนะนำการพักผอนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 
-เนนย้ำการมาตรวจตามนัดและอาการ
ผิดปกติที่ตองมาพบแพทยกอนวันนัด 
-แนะนำงดเพศสัมพันธหลังผาตัด 4-6 
สัปดาห 
 

 

ขอวินิจฉัยทางการ
พยาบาลชวงการรับยา
เคมีบำบัด 

1. ผูปวยขาดความรคูวามเขาใจ
เก่ียวกับโรคและวิธีการรักษาดวยยา
เคมีบําบัด 
การพยาบาล 
-ใหดูVDOความรูเรื่องโรคและการให
ยาเคมีบำบัดและใหเวลากับผูปวยและ
ญาติซักถามขอสงสัยเพ่ิม 
2. ผูปวยมีความวติกกังวลเก่ียวกับ
ภาวะความเจ็บปวยและผลขางเคยีง
ของยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะกับการให
นมบุตร 
 

1. ผูปวยขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคและวิธีการรักษาดวยยา
เคมีบําบัด 
การพยาบาล 
-ใหดูVDOความรูเรื่องโรคและการให
ยาเคมีบำบัดและใหเวลากับผูปวยและ
ญาติซักถามขอสงสัยเพ่ิม 
2. ผูปวยมีความวติกกังวลเก่ียวกับ
ภาวะความเจ็บปวยและผลขางเคยีง
ของยาเคมีบำบัด 
 

- ผูปวยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มี
ปญหาระหวางการไดรับยาเคมี
บำบัดคลายคลึงกัน แต
กรณีศึกษารายที่ 1 พบภาวะ
ภูมิไวเกินจากการรับยาเคมี
บําบัดที่รุนแรงกวากรณีศึกษา
รายที่ 2 เนื่องจากไดรับยาที่มี
ผลขางเคียงตอรางกายมากกวา   
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกรณีศึกษา (ตอ)

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษารายที่ 1 กรณีศึกษารายที่ 2 ผลการวิเคราะห 
การพยาบาล 
-แนะนำการปฏิบัติตัวขณะรับยาเคมี
บำบัด 
-อธิบายผลของยาเคมีบำบัดตอการให
นมบุตร ใหงดการใหนมบุตร 
3.เกิด Bradycardia จากอาการ
ขางเคียงของยาเคมีบำบัด 
การพยาบาล 
-หยุดยาเคมีบำบัดและรายงานแพทย 
-วัดสัญญาณชีพ O2 Sat 
-ใหออกซิเจน 
-ทำ EKG 
-เตรียมอุปกรณกูชีวิตใหพรอม 
4. เส่ียงตอการเกิดภาวะภูมิไวเกิน
/Extravasation จากการรับยาเคมี
บําบัด 
การพยาบาล 
-ใหความรูอาการภูมิไวเกิน และแจง
พยาบาลทันทีเมื่อมีอาการ 
-ใชขนาดเข็มและเลือกเสนเลือดที่
เหมาะสมสำหรับใหยาเคมีบำบัดและ
สังเกตุอาการแดงบริเวณเสนเลือด
อยางตอเนื่อง 
5. สูญเสียภาพลักษณจากผลขางเคียง
ของยาเคมีบำบัด 
การพยาบาล 
-อธิบายผลของยาเคมีบำบัดที่อาจทำ
ใหภาพลักษณเปล่ียนไปเชนผมรวง แต
เมื่อใหยาเคมีบำบัดครบแลว
ภาพลักษณจะคงเดิม 
-แนะนำการใชอุปกรณชวยเชน การใส
วิกผมหรือ ใสหมวก 
6. ผูปวยขาดความรใูนการปฏิบัติตัว
หลังรับยาเคมีบําบัดเมื่อกลับไปอยูบาน 
การพยาบาล 
-แนะนำผลจากยาเคมีบำบัดเม่ือกลับ
บานและการจัดการกับอาการไมสุข
สบาย เชนอาการคล่ืนไสอาเจียนซ่ึง
แพทยจะใหยาบรรเทาอาการคล่ืนไส
อาเจียน 
-ใหชองทางการติดตอสื่อสารโดย
โทรศัพทมาปรึกษาได 

การพยาบาล 
-แนะนำการปฏิบัติตัวขณะรับยาเคมี
บำบัด 
3. ผูปวยอาจเกิดอันตรายจากอาการ
ขางเคียงของยาเคมีบำบัด 
4. เส่ียงตอการเกิดภาวะภูมิไวเกิน
/Extravasationจากการรับยาเคมี
บําบัด 
การพยาบาล 
-ใหความรูอาการภูมิไวเกิน และแจง
พยาบาลทันทีเมื่อมีอาการ 
-ใชขนาดเข็มและเลือกเสนเลือดที่
เหมาะสมสำหรับใหยาเคมีบำบัดและ
สังเกตุอาการแดงบริเวณเสนเลือด
อยางตอเน่ือง 
--เตรียมอุปกรณกูชีวิตใหพรอม 
5. สูญเสียภาพลักษณจากผลขางเคียง
ของยาเคมีบำบัด 
การพยาบาล 
-อธิบายผลของยาเคมีบำบัดที่อาจทำ
ใหภาพลักษณเปลี่ยนไปเชนผมรวง แต
เมื่อใหยาเคมีบำบัดครบแลว
ภาพลักษณจะคงเดิม 
-แนะนำการใชอุปกรณชวยเชน การใส
วิกผมหรือ ใสหมวก 
6. ผูปวยขาดความรูในการปฏิบัติตัว
หลังรับยาเคมีบําบัดเม่ือกลับไปอยูที่
บาน 
การพยาบาล 
-แนะนำผลจากยาเคมีบำบัดเม่ือกลับ
บานและการจัดการกับอาการไมสุข
สบาย เชนอาการคล่ืนไสอาเจียนซ่ึง
แพทยจะใหยาบรรเทาอาการคล่ืนไส
อาเจียน 
-ใหชองทางการติดตอส่ือสารโดย
โทรศัพทมาปรึกษาได 

5. อภิปรายผลการศึกษา
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ผูปวยกรณีศึกษารายท่ี 1 อายุ 23 ป ไดรับการวินิจฉัยเปน มะเร็งรังไข (Ovarian cancer) ที่เกิดจากเซลลตนกำเนิด
Germ cell stage II B ซ่ึงตรงกับทฤษฎีที่พบวามะเร็งรังไขชนิดน้ีจะเกิดกับสตรีที่อายุยังนอย ประมาณ 15-24 ป การรักษา
หลักคือ การผาตัดและการใหยาเคมีบำบัด การผาตัดมักตัดเฉพาะปกมดลูกและรังไขที่ผิดปกติ เพื่อธำรงภาวะเจริญพันธุ เพราะ
ผูปวยอายุยังนอย ยาเคมีบำบัดที่นิยมใหคือ PEB regimen ซ่ึงผูปวยรายน้ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสมตามทฤษฎีคือ ผูปวยมีอายุ
เพียง  23 ป เพิ่งคลอดบุตรคนที่ 2 ผล CT. Whole Abdomen พบ Right OVT ขนาด 23.9x16.1x25.6 cm. จึงไดรับการ
ผาตัดรังไขและปกมดลูกขางขวาออกขางเดียว และใหยาเคมีบำบัดตอดวย PEB regimen จำนวน 4 cycles     

ผูปวยกรณีศึกษารายท่ี 2 อายุ 59 ป ไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งรังไข (Ovarian cancer) ที่เกิดจากเซลลเยื่อบุผิวรัง
ไข (Epithelial cell tumors) ชนิด Serous carcinoma of ovary, high grade, stage III A2 ซ่ึงตรงกับทฤษฎีที่พบวามะเร็ง 
รังไขชนิดเยื่อบุผิว สวนใหญจะเกิดในสตรีวัยกลางคนชวงอายุ 40-60 ป การรักษาหลักคือ การผาตัดและการใหยาเคมีบำบัด 
เน่ืองจากผูปวยไมสามารถมีบุตรไดแลว และผล CT Whole Abdomen พบ hemangioma and metastasis จึงไดรับการ
ผาตัด TAH, BSO, PLND, Omentectomy, pelvic lymph node dissection, debulking tumor of the sigmoid โดยมี
เปาหมายเพื่อตัดเน้ือมะเร็งออกใหไดมากที่สุด แลวใหการรักษาตอดวยยาเคมีบำบัดสูตร Carboplatin และ Paclitaxel 
regimen โดยจะมีการตรวจติดตามผลการตอบสนองตอยาท่ีคลินิกมะเร็งนรีเวชทุก 2-3 สัปดาห    

การใหยาเคมีบำบัดในกรณีศึกษาทั้งสองราย ถึงแมจะไดรับยาเคมีบำบัดตางชนิดกัน แตมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดภูมิไว
เกินเหมือนกัน การเตรียมพรอมของอุปกรณชวยชีวิต การเฝาระวังภาวะภูมิไวเกินอยางใกลชิดและใหการชวยเหลืออยาง
รวดเร็วจะทำใหการเกิดภาวะภูมิไวเกินไมถึงระดับรุนแรง รวมทั้งการใหยา Pre medication การคอยๆปรับเพิ่มจำนวนหยดยา
เคมีบำบัดทีละนอย การบริหารยาตามแนวทางการบริหารยาความเสี่ยงสูงอยางเครงครัด ลวนเปนองคความรูที่มีความสำคัญยิ่ง
สำหรับพยาบาลผูใหยาเคมีบำบัด เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและพยาบาลผูใหยาเคมีบำบัดเอง 

 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

กรณีศึกษา ทั้ง 2 ราย เปนผูปวยมะเร็งรังไข ที่มีพยาธิวิทยาของเซลลตนกำเนิดที่แตกตางกัน โดยผูปวยรายที่ 1 เปนชนิด 
Malignant Germ Cell Tumors สวนผูปวยรายท่ี 2 เปนชนิด Epithelial Ovarian Cancer ไดรับการรักษาโดยการผาตัด และยา
เคมีบำบัดตามสูตรยามาตรฐานการรักษามะเร็งแตละกลุม แตเน่ืองจากผูปวยกรณีศึกษารายท่ี 1 เปนมะเร็งรังไขที่พบในระยะหลัง
คลอด จึงพบวาผูปวยปญหาดานจิตใจมากกวาผูปวยกรณีศึกษารายท่ี 2 โดยพบปญหาความขัดแยงในบทบาทของมารดาที่ไม
สามารถเล้ียงดูและใหนมบุตรได   

จากการศึกษา ผูปวยมะเร็งรังไข กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย สะทอนใหเห็นวา การไดรับวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งรังไข 
สามารถสงผลกระทบตอชีวิตประจำวันไดหลายดาน ซ่ึงอาจจำเปนตองไดรับการสนับสนุนหลายอยางสำหรับผูปวยที่มีชีวิตอยู
กับโรคมะเร็งรังไข ทั้งปญหาดานสุขภาพ ปญหาทางอารมณ ปญหาการเงินและสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะในระยะแรกของ
โรค และไมกอใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง พยาบาลตองมีการพัฒนาความรูและเทคนิคการพยาบาลใหสอดคลองกับแนว
ทางการรักษา และตองคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เขาใจในระยะของการไดรับการวินิจฉัยโรคของผูปวยเปนสำคัญ เพื่อให
การพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมตามปญหาของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณ ผูปวยมะเร็งรังไข ที่เปนผูใหประสบการณที่มีคายิ่งในการนำศาสตรและศิลปมาใชในการพยาบาล โดย
การนำกระบวนการพยาบาลมาใชเพื่อตอบสนองตามความตองการของผูปวยแบบองครวมอยางมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวย 
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รูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

อัสฮา  อดุลยรอหมาน

โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 
Adulroman.azhar@gmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบ
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส โดยใชเครื่องมือ แบบสอบถามแบบคัดกรอง 
ASSIST ของWHO ในนักเรียนจํานวน 140 ราย การสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมผูที่มีสวนเก่ียวของคือ 
นักเรียน ผูปกครอง ครู ตัวแทนชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองถิ่น จํานวน  30 คน เครื่องมือทั้งหมดไดรับการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (logical content validity) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน 

ผลการศึกษา พบวา สถานการณการสูบบุหรี่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอย่ีงอ จังหวัด
นราธิวาส คือ มีประสบการณการใชผลิตภัณฑยาสูบและสารเสพติดอื่น ๆ จํานวน 37 ราย (รอยละ 26.43) การใชผลิตภัณฑ
ยาสูบอยางเดียวจํานวน 43 ราย (รอยละ 30.71) และไมเคยมีสวนเกี่ยวของกับสารเสพติดทุกชนิดจํานวน 60 ราย (รอยละ 
42.86) ทําใหเกิดการมีรูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนใน 7 ประเด็นดังตอไปนี้คือ 1. นโยบายของโรงเรียน
และขอตกลงของชุมชน 2. ระบบการบริหารจัดการ โดยมีคณะทํางานของโรงเรียน 3. การจัดสภาพแวดลอม การกําหนดพ้ืนที่
หามสูบบุหรี่และการเฝาระวัง 4. การสอดแทรกการเรียนการสอนในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5. บทบาท
ของแกนนํานักเรียน 6. ชุมชนและเครือขายการขับเคลื่อนทางสุขภาพ  7. การสอดสองดูแลนักเรียนรวมกันอยางตอเน่ือง 
นอกจากน้ียังพบประเด็นเพ่ิมเติมจากรูปแบบขางตน คือ การมีตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดี และการปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรมถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ โดยทั้งสองโรงเรียนมีรูปแบบการปองกันท่ีคลายคลึงกัน เวนแตคณะทํางานของแกนนํา
นักเรียน  

สรุปและเสนอแนะ จากการศึกษาขางตนพบวา รูปแบบการดําเนินงานงานเพ่ือการควบคุมปองกันยาสบู
ในโรงเรียนระดับมัยมศึกษา เปนการบูรณาการความรวมมือของกลไกหลัก 4 ระดับ คือ ระดับ บุคคล  ครอบครัว ชุมชน และ 
โรงเรียน อยางไรกต็าม จําเปนตองมีการศึกษาประเมินติดตามรูปแบบดังกลาวท้ังในดานผลลัพธและผลกระทบตอการควบคุม
ยาสูบในระยะยาวตอไป 

คําสําคัญ : ยาสูบ, รูปแบบ, การปองกันและควบคุม, ในโรงเรียน, จังหวัดนราธิวาส 
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Abstract 

This study was a descriptive research design aiming to study a model of tobacco 
prevention and control in Yi-ngo Secondary schools, Narathiwas Province. The data were collected by 
using the ASSIST screening test to 140 students in both schools, focus group discussion, and in-depth 
interviews among 30 participants including students, parents, teachers, community representatives, and 
local governors. All research tools were examined for logical content validity by 4 experts. 

The study revealed that 31 students (26.43%) in both schools had experienced in 
tobacco and other drugs use. 43 persons (30.71%) had ever used only tobacco and 60 persons (42.86%) 
had never tried. Those situations were contributed to the development of tobacco prevention and 
control models in both schools consisting of 7 aspects as follows: 1) school policies and community 
agreements;     2) management system and school committee ; 3) environmental management,       4) 
fully integrated tobacco control curriculum in schools 5) working against tobacco use  by student leaders;  
6) community and health networks. 7) continuing of tobacco control surveillance. In addition, this model
was demonstrated that being a good role model was a critical role in tobacco prevention among students 
as well as moral and ethical values. For this model, both schools also developed similar protection 
patterns, except for the working of the student committee. 

Conclusions and suggestions: The finding showed that the integration among all levels 
including, individuals, family, community, and school, was a critical role contributing to the tobacco 
prevention and control in Secondary school model. However, this needs to be further evaluated and 
monitored for both its outcomes and impacts in a long period. 

Keywords: tobacco, model, prevention and control, in school, Narathiwat province 
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1. บทนํา  
 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป พ.ศ. 2556 พบวาประชาชนไทยอายุ 15 ป ขึ้นไปมีการ

บริโภคยาสูบ 10.77 ลานคน (19.94%) อัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายเทากับ 39% เพศหญิงเทากับ 2.05% เมื่อ
พิจารณาอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย อายุ 15 ป ขึ้นไปในรอบ 22 ป ที่ผานมา (พ.ศ.2534- 2556) พบวามี
แนวโนมลดลงโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเทากับ 37.7% กลาวคือ ประชาชนไทยอายุ 15 ป ขึ้นไปที่บริโภคยาสูบในป พ.ศ. 
2534 มีจํานวน 12.26 ลานคน (32.00%) ลดลงเปน 10.9 ลานคน (20.7%) ในป พ.ศ.2552 แตในป พ.ศ. 2554 กลับเพิ่มข้ึน
เล็กนอยเปน 11.50 ลานคน (21.4%) และกลับลดลงอีกในป พ.ศ.2556 เปน 10.77 ลานคน(19.94%) ซึ่งต่ํากวาป 2552 จาก
การศึกษาภาระโรคในป พ.ศ. 2552 พบวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนไทยประมาณ 48,244 คนตอป
โดยเฉลี่ยผูชาย 1 ใน 6 คน และผูหญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทําใหสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted 
Life Years; DALY) จากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและเกิดความพิการของภาระโรคทั้งหมดในผูชายและสูญเสียปสุขภาวะ 
6.0 แสนป หรือ 11.1%  (ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ, 2554)  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท้ังเพศชายและเพศหญิง พบวามี
แนวโนมของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ในครั้งแรกต่ําลงเร่ือยๆ โดยมีชวงอายุอยูระหวาง 15-19 ป (ศรัญญา เบญจกุล,2558)  จาก
สถานการณการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นในวัยเด็กและเยาวชนทําใหยุทธศาสตรเพื่อการควบคุมยาสูบระดับชาติป พ .ศ.2557 มุงเนน
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินมาตรการท่ีเจาะจงเพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธิ์ตอกลุมเปาหมาย 3 ลด 2 เพิ่ม โดย 3 ลด คือ 1) 
การลดนักสูบหนาใหม (อายุ 15-24 ป, 19-24 ป) ทั้งเพศชายและเพศหญิง 2) ลดจํานวนผูสูบเดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะ
ผูบริโภคบุหรี่มวนเสน อายุระหวาง 15-44 ป 3) การลดควันบุหรี่มือสองในที่ทํางาน และ 2 เพิ่ม คือ 1) เพิ่มระบบกลไกการ
ปองกันในอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐบาล และ 2) เพิ่มผูที่ทําหนาท่ีขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ, 2557)  จากนโยบายดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดออก
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการควบคุมยาสูบขึ้นในสถานศึกษา ทําใหในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมมือกับเครือขายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงคเพ่ือ
การไมสูบบุหรี่ ภาคขีองสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวง
สาธารณสุข (สุนิดา ปรีชาวงษและคณะ, 2557)   
  ปญหาการดําเนินงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ในปจจุบันขอมูลจากการดําเนินงานของ
เครือขายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส พบวา ไมมีรูปแบบการควบคุมที่ชัดเจน และไมการกําหนด
วัตถุประสงคในการดําเนินการอยางชัดเจน จึงมีบางโรงเรียนบางโรงเรียนที่เริ่มเขารวมโครงการ แตไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากการเอ้ืออํานวย/การยอมรับ/การเห็นชอบตอโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่จากผูบริหารสถานศึกษา ยังไมให
การสนับสนุนเต็มที่ ไมใหความสนใจ ไมรวมกันผลักดันประกาศเปนนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งบางคนยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่
อยูเปนตน จากการถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน โรงเรียนปลอดบุหรี่ในจังหวัดนํารอง ของจังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยที่ทํา
ใหประสบผลสําเร็จ (key success factors) คือ การใหความรวมมือจากสถานศึกษา โดยจุดเดนของเครือขายครูฯ จังหวัด
สงขลา คือ การที่มีผูอํานวยการ ผูบริหารหรือฝายบริหาร ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเขามาอยูในกลุมแกนนําเครือขายครูฯ 
ดวย การที่มีผูอํานวยการ ผูบริหารหรือฝายบริหาร รวมเขามาอยูในกลุมทําใหไดมุมมองแบบฝายบริหารท่ีคํานึงถึงความเปนไป
ไดบนพื้นฐานของระบบ นอกจากนี้สมาชิกของเครือขายฯสวนใหญเปนผูมีความรูในเรื่องบุหรี่และยาเสพติด  เนื่องจากเคย
ทํางานรณรงคในโรงเรียนท่ีตนเองทํางานอยู จึงทําใหมีตนทุนทางความรูภายใตที่มีบทบาทการเปนวิทยากร (อภิญญา ตันทวี
วงศ และคณะ, 2555) นอกจากน้ีขอมูลจากการดําเนินงานของเครือขายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส พบวา 
มีบางโรงเรียนบางโรงเรียนที่เริ่มเขารวมโครงการ แตไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากการเอ้ืออํานวย/การยอมรับ/การ
เห็นชอบตอโครงการโรงเรียนปลอดปลอดบุหรี่จากผูบริหารสถานศึกษา ยังไมใหการสนับสนุนเต็มที่ ไมรวมกันผลักดันประกาศ
เปนนโยบายของโรงเรียน รวมท้ังบางคนยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่อยูเปนตน ดังนั้น รูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การศึกษาครั้งนี้ใชมาตรการดําเนินงาน ตามมูลนิธิรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหร่ี  มาเปนแนวทางสําหรับการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อใหไดรูปแบบการดําเนินงานการปองกันควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อใชเปน
แนวทางใหผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาค 
ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการ กําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งใน ระดับโรงเรียน
และในชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผล และยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบสําหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and samples) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คอื ผูทีม่ี่สวน
เกี่ยวของในการปองกันและควบคุมยาสูบในในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  โดย
มีกลุมตัวอยางดังตอไปนี้    

1. ผูปกครองนักเรียน 2. ผูนําชุมชน 3. ตัวแทนรานคา
4. ครูที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสบูในโรงเรียน 5. เจาหนาท่ี อปท. /อบต.
6. เจาหนาท่ี รพ.สต. 7. ผูนําศาสนา 8. นักเรียนแกนนํา

 3.2  การเลือกกลุมตัวอยาง (Sample group selection)  เลือกกลุมตัวอยาง ใชการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จากกลุมผูที่มสีวนเกี่ยวของในการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โดยมีเกณฑในการคัดเลอืกดังนี้ 

1. ผูปกครองนักเรียน ที่มีบตุรกําลงัศึกษาอยู
2. ผูนําชุมชน ท่ีอาศัยอยูหมูบานเดียวกันกับที่ตั้งของโรงเรียน
3. ตัวแทนรานคาที่ตั้งรานอยูหมูบานเดียวกันกับท่ีตั้งของโรงเรียน
4. ครูที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสบูในโรงเรียน
5. ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ
6. เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสรอมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ
7. ผูนําศาสนาท่ีอาศัยอยูหมูบานเดียวกันกับที่ตั้งของโรงเรียน
8. นักเรียนแกนนํา ซึ่งเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู โดยเปนแกนนํานักเรียนในโครงการเกี่ยวกับยาสูบ

3.3 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย (Research instruments) 
1. ผูนําการการสัมภาษณเชิงลึก (ตัวผูวิจัย) ทําหนาที่นําการสัมภาษณเชิงลึก
2. ผูจดบันทึก (ผูชวยนักวิจัยคนท่ี 1) ทําหนาที่การจดบันทึกระหวางการสัมภาษณเชิงลึก
3. วัสด-ุอุปกรณในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก กระดาษสําหรับจดบนัทึก ปากกา นาฬิกาจับเวลา เครือ่ง

บันทึกเสียง เครื่องดืม่และอาหารวาง 
3.4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย (Instrument validation) การตรวจสอบแนวคําถามที่ใชในการ

สัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดนําแนวคาํคามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึกไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวนท้ังสิ้น 4 คน ตรวจสอบ จากน้ันจึง
ทําการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) ซึ่งแนวคําถามท่ีใชในการสนทนากลุมนีไ้ดคา IOC -1.00 
เมื่อไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวจิัยนําแนวคําถามมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหแนวคําถามในการใชสัมภาษณเชิงลึกนั้น มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และมีความ
สมบูรณของแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก ที่ไดรับจากการพัฒนาแลวไปทําการทดลอง (try out) กับผูใหขอมูลที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันกับเกณฑที่กําหนดให แตไมไดใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลจริง จํานวน 3 คน 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมลูดวยตนเอง โดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก การจดบันทึก การบันทึกเสียง และการบันทึกวีดีโอ การตรวจสอบขอมลู การวเิคราะหขอมูล เก็บ
ขอมูลจนไดขอมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม ครบถวนตามวัตถุประสงคที่ศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดมีเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี้

1. ระยะเตรียมการ
1.1 ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมลูเพื่อเขารวมการวิจยัตามคุณสมบตัิที่กําหนด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ตามเกณฑการคดัเลือกผูใหขอมูลหลักขางตน โดยผูใหขอมลูมีความยินยอมและสมัครใจในการเขารวมวจิัยหรือให
ขอมูล 

1.2 ผูวิจัยขอหนังสือจากโรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถึงผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค รายละเอียดของการทําวิจัย ขออนุญาตทําการเก็บขอมูลประกอบการทําวิจัย และขอความอนุเคราะหใหผูให
ขอมูลเดินทางมาท่ีโรงเรยีนในอําเภอยี่งอ  เพื่อรวมกันทําการสนทนากลุม ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
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  1.3 เตรียมความพรอมของผูชวยนกัวิจัยและผูจดบันทึก โดยการนดัประชุมชี้แจงพรอมกันเกี่ยวกับบทบาท
หนาท่ี แนวคําถามในการสนทนากลุม ข้ันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน  
  1.4 เตรียมสถานท่ี และวสัดุ-อุปกรณที่ใชในการสมัภาษณเชิงลึก 
  2. ระยะดาํเนินการ 
  2.1 ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเขาพบผูใหขอมูล และแนะนําตัว ทักทายเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อใหเกดิ
ความไววางใจระหวางผูวิจัยและผูเขารวมวิจัยหรือผูใหขอมลูกอนทําการสัมภาษณเชิงลึก หลังจากน้ันผูวิจัยไดชี้แจงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการวิจัยตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสรุป พรอมท้ังอธิบายถึงการพิทักษสิทธิของผูให
ขอมูล 
  2.2 รวบรวมขอมูล โดยช้ีแจงใหผูใหขอมูลทราบวา ตองการพูดคุยในประเด็นคําถามใดบาง โดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก พรอมท้ังขออนุญาตบันทึกเสียง ถายภาพ และ ระยะเวลาในการสัมภาษณเชิงลึก ประมาณ 1 ช่ัวโมง สุดทาย
ผูวิจัยกลาวขอบคุณเพื่อปดการการสัมภาษณเชิงลึก 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 
  2.1 การถอดเทปท่ีไดจากการบันทึกขอมูลของการสัมภาษณเชิงลึก โดยนํามาถอดความแบบคําตอคํา
(verbatim) และจดบันทึกขอมูลทีไ่ดมาเรียบเรียงไวอยางเปนระเบียบ 
  2.2 แยกประเด็นสําคัญของขอมลู โดย 
   2.2.1 อานและทําความเขาใจภาพรวมของขอมูลทั้งหมด แลวพิจารณาใจความสําคญัหรือ
ใจความหลักของขอความเหลานั้นและพิจารณาความสมัพันธยอยภายใตบริบทท่ีศึกษาอยางละเอียด 
   2.2.2 อานขอความสําคัญ/ประเดน็หลักที่สําคญั โดยเลือกอานตอนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นที่
ตองการศึกษา ทําความเขาใจการใหความหมายของผูใหขอมลูอยางละเอียดและคําสาํคัญ(coding) เพื่อความสะดวกในการ
คนหาและกลับมาทบทวนอีกครั้ง 
   2.2.3 อานละเอียด (line-by-line) อานทําความเขาใจรายละเอียดทกุบรรทัดทุกประโยคแลว
พิจารณาขดีเสนใตเลือกประโยคท่ีสําคัญตามวัตถุประสงค 
  2.3 นําประเด็นหลักสําคัญ (theme) มาใชคําหรือปรับเปลี่ยนภาษาใหสามารถสื่อความหมายถึงเร่ืองที่จะ
ศึกษา 
  2.4 จัดกลุมประเด็นหลักท่ีสาํคัญ (theme) เปนหมวดหมูพรอมทั้งเช่ือมโยงความสมัพันธของหมวดหมูเพื่อ
อธิบายผลท่ีเกดิขึ้น  
  2.5 เขียนบรรยายประเด็นหลัก (theme) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงอารมณความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในผลการศึกษา
นั้นๆ 
  นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการทดสอบแบบสามเสา (triangulation Technique) เพื่อจะลดความลําเอียง
ของนักวิจัย  และทําใหขอมูลมีความนาเ ช่ือถือมากขึ้น โดยใชการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล 
(methodological triangulation) คือ การใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลายวิธี เพื่อรวบรวมขอมูลในประเด็นเดียวกัน 
ซึ่งเก็บขอมูลจากไฟลเสียงบันทึกคําพูด และการสังเกตปฏิกิริยาสีหนา/แววตา ดานขอมูล (data triangulation)  คือ การมี
ขอมูลที่หลากหลาย จากผูใหขอมูลจํานวน 16 ราย ดานทฤษฎี (theory triangulation)  ไดทําความเขาใจขอมูลที่ไดรับเพื่อ
สรางขอสรุปเบื้องตนมาตรวจสอบกับขอมูลตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยและดานผูวิจัย (investigator triangulation) โดย
ตรวจคุณภาพของผูรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยมีผูชวยวิจัยหลายคนชวยกันเก็บรวบรวมขอมูล อีกทั้งใชในการยืนยันผล 
(conformability) หมายถึงความสามารถในการยืนยันผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลดิบ โดยผูวิจัยไดรวบรวมเทปบันทึกเสียง การ
บันทึกบนกระดานไวทบอรดวามีขอมูลตรงกันหรือไม และมีการใชคําพูดของผูใหขอมูลประกอบในรายงานการวิจัยเพื่อยืนยัน
ผลการวิจัยวาเปนความจริงมิไดเกิดจากความลําเอียงของผูวิจัยทั้งหมด แลวพิจารณาใจความสําคัญหรือใจความหลักของ
ขอความเหลานั้นและพิจารณาความสัมพันธยอยภายใตบริบทท่ีศึกษาอยางละเอียด 
 
4. ผลการวิจัย  จากการศึกษารูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ครูและบุคลากรในโรงเรียน  แกนนํานักเรียน  ครอบครัวและ
ผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนาหรือปราชญชาวบาน รานคาปลีกในชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเครือขาย
บริการสุขภาพ โรงเรียนในเขตเมือง และโรงเรียนนอกเขตเมือง สามารถสรุปได 7 ประเด็นดังตอไปนี้  1.นโยบายหรือ
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มาตรการ  2. การบริหารจัดการ  3. การจัดสภาพแวดลอม 4. การสอดแทรกการเรียนการสอน 5. บทบาทของแกนนํา
นักเรียน 6.ชุมชนและเครือขาย  7. การดูแลและการชวยเหลือ 

4.1 นโยบายหรือมาตรการ  จากการศึกษานโยบายหรือมาตรการ  สามารถแบงได 2 สวน นโยบายของโรงเรียน 
และนโยบายของชุมชน    ในนโยบายสวนของโรงเรียน คือการทําเปนประกาศของโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย ไมใหมีการสูบบุหรี่ ทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมถึงการเขามาใชสถานท่ีของบุคคลภายนอกในการจัด
กิจกรรมหรืองานตางๆ  ครูและบคุลากรของโรงเรียนตองเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนโดยการไมสูบบุหรี่ หรือหากยังเลิกสูบ
บุหรี่ไมได ตองไมสูบในบริเวณโรงเรียนหรือไมสูบบุหรีต่อหนานักเรียน โรงเรียนสนับสนุนการสรางความรวมมือกับผูปกครอง
นักเรียน ตางๆและชุมชน ในการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อการไมสูบบหุรี่และคานิยมการไมสูบบหุรี่ และยังมีมาตรการลงโทษของ
โรงเรียน ในกรณีที่นักเรียนสูบบุหรี่ คือ ประกาศปรับจับจริง ถาจับไดปรับ 200 บาท ทุกราย โดยใหผูปกครองมาจายคาปรับที่
โรงเรียน ไมใหนักเรียนจาย เพราะถือวาเปนการแจงผูปกครองใหทราบ และทําบันทึกขอความตอหนาผูปกครอง นักเรียนกจ็ะ
โดนหักคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ขอ ซึ่งงานกิจการนักเรยีนดูแล 3 ขอ พอไมผานกต็องแกคุณลักษณะขอน้ัน กรณี
ยาสูบนี้ คือตองไปเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใชเวลา 2 วัน 1 คืน" 

และในสวนของชุมชนนั้น มีการใชฮูกมปากัตหรือเรียกวาขอตกลงของชุมชน เนื่องจากกฎหมายไมสามารถบังคับ
ใชได โดยมีขอตกลงของชุมชน คือ หามสูบบุหรี่ในมัสยิด ศาลามสัยิด โรงเรียน(ตาดีกา) ศาลาอเนกประสงค โรงเรยีน และ
สนามเด็กเลน" 

4.2 การบริหารจัดการ  จากการศึกษาการบริหารจัดการ โดยโรงเรยีนมีคณะทํางานของโรงเรียน ไดแก ครูฝาย
ปกครองมีหนาที่ในการสอดสองดแูลนักเรยีน ครูที่ดูแลหองละหมาดหรือครูอสิลามศึกษาการพดูตักเตือนหรือนาซฮีัต หลัง
ละหมาดเสร็จ สวนทานรองผูอํานวยการเปนคนดูแลอยูในการทําหนาท่ีสอดสองดูแลทุก ๆช่ัวโมง และยังมีครูประจําช้ันของ
เด็ก ครูที่ปรึกษาทุกหอง มี 2 คน ก็เปนคณะทํางานโดยปริยายอยูแลวท่ีจะชวยสอดสองดูแลนักเรียนในหองเรียน สวนการ
ทํางานของนักเรียน ก็มีสภานักเรยีน  กลุมนักเรยีนตอตานยาเสพติด กลุมนักเรียน To be Number One ที่เปนผูชวยครูใน
การสอดสองดูแล 

4.3 การจัดสภาพแวดลอม  จากการศึกษาการจดัสภาพแวดลอม โดยท่ีมีกําหนดพ้ืนท่ีหามสูบบหุรี่ โดยการติดปาย
เครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่หรือหามสูบบุหรี่ ตั้งแตบริเวณทางเขา-ออกของโรงเรียน บริเวณสนามหนาเสาธง บริเวณอาคาร
เรียน หองน้ํา โดยในการจัดหองนํ้าใหโลงโดยที่โรงเรียนทําโครงการหองน้ําสะอาด พ้ืนท่ีโลง ไมมีกําแพงกั้น และยังมีการจดั
สถานท่ีใหโลงสบายตา พ้ืนท่ีโลงสะอาด ทําใหทุกคนสามารถเห็นท่ัวถึงเพื่อกําจัดจุดเอื้อ จุดลับตา หรือคนจุดเสี่ยงในการสูบ
บุหรี่ ไมมีพื้นท่ีจุดหรือลับตา เพราะภูมิทัศนใหนาอยู  

4.4 การบูรณาการและสอดแทรกการเรียนการสอน จากการศึกษาการบูรณาการเรียนการสอนและการสอดแทรก 
โรงเรียนมีการสอดแทรกในรายวิชา ดังน้ี วิชาสุขศึกษา จะมีการสอดแทรกเรื่องของ โทษและพิษภัยบุหรี่ โรคที่มาจากบุหรี่ การ
ปองกันตัวเองไมใหยุงกับกับบุหรี่ การสนับสนุนและสงเสริมการเลนกีฬาเพื่อไมใหมเีวลาวางไปทําอยางอื่น รายวิชาสังคมศึกษา 
มีการประยุกตใชกฎหมายยาสูบกบัเยาวชน ยาสูบในโรงเรียน และยาสูบในชุมชนเพ่ือใหนักเรียนทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับตนเอง สวนรายวิชาอิสลามศึกษา มีการสอดแทรกเรื่องกฎหมายยาเสพตดิกับความผิดในทางศาสนา บทลงโทษทางศาสนา 
บทลงโทษแหงวันอาคีรัฐ 

ในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนและกจิกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุกวัน ตอนเย็นหลัง
เลิกเรียน เวลา 15.00 น. เพื่อใหนักเรียนมเีวลามาเจอเพื่อนๆ ในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงกับการใชเวลาในการสูบบุหรี ่ลูกเสือ
ตานยาภยัยาสบู เชน การเดินรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อใหนักเรียนใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

4.5 บทบาทของแกนนํานกัเรียน  บทบาทของแกนนํานักเรียน โดยที่นักเรียนแกนนําในโรงเรียน มแีกนนําจากสภา
นักเรียน แกนนําตอตานยาเสพติด แกนนํา To be Number One ซึ่งเปนตัวแทนของนักเรียนและคร ูท่ีทําหนาที่ในโรงเรียน 
การพูดหนาเสาธงโดยมีการพูดถึงเรื่องบุหรี่ในเวลาเขาแถวตอนเชา  การออกรายการวิทยุของโรงเรียนเวลาตอนเชากอนเขา
แถว เวลา 07.30 - 07.45 น. และเวลาพักเที่ยง เวลา 12.30 - 12.45 น. 

4.6 ชุมชนและเครือขาย  ชุมชนและเครือขาย มีกับทํางานรวมกันกับผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถานบริการสุขภาพ โดยใหความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกันการสูบบหุรี่ในโรงเรียน โดยการเขารวม
กิจกรรมที่โรงเรยีนจัด โดยการเชิญผูปกครองเขาไปรวมกิจกรรม การประชุมกับผูนําชุมชน ใหความรวมมือกับชุมชนในการ
ปองกันยาสูบของชุมชน และใหประชาชนชวยกันสอดสองดูแลลูกหลานในหมูบาน  
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 นอกจากน้ีผูปกครองยังตองเปนตนแบบในการไมสูบบุหรี่ และตองสรางความตระหนักของพิษภัยยาสบู การนาซีฮตั
(การตักเตือน)ลูกบอยๆ การปลูกฝงถึงพิษภัยยาสูบ การยกตัวอยางโรคท่ีตามมาจาการสูบบุหรี่ และการสรางบรรยากาศใน
ครอบครัวใหนาอยู มีกิจกรรมรวมกันในเวลาวาง ไดแก ชวยเหลืองานบาน พาลูกเขาสวน  
 ในสวนของผูนําศาสนา ผูนําชุมชน โรงเรียนจะประสานไปยังผูนาํศาสนา โตะอีหมาม/คอเต็บ/บิหลั่น ในวันศกุรใหมี
การคุตบะห(ธรรมเทศนา)เกี่ยวกับยาสูบ โดยที่โรงเรียนจะนํานักเรยีนไปละหมาดวันศุกรที่มสัยิดในชุมชน จึงทําใหนักเรียนได
ฟงคุตบะห(ธรรมเทศนา)เกี่ยวกับยาสูบ หรือเรื่องอื่นๆ ที่สอดแทรกเรือ่งยาสูบไปดวย สวนผูนําชุมชนก็จะมีการแจงขาว กอนคุ
ตบะห(ธรรมเทศนา)วันศุกร ใหกับประชาชนรับฟง ก็จะมีการสอดแทรกเรื่องบุหรี่ และในสวนของรานคาก็มีการทําขอตกลงกับ
ชุมชน โรงเรียน รานคาที่อยูบริเวณโรงเรียนหามขายบุหรี่ 
 ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการทุกปจากกองทุนตําบล 
งบของ สปสช. ใหสถานบริการสาธารณสุข รพ.สต หรือโรงพยาบาล  โดยการทํางานรวมกันกับ อสม. ในการคัดกรองผูสูบบุหรี่
ในชุมชน การคัดกรองคารบอน ในคลินิกเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ โดยมีการรวมกับ อบต./เทศบาล ในการลงพื้นที่เชิงรุกแกประชาชน
ในพื้นที่และมีการชักชวนเขาคลินกิเลิกบุหรี่ของสถานบริการสาธารณสุข รพ.สต หรือโรงพยาบาล โดยสามารถแจงความ
ประสงคไดกับ เจาหนาท่ี หรือ อสม.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4.7 การดูแลและการชวยเหลือ การดูแลนักเรียน มีระบบการตดิตามดูแล โดยครูที่ปรึกษา คัดกรองเด็กที่เขาขาย
กลุมเสี่ยง ครูที่ปรึกษาแจงครูปกครอง ครูปกครองแจงผอ. และ ผอ.แจงผูปกครองของนักเรียน   และยังมีระบบการติดตาม
ดูแล จากแกนนํานักเรียน โดยการรายงานครูทานไหนก็ได  
 ในกรณีที่ติดยาสูบและตองการเขารวมบําบัด โรงเรยีนจะประสานไปยัง โรงพยาบาล/รพ.สต./สถานบรกิาร
สาธารณสุข เพื่อเขาสูกระบวนการของคลินิกเลิกบหุรี่ หลังจากเขากระบวนการเลิกบุหรี่เสร็จสิ้นแลว โรงพยาบาล/รพ.สต./
สถานบริการสาธารณสุขจะสอบถามความสมัครใจของผูเขารวมบาํบัด วาสนใจเขารวมฝกอาชีพท่ีทางองคการบริหารสวน
ตําบลจดัใหหรือไม และจะทําการประสานไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสงไปฝกอาชีพท่ีจัดสรรให หลังจากการฝก
อาชีพแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มีการติดตามตอเนื่องเรื่องการประกอบอาชีพ และการกลบัมาสูบบุหร่ีซ้ํา 
 ในสวนของโรงพยาบาล/รพ.สต./สถานบริการสาธารณสุข การติดตามผูมารับบริการที่เขาคลินิกเลิกบุหรี่ตอเนื่อง 
หลังเลิกบุหรี่แลว 1 สัปดาห 1 เดอืน 3 เดือน 6 เดือน และยังประสาน อสม. คอยตดิตามชวยเหลือผูปวยเลิกบุหร่ีไมใหกลับมา
สูบซ้ํา  
 นอกจากน้ียังพบประเด็นเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ การมีตนแบบที่ด/ีแบบอยางท่ีดี และสงเสริมการปลกูฝงดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 1. การมีตนแบบท่ีดี/แบบอยางท่ีดี  การมีตนแบบท่ีด/ีแบบอยางท่ีดี ของการไมสูบบุหรี่ โดยมคีรู ผูปกครอง และ
นักเรียน  โดยในสวนของครูพบวา ครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนตนแบบที่ดีของการไมสูบบุหรีด่านพฤติกรรม เปนแบบอยาง
ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในครรลองศาสนา ครูตองเปนคนดีใหเดก็นักเรียนเห็น ไมยุงเกีย่วกับยาเสพติดใดๆ ท้ังสิ้น 
 โดยในสวนของแกนนํานักเรยีน เปนตนแบบใหเพื่อนนักเรียน โดยการไมสูบบุหรี่ มีการตักเตือนเพ่ือนนกัเรียนที่สูบ
บุหรี่ และในสวนของผูปกครองนักเรียน เปนตนแบบใหลูกโดยการไมสูบบุหรี่ ไมสบูบุหรี่หนาลูก ไมสูบบุหรี่ในบาน ไมใชใหลูก
ไปซื้อบุหรี่ให  
 2. สงเสริมการปลูกฝงดานคณุธรรมจริยธรรม  สงเสริมการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม ในการปองกันและ
ควบคุมยาสูบ พบวา โดยการใชหลักศาสนาในการสรางความตระหนักถึงพิษภัยยาสูบ สวนของครูมีการสงเสริมการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาอสิลามศึกษา ศาสนากับการสบูบุหรี่ บทลงโทษของการสูบบุหรี่ ในวิชาพทุธศาสนา ก็จะมเีรื่อง
การนําหลักธรรมกับยาเสพติด   
 สวนผูปกครองมีการสรางรากฐานของอีมานใหลูก เนนย้ําการรักอัลลอฮ การรักทานนบี รักพอแม เนนย้ําใหลูกฟง
เสมอ ไมมสีิ่งใดย่ังยืน ศาสนาสําคญัที่สุด เมื่อบุตรหลานรักอัลลอฮกจ็ะมีการเกรงกลัวที่จะทําผิด ใชชีวิตตามแบบฉบบัหรือ
อิริยาบทของทานนบี และเชื่อฟงพอแมทําตามในสิ่งพอแมแนะนํา  สวนในโรงเรยีนมีการใหนักเรียนนาซีฮัตเวลาหลังละหมาด
ซุฮรี(ตอนเที่ยง) และมีกิจกรรมฮาลาเกาะฮของชมรมมุสลิม ท่ีรุนพี่ทําไวและยังดําเนินการอยูในปจจุบนั  
 
5. สรุปผลการวิจัย   รูปแบบการปองกันและควบคุมยาสูบในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ผล
การศึกษาการ พบวา รูปแบบการปองกันและการควบคมุยาสูบของโรงเรียน ตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ครอบครัวและผูปกครอง ผูนําชุมชน ผูนาํศาสนา รานคาบริเวณโดยรอบโรงเรียน องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น และเครือขายบริการสุขภาพ นโยบายของผูบริหาร และการใหความรวมมือของภาคีเครอืขายนับเปนสวนสําคัญ
ในการทําใหสถานศึกษาเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ โดยออกมาตรการและรูปแบบการปองกันท่ีชัดเจน เพือ่ใหสถานศึกษาเปนพ้ืนท่ี
สีขาวโดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวน โดยสามารถสรุปผลการวิจยัเปนรูปแบบดังนี้  1. นโยบายหรอืมาตรการ  2. การ
บริหารจัดการ 3. การจัดสภาพแวดลอม  4. การสอดแทรกการเรียนการสอน 5. บทบาทของแกนนํานักเรียน  6. ชุมชนและ
เครือขาย  7.การดูแลและการชวยเหลือ  นอกจากน้ียังพบประเด็นเพิ่มเติม คือ 1. การมตีนแบบท่ีด/ีแบบอยางท่ีดี 2.ประเด็น
ของการสงเสริมการปลูกฝงดานคณุธรรมจรยิธรรม  

รูปแบบการปองกันและการควบคุมยาสูบของโรงเรียน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 

6. อภปิรายผล
จากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการปองกันและการควบคมุยาสบูของโรงเรียน ในโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอ 

ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยเปน 7 ประเด็นดังนี้ดังน้ี   
6.1 นโยบายหรือมาตรการ  จากการศึกษา ประเด็นนโยบายหรือมาตรการ  พบวา นโยบายของผูบรหิารโรงเรียนมี

สวนสําคญัในการจดัทําเปนรูปแบบการปองกันและการควบคุมยาสบูของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนมีการจัดทํานโยบายเปนเขต
ปลอดบุหรี่ในโรงเรียนตั้งทางเขา-ออก และหนาเสาธง บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน บรเิวณอาคารเรียนทุกอาคารเรียน ท่ี
จอดรถสําหรับนักเรียน โรงอาหาร และรวมถึงหองน้ําทุกหองของโรงเรียน  
 6.2 การบริหารจัดการ   จากการศึกษา ประเด็นการบริหารจัดการของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการแตงตั้ง
คณะทํางานของโรงเรียน ไดแก คณะทํางานของครู และคณะทํางานของนักเรียนท่ีทําหนาเปนผูชวยคร ูไดแก แกนนํานักเรียน
ตอตานยาเสพติด แกนนํา To Be Number One สภานักเรียน และคณะทํางานของครู  

6.3 การจัดสภาพแวดลอม   จากการศึกษา ประเด็นการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีการกําหนดพื้นท่ีหามสูบบุหรี่ โดยการติดปายเครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่หรือหามสูบบุหรี่ ได
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ครอบคลมุบริเวณอาคารเรยีนทั่วโรงเรียน รวมถึงหองน้ํา ยังมีการจดัสถานท่ีใหโลงสบายตา เพื่อกําจดัจุดเอื้อ จุดลับตา หรือคน
จุดเสีย่งในการสูบบหุรี ่ 
 6.4 การสอดแทรกการเรียนการสอน  จากการศึกษา ประเด็นการสอดแทรกการเรยีนการสอนของโรงเรียน พบวา 
โรงเรียนมีการสอดแทรกการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการสอดแทรกเน้ือหาท่ีเกี่ยวของยาสูบ ในรายวิชาดังนี้ วิชาสุขศึกษา 
รายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาอิสลามศึกษา โดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมทุกรายวิชาในเรื่องที่เกี่ยวของกับยาสูบ  
 6.5 บทบาทของแกนนํานกัเรียน  จากการศึกษา ประเด็นบทบาทของแกนนํานักเรียนของโรงเรียน พบวา แกนนํา
นักเรียนมีบทบาทในชวยเหลือโรงเรียนมากวาโรงเรยีนนอกเขตเมือง โดยนักเรียนในเขตเมืองมีแกนนําที่ทํางานดวยกัน 3 กลุม 
ไดแก แกนนําจากสภานักเรียน แกนนําตอตานยาเสพตดิ และแกนนํา To be Number One ที่ทําหนาท่ีในโรงเรียนได
ครอบคลมุในดานตาง ๆ  
 6.6 ชุมชนและเครือขาย  จากการศึกษา ประเด็นชุมชนและเครือขาย พบวา โรงเรียนมีการทํางานรวมกันโรงเรียน
โรงพยาบาล/รพ.สต. โรงเรยีนจะขอความรวมมือกับเพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขมาใหความรูเกี่ยวกับยาสูบใหนักเรยีนเกี่ยวกับ
ยาสูบ เพ่ือใหเห็นภาพของผลกระทบจากการสูบบหุรี่  
 ในสวนของผูนําศาสนา ผูนําชุมชน โรงเรียนจะประสานไปยังผูนาํศาสนา โตะอีหมาม/คอเต็บ/บิหลั่น ในวันศุกรใหมี
การคุตบะหเกี่ยวกับยาสูบ โดยที่โรงเรียนจะนํานักเรยีนไปละหมาดวันศุกรที่มัสยดิในชุมชน จึงทําใหนักเรียนไดฟงคุตบะห
เกี่ยวกับยาสูบ  
 ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากกองทุนตําบล งบ
ของ สปสช. ให รพ.สต ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง หรือโรงพยาบาล  โดยการทํางานรวมกันกับ อสม. ในการออกใหบริการคลินิก
เลิกบุหรี่เคลื่อนที่ มีการคัดกรองผูสูบบุหรี่ในชุมชน ในการลงพื้นที่เชิงรุกแกประชาชนในพ้ืนท่ี  
 6.7 การดูแลและการชวยเหลือ  จากการศึกษา ประเด็นการดูแลและการชวยเหลือนักเรียน พบวา โรงเรียนมีการ
ดูแลและการชวยเหลือนักเรียน โดยหากพบเห็นนักเรียนท่ีสูบบหุรี่ จะมีระบบการดูแลและการชวยเหลอื โดยครูที่ปรึกษาแจง
ใหครูปกครองและแจงผูอํานวยการทราบหลังจากน้ันประสานไปยังผูปกครองของนักเรียน เพื่อใหผูปกครองมารับทราบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกท่ีเกี่ยวของกับยาสูบ และใหทําบันทึกขอความ หลังจากน้ันโรงเรียนจะทําการหักคะแนนคณุลักษณะ
อังพึงประสงคของนักเรียน ทําใหนักเรียนตกคณุลักลักษณะอันพึงประสงค จึงทําใหนักเรยีนตองมีการซอมหรือแกไข
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการเขารวมคายที่โรงเรียนกําหนด ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  
            นอกจากน้ีจากการศึกษายังพบประเด็นเพิ่มเติม 2 ประเดน็ คือ การมีตนแบบท่ีดี/แบบอยางท่ีดี และสงเสริมการ
ปลูกฝงดานคณุธรรมจริยธรรม  
 1. การมีตนแบบท่ีดี/แบบอยางท่ีดี โดยในประเด็นของการมีตนแบบท่ีดี/แบบอยางท่ีดี โดยมีครู ผูปกครอง และ
นักเรียน โดยในสวนของครู พบวา เปนแบบอยางดานคณุธรรม จริยธรรม ครตูองเปนคนดีใหเด็กนักเรยีนเห็น ไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติดใดๆ ท้ังสิ้น     
 ในสวนของผูปกครองนักเรียน เปนตนแบบใหลูกโดยการไมสูบบหุรี ่ไมสูบบหุรี่หนาลูก ไมสูบบุหรี่ในบาน รวมถึงไมใช
ใหลูกไปซื้อบุหร่ี ซึ่งการกระทําขางตนเปนการเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูก ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของทฤษฎีการกระทําอยางมี
เหตุผลท่ีกลาววา ทัศนคติเปนปจจยัสําคญัในการเกิดพฤติกรรมถามคีวามรูสึกชอบ เห็นดวยหรือรูสึกวากระทําพฤติกรรมนั้น ๆ 
แลวมีประโยชนก็มีแนวโนมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมน้ันสูง (Usaha, Kanwihok, Julasereekul & Harehansapong, 2015) 
 2. สงเสริมการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นของการสงเสรมิการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา 
การที่พอแมหรือคนในครอบครัวสรางรากฐานของอีมาน(หลักศรัทธา)ใหลูก และปลูกฝงการรักอัลลอฮ การรักทานนบี รักพอ
แม เนนย้ําการทําตามหลักศาสนา เมื่อบุตรหลานรักอลัลอฮก็จะมีการเกรงกลัวท่ีจะทําผดิ และการใชชีวิตตามแบบฉบับหรือ
อิริยาบทของทานนบีซึ่งเปนศาสนฑูตของพระองคอัลลอฮในการดาํเนินชีวิต  
 สวนในโรงเรยีนมีการใหนักเรียนนาซีฮัตเวลาหลังละหมาดซุฮรี(ตอนเที่ยง) ซึ่งจะเปนการนาซฮีัต(ตักเตอืน) และมี
กิจกรรมฮาลาเกาะฮของชมรมมุสลิม คือการรวมกลุมเพื่อศึกษาเร่ืองหลักการศาสนา การศึกษาอัลกุรอาน การศึกษา
ความหมายของอัลกรุอาน(อรรถาธิบายกุรอาน) ซึ่งจะเห็นไดวาการใชกระบวนขางตนเปนสวนสําคญัในการการสงเสริมการ
ปลูกฝงดานคณุธรรมจริยธรรมใหนักเรียน 
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7. ขอเสนอแนะการวิจัย
1. การจดักิจกรรมรณรงคภายในโรงเรียน โดยการบรรยายของผูที่มปีระสบการณตรงที่ปวยดวยโรคท่ีเกิดจากการสูบ

บุหรี ่
2. การใหขอมูลขาวสารแกเด็กและเยาวชน ควรเนนการใหขอมูลที่เห็นเปนรูปธรรม การใหเห็นภาพจากความ

เจ็บปวยจริงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใหขอมูลขาวสารผานบุคลากรของโรงเรียน 
3. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเรื่องการปองกันและควบคุมยาสบูในโรงเรียนควรใหมีการดึงภาคี

เครือขาย เขามามสีวนรวมในจัดทาํแผนปฏิบตัิการของโรงเรียนเพื่อใหภาคีเครือขายใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

8.เอกสารอางอิง (References) 
ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏและคณะ. (2554). รายงานสถานการณการบริโภคยาสูบรายจังหวัด. กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและ

จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสบู (ศจย.). 
ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏและคณะ. (2557). สรุปสถานการณปจจัยเสี่ยงหลักดานยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2557. 

กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.)  
ศรัญญา เบญจกลุ, (2558). สถิติการสูบบุหร่ีของคนไทย : สํานักงานสถิติแหงชาติ 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.). 
สุนิดา ปรีชาวงษและคณะ, (2557). รวมพลัง “จัดการความรู” เพ่ือควบคุมยาสูบในสถานศึกษา การจัดการความรูเพ่ือการ

ขับเคล่ือนการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา 2557. กรุงเทพฯ 
อภิญญา ตันทวีวงศและคณะ. (2555).  “โรงเรียนปลอดบุหร่ี” จะสานตออยางไร ใหเบงบานทุกพื้นที่. กรุงเทพฯ: 
อภิญญา ตันทวีวงศและคณะ. (2555) . เอกสารสรุปรายงานการถอดบทเรียนและจัดทําขอเสนอในการ พัฒนาตัวแบบ 

“โรงเรียนปลอดบุหร่ี” ระยะท่ี 2 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี.่ กรุงเทพฯ: 
Usaha, J., Kanwihok,T., Julasereekul, S. & Harehansapong, W. (2015). Meta Synthesis of Preventive Factors 

 for Cigarette Smoking among Thai Youths. Nonthaburi: Office of Tobacco Consumption Control, 
 Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (in Thai). 

กิตติกรรมประกาศ 

ดวยพระนามของอัลลอฮ ผูทรงกรุณาปราณี ผูทรงเมตตาเสมอ มวลแหงการสรรเสรญิเปนสิทธิแดพระองค ขอสดุดี
ตอพระองคดวยความบรสิุทธ์ิใจท่ีไดทรงชวยเหลือบาวของพระองคในการรับใชศาสนาของพระองค ประทานโอกาสใหงานวิจัย 
ฉบับน้ีสําเร็จลลุวงไปดวยด ี

งาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลลุวงดวยดี ดวยความกรณุา และความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.ซอฟยะห นิมะ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในขณะวิจัยกาํลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีกรณุาชวยเหลือแนะนําแนวทางการศึกษาวิจัย 
ตรวจสอบ แกไข พรอมท้ังใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาเปนอยางยิ่ง        

ขอขอบพระคุณ ดร.กุลทัต หงสชยางกูร ดร.เพญ็ สุขมาก ภก.พจิักษณา มณีพันธ  และคณุรสุนี  มะ ผูทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และบุคลากรของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ภาตใต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ท่ี
อํานวยความสะดวกในการตดิตอประสานงานในดานการทําวิจัยและดานตาง ๆ ดวยดีเสมอมา  

     ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร ครู บุคลากร รวมท้ังนักเรียน โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา ในอําเภอยี่งอ ผูนาํศาสนา 
ผูปกครอง เจาหนาที่องคการปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุข 
รวมท้ังบุคลากรโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่อนุเคราะหสถานท่ีในการเก็บขอมลู และเปนสถานท่ีดําเนินการ
งานวิจัย  
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ประสิทธิผลของหมากฝร่ังผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต 
ตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน โดยการวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยางจำนวน 21 คน กลุมตัวอยางไดเคี้ยวหมากฝรั่งที่ผสม
สารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) ครั้งละ 1 เม็ด เปนเวลา 10 นาที วันละ 2 ครั้ง ในตอนเชา 
และตอนกอนเลิกเรียน โดยมีคุณครูเปนผูควบคุมดูแล เก็บขอมูลโดยการตรวจสุขภาพชองปากกอนทดลอง 1 ครั้ง และหลังการ
เคี้ยวหมากฝรั่งที่ผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในสัปดาหที่ 4 , 8 และ 12 โดยใชแบบบันทึกผลการ
ตรวจโรคฟนผุ และแบบบันทึกคราบจุลินทรีย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon signed 

rank test และ Friedman test ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต
นักเรียนมีฟนผุไมเพิ่มขึ้น และภายหลังไดรับสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต นักเรียนมีปริมาณคราบ
จุลินทรียบนตัวฟนลดลงกวากอนไดรับสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต สรุปไดวาการเคี้ยวหมากฝรั่งที่มี
สวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตสามารถควบคุมคราบจุลินทรีย และการเกิดฟนผุ ดังนั้นการ
เคี้ยวหมากฝรั่งที่มีสวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตกับเด็กนักเรียนจึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
ชวยปองกันฟนผุ

คำสำคัญ: คราบจุลินทรีย, ฟนผุ, เคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) 
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Abstract 

This study was quasi-experimental research to study the effectiveness of Casein Phosphopeptide-

Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) on dental caries prevention and dental plaque control in students. 

The sample consisted of 21 students. Students were chewed chewing gum containing CPP-ACP 2 times per day 

(morning and afternoon), 1 tablet each time and chewing for 10 minutes with 12 weeks trial. Data were 

collected 4 times: before the experiment and 4, 8 and 12 weeks after the experiment. Data collected include 

dental plaque and tooth decay. Data were analyzed by mean, standard deviation, Wilcoxon signed rank test 

and Friedman test. The results showed that after the experiment, students did not increase tooth decay and 

significantly reduced dental plaque compared to before the experiment (Sig. 0.05). In conclusion, chewing gum 

containing CPP-ACP can control dental plaque and tooth decay, therefore it is an alternative way to prevent 

tooth decay.

Keyword: Dental plaque, Dental caries, Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) 

1.บทนำ 
ปญหาสุขภาพชองปากนั้นเปนปญหาหนึ่งที ่มีความสำคัญทางสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคฟนผุซึ่งมีอัตราการเกิดโรค

คอนขางสูงแมวาโรคฟนผุจะไมใชโรคที่มีความรุนแรงเปนอันตรายถึงชีวิตในทันทีแตก็ทำใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสราง
ความเจ็บปวดทรมานเคี้ยวอาหารไดไมเต็มที่มีกลิ่นปากอีกทั้งเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคซึ่งเปนสาเหตุทำใหรางกายออนแอทำให
เกิดโรคอื่นๆ ตามมา โรคฟนผุนี้ถึงแมจะมีการรณรงคเผยแพรความรูทางทันตสุขภาพแกประชาชนในทุกกลุมอายุเพื่อตระหนักถึง
ปญหาและหันมาสนใจดูแลสุขภาพชองปากมาตลอดแตโรคฟนผุก็ยังคงเปนปญหาของประชาชนทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมเด็ก ซึ่งสาเหตุหลักท่ีทำใหเกิดปญหาดานทันตสุขภาพ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมการดูแลสุขภาพชอง
ปากท่ีไมถูกวิธีทัศนคติในการดูแลสุขภาพชองปากท่ีไมถูกตองของผูปกครองและครูผูดูแลเด็กและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธี
ปองกันฟนผุของผูปกครองและครูผูดูแลเด็กจึงทำใหเด็กไมไดรับการรักษาที่เหมาะสมเมื่อเกิดโรคฟนผุขึ้น จากการสำรวจสภาวะ
สุขภาพชองปากประเทศไทย ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2560 พบวาในกลุมของเด็กวัยเรียน รอยละ 52 มีฟนแทผุ โดยมีคาเฉลี่ยฟนแทผุ ถอน 
อุด (DMFT) 1.4 ซี่ตอคน (สำนักทันตสาธารณสุข, 2561) และจากรายงานสภาวะชองปากของเด็กวัยเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 
2561 พบวา เด็กอายุ 6 ป 9 ป และ 12 ป มีฟนผุ รอยละ 9.42 25.60 และ 44.4 ตามลำดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) เห็นได
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วาอัตราการเกิดฟนผุจะเพิ่มขึ ้นตามอายุที ่เพิ ่มขึ ้น  แมจะมีมาตรการในการควบคุมปองกันฟนในระดับโรงเรียนแลวก็ตาม  
สถานการณดังกลาวมีความเปนไปไดวาปญหาโรคฟนผุนั้นจำเปนตองมีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมปองกันที่หลากหลาย
และควรหาแนวทางใหมๆ โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียนเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุสูง ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของ เชน 
อาหารที่เด็กรับประทานและพฤติกรรมการทำความสะอาดชองปาก  
 ปญหาโรคฟนผุนั้นมีวิธีการปองกันและควบคุมทั้งวิธีกล เชน การแปรงฟน และการใชสารเคมีซึ่งสารที่นิยมใชมากที่สุดคือ
ฟลูออไรด แตนอกจาการใชฟล ูออไรดแล วการใช สารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟ สแคลเซ ียมฟอสเฟต (Casein 

phosphopptide - Amorphous calcium phosphate: CPP-ACP) เปนสารอีกชนิดหนึ ่งที ่มีการใชในการปองกันฟนผุ  สาร
ดังกลาวมีคุณสมบัติยับยั้งการขจัดแรธาตุของเคลือบฟน สงเสริมใหเกิดการคืนแรธาตุสูเคลือบฟน ยับยั้งการเกาะตัวของแบคทีเรียที่
กอใหเกิดโรคฟนผุ การปองกันการเกิดฟนสึกกรอน (Erosion) และการปองกันอาการเสียวฟน (Dentinal sensitivity) โดยสารเค
ซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต ชวยปองกันฟนผุโดยมีกลไกสำคัญ คือ ชวยยับยั้งการสูญเสียแรธาตุของเคลือบ
ฟน ชวยสงเสริมการคืนแรธาตุสูเคลือบฟน และชวยยับยั้งการเกาะตัวของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคฟนผุ (Samue et.al., 2018) 
นอกจากนี้สารโดยสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออไรดใหจับกับผิว
เคลือบฟนไดดียิ่งขึ้น (Poureslami et al., 2017) ในปจจุบันมีการใชสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตผสม
ลงในอาหารหรือผลิตภัณฑตางๆ เชน ยาสีฟน น้ำยาบวนปาก และหมากฝรั่ง  ทั้งนี้มีรายงานวิจัยที่พบวาการเคี ้ยวหมากฝรั่ง
ปราศจากน้ำตาลชวยลดเศษอาหารและคราบจุลินทรียบนตัวฟน (Wessel et al, 2016) และการเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล 

เปนเวลา 10 นาที สามารถเพิ่มความเปนกรดดาง (pH) ในน้ำลายได (Hegde & Thakkar, 2017) สอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา
หมากฝรั่งที่มีสารทดแทนน้ำตาล สารตานจุลชีพ แรธาตุอื่นๆ สวนใหญมีผลตอการลดคราบจุลินทรีย (Matthews, 2015) กลไก
ดังกลาวจึงสามารถปองกนัการเกิดฟนผุได 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องประสิทธิผลของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน โดยใชหมากฝรั่งซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟส
แคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถหาไดงายตามทองตลาดทั่วไป ซึ่งสารดังกลาวมีคุณสมบัติที่สามารถ
ควบคุมปองกันโรคฟนผุอีกวิธีหนึ่งได 
 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการปองกัน

การเกิดคราบจุลินทรียในเด็กวัยเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการเคี้ยวหมากฝร่ังผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการปองกัน
การเกิดโรคฟนผุในเด็กวัยเรียน   

 

3.สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ภายหลังการเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตปริมาณคราบจุลินทรียลดลง 
3.2 ภายหลังการเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตอัตราการเกิดฟนผุไมเพิ่มขึ้น 

 

4.นิยามศัพท 
 4.1 เด็กวัยเรียน หมายถึง การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชเด็กอายุ 10-12 ป ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

1188



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

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

 4.2 สารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) หมายถึง สารประกอบของแคลเซียมและ
ฟอสเฟต ที่สกัดมาจากโปรตีนในนมวัวสามารถยับยั้งการสูญเสียแรธาตุ สงเสริมการคืนกลับแคลเซียมสูผิวฟนชวยลดการสึกกรอน
และคืนความแข็งแรงใหกับเคลือบฟน 

 4.3 หมากฝรั่ง หมายถึง หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลที่มีสวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟต 

 4.4 คราบจุลินทรีย หมายถึง คราบสีขาวขุนนิ่มที่ประกอบดวยเช้ือแบคทีเรียตางๆ ติดอยูบนตัวฟน 

 4.5 ฟนผุ หมายถึง ฟนที่มีลักษณะเปนรอยสีดำและเปนรูบนตัวฟน โดยมีการทำลายสวนท่ีเปนเนื้อเยื่อแข็งของฟน  

5.วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารเคซีนฟอส

โฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตตอการปองกันฟนผุในเด็กวัยเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกผลการตรวจโรค
ฟนผุ และแบบประเมินคราบจุลินทรีย 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองบอ อำเภอสองพี่
นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมาจากการสุมตัวอยางงายโดยการจับฉลาก จำนวน 20 คน โดยคำนวณขนาดตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีไมอิสระตอกัน ดังนี้ 

      คำนวณไดเทากับ 18.56 

 คือ ความเชื่อม่ัน 95%  เทากับ 1.69
 คือ อำนาจการทดลอง 80% เทากับ 0.84
 คือ คาเฉลี่ยความแตกตางของคราบจุลินทรียกอนและหลังเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล เทากับ 0.34 อางอิง

จากงานวิจัยของ Kaur et al. (2018) 
 คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกตางของคราบจุลินทรียกอนและหลังเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล

เทากับ 0.37 อางอิงจากงานวิจัยของ Kaur et al. (2018) 
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) เด็กวัยเรียนอายุ 10-12 ป ผูที่ไมแพโปรตีนในนมวัว(จากการซักประวัติ) ที่ศึกษา

อยูในโรงเรียนเขตของตำบลหนองบอ อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเปนผูยินยอมและใหความรวมมือในการวิจัย 

เกณฑการคัดออก (Exclusion Criteria) นักเรียนกลุมตัวอยางที่มีความบกพรองทางสติปญญา หรือมีปญหาเรื่องการ
เคี้ยวอาหาร หรือมีฟนผุทุกซี่ หรือมีหินน้ำลายครอบคลุมท้ังปาก 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประสิทธิผลของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP ACP) ของ

นักเรียน ประกอบดวย  
1) หมากฝร่ังท่ีมีสวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP)

2) แบบประเมินการตรวจโรคฟนผุ เปนการตรวจฟนรายซี่
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3) แบบประเมินคราบจุลินทรียบนตัวฟน เปนการตรวจประเมินดวย Debris Index โดยแบงฟนในชองปาก
ออกเปน 6 สวน (Sextants) ทำการตรวจฟนทุกซี่ในสวนนั้นๆ และบันทึกเฉพาะคาที่สูงท่ีสุดในแตละบริเวณแบบประเมินการตรวจ
โรคฟนผุ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

0 - ไมพบ 

1 - พบเล็กนอย ไมเกิน 1/3 บนตัวฟน 

2 - พบไมเกิน 2/3 บนตัวฟน และเล็กนอยใตเหงือก 

3 - พบมากกวา 2/3 บนตัวฟน และพบมากใตเหงือก 

5.3 การประเมินคุณภาพการตรวจ 
การตรวจประเมินคราบจุลินทรียบนตัวฟน และฟนผุ มีการควบคุมมาตรฐานการตรวจโดยวิเคราะหสถิติ Kappa มีผลการ

ประเมินดังนี้ 1) คาปรับมาตรฐานระหวางผู ตรวจ  (Inter – Examiner Calibration) มีคา Kappa เทากับ 0.84 2) คาปรับ
มาตรฐานตัวผูตรวจเอง (Intra – Examiner Calibration) มีคา Kappa เทากับ 0.87 

5.4 การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยกำหนดระยะเวลาในการศึกษาคนควาไว 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดำเนินการศึกษาคนควา ดังน้ี 
ระยะกอนทดลอง ผูวิจัยตรวจประเมินฟนผุ และคราบจุลินทรียบนตัวฟนของเด็กนักเรียน โดยใชชุดตรวจฟน แลวบันทึก

ผลการตรวจในแบบบันทึกผลการตรวจโรคฟนผุและแบบบันทึกคราบจุลินทรียในกลุมทดลอง 
ระยะทดลอง ผูวิจัยใหเด็กนักเรียนเคี้ยวหมากฝร่ังท่ีมีสวนผสมเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-

ACP) วันละ 2 ครั้ง (ตอนเชา และตอนกอนเลิกเรียน) ครั้งละ 1 เม็ด และเคี้ยวเปนเวลา 10 นาที โดยมีคุณครูเปนผูควบคุมดูแล 
เปนระยะเวลา 12 สัปดาห และมีการติดตามประเมินคราบจุลินทรียทุก 4 สัปดาห 

ระยะหลังการทดลอง ผูวิจัยตรวจประเมินฟนผุ และคราบจุลินทรียบนตัวฟนของเด็กนักเรียน แลวบันทึกผลการตรวจใน
แบบบันทึกผลการตรวจโรคฟนผุและแบบบันทึกคราบจุลินทรีย  

5.5 การวิเคราะหขอมูล 
การใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน ในการบรรยายขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ  

อัตราการเกิดฟนผุ อัตราการเกิดคราบจุลินทรีย 
การใชสถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราการเกิดฟนผุและอัตราการเกิดคราบจุลินทรียกอนและ

หลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) โดยการทดสอบคาดวยสถิติ 
Wilcoxon signed rank test และ Friedman test 

6.ผลการวิจัย 
จากวิเคราะหผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย คิดเปนรอยละ 66.7  และนักเรียนหญิง คิดเปน

รอยละ 33.3 และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของอัตราการเกิดฟนผุและอัตราการเกิดคราบจุลินทรียกอนและหลังได
เคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต (CPP-ACP) อธิบายไดดังนี้ 

1190



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

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

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณคราบจุลินทรียตามชวงเวลาท่ีไดรับสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต 
ชวงเวลา Mean S.D. Mean Rank df Friedman test P-value 

กอนทดลอง 0.74 0.33 3.17 

3 15.565 0.001 
สัปดาหท่ี 4 0.73 0.52 3.03 

สัปดาหท่ี 8 0.36 0.36 2.17 

สัปดาหท่ี 12 0.16 0.11 1.63 

จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนกอนทดลอง เทากับ 0.74 (S.D. = 0.33) คาเฉลี่ยปริมาณ
คราบจุลินทรียบนตัวฟนหลังการทดลอง 4 สัปดาห เทากับ 0.73 (S.D. = 0.52) คาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนหลัง
ทดลอง 8 สัปดาห เทากับ 0.36 (S.D. = 0.36) และคาเฉลี่ยปรมิาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนหลังทดลอง 12 สัปดาห เทากับ 0.16 

(S.D. = 0.11) เมื่อเมื่อทดสอบดวยสถิติ Friedman test พบวา กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด 
อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตนักเรียนมีคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และจะเห็น
ไดวามีการลดลงของคราบจุลินทรียตอเนื่องตั้งแตสัปดาหที่ 4 จนถึงสัปดาหที่ 12 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบปริมาณคราบจุลินทรียกอนและหลังไดเคีย้วหมากฝร่ังผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟต 12 สัปดาห 

ชวงเวลา Mean S.D. Wilcoxon signed 
rank test 

P-value 

กอนทดลอง 0.74 0.33 
-3.163 0.002สัปดาหท่ี 12 0.16 0.11 

จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนกอนทดลอง เทากับ 0.74 (S.D. = 0.33) และหลังไดเคี้ยว
หมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต 12 สัปดาห คาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรีย เทากับ 0.16 

(S.D. = 0.11) เมื่อทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon signed rank test พบวา กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปป
ไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตนักเรียนมีคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยฟนแทผุ(ซี่ตอคน) ตามชวงเวลาท่ีไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟส
แคลเซียมฟอสเฟต 

ชวงเวลา Mean S.D. Mean 
Rank 

df Friedman test P-value 

กอนทดลอง 1.80 1.37 2.23 

3 7.200 0.066 
สัปดาหท่ี 4 2.00 1.41 2.50 

สัปดาหท่ี 8 2.06 1.57 2.63 

สัปดาหท่ี 12 2.06 1.57 2.63 
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จากตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยฟนแทผุกอนทดลอง เทากับ 1.80 (S.D. = 1.37) คาเฉลี่ยฟนแทผุหลังการทดลอง 4 สัปดาห 

เทากับ 2.00 (S.D. = 1.41) คาเฉลี่ยฟนแทผุหลังทดลอง 8 สัปดาห เทากับ 2.06 (S.D. = 1.57) และคาเฉลี่ยฟนแทผุหลังทดลอง 
12 สัปดาห เทากับ 2.06 (S.D. = 1.57) เมื่อทดสอบดวยสถิติ Friedman test พบวา กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซนี
ฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตนักเรียนมีคาเฉลี่ยฟนแทผุไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาฟนแทผุไมเพิ่มขึ้น 

 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยฟนแทผุ(ซี่ตอคน) กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟส
แคลเซียมฟอสเฟต 12 สัปดาห 

ชวงเวลา Mean S.D. Wilcoxon signed 
rank test 

P-value 

กอนทดลอง 1.80 1.37 
-1.633 0.102 สัปดาหท่ี 12 2.06 1.57 

 

จากตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยฟนแทผุกอนการทดลอง เทากับ 1.8 (S.D.=1.37) และหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีน
ฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต 12 สัปดาห มีคาเฉลี่ยฟนแทผุ เทากับ 2.06 (S.D.=1.57) เมื่อทดสอบดวยสถิติ 
Wilcoxon signed rank test พบวา กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต 
12 สัปดาห นักเรยีนมีการเกิดฟนผุไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาฟนแทผุไมเพิ่มขึ้น 

 
7.สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

7.1 ประสิทธิผลการเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการปองกันการเกิด
คราบจุลินทรียในเด็กวัยเรียน จากผลการวิจัยพบวา ภายหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตนักเรียนมีคาเฉลี่ยปริมาณคราบจุลินทรียบนตัวฟนลดลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
เนื่องจากการเกิดคราบจุลินทรียในชองปากนั้นเริ่มจากมีไบโอฟลม (Biofilms) ที่ผิวฟนจับกันระหวางผิวน้ำลายที่คลุมอยูบนผิวฟน
กับเช้ือแบคทีเรีย แบคทีเรียในคราบจุลินทรียจะยอยสลายอาหารหลังจากท่ีบรโิภค ซึ่งทำใหเกิดกรดในชองปากข้ึน เมื่อเคี้ยวหมาก
ฝรั่งจะสามารถกระตุนใหเกิดการกำจัดเศษอาหารที่เหลือหลังจากการบริโภคอาหาร การกำจัดสวนหนึ่ งเปนเพราะการแนบสัมผัส
โดยตรงของหมากฝรั่งกับเศษอาหาร รวมกับการบดเคี้ยวและน้ำลายที่เพิ่มขึ้น จึงชวยปองกันแบคทีเรียลดการกอตัวของไบโอฟลม
แบคทีเรียในชองปาก (Wessel, 2016) และจากคุณสมบัติของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการทำให
แคลเซียมและฟอสเฟตในคราบจุลินทรียเพิ่มขึ้น เมื่อไอออนของแคลเซียมที่ของเหลวนอกเซลล (Extracellular fluid) มีความ
เขมขนมากจะทำใหผนังเซลลของเช้ือสเตรพโตคอคคัสมีสภาพซึมผานได และเกิดการสลายของเซลล สงผลใหเกิดการฆาแบคทีเรีย
หรือการหยุดยั้งแบคทีเรีย (Poureslami et al., 2017) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟรานซิสกา แมททิว ที่พบวา หมากฝรั่งสวน
ใหญที่มีสารทดแทนน้ำตาล สารตานจุลชีพ แรธาตุอื่นๆ มีผลในเชิงบวกตอการลดคราบจุลินทรีย (Matthews, 2015)   

7.2 ประสิทธิผลการเค้ียวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการปองกันการเกิดโรค
ฟนผุในเด็กวัยเรียน พบวา กอนและหลังไดเคี้ยวหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟต นักเรียนมี
การเกิดฟนผุไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาฟนแทผุไมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดฟนผุนั้นมีองคประกอบ 
4 ประการ คือ ตัวฟน น้ำตาล แบคทีเรีย และเวลา โดยแบคทีเรียยอยสลายน้ำตาลจึงทำใหเกิดความเปนกรด เมื่อความเปนกรดถึง
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จุดวิกฤต (pH นอยกวา 5.5) สงผลใหเคลือบฟนสูญเสียแรธาตุเมื่อสูญเสียแรธาตุเปนเวลานานฟนก็จะเกิดเปนรูผุขึ้น (ชุติมา ไตร
รัตนวรกุล, 2554) การควบคุมปองกันฟนผุจึงจำเปนตองดำเนินการกับปจจัยดังกลาว ซึ่งจากการทดลองดวยการเคี้ยวหมากฝรั่ง
ผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทดอะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตทุกวันนั้นชวยลดปริมาณคราบจุลินทรียได เทากับวาลดบริมาณ
แบคทีเรียในชองปากลงจึงทำใหโอกาสเสี่ยงในการเกิดฟนผุลดลงดวย และดวยคุณสมบัติของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟส
แคลเซียมฟอสเฟต ทีช่วยยับยั้งการสูญเสียแรธาตุของเคลือบฟน ชวยสงเสริมการคืนแรธาตุสูเคลือบฟน และชวยยับยั้งการเกาะตัว
ของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคฟนผุ (Samue et.al., 2018) และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของฟลูออไรดใหจับกับผิวเคลือบฟนไดดี
ยิ่งขึ้น (Poureslami et al., 2017) และยังมีรายงานวิจัยพบวา การเคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล เปนเวลา 10 นาที สามารถ
เพิ่มความเปนกรดดาง (pH) ในน้ำลายได (Hegde & Thakkar, 2017) จะเห็นไดวาจากคุณสมบัติของหมากฝรั่งท่ีชวยกระตุนใหเกดิ
การกำจัดเศษอาหาร และการไหลของน้ำลาย ทำใหเกิดการยึดเกาะของคราบจุลินทรียนอยลง และทำใหคา pH เพิ่มขึ้น ประกอบ
กับสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตที่สามารถหยุดยั้งแบคทีเรีย และชวยสงเสริมการคืนแรธาตุสูเคลือบฟน 
จึงเปนปจจัยที่สงผลใหลดโอกาสที่จะเกิดฟนผุลง 

8.ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

8.1.1 แนะนำใหผูปกครองและคุณครูใชหมากฝรั่งที่มีสวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตเปนตัวชวยเสริมประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุของเด็กนักเรียน 

8.1.2 เด็กวัยเรียนท่ัวไปสามารถใชการเค้ียวหมากฝรั่งมีสวนผสมของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียม
ฟอสเฟตเปนตัวชวยในการลดคราบจุลินทรียบนตัวฟนในชวงเวลาฉุกเฉินเรงดวนท่ีไมสามารถแปรงฟนได 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

       ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด อะมอรฟสแคลเซียมฟอสเฟตในการปองกันการเกิดโรค
ฟนผุในเด็กวัยเรียนโดยมีกลุมเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของงานวิจัยมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

  การเกิดขึ้นของสังคมผูสูงอายุทําใหวัดทางศาสนาตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการเปนผูจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ  การ
จัดกิจกรรมดานสุขภาพฉุกเฉินใหผูสงูอายุในโรงเรยีนผูสงูอายุจึงเปนสิง่ที่มีความจําเปน  การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดผล
กอนหลัง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความรูการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและประเมินทักษะการปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพของกลุมผูสูงอายุ จังหวัดพะเยา  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลแมกาจํานวน 26  คน ไดมา
จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบทดสอบกอนและหลังการเขา
รวมกิจกรรม 3) แบบตรวจสอบการปฏิบัติ 3) โปรแกรมการชวยฟนคืนชีพข้ันเวลาที่ใช 4 ช่ัวโมง ประกอบดวย การบรรยาย
คลิป แผนพับ การสาธิตและการฝกปฏิบัติ การชวยฟนคืนชีพขั้น  สถิติวิเคราะหเปนสถิติเชิงพรรณนา และ paired t-test 
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมมคะแนนเฉลี่ยของความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.000) โดยเพ่ิมขึ้นจาก  9.34, 5.90  และยังพบวาหลังการเขารวม
กิจกรรม กลุมตัวอยางมีทักษะการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานทุกคน ผลการศึกษาสามารถนํา ท่ีกิจกรรมไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืน
ที่มีลักษณะทางประชากรคลายคลึงกัน 

คําสําคัญ: การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ผูสูงอายุ  โรงเรียนผูสูงอายุ 
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Abstract 

The aging society lead to the Buddhist Monasteries established the elderly schools.     The 
health care activities are the best way for aging people in the elderly schools.  This research design was 
the one group pretest-posttest design aimed to compare mean score and evaluate the practice of basic 
life support(BLS) among older people at the Elderly Schools, Phayao Province.  Sample were twenty-six 
aging people at the elderly school in Makha Subdistrict,  selected by purposive sampling as inclusion 
criteria.  Instruments were 1) the test for pretest and post-test 2) the practical check-list  and 3) Four 
hours of basic life support program which consisted of; 50 mintiues s of lectures, self-learning from 
pamphlets; 3 hours of demonstration and practicing regarding BLS. Data were analyzed by descriptive 
statistics and paired t-test.   The study showed that after finished program, the knowledge mean score of 
BLS reveled statistically significant increase at p-value < 0.000 from 9.34.  Besides, this study revealed 
that after intervention all samples practiced basic BLS. This study should be taken this program to apply 
using for the another area which were similar as this study. 

Keywords:  basic life support, older people, the elderly school 

1. บทนํา

            แนวคิดพื้นฐานของแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ไดกําหนด
วิสัยทัศน “ผูสูงอายุเปนหลักชัยของสังคม”  โดยการบรรลุวิสัยทัศนไดกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญไว 5 ยุทธศาสตรโดย
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนานับยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553: 29-32 )    โรงเรียนผูสูงอายุนับเปนการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ตองการ
ใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิต รวมถึงยังเปนการสรางพื้นที่ในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนกิจกรรมที่สําคัญตอการดําเนินการของชีวิตชวยเพ่ิมพูน
ทักษะชีวิตที่จําเปน (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2559: 3)   การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานนับวาเปนกิจกรรมความจําเปนของสังคม
และเปนทักษะสําคัญที่จะสามารถทําใหผูสูงอายุไดชวยชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีเพ่ิมจํานวนมากข้ึนได 

จํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉินในโลก (World Health Organization, 2019: 1) และในประเทศไทยที่เพ่ิมมากข้ึน(สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2562: 1)   จํานวนผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่เพิ่มมากข้ึนนี้สาเหตุของการเสียชีวิตคือ ภาวะของหัวใจหยุด
เตนซ่ึงจากรายงานวิจัยพบวามีเพียงอัตรารอยละ 7.7 ที่รอดชีวิตซ่ึงการท่ีจะชวยใหผูที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนคือ    การชวยฟน
คืนชีพขั้นพื้นฐาน     คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมโรคหัวใจในพระบรมราชชูปถัมภระบุวาบุคคลแรกท่ีพบ
ผูปวยจะสามารถชวยชีวิตผูไดได (ปริญญา คุณาวุฒิและคณะ, 2558: 15)    งานวิจัยที่ผานมายังระบุวา คนท่ีเขารับการอบรม
สามารถชวยใหผูหยุดหายใจมีโอกาสรอดชีวิตไดมากกวาผูที่ไมรับการอบรม (Cave et al, 2011: 692)    ประกอบกับใน
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ปจจุบันสภาพสังคมในโลกเปนสงัคมผูสูงอายุ (World Health Organization, 2015: 3)  เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีพบวาเปน
สังคมผูสูงอายุ และผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน (ปราโมทย ประสาทพรกุล, 2561: 60)   นั้นหมายถึงผูสูงอายุที่
โรงเรียนสูงอายุจะไดพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถชวยบุคคลอื่นใหรอดชีวิตได 

คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมโรคหัวใจในพระบรมราชชูปถัมภไดกลาวถึงการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐานเปนกระบวนการตั้งแตการประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ การประเมินผูปวยที่หยุดหายใจ การรองขอความ
ชวยเหลือจากหนวยฉุกเฉิน การวางมือกดหนาอกดวยอัตราความลึก การคืนกลับของหนาอกและการหยุดกดหนาอก (ปริญญา 
คุณาวุฒิและคณะ, 2558: 27)     งานวิจัยที่ผานมาเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานมีการวิจัยในหลากหลายกลุมไดแก 
กลุมนักเรียนมัธยมศึกษา(Cave et al, 2011: 692; เพ็ญพักตร ไชยสงเมือง และชัจคเณค แพรขาว, 2561: 126)    นักศึกษา
พยาบาล (Roy, et al, 2015: 46) นักศึกษาแพทย (รัชยากร ลิ่มอภิชาติและคณะ, 2563: 135)  อาสาสมัคร (นิกร จันทภิลม
และฐิติภา ตั้งวานิช, 2561: 27) ประชาชนท่ีเห็นเหตุการณที่มีอายุตั้งแต 50-75 ป (Naset, et al, 2012: 124) วัยทํางาน 
(พิมพรดา  ศิริจิตตธงชัย, 2561: 38) และ ผูดูแลเด็ก(ลดาวรรณ อุบลและคณะ, 2559: 69)      สําหรับงานวิจัยที่ผานมา
เกี่ยวกับโรงเรียนผูสูงอายุในการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ พบวาเปนการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ เชน  การออกกําลัง
กาย การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน (จามรี พระสุนิต, 2561: 277; พระครูโสภณพุทธิศาสตร และคณะ, 2562: 969)   การดูแล
สุขภาพเบื้องตน (พระครูโสภณพุทธิศาสตร และคณะ, 2562: 968-969; ยุพ ิน หมื่นทิพย และคณะ, 2562: 4193-4194 ) 
การทําแผลและการปฐมพยาบาล (ยุพ ิน หมื่นทิพย และคณะ, 2562: 4194)  

สําหรับในการวิจัยนี้ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบเชิงเหตุผล (Rational Model) ซึ่งตัวแบบเชิงเหตุผลเปนที่รูจักกัน
คือ ตัวแบบความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ (KAP model)  โดยแนวคิดนี้ตั้งอยูบนสมมุติฐานท่ีวาบุคคลที่มีความรูเพิ่มมากขึ้น
จะสงผลตอทัศนคติและการปฏิบัติ (WHO, 2012: 20)  รวมกับแนวคิดของแบนดูรา(Bandura) ในการเรียนรูดวยการสังเกตุ
ตัวแบบที่ประกอบไปดวยกระบวนการต้ังใจ เก็บจํา การกระทําและการจูงใจ และการรับรูความสามารถของตนเอง ( self 
efficacy) ที่กลาวถึงแหลงของการรับรูความสามารถของตนเองมาจาก ประสบการณที่สําเร็จ การสังเกตและการเรียนรูจากตัว
แบบ การชกัจูงทางสังคมและสภาวะทางรางกาย(ประกาย  จิโรจนกุล, 2556: 73-76)  เปนฐานในการสรางกรอบการวิจัย   

ตําบลแมกา เปนพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยาเปนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในปจจุบันมีตําบลแมกา การ
จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 2 แหง    จากที่กลาวมาจะเห็นไดวายังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพในกลุมผูสูงอายุใน
โรงเรียนผูสูงอายุ  ดังน้ัน การจัดโปรแกรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุนับเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ เพราะสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษย และยังเปนการ
จัดการใหผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุดูแลสุขภาพตนเองไดซึ่งมีความสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนผูสูงอายุ สามารถ
ชวยชีวิตผูอื่นไดไดดวยและยังมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมผูสูงอายุในปจจุบัน     

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.2.1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมฝกอบรมการ

ชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
2.2.2 เพื่อประเมินการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานหลังการเขารวมโปรแกรมฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้น

พื้นฐาน 

3. สมมุตฐิานการวิจัย
ภายหลังกลุมตัวอยางเขาโปรแกรมฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานคะแนนเฉลีย่ของความรูการชวยฟนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัยงานวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดียวเปรียบเทียบกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม

ฝกอบรม ไดกําหนดพื้นท่ีศึกษาที่มีคุณสมบัติ คือเปนโรงเรียนผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลแมกาที่ไมเคยมีการอบรมเกี่ยวกับการชวย
ฟนคืนชีพ  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คํานวณขนาดตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมโดยใช  Power Analysis  โดยใชตาราง
สําเร็จรูป ของโคเฮน (Cohen, 1988: 54)  กําหนดคาระดับความเช่ือมั่น 0.05 ใหมีอํานาจการทดสอบที่ 0.85  และประมาณ
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คาขนาดการจัดทําของตัวแปร (effect size) ท่ี 0.50 ไดจํานวนตัวอยาง 22 คนและเพิ่มการสูญหายของขอมูลรอยละ 20  ได
จํานวนตัวอยางในการวิจัยจํานวน 26 คน   

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยกําหนดเกณฑคัดเขา คืออายุตั้งแต 55 ป  สามารถอาน
ออกเขียนได ไมมีปญหาเรื่องการสื่อสาร  สุขภาพแข็งแรง และยินดีเขารวมวิจัยวิจัย   และกําหนดเกณฑการคัดออกคือ ไม
สามารถรวมกิจกรรมจนจบกระบวนการ 

4.2  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.2.1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบไปดวย 

4.2.1.1 โปรแกรมฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประยุกตจากแนวคิดของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ (2559: 7-14)  มีอุปกรณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมคือ  อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมในโปรแกรมแก คลิป
การชวยฟนคืนชีพ หุนจําลองการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR manikin)  ใชเวลาดําเนินกิจกรรม 4 ช่ัวโมงรายละเอียดกิจกรรม 
คือ 1) กิจกรรมกลุมการนําเขาสูบทเรียน 10 นาที การบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาย หวัขอการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน (cardio pulmonary resuscitation: CPR 2015) ใชเวลา 20 นาที  2) การสาธิต การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 30 
นาที และ 3) การแบงกลุมฝกปฏิบัติการชวยฟนคืน 180  นาที  

4.2.1.2 แบบทดสอบ พัฒนาโดยประยุกตจากการปฏิบัติการชวยชีวิตป คศ. 2015 ของ American 
Heart Association ( AHA) Guideline Update for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency 
Cardiovascular Care 2015 (ปริญญา คุณาวุฒิและคณะ, 2558: 23-24) มี 3 สวนคือ 1) สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลมีจํานวน 
3 ขอไดแก   อายุ เพศ และลักษณะการอยูอาศัย   2) สวนที่  2 แบบทดสอบความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานจํานวน 15 
ขอมี ขอคําถาม 2 ตัวเลือก มีคะแนนรวมท้ังหมด 15 คะแนนโดยกําหนดใหตอบถูกตองกําหนดให 1 คะแนน และตอบผิด
กําหนดให  0 คะแนน   ในการแปรผลคะแนนความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน แบงเปน 3 ระดับ (Best, 1977: 174)  คือ 
ชวงคะแนน  0.00-5.00 หมายถึงระดับต่ํา  ชวงคะแนน  5.01-10.00   หมายถึงระดับปานกลาง  ชวงคะแนน  10.01-15.00 
หมายถึงดี    

4.2.1.3 แบบตรวจสอบรายการทักษะการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาขึ้นโดยประยุกตจากการ
ปฏิบัติการชวยชีวิตป คศ. 2015 ของ AHA (ปริญญา คุณาวุฒิและคณะ, 2558: 23-24)  มีจํานวน 9 ขอ แบงเปน 2 ระดับ คือ
ทําได  1 คะแนน  และทําไมได 0 คะแนน    

4.2 การทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบ  คณะผูวิจัยโดยสรางขอคําถามแลวนําใหผูเชียวชาญตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา และนําไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะทางประชากรใกลเคียงกัน หลั งจากน้ันนําแบบทดสอบความรู หา
ความเชื่อม่ันของความรูดวย KR-21 ไดคาความเชื่อม่ันความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานเทากับ 0.67  ความเชื่อมั่นของแบบ
ตรวจสอบรายการเทากับ 0.69   

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล   
4.3.1 กอนการทดลองคณะผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในการจัดทํากิจกรรม จากนั้นประสาน

กับผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษาในการเตรียมความพรอมในการวิจัยทีผู่เขารวมวิจัยสะดวกทีสุ่ดเพื่อที่จะลดการรบกวนผูเขารวม
วิจัยใหนอยท่ีสุด   

4.3.2 ทําการประชุมทีมผูชวยนักวจิัยคือ นิสิตสาขาปฏิบตัิการฉุกเฉนิการแพทยจํานวน 12 คน เพื่อระบุหนาที่
ในการเปนผูชวยนักวิจัยไดแก การชวยเก็บขอมูลกอนและหลังการวิจัย การชวยเปนวิทยากรบรรยาย และวิทยากรประจาํกลุม
การชวยฟนคืนชีพและการปฐมพยาบาล  

4.3.3 กอนการนําเขาสูกิจกรรมใหทีมนักวิจัยทําการยินยอมดวยวาจาในการเขาวิจัย เมื่อผูรวมวิจัยยินยอมและ
ใหผูชวยผูนักวิจัยทั้งหมดดําเนินการเก็บขอมลูในกลุมกอนการเขารวมกิจกรรม 

4.3.4 จากน้ันดําเนินการวิจัยคณะผูวิจัยจัดกิจกรรมเขาสูบทเรียนดวยการแนะนําทีมและวิทยากร และ
ผูเขารวมวิจัยใชเวลา 10 นาที และแจกเอกสารแผนพับใหผูเขารวมวิจัยทุกคนเพ่ือเรียนรูดวยตนเอง มีคณะผูวิจยัและผูเขารวม
วิจัย ดวยการบรรยายรวมกับการสาธิต ในหัวขอ การชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานใชเวลา 50 นาที แลวทําการแบงกลุมผูเขารวม
วิจัยฝกปฏิบัติโดยมีคณะผูวิจัยและผูชวยวิจัยทีมเปนผูที่คอยชวยเหลือแนะนําระหวางทํากิจกรรมทํากิจกรรม การชวยฟนคืน
ชีพ 3 ช่ัวโมง รวมเวลาในการทํากิจกรรมตามโปรแกรมคือ 4 ช่ัวโมง  

4.3.5 หลังจากกิจกรรมการวิจัยสิน้สุด คณะผูวจิัยจึงใหผูเขารวมวิจยัจัดทําแบบทดสอบหลังการเขารวม
โปรแกรมฝกอบรมอีกครั้งจึงสิ้นสดุการวิจัย 
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4.4 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลสวนบุคคลใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สวนเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมใชสถิตเชิงอนุมานไดแก  สถิติ Paired  t-test 

5. ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัย ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่ท้ังหมด 26 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมาก

รอยละ 84.6 อายุสวนใหญ 60-69  ป รอยละ  53.8 และสวนใหญอาศัยอยูกับลูกหลานรอยละ 57.7    สําหรับระดับความรู
ดังตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางมีความรูระดับดีหลังการเขารวมโปรแกรมเพิ่มขึ้นจากกอนการเขารวมโปรแกรมจากรอยละ 
11.00 เปนรอยละ 50.00  โดยคะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากกอนการเขารวมกิจกรรมจาก 9.34 
คะแนน เปน11.34 คะแนน   

คะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเขารวมโปรแกรมเพ่ิมขึ้นจากกอนการเขารวมกิจกรรมจาก 9.34 คะแนน เปน11.34 
คะแนน  เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติ พบวาคะแนนความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 
0.000)  โดยคะแนนเฉลี่ยของความรูหลังการเขารวมโปรแกรมเพิ่มข้ึนจากกอนการเขารวมโปรแกรมจาก 5.90 คะแนน เปน
11.20 คะแนน  เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติ พบวาคะแนน ความรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-
value < 0.000) ดังตารางที่ 1    

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับคะแนน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแตกตางคะแนนทีคะแนนความรูเกี่ยวกับ
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

          ระดับ 
การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

การรวมโปรแกรม จํานวน (รอยละ) 
กอน หลัง t p-value 

ระดับต่ํา (0.00-5.00 คะแนน) 0(0.00) 0(0.00) 
ระดับปานกลาง (5.01-10.00 คะแนน) 23(89.00) 13(50.00) -4.272 <0.001 
ระดับดี (10.01-15.00 คะแนน) 3(11.00) 13(50.00) 

X ;  S.D. 9.34; 1.16 11.19; 1.65 

ผลการเปรียบเทียบความรูรายขอพบวาหลังการเขารวมโปรแกรม กลุมตัวอยาง รอยละ 100 สามารถตอบถูกตอง 
กลาวคือทุกคนสามารถตอบขอคําถามเกี่ยวกับ “สิ่งแรกที่ผูชวยเหลือควรนึกถึงกอนการเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บ”   และ “ทาท่ี
ถูกตองในการกดนวดหัวใจคือผูชวยเหลือใชสันมือขางหน่ึงวางบริเวณคร่ึงลางของกระดูกหนาอก วางมืออีกขางหนึ่งทาบหรือ
ประสานลงไปบนมืออีกขาง”  สวนขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบคําถามไดถูกตองลดลงหลังเขารวมกิจกรรม คือจากรอยละ 
43.0 เหลือรอยละ 27.0  “อาการของผูที่หัวใจหยุดเตน”   และยังพบวาหลังการเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถาม
ไดถูกตองมากท่ีสุดจากกอนการเขารวมโปรแกรมจากรอยละ 15 เปนรอยละ 40.0  คือ “สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติเมื่อพบผูปวย 
หมดสติ ปลุกเรียกไมตื่น คือ รีบเขาไปกดนวดหัวใจ” ดังตารางที่ 2 

ผลการวิจัยดานการปฏิบัติชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานหลังการเขารวมโปรแกรมพบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติไดมาก
ที่สุดคือ “ทําการชวยหายใจโดยการเปาปาก  2 ครั้ง” และ “ทําการกดอกชวยฟนคืนชีพ ใชอัตราการกดหนาอก 30 ครั้ง ตอ
การชวยหายใจเปน 2 ครั้ง”  ในขณะที่การปฏิบัตินอยสุดคือ   “กดหนาอกดวยความเร็ว อยางนอย 100 ครั้ง/นาที    แต
ไมควรเกิน 120 ครั้งตอนาที”  และ “ยืดไหลเหยียดแขนตรง หลังตรง โนมตัวและปลอยน้ําหนักตัวลงสูมือในแนวตั้งฉากกับตัว
ผูปวย และกดมือลงในแนวด่ิง ไมโยกตัว กดใหลึกอยางนอย 2 น้ิว (5 ซม) แตไมควรลึกเกิน 6 ซม. ( 2.4 นิ้ว )” ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 
รายการ จํานวน(รอยละ) 

กอน หลัง 
1. ความหมายของการชวยฟนคืนชีพข้ันฟนฐาน 24.0(92.0) 25.0(96.0) 
2. การประเมินอาการผูที่หมดสติ 22.0(85.0) 21.0 (80.0) 
3. CPR (ซีพีอาร) เรียกอีกช่ือหน่ึงวา การนวดหัวใจผายปอดกูชีพ 22.0 (85.0) 25.0 (90.0) 
4. สาเหตุของการหยุดหายใจ 20.0 (76.0) 24.0 (92.0) 
5. อาการของผูทีห่ัวใจหยุดเตน 11.0 (43.0) 7.0 (27.0) 
6. สิ่งแรกท่ีผูชวยเหลือควรนึกถึงกอนการเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บ 25.0 (96.0) 26.0(100.0) 
7. สิ่งแรกท่ีควรปฏิบตัิเมื่อพบผูปวย หมดสติ ปลุกเรียกไมตื่น คือ รบีเขาไปกดนวดหัวใจ 4.0 (15.0) 12.0 (40.0) 
8. หมายเลขโทรศัพทของหนวยแพทยฉุกเฉิน 1669 22.0 (85.0) 25.0 (96.0) 
9. วิธีการปลุกเรยีกผูปวยหมดสติเปนการปลุกเรียกท่ีดีทีสุ่ดคือการใชเสียง 3.0 (12.0) 5.0 (19.0) 
10.การกดนวดหัวใจควรจัดใหผูปวยนอนราบบนท่ีนอนหรือพ้ืนนุมเพื่อปองกันผูปวยปวดหลัง 5.0 (19.0) 11.0 (42.0)
11.ทาท่ีถูกตองในการกดนวดหัวใจคือผูชวยเหลือใชสันมือขางหน่ึงวางบริเวณครึ่งลางของ
กระดูกหนาอก วางมืออีกขางหน่ึงทาบหรือประสานลงไปบนมืออีกขาง 

22.0 (85.0) 26.0(100.0) 

12.ทาพักฟนท่ีเหมาะสมหลังการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน คือ

17.0 (65.0) 25.0 (96.0) 

13.อาการเจ็บแนนหนาอกเปนอาการอันตรายจากการวางมือผิดตําแหนงขณะกดนวดหัวใจ 5.0 (19.0) 11.0 (42.0)
14.สาเหตุที่พบบอยของภาวะหยุดหายใจ คือ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 19.0 (73.0) 23.0 (88.0) 
15.อัตราสวนที่เหมาะสมของการกดนวดหนาอกตอการชวยหายใจ คือ 30 ตอ 2 22.0 (84.0) 25.0 (96.0) 

ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.ตรวจดูความปลอดภัย 24 92.0 
2.เริ่มทําการกดหนาอกใหเร็วที่สุด โดยวาง สนมือ 2 ขางซอนกันบริเวณก่ึงกลางหนาอก 24 92.0 
3. ยืดไหลเหยียดแขนตรง หลังตรง โนมตัวและปลอยนํ้าหนักตัวลงสูมือในแนวต้ังฉากกับตัว
ผูปวย และกดมือลงในแนวดิ่ง ไมโยกตัว กดใหลึกอยางนอย 2 น้ิว (5 ซม) แตไมควรลึกเกิน 6 
ซม. ( 2.4 นิ้ว ) 

20     77.0 

4.กดหนาอกดวยความเร็ว อยางนอย 100 ครั้ง/นาที    แตไมควรเกิน 120 ครั้งตอนาที 16  62.0 
5.ปลอยใหทรวงอกผูปวยคืนตัวใหสุด ไมกดคาง และกดหนาอกติดตอกันจนครบ 30 ครั้ง (ตอง
ไมพักมือหรือปลอยน้ําหนักไวบนหนาอกผูบาดเจ็บกอนการปมในครั้งตอไปตองปลอยให
หนาอกยกตัวขึ้นสุดกอนกดในครั้งตอไปนั้นเอง)

24  92.0 

6.เปดทางเดินหายใจดวยวิธีกดหนาผากเชยคางแหงนหนา 24  92.0 
7.ทําการชวยหายใจโดยการเปาปาก  2 ครั้ง 26  100.0 
8.ทําการกดอกชวยฟนคืนชีพ ใชอัตราการกดหนาอก 30 ครั้ง ตอการชวยหายใจเปน 2 ครั้ง 26 100.0 
9.หากมีผูชวยเหลือเพียงคนเดียวใหกดนวดหัวใจกระท่ังผูปวยกลับมามีสติ หรือรถพยาบาลมาถึง
ที่เกิดเหตุ

23 88.0 

 5.2 การอภิปรายผล     ความรูเก่ียวกับการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวาภายหลังการเขารวม
โปรแกรมกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเพิ่มขึ้นถึง 1.85 คะแนน โดยพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 
<0.001)  เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝกโดยขึ้นจาก 9.34 คะแนน เปน 11.19 คะแนน  สาเหตุที่คะแนนความรูดานการชวย
ฟนคืนชีพเพิ่มขึ้นเปนเพราะกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมนี้ไดรับความรูการชวยฟนคืนชีพ ทั้งการบรรยาย  การสาธิต CPR 
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การฝกปฏิบัติจริง ไดเห็นตัวแบบจากสัญลักษณ (symbolic model) การดูสาธิตทําจากหุนจําลอง และตัวแบบที่เปนคําสอน 
จากแผนพับความรู (instruction)  จากตัวแบบท่ีหลากหลายทําใหเกิดการตั้งใจ สูเปนกระบวนการจํา การเปลี่ยนแปลงใน
ความคิดเกิดเปนความรูขึ้น ดังที่แบนดูรา ไดกลาวไว (ประกาย  จิโรจนกุล, 2556: 73-76)     ผลการศึกษาที่ไดนี้สอดคลองกับ
การศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษา (เพ็ญพักตร ไชยสงเมือง และชัจคเณค แพรขาว , 2561: 128)  นักศึกษาพยาบาล (Roy, et 
al, 2015: 47)  อาสาสมัคร (นิกร จันทภิลมและฐิติภา ตั้งวานิช, 2561: 31) วัยทํางาน (พิมพรดา  ศิริจิตตธงชัย, 2561: 3) และ
สอดคลองกับการศึกษาของรัชยากร ลิ่มอภิชาติและคณะ (2563: 135)   ในกลุมนักศึกษาแพทย ที่พบวาพบวาคะแนนเฉลี่ย
ความรูเกี่ยวกับการชวยฟนคืนชีพ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

5.3 สรุป  โปรแกรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานโปรแกรมไดทําใหคะแนนความรูการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน หลัง
การเขารวมโปรแกรมเพิ่มขึ้นจากกอนเขารวมกิจกรรม 1.85 คะแนนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001)   โดยทําให
กลุมตัวอยางทุกคนมีความรูในขอคําถามการประเมินผูปวยอันดับแรกและการจัดทาที่ถูกตองในการกดหนาอกเพื่อชวยหายใจ  
และทําใหนอกจากน้ีหลังการเขาโปรแกรมผูเขารวมกิจกรรมสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานไดทุกคน 

5.4 ขอเสนอแนะ   โปรแกรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุมผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุตําบลแมกา จังหวัด
พะเยา  ไดสงผลตอคะแนนที่เพิ่มขึ้นของการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานทําใหกลุมตัวอยางสามารถปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐานไดทุกคน ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําโปรแกรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานในพื้นที่ และพื้นที่อื่นที่มีลักษณะ
ทางประชากรคลายคลึงกัน ควรนํากิจกรรมไปประยุกตใชในพื้นที่ตอไป  

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง “คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย” 

ครั้งนี้ และที่สําคัญอยางย่ิงคือผูเขารวมวิจัยทุกทาน เจาอาวาสวัดแมกาโทกหวาก นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขชุมน ผูนําชุมชน ท่ีกรุณาเปนผูชวยเหลือจนงานวิจัยนี้สิ้นสุด 

7. เอกสารอางอิง (References)
กรรณิกา เรือนจันทร , เอกชัย กันธะวงศ และ ชยธิดา ไชยวงษ. การพัฒนาหลักสตูรการอบรมเรื่อง “การปฐมพยาบาลผูปวย

ฉุกเฉิน” สําหรับชุมชนดอนแก ว อ. แมริม จ. เชียงใหม. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต, 2563: 7(1), 184-193.  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.(2554).  แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552. คนเมื่อ 01 มิถุนายน 2563 จาก 
http://www.dop.go.th/download/laws/law_th_20152309144546_1.pdf 

จามรี พระสุนิต.  การสงเสรมิสุขภาวะผูสูงอายุในโรงเรยีนผูสูงอายุ ชุมชนดงมะดะ จังหวดัเชียงราย. วารสารการวิจัยเชิง
พ้ืนที่, 2561: 10(4), 270-279. 

นิกร จันทภิลมและฐิติภา ตั้งวานิช.  ผลของโปรแกรมสงเสรมิสมรรถนะตนเองตอความสามารถในการใหบริการฉุกฌฉินของ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย. วารสารพยาบาลและสุขภาพ, 2561: 12(1). 24-34. 

ปราโมทย ปราทพรกุลและคณะ. (2561).  รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2560.  นครปฐม: สถาบันวิจัยประชกร
และสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ปริญญา คุณาวุฒ,ิ นลินาสน ขุนคลายและบวร วิทยชํานาญกุล.(บรรณาธิการ).  สรุปแนวทางปฏิบัติการชวยชีวิต ป ค.ศ.
2015.  กรุงเทพ: บจก.ปญญามิตร การพิมพ.  

ประยงค  จันทรแดง. การดูแลผูสงูอายุตามแนวพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนผูสูงอายุในวัดเขตตตาํบลแมกา อ.เมือง จ.พะเยา. 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2561: 26(52), 28-48. 

ประกาย จโิรจนกลุ. (2556).  แนวคิดทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพและการนํามาใช. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชากการ
สถาบันบรมราชชนก. 

พระครโูสภณพุทธิศาสตร, พระปลดับุญเจดิ สุจติฺโต, พระปลัดบญุเจดิ สุจิตโฺต, พระเทิดศักด์ิ สตฺตินฺธโร, นพดล ดีไทยสงค และ
เกษม แสงนนท. โรงเรียนผูสูงอายุการจัดการสุขภาวะและสวสัดิการผูสูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   วารสาร
มหาจุฬานาคทรรศน, 2562: 6(2), 960-972. 

1201



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ยุพิน หมื่นทิพย, มนันชยา จิตตรัตน และปยพร พรหมแกว. เสนทางและผลการพ ัฒนาหลักสูตรสูโรงเรยีนผูสูงอายุตนแบบ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช. วารสารมหาจฬุานาครทรรศน, 2565: 6(9), 4184-4198. 

พิมพรดา  ศิริจติตธงชัย. การพัฒนาความรูความเขาใจของเจาหนาที่กรมควบคุมโรคกับการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการ
ใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาอัตโนมัติ.  วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, 2561: 7(2). 35-41. 

เพ็ญพักตร ไชยสงเมือง และชัจคเณค แพรขาว.   ผลของโปรแกรมการสอนการชวยเหลือข้ันพ้ืนฐานภาวะหัวใจหยุดเตน 
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข, 2561: 28(2), 118-131. 

รัชยากร ลิม่อภิชาต, อักษร พูลนติพิร, อัจฉริยาพร พลรัตนและปรนชุ  ชัยชูสอน. การคงอยูของความรูเรื่องการชวยฟนคืนชีพ
ภายหลังการเรยีนรูแบบทีมของนกัศึกษาแพทยช้ันปท่ี 6. วิสัญญีสาร, 2563: 46(3), 133-140.  

ลดาวรรณ อุบล, ทัศนี ประสบกิตติคุณ, อรณุรตัน ศรีจันทรนิตย และชดชนก วิจารสรณ.  การสอนชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานดวยวีดี
ทัศนสําหรับผูดูแลผูปวยเด็กที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน. J NURS SCI, 2559: 34(3) 66-78.   

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. (2562).  แผนหลักการแพทยฉุกเฉินฉบับท่ี 3.1 พ.ศ. 2562-2565.  กรุงเทพ: บริษัทอัลทิ
เมทพร้ินติ้ง.  

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ. (2559).  คูมืออาสาสมัครฉุกเฉิน. นนทบุรี: สถาบันการแพทยฉุกเฉนิ. 
Best J.W. (1977).  Research in education.  New Jersey: Prentical-Hall Inc. 
Cave DM., Aufderheide, TP., Beeson, J., Ellison, A., Gregory, A., Hazinski, MF. & et. al. Importance and 

Implementation of Training in Cardiopulmonary Resuscitation and Automated External 
Defibrillation in Schools. Circulation, 2011 : 123(6), 691-706. 

Cohen J. (1988).  Statistical power analysis for behavioral sciences.  New Jersey: Hillsdale. 
Naset, A., Birkes., TS., Furunes, T., Myklebust, H., Mykletun, RJ. & Odegaard, S. A randomized trial on 

elderly laypersons’s CPR performance in realistic cardiac arrest simulation.  Acta Aneaesthesiol 
Scan, 2012: 56, 124-135. 

Roy,  R., Ravidra, HN., & Jain, PK.  Impact of health awareness programme on knowledge and practice 
regarding revised protocol of delivering cardiopulmonary resuscitation(CPR) among nursing 
students.  International Journal of Nursing Education, 2015: 7(2). 44-48.  

World Health Organization. (2019)  Emergency care and trauma care.  [March 13, 2020] Retrieved from: 
https://www.who.int/emergencycare/en/ 

World Health Organization. (2010). Global status report on non-communicable diseases  2010.  
Geneva: World Health Organization. 

World Health Organization. (2012). Health education: theoretical concepts, effective strategies and 
core competencies: a foundation document to guide capacity development of health 
educators. Geneva: World Health Organization. 

1202



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 
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กมลรัตน ทองสวาง1* สุวารี คําศิริรักษ1 ยุภดี สงวนพงษ2 และธนาวิทย กางการ3 
1กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ

2กลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวน 359 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต (R=.986) และแบบประเมิน EQ. (R=.
983) วิเคราะหขอมูลดวย รอยละ คาเฉลี่ย S.D. ANOVA และ สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ต่ํากวาคนทั่วไป รอยละ 38.71 อายุ สถานภาพสมรสของบิดามารดา และ
เพศ สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ไดรอยละ 0.43 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 
.000) โดยสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ คือ   Y = 2.825 + .030X1 + -.035X2 + -.125X3        

คําสําคัญ: ภาวะสุขภาพจิต ปจจัยทํานายภาวะสุขภาพจิต นักศึกษาพยาบาล 

Factors Influencing the Mental health status of Undergraduate Nursing 
Students, Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University 

Kamonrut Tongsawang1,*, Suwaree Kamsirirak1, Yupahdi Sanguanphong2 and   
Thanawit Kangkarn3 

1Mental Health and Psychiatric Nursing Program. Chaiyaphum Rajabhat University 
(Nursing) 2Pediatric and Adolescent Nursing Program. Chaiyaphum Rajabhat University 

(Nursing) 3Social Studies Program. Chaiyaphum Rajabhat University (Education) 
*tongsawangk@hotmail.com

Abstract 

The objectives of this research were to study the mental health status and factors influencing 
the mental health status of the nursing students, Chaiyaphum Rajabhat University. The sample were 359 
nursing students. The research tool was questionnaires. The research results appeared as following: The 
mental health status of nursing students 38.71% lower than the general population and The factors 
influencing the mental health status of the nursing students were found that age, marital status of 
parents and sex co-forecast the mental health status of the nursing students by 0.43 percent with 
statistical significance (P-value = .000)., Which the equation is Y = 2.825 + .030X1 + -.035X2 + -.125X3. 

Keywords: the mental health status, factors influencing the mental health status, nursing student 

1203



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

1. บทนํา

การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขและสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของ
ประเทศชาติ ในปจจุบันการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ . 2560-2564) 
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) โดยยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-11 ทั้งนี้จะเห็นไดวา สถาบันการศึกษานั้นมีบทบาทสําคัญในการเตรียมคนซ่ึงถือวา“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
สถาบันการศึกษาจะสงเสริมบุคคลที่จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกไปเปนบุคคลที่เปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่งมุงเนนการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การหลอหลอมให
คนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดี
ตอสังคมสวนรวมซึ่งพรอมจะตอสูสรางสรรคสิ่งใหมที่มีคุณคา เปนผูนําเปนนักคิดที่ใชสติปญญาอยางเต็มที่และมีอุดมคติเพื่อ
อนาคตท่ีดีกวาอยางแทจริง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนตอไป  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนสวนหนึ่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ซึ่ งเปน
สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2560) โดยนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนเยาวชนท่ีกาวเขามารับการศึกษาโดยตรงดานการดูแลสุขภาพและอนามัยและกําลังจะกาวเขาสู
การเปนพยาบาลวิชาชีพ มีหนาที่ในการดูแล ปองกัน สงเสริม และรักษาสุขภาพอนามัยแกประชาชนและผูมารับบริการ
โดยทั่วไป นักศึกษาพยาบาลเปนบุคลากรทางสุขภาพที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูและฝกฝนใหเปนผูมีความรูความ
เขาใจและมีศักยภาพในการสรางเสริมสุขภาพจิตตนเองเพื่อดํารงไวซึ่งการเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่ดี เปนแบบอยางสรางเสริมให
ผูรับบริการมีสุขภาพจิตที่ดี  ในขณะเดียวกันในชวงวัยของนักศึกษาเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนา โดยอายุเฉลี่ยพบวายัง
อยูในชวงวัยของวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตน ซึ่งถือวาเปนชวงวัยเปลี่ยนผานที่สําคัญ นอกจากจะเผชิญปญหาดาน
รางกายและพฤติกรรมแลว นักศึกษายังตองเผชิญกับความคาดหวังของผูปกครองและสังคมในบทบาทของการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งความคาดหวังของอาจารยที่มีตอความคาดหวังความสามารถของนักศึกษา ซึ่ งเปนสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลซึ่งตองมีความรับผิดชอบสูง รวมทั้งบุคลิกภาพที่แตกตางกันจาก
ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้สงผลกอใหเกิดความเครียด มีปญหาในการปรับตัว หากไมไดรับการชวยเหลือ
และดูแลอยางเหมาะสมความเครียดดังกลาวก็จะกอตัวนําไปสูการมีภาวะสุขภาพจิตที่ผิดปกติเกิดขึ้นได (Chris, Martin, & 
Marianne, 2011 ; Jimenez, Navia-Osorio & Diaz, 2010)  จากการทบทวนวรรณกรรมไดพบวามีการตระหนักถึง
ความสําคัญของภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลทั้งในประเทศไทย (พูนศรี ศรีสะอาด, 2554; สุมาลี จูมทอง, ดุษฎี โยเหลา, งาม
ตา วนินทานนท และ สธญ ภูคง, 2552) และตางประเทศ (Chris, Martin, & Marianne, 2011; Luo & Wang, 2009) ซึ่งให
ความสําคัญในการศึกษาถึงหลาย ๆ มิติขององคความรูที่จะมาอธิบายถึงสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลท่ีทํามาอย าง
ตอเนื่อง เพราะสภาพสังคม บริบทสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางหลากหลายและรวดเร็ว เหตุปจจัยที่นําไปสูการเกิด
ปญหาสุขภาพจิตจึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน   

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความฉลาดทางอารมณเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิตและสามารถ
ทํานายสภาวะสุขภาพจิตไดอยางมีนัยสําคัญที่ .05 (จิณหจุฑา ชัยเสนา ดาลลาส , สายใจ พัวพันธ, ดวงใจ วัฒนสินธ, 2558) 
นอกจากน้ี   ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพจิต คือ เพศ ช้ันป และภูมิลํา เนา (วรัชฌา  คุณาดิศร        
และจารุรินทร ปตานุพงศ, 2553) จะเห็นไดวาการศึกษาปญหาสุขภาพจิตเปนเรื่องที่ควรศึกษาอยางตอเนื่องและขอมูลตองมี
ความทันสมัยอยูเสมอ เพราะขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งรางกาย
และจิตใจของนักศึกษาพยาบาลไปพรอมๆกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ผูวิจัยซึ่งเปนอาจารย กลุมสาขาวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จึงเห็นความสําคัญในการท่ีจะตองเฝาระวังการเกิดปญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาเปนแนวทางในการ
ดูแล เฝาระวังและหาแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพของ
สถาบัน อันเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตอไป  
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2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันป ภูมิลําเนา สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
รายไดเฉลี่ยครอบครัว คาใชจายของนักศึกษาตอเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม ความฉลาดทางอารมณ 

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันป ภูมิลําเนา สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายไดเฉลี่ยครอบครัว  คาใชจายตอ
เดือน เกรดเฉลี่ยสะสม และความฉลาดทางอารมณ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 

2. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันป ภูมิลําเนา สถานภาพสมรสของบิดามารดา  รายไดเฉลี่ยครอบครัว คาใชจาย
ของ นศ.ตอเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม และความฉลาดทางอารมณ สามารถพยากรณภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิได 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรคือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 359 คน 
กลุมตัวอยาง คือ ศึกษาจากประชากร นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 ช้ันปท่ี 1–4  จํานวน 359 คน  

4.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
4.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

             สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ช้ันปที่ศึกษา ภูมิลําเนา สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา รายไดเฉล่ียของครอบครัว คาใชจายของนักศึกษาตอเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม 

      สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHI - 66) ในดานสภาพจิตใจ ดานสมรรถภาพ
ของจิตใจ ดานคุณภาพของจิตใจ และดานปจจัยสนับสนุน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา จํานวน 66 ขอ โดย
แบงระดับความรูสึก ออกเปน 4 ระดับ คือไมเลย เล็กนอย มาก และมากที่สุด คําถามมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ 

การแปลผล ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย 66 ขอ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 198 คะแนน สามารถนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กําหนดดังน้ี 

คะแนน 143 – 198 คะแนน   หมายถึง สุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป (good) 
คะแนน 122 – 142 คะแนน  หมายถึง สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป (fair) 
คะแนน 121 คะแนนหรือนอยกวา  หมายถึง สุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป (poor) 

สวนที่ 3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับอายุ 18-25 ป ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 52 ขอ โดยแบงระดับความรูสึกออกเปน 4 ระดับ คือ ไมจริง จริงบางคร้ัง 
คอนขางจริง และจริงมาก คําถามมีทั้งขอความทางบวกและทางลบ 

การแปลผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ โดยรวม รายดาน ดี เกง สุข ในกลุมประชากร อายุ 18-25 ป 
(กรมสุขภาพจิต,2543) รายละเอียดดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  การแปลผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ โดยรวม และรายดาน 
องคประกอบความฉลาดทางอารมณ ตํ่ากวาปกติ เกณฑปกต ิ สูงกวาปกต ิ

คะแนนรวม <138 138 - 170 >170 
1. องคประกอบดาน ดี <48    48 – 58 >58 

     1.1 ควบคุมอารมณ <14 14 – 18 >18 
1.2 เห็นใจผูอื่น <16 16 – 20 >20 
1.3 รับผดิชอบ <17 17 – 23 >23 

2. องคประกอบดาน เกง <45 45 – 59 >59 
2.1 มีแรงจูงใจ <15 15 – 21 >21 

  2.2 ตัดสินใจและแกปญหา <45 14 – 20 >20 
           2.3 สัมพันธภาพกับผูอื่น <15 15 – 21 >21 

3. องคประกอบดาน สุข <42 42 – 56 >56 
    3.1 ภูมิใจในตนเอง <9 9 – 13 >13 
     3.2 พึงพอใจในชีวิต <16 16 – 22 >22 

   3.3 สุขสงบทางใจ <15 15 – 21 >21 

 4.2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      ผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHI - 66) ของกรมสุขภาพจิต และแบบประเมิน

ความฉลาดทางอารมณสําหรับอายุ 18-25 ป ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหน่ึง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามเก่ียวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย 
(TMHI - 66) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .986 และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .983 

4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การทําวิจัยครั้งนี้ผานการพิจารณาและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง  
      ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการขอเก็บขอมูล

จากนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561จํานวน 359 คน ผูวิจัยไดช้ีแจงใหผูรวม
โครงการวิจัยทราบถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยพรอมทั้งอธิบายรายละเอียดของแบบประเมินจนเขา ใจ  
และไดขอความรวมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามขอมูลสวนตัว รวมกับแบบสอบถามเก่ียวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต
คนไทย (TMHI - 66) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับอายุ 18-25 ป 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้นักศึกษาผูรวมโครงการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามและแบบ
ประเมินหรือขอยกเลิกไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูลที่ไดจะนําเสนอเปนภาพรวมโดยไมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในทุก
กรณี แตนักศึกษาสามารถขอใชผลการประเมินสวนตน ใหเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล  ผูวิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณและความครบถวนของขอมูล  

4.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลหาคาความถี่  รอยละ ในการหาคาคะแนนภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา

พยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) การ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression) และคัดเลือกตัวแปรเขาสมการแบบหลายขั้นตอน (Stepwise 
selection) เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
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5. ผลการวิจัย 
 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน พบวาเปนเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.1 อายุ 21 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 31.2 ศึกษา ช้ันปที่ 3 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.5 ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.0 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนรายได จํานวน 10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.5 คาใชจายของ
นักศึกษาตอเดือน คาใชจาย จํานวน 5,001 – 6,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.1 เกรดเฉลี่ยสะสม เกรดเฉลี่ย 3.00-
3.49 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.1   
  2. ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยรวม พบวา ภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร แยกตามระดับคะแนนดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต สวนมาก 
มีระดับภาวะสุขภาพจิตตํ่ากวาคนท่ัวไป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 38.71 รองลงมา มีระดับภาวะสุขภาพจิตมากกวาคน
ทั่วไป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 33.14 และมีระดับภาวะสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 
28.13 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล 
              ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จําแนกตามระดับคะแนนและระดับภาวะสุขภาพจิต 

ระดับคะแนน ระดับภาวะสุขภาพจิต จํานวน (คน) รอยละ 
143-198 คะแนน มากกวาคนท่ัวไป 119 33.14 
122-142 คะแนน เทากับคนทั่วไป 101 28.13 
121 คะแนนหรือนอยกวา ต่ํากวาคนท่ัวไป 139 38.71 

รวม 359 100.0 
 

  3. ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ พบวา ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
โดยรวม สวนมากเทากับคนทั่วไป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 50.42  รองลงมาคือต่ํากวาคนทั่ว ไป จํานวน 170 คน คิด
เปนรอยละ 47.35 และมากกวาคนทั่วไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.23  รายดาน ดานสุข มากท่ีสุด คือ เทากับคนท่ัวไป 
จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 72.14 รองลงมา คือ ดานเกง เทากับคนทั่วไป จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 69.92 และ
ดานดี ต่ํากวาคนท่ัวไป จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 58.50 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของนักศึกษาพยาบาล  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
              ราชภัฏชัยภูมิ จําแนกตามระดับความฉลาดทางอารมณ โดยรวมและรายดาน 
ความฉลาดทางอารมณของ

นักศึกษาพยาบาล 
 

ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาล 
ต่ํากวาคนท่ัวไป เทากับคนทั่วไป มากกวาคนทั่วไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับคะแนนโดยรวม 170 47.35 181 50.42 8 2.23 
1. ดานด ี 210 58.50 132 36.77 17 4.74 
2. ดานเกง 
3. ดานสุข  

93 
96 

25.90 
26.74 

251 
259 

69.92 
72.14 

15 
4 

4.18 
1.11 

 
 4. ผลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาล 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา ภาวะสุขภาพจิต และความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มี
ความสัมพันธกันทางบวก (r = .110, sig < .05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ และช้ันป มีความสัมพันธทางบวก
กับภาวะสุขภาพจิต (r = .110, sig < .01 และ r = .418, sig < .01 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพศและ
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สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีความสัมพันธทางลบกับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาพยาบาล (r = -.113, sig < .05 
และ r = -.112, sig < .05)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธของระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะสขุภาพจิต และความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา 
              พยาบาล หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ 

เพศ อายุ ชั้นป ภูมิลําเนา สถานภาพ
สมรสของ
บิดา
มารดา 

รายได คาใชจาย เกรด
เฉลี่ย 
สะสม 

สุขภาพจิต ความ
ฉลาด
ทาง

อารมณ 
เพศ 1 - .009 -.021 .085 -.073 -.004 -.016 -.048 -.113* 
อาย ุ .047 .745** -.133* .055 .062 .153** -.066 .299** .121* 
ช้ันป 1 1 -.158** .085 .044 .059 -.120* .418** .067 
ภูมิลําเนา 1 -.081 -.031 .076 .129* -.072 -.090 
สถานภาพ
สมรสของ
บิดามารดา

1 -.064 .012 .020 .057 -.112* 

รายได 1 .219** .062 -.043 .029 
คาใชจาย 1 -.069 -.027 .086 
เกรดเฉลี่ยฯ 1 -.036 .098 
สุขภาพจิต 1 .110* 
ความฉลาด
ทางอารมณ

1 

5. ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา อายุ สถานภาพสมรสของบิดามารดา และเพศ สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = .000) ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรของภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลไดรอยละ 0.43 (R2 = .043) ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P-value 

B Std. Error 
(Constant) 2.825 .127 22.204 .000 
อาย ุ .030 .013 2.351 .019 
สถานภาพสมรสฯ -.035 .014 -2.465 .014 
เพศ -.125 .055 -2.273 .024 

6. สรปุผลการวิจัย

1. ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎชัยภูมิ แยกตามระดับคะแนนดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต พบวา มีภาวะสุขภาพจิตตํ่ากวาคนท่ัวไป จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 
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38.71 รองลงมา มีภาวะสุขภาพจิตมากกวาคนทั่วไป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 33.14 และมีภาวะสุขภาพจิต เทากับคน
ทั่วไป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28.13         

2. ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา อายุ สถานภาพของบิดามารดา และเพศ ที่สามารถรวมกันทํานายภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value = .000) ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรของปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไดรอยละ 0.43 (R2 = 
.043) สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังตอไปนี้ 

      Y = 2.825 + .030X1 + -.035X2 + -.125X3 

7. อภิปรายผลการวิจัย

1. ภาวะสุขภาพจิต
ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ พบวาคาระดับคะแนนดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต คาระดับคะแนนที่มากที่สุดคือ มีภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป คิดเปน
รอยละ 38.71 รองลงมา มีภาวะสุขภาพจิตมากกวาคนท่ัวไป คิดเปนรอยละ 33.14 และมีภาวะสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป คิด
เปนรอยละ 28.13 จากผลการวิจัยที่พบวา ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สวนมากมีภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป คิดเปนรอยละ 38.71 ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะวา นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนเยาวชนท่ีกาวเขามารับการศึกษาโดยตรงดานการ
ดูแลสุขภาพและอนามัยและกําลังจะกาวเขาสูการเปนพยาบาลวิชาชีพ มีหนาท่ีในการดูแล ปองกัน สงเสริม และรักษาสุขภาพ
อนามัยแกประชาชนและผูมารับบริการโดยทั่วไป ในขณะเดียวกันในชวงวัยของนักศึกษาเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนา 
โดยอายุเฉลี่ยพบวายังอยูในชวงวัยของวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตน ซึ่งถือวาเปนชวงวัยเปลี่ยนผานที่สําคัญ อันไดแก
สภาพรางกายและจิตใจอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลง มีอารมณออนไหวงาย ตองการความรัก ความเขาใจและต องการท่ี
ปรึกษาเพื่อความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งตองใชการปรับตัวเพื่อใหดําเนินชีวิตในชวงวัยนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากจะเผชิญ
ปญหาดานรางกายและพฤติกรรมแลว นักศึกษายังตองเผชิญกับความคาดหวังของผูปกครองและสังคมในบทบาทของการเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งความคาดหวังของอาจารยที่มีตอความคาดหวังความสามารถของนักศึกษา ซึ่งเปนสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลซึ่งตองมีความรับผิดชอบสูง รวมทั้งบุคลิกภาพที่แตกตางกันจาก
ประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน สิ่งตางๆเหลานี้สงผลกอใหเกิดความเครียด มีปญหาในการปรับตัว หากไมไดรับการชวยเหลือ
และดูแลอยางเหมาะสมความเครียดดังกลาวก็จะกอตัวนําไปสูการมีภาวะสุขภาพจิตที่ผิดปกติเกิดขึ้นได (Chris, Martin, & 
Marianne, 2011; Jimenez, Navia-Osorio & Diaz, 2010) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี ชุมบัวทอง (2553) ซึ่งศึกษา
ภาวะสุขภาพจิตและความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพช้ันปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 301 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามสุขภาพท่ัวไป GHQ-28 (General health questionnaire-28) กลุมตัวอยางเลือกโดยการสุมจากกลุมการเรียน 
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยมีปญหาสุขภาพจิตมากที่สุดรอยละ 56.0  

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิต
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิต ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบวา มีตัวแปร อายุ สถานภาพสมรสของบิดามารดา และเพศ  ที่รวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value = .000) ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรของปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาลไดรอยละ 0.43 (R2 = .043) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรัชฌา คุณาดิศร และจารุรินทร ปตานุพงศ (2553) ได
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพจิต พบวา เพศ ช้ันป และภูมิลําเนา สามารถสงผลตอภาวะ
สุขภาพจิตได ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐินี ดีแท (2557) ไดศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
สุขภาพจิตของ นักศึกษาช้ันป ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัย พบวา ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาช้ันปที่ 
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4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยูในระดับสูงกวาปกติในทุก ๆ ดาน และเมื่อใชการวิเคราะหความถดถอย พบวา มีกลุม
ตัวแปรพยากรณ 2 ตัว ที่มีนัยสําคัญของการพยากรณสุขภาพจิตของนักศึกษาช้ันป ที ่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบรรยากาศในการเรียนการสอน ทั้งนี้อันเน่ืองมาจากภาวะสุขภาพจิตที่ดี หรือภาวะความสุขที่ลึกล้ํา
เกินกวาที่ตามองเห็น คือ คุณงามความดี ความสุขจากคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น มีศรัทธาในสิ่งท่ีดี
งาม มีปญญาที่ทําใหรูจักการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและมี
ความสุข  

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาล  

ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร เพื่อทราบความคิดเห็นของนักศึกษา และบุคลากรตอการบริหารจัดการศึกษา 
8.2 การศึกษาการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล จากขอคนพบของงานวิจัยที่

พบวาภาวะสุขภาพจิตพบวามากที่สุดคือ ต่ํากวาคนท่ัวไป คิดเปนรอยละ 38.71 
8.3 การศึกษาการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ดานดี จากขอคนพบของงานวิจัย

ที่พบวาระดับความคิดความฉลาดทางอารมณต่ําสุด คือความฉลาดทางอารมณ ดานดี 

9. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนอุดหนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปงบประมาณ 2561 การวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยการ

อนุเคราะหของทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผูอํานวยการและเจาหนาที่สํานักวิจัยและพัฒนา คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ท่ีใหโอกาสและการสนับสนุนใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงวิเคราะหภาคตัดขวางน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา  กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรีจํานวน 400 เลือกตัวอยางแบบ
เจาะจงซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยดําเนินการเก็บในชวงเดือนกุมภาพันธ 
2563   วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมานคือ การทดสอบไควสแคว คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ Phi(φ) 
และสหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน       

ผลการวิจัยพบวา อัตราความชุกของการสวมหมวกนิรภัยรอยละ 93.0  ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีจํานวน 6 ตัวแปรไดแก 1) มาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัย ความสัมพันธทางบวก
ระดับสูง (r=0.750)  2) ทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัย(r=0.439)   ความเปนเจาของหมวกนิรภัย ( p-value< 0.001, 
φ=0.429) มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง  3) จํานวนครั้งของการประสบอุบัติเหตุ แรงสนับสนุนทางสังคม 
(r=0.172; r=0.133) มีความสัมพันธทางบวกระดับ   การมี ใบขับขี่รถจักรยานยนต (p-value< 0.001, φ=0.203) มี
ความสัมพันธระดับต่ํา  ผลการศึกษาสามารถนําไปใชในการกําหนดมาตรการและจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการบาดเจ็บและการ
สูญเสียชีวิต ของนิสิตในพ้ืนทีศ่ึกษาและพื้นท่ีอื่นที่มีลักษณะทางประชากรคลายคลึงกัน

คําสําคัญ:  อัตราความชุกของการสวมหมวกนิรภัย  พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
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Abstract 

The analytical research, cross-sectional design aimed to study prevalence rate and explore the 
associated factors of  helmet wearing behavior among undergraduate  students, University of Phayao. 
Sample were four hundred undergraduate students at a University of Phayao,  selected by purposive 
sampling as inclusion criteria.  Instruments was questionnaires which collected during February, 2020. 
Data were analyzed by descriptive statistics and inferential  statistics  Chi-square test,  Phi(φ) coefficient 
and Spearman rank coefficient

The research showed that prevalence rate of helmet wearing behavior was 93.0 %.  The 
statistics revealed  that 6 independent variables had influenced the helmet wearing behavior among 
samples. They are the following: (1) a positive strong variable ; enforcement of the helmet wearing 
( r=0.750), (2) an intermediated positive variable; attitude on the helmet wearing( r=0.439); an 

intermediated variable helmet owner (p-value< 0.001, φ=0.429), (3) low positive variables; number of 
accidents(r=0.172) ; social support  (r=0.133); low variables; license motorcycle p-value< 0.001, φ=0.203). 
The research  should be taken set up measurement and activities for the area study  and  the similar as 
this study. 

Keywords:  prevalence rate of helmet wearing, helmet wearing behavior 

1. บทนํา

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรยังเปนปญหาสําคัญของโลก องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา พ.ศ. 2558 การ
การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทยอยูอันดับท่ี 2 ของโลกและอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการเสียชีวิต 
36.2 ตอแสนประชากร (World Health Organization, 2015: 235) และจากขอมูลการเฝาระวังของกระทรวงสาธารณสุข 
พบวา รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะท่ีเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด รอยละ 85.34 (สํานักระบาดวิทยา, 2560: 238) 
โดยเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน เฉลี่ยปละ 2,510 ราย ซึ่งเยาวชนอายุ 15-25 ป เปนกลุมที่เสียชีวิตมาก
ที่สุด (สํานักระบาดวิทยา, 2560: 240-243) 

การปองกันการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองมีสําคัญมากเพราะเปนสาเหตุที่ทําใหผูบาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการได จาก
การเกิดอุบัติเหตุดังที่กลาวมาขางตน วิธีท่ีสามารถลดความรุนแรงและปองกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุได คือ 
การสวมหมวกนิรภัย (Ouellet & Kasantikul, 2006: 49)    การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยในวัยรุนใน
ตางประเทศพบวาอัตราความชุกการสวมหมวกนิรภัยอยูในชวง รอยละ 50 ถึงรอยละ 82.0  (Chow  et al., 2019: 11)
นอกจากน้ีงานวิจัยในประเทศในมาเลเซียอัตราความชุกการสวมหมวกนิรภัยในกลุมผูที่ขับข่ีมอเตอรไซดรอยละ 75.2  ใน
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นักเรียนรอยละ 47.8 (Sambasivam et al, 2020: 722)  ในจาไมกาอัตราความชุกของการใสหมวกนิรภัยในประชาชนรอย
ละ  29.4   ปจจัยทํานายที่การสวมหมวกนิรภัยไดแก  อายุ การมีใบขับขี่และการมีประกันสุขภาพ  สวนปจจัยดานเพศ การมี
งานทํา การด่ืมแอลกอฮอลลไมมีความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัย (Fletcher et al, 2019:401)   ในกัมพูชาอัตราความ
ชุกของการใสหมวกนิรภัยในกลุมผูขับขี่มเตอรไซดชวงกลางคืนรอยละ  29.4   ชวงกลางวันรอยละ สาหตุที่ใสหมวกนิรภัย
ไดแก ขอกําหนดทางกฎหมาย (Bachani at, al, 2012: 31)  และในประเทศปากีสถานอัตราความชุกการสวมหมวกนิรภัยในผู
ขับขี่มอเตอรไซดรอยละ 56 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัยไดแก การศึกษาและความเช่ือวาหมวกนิรภัย
สามารถปองกันได และเช่ือวาผูขับขี่ตองใสหมวกนิรภัย สวนอายุ รายได ขอกําหนดทางกฎหมายไมมีความสัมพันธกับการใช
หมวกนิรภัย (Khan, et al., 2008: 385)      

รายงานวิจัยในประเทศไทย   อัตราความชุกการสวมหมวกนิรภัยในผูขับข่ีจักรยานยนตรอยละ 62.2 ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัยไดแก   ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบทและสภาพทองฟาแจมใส สวนปจจัยดานเพศ
ไมมีความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัย (จรรยา ศิริประกอบและคณะ, 2560: s211-212) ทัศนคติของนักศึกษามีความ 
ความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัย (พนิดา เทพชาลีและคณะ, 2562: 879) กลุมนักศึกษาประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ 
อายุต่ํากวา 18 ปและการรับรูความรุนแรงสามารถทํานายพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัย (เจะแว ซารีฟะห, 2560: 68)  

รายงานสถานการณของประเทศไทยอัตราตายอุบัติเหตุตอแสนประชากรเทากับ 25.2  สวนภาคเหนืออัตราตาย
อุบัติเหตุตอแสนประชากร 28.0 ประชากร เปนลําดับที่ 2 รองจากภาคกลาง (กลุมขอมูลและขาวสารดานสุขภาพ, 2562: 
128) สําหรับในจังหวัดพะเยาสถานการณอุบัติเหตุจราจรทางถนนเดือนมีนาคม ปงบประมาณ 2562 พบวา รถจักรยานยนต
ยังเปนพาหนะสําคัญ ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตสวนใหญเปนผูขับขี่ที่มีพฤติกรรมการไมสวมหมวกนิรภัย  สูงถึงรอยละ 71.62 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2561)     มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยูในจังหวัดพะเยาเปนสถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอม
ติดถนนใหญ ซึ่งดานหนามหาวิทยาลัยเปนถนนพหลโยธินซึ่งเปนถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง มีการใชรถใชถนนเปน
จํานวนมาก การจราจรคับคั่ง รถยนตวิ่งดวยความเร็ว แตนิสิตมีการใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะในการเดินทางมากที่สุด 
ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตบอยคร้ัง  ไดรับการบาดเจ็บ  การเสียชีวิตซ่ึงสงผลกระทบตอการเรียนและ
ครอบครัวของนิสิตได   จากสถิติในรอบ 5 ปที่ผานมีนิสิตของมหาวิทยาลัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยใชรถจักรยานยนตจํานวน 
4 คน      

จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะพบวาการสวมหมวกนิรภัยจึงเปนเรื่องสําคัญมาก  การศึกษาความชุกและปจจัยท่ีสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีความจําเปน  สําหรับงานวิจัยน้ีไดใชตัวแบบความเชื่อดาน
สุขภาพ (Health Believe Model)  ซึ่งมีตัวแปรปจจัยรวม (Modiflying factors) สงผานไปยังปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคล
ที่สงผลตอการกระทํา (Individual Belief) คือ    และปจจัยกระตุน (Cues to act) สงผลตอพฤติกรรมสวนบุคคล 
(Individual behavior) (Barbara K. Rimer, 2008: 49) รวมกับงานวิจัยที่ผานมาเปนกรอบในการวิจัย    งานวิจัยนี้ตองการ
คําตอบวามีปจจัยอะไรบางที่เปนตนเหตุของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย  ผลที่ไดจากงานวิจัยจะสามารถนําขอมูลไปใชใน
การวางแผนสงเสริมพฤติกรรมการขับขี่ท่ีปลอดภัยเพ่ือการปองกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของนิสิตในพื้นที่ตอไป  
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาอัตราชุกของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยรวม(อายุ เพศ รายได ความเปนเจาของหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่
รถจักรยานยนต ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ) กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกระตุน (แรงสนับสนุนทางสังคม และมาตรการบังคับการสวมหมวกนริภยั) 
กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อสวนบุคคล(ทัศนคติ การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ) กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 

3.1 ปจจัยรวมดานปจจัยดานประชากร ไดแก อายุ เพศ รายได ความเปนเจาของหมวกนิรภัยการมีใบขับขี่ และความถี่ของ
การเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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3.2 ปจจัยกระตุนดานภูมิหลัง ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคม และมาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.3 ปจจัยความเช่ือสวนบุคคลไดแก ทัศนคติ การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัยงานวิจัย  เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห แบบภาคตัดขวาง  
4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรเปนนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจํานวน 17,696 คน  กลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คํานวณจากสูตรคํานวนณขนาดตัวอยางสําหรับแบบการศึกษาแบบตัดขวาง   (Supavanich and 
Podhipak, 1988: 123)  กําหนดคาระดับความเช่ือมั่น 0.05 ไดจํานวนขนาดตัวอยาง  376 ราย และเพ่ิมการสูญหายของ
ขอมูลรอยละ 5 ไดจํานวนตัวอยางในการวิจัยจํานวน 400 คน   

สูตรคํานวณขนาดตัวอยาง    แทนคา 

การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)  โดยกําหนดคุณสมบัติของตัวอยาง คือ  เปนผูที่มี
จักรยานยนต สมัครใจเขารวมวิจัยและศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัยชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล  สวนคุณสมบัติของเกณฑคัดออกคือ 
ตอบขอมูลไมครบทุกขอ  

4.3  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยประยุกตจากแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ

(Barbara K. Rimer, 2008: 49) และงานวิจัยที่ผานมา (ศิวาพร  ศรีสกุล, 2558: 90-91)  ประกอบดวย  
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยรวมไดแก   อายุ เพศ รายได   ความเปนเจาของหมวกนิรภัยการมีใบขับขี่ ความถี่ของ

การขับขี่จักรยานยนต และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ  
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยกระตุน ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการจํานวน 3 

ขอ และมาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัยเปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการจํานวน 2 ขอ      
สวนท่ี 3 ปจจัยดานความเชื่อสวนบุคคล แบงเปน 3 สวนคือ  3.1) ขอคําถามทัศนคติการขับขี่รถจักรยานยนต 

จํานวน 11 ขอ  ซึ่งลักษณะคําตอบของคําถามแตละขอเปนมาตรวัดทัศนคติของลิเคิรททั้งที่เปนเชิงบวกและเชิงนิเสธ โดย
แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง    3.2) ขอคําถามการ
รับรูความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 15 ขอ โดยกําหนดให  5  เปนการรับรูความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด,  4 
เปนการรับรูความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุมาก,  3 เปนการรับรูความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุปานกลาง,  2 เปนการรับรู
ความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุนอย และ 1 เปนการรับรูความรุนแรงตอการเกิดอุบัติเหตุนอยท่ีสุด  และ 3.3) ขอคําถามการ
รับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 15 ขอ โดยมีการวัดลิเคิรท (Likert-Type Scale) จํานวน 5 ระดับ โดยกําหนดให  5  
เปนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ,  4 เปนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมาก,  3 เปนการรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุปานกลาง,  2 เปนการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุนอย และ 1  เปนการรับรูรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุนอยที่สุด 

การแปลผลคะแนนของความเช่ือสวนบุคคลทั้ง 3 สวนแบงเปน 5 ระดับ (Best, 1977: 174)  การแปรผล
จากคะแนนเฉลี่ยรายขอและภาพรวม โดยกําหนดคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 คือระดับสูงมาก , 3.51 – 4.50 คือระดับสูง, 
2.51 – 3.50 คือระดับปานกลาง, 1.51 – 2.50 คือระดับต่ํา และ 1.00 – 1.50 คือ ระดับต่ํามาก 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การทดสอบหาคาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิดูความตรงของเนื้อหากับวัตถุประสงค  จากนั้นนําเครื่องมือไปทดลองใชในประชากรคลายคลึงกันจํานวน 35 ชุด 
หาคุณภาพความเท่ียงของเครื่องมือ ในสวนขอมูลของทัศนคติ การรับรูความรุนแรง และการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุ โดยใช Alpha Cronbatch ไดคาความเที่ยง = .973, .919 และ .857  ตามลําดับ   

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล   
     4.3.1 คณะผูวิจัยประชุมรวมกับทีมผูชวยนักวิจัยซึ่งเปนนิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินกาเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 

วิธีการเก็บขอมูลการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง   
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     4.3.2 ทีมผูชวยนักวิจัยเก็บขอมูลในโรงจอดรถมอเตอรไซดของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกอนเก็บขอมูลผูชวย
นักวิจัยตองขอความยินยอมในการเก็บขอมูลดวยวาจาจากกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา  เมื่อไดรับอนุญาตจึง
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่สรางขึ้น    

     4.3.3 หลังจากกลุมตัวอยางสงเครื่องมือใหนักวิจัยแลว ผูชวยนักวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลหากขอมูลไมครบ
ตามที่กําหนด ผูชวยนักวิจัยจะคัดเครื่องมือของตัวอยางที่ตอบไมครบออก  และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือที่
สรางข้ึนในกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขาในชวงเวลาเดือนกุมภาพันธุ 2563 จนไดตัวอยางครบตามที่กําหนด 

4.4 การวิเคราะหขอมูล  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมาน
ไดแก  การทดสอบไควสแคว (Chi-square test) คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ Phi(φ) และสหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน 
(Spearman rank coefficient)  โดยแปรผลจากระดับความสัมพันธตามเกณฑของ Borg (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูลและ
สุภาพ  ฉัตราภรณ, 2555: 104) ดังนี ้

คาสัมประสิทธสหสัมพนัธ  การแปรความหมาย 
สูงกวา 0.85 มีความสมัพันธสูงมาก 
0.65-0.85 มีความสมัพันธสูง 
0.35-0.64 มีความสมัพันธปานกลาง 
0.20-0.34 มีความสมัพันธต่ํา 
ต่ํากวา0.20 มีความสมัพันธต่ํามาก 

5. ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัย กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 57.0  อายุเฉลี่ย  20.61 ป รายไดที่ ไดรับจาก

ครอบครัวเฉลี่ย  8,797 บาท กลุมตัวอยางมีรถจักรยนตเปนของตนเองรอยละ 76.5  มีใบขับขี่เปนของตนเองรอยละ 33.0  
และมีหมวกนิรภัยเปนของตนเอง   สําหรับอัตราชุกการสวมหมวกนิรภัยรอยละ 93.0   

    ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยรวมกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยใชการทดสอบไควสแคว 
และ คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ Phi  ดานเพศพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
รอยละ 57.8   เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติพบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย   การมี
ใบขับขี่รถจักรยานยนตพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีใบขับขี่รอยละ 69.3   เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติพบวา การมี
ใบขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001)  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ (φ) เทากับ .203    ความเปนเจาของหมวกนิรภัยวพบวา สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเจาของ
หมวกนิรภัยรอยละ 92.5   เมื่อทดสอบความสัมพันธทางสถิติพบวา ความเปนเจาของมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ(φ) เทากับ .429 ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยรวมกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในกลุมตัวอยาง 
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย χ2 p-value Phi(φ) 

ปจจัย สวม ไมสวม รวม 

เพศ 
1.373 0.241 ชาย 157(42.2) 15(53.6) 172(43.0) 0.059 

หญิง 215(57.8) 13(46.4) 228(57.0) 
การมีใบขับข่ีรถจักรยานยนต 

16.545 <.001*** มี 259(69.6) 9(32.1) 268(67.0) .203 
ไมม ี 113(30.4) 19(67.9) 132(33.0) 

ความเปนเจาของหมวกนิรภัย 
73.780 <.001*** มี 344(92.5) 11(39.9) 345(88.8) .429 

ไมม ี 28(7.5) 17(60.7) 45(11.3) 
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ผลการวิเคราะหโดยใชสหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน พบวา ปจจัยรวมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยคือ จํานวนครั้งของการประสบอุบัติเหตุ (r=.172) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา สวนตัวแปรอายุและรายไดที่
รับตอเดือนไมมีความสมัพันธทางสถิติ   ปจจัยกระตุนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยคือ มาตรการบังคับการ
สวมหมวกนิรภัย  (r=0.750) มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง และแรงสนับสนุนทางสังคม (r=0.133) มีความสัมพันธทางบวก
ระดับตํ่า   ปจจัยความเช่ือสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยคือ ทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัย
(r=0.439) มีความสัมพันธระดับปานกลาง    สวนตัวแปรการรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติเหตุไมมีความสัมพันธทางสถิติดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ปจจัยกระตุน และปจจยัความเชื่อสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
ของกลุมตัวอยาง 

รายการ r ระดับความสัมพันธ 
ปจจัยรวม 

1. อายุ -0.039 ไมมีความสมัพันธ 
2. รายไดทีร่ับตอเดือน 0.016 ไมมีความสมัพันธ 
3. จํานวนคร้ังของการประสบอุบัติเหตุ 0.172** ระดับต่ํา 

ปจจัยกระตุน 
4. แรงสนับสนุนของเพ่ือนผูปกครองและชุมชน 0.133** ระดับต่ํา 
5. มาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัย 0.750** ระดับสูง 

ปจจัยความเชื่อสวนบุคคล 
6. ทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภยั 0.439** ระดับปานกลาง 
7. การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 0.042 ไมมีความสมัพันธ 
8. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 0.034 ไมมีความสมัพันธ 

5.2 สรุปผลการวิจัย อัตราชุกของการสวมหมวกนิรภัยรอยละ 93.0 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 1) ปจจัยรวมคือ การมีใบขับข่ีรถจักรยานยนตมี (p-value< .001, = .203) 

จํานวนคร้ังของการประสบอุบัติเหตุ (r=0.172) มีความสัมพันธระดับต่ํา และความเปนเจาของหมวกนิรภัย (p-value< .001, 
 = .429) มีความสัมพันธระดับปานกลาง 2) ปจจัยกระตุนคือมาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัย (r=0.750) มีความสัมพันธ

ทางบวกระดับสูง และแรงสนับสนุนทางสังคม (r=0.133) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา  และ  3) ปจจัยความเช่ือสวน
บุคคลคือทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัยมี (r=0.439) มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง  

5.3 การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบวา อัตราชุกของการสวมหมวกนิรภัยของกลุมตัวอยางรอยละ 93.0 ผลการศึกษาที่ไดสูงกวาใน

ตางประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา(Chow  et al., 2019: 11) มาเลเซีย(Sambasivam et al, 2020: 722)   จาไมกา
(Fletcher et al, 2019:401)    กัมพูชา(Bachani at, al, 2012: 31)  และปากีสถาน (Khan, et al., 2008: 385) และยัง
พบวาอัตราชุกในการศึกษาน้ีสูงกวาการศึกษาในประเทศไทย (จรรยา สิริประกอบและคณะ, 2560: 210; พนิดา เทพชาลีและ
คณะ, 2562: 879) ซึ่งอาจเปนเพราะใกลกับมหาวิทยาลัยมีจุดตรวจรถจักรยานยนตทําใหกลุมตัวอยางตองสวมหมวกนิรภัย    

ปจจัยรวมตัวแปรการมีใบขับขี่รถจักรยานยนตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.001,  =0.203)  โดยมีระดับความสัมพันธระดับต่ํา  ผลการศึกษาท่ีไดนี้สอดคลองกับการศึกษาของ
Fletcher et al. (2019:401)   ที่พบวาในการมีใบขับขี่มีความสัมพันธกับการสวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้เพราะหนามหาวิทยาลัย
เปนที่ตั้งของสถานีตํารวจซึ่งมีจุดตรวจทําใหกลุมตัวอยางอาจเกรงตอมาตรการบังคับทางกฎหมายท่ีพ้ืนท่ีกําหนด    

ปจจัยรวมตัวแปรจํานวนครั้งของการประสบอุบัติเหตุ (r=0.172) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมการ
สวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยพบวามีความสัมพันธทางบวก หมายความวา จํานวนครั้งของการประสบ
อุบัติเหตุมากข้ึนพฤติกรรม การสวมหมวกนิรภัยมากข้ึน  ผลการศึกษาท่ีไดนี้แตกตางกับการศึกษาบุปผา  ลาภทวี (2555: 28) 
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ทั้งนี้เพราะปจจัยรวมคือประสบการณเดิมสงผลตอความเชื่อของการปฏิบัติ (Barbara K. Rimer, 2008: 49)ของกลุมตัวอยางที่
มีอุบัติเหตุอาจมีความตระหนักตอประสบการณอุบัติเหตุในอดีตจึงใหตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

ปจจัยรวมตัวแปรความเปนเจาของหมวกนิรภัยมีความสัมพันธระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  ผลการศึกษาท่ีไดนี้แตกตางกับการศึกษาบุปผา  ลาภทวี (2555: 28)  อาจเปน
เพราะมีนิสิตสวนใหญมีที่พักไกลกับมหาวิทยาลัยและยังใกลกับสถานีตํารวจท่ีตั้งเปนจุดตรวจหมวกนิรภัยประกอบกับและไมมี
รถประจําทางระหวางท่ีพักมายังมหาวิทยาลัยทําใหตองใชมอเตอรไซดและหมวกนิรภัย  

ปจจัยกระตุนตัวแปรมาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง  (r=0.750) กับพฤติกรรม
การสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวามาตรการบังคับการสวมหมวกนิรภัยยิ่งมีจํานวนมากข้ึน
พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของกลุมตัวอยาง  ผลการศึกษาที่ไดคลายกับการศึกษาของกมลชนก เศรษฐบุตร(2562) ที่ระบุ
วามาตรการทางกฎหมายเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการรณรงคการสวมหมวกนิรภัย สาหตุ อาจเปนเพราะในพ้ืนท่ีหนามหาวิทยาลัยมี
สถานีตํารวจที่ตั้งจุดตรวจทําใหกลุมตัวอยางตองสวมหมวกนิรภัย  

ปจจัยกระตุนตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา (r=0.133)  กับพฤติกรรมการสวม
หมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวา แรงสนับสนุนมากกลุมมากข้ึนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น 
การศึกษาที่ไดนี้แตกตางกับการศึกษากมลวรรณ คุมวงษและคณะ (2562: 49)  ที่พบวาอิทธิพลของครอบครัว และอิทธิพล
ของเพื่อนเปนปจจัยรวมทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต  สอดคลองกับแบบแผนความเช่ือดาน
สุขภาพท่ีระบุวา ปจจัยกระตุนคือแรงสนับสนุนสงผลตอการปฏิบัติคือการสวมหมวกนิรภัย (Barbara K. Rimer, 2008: 49)   

ปจจัยความเชื่อสวนบุคคลตัวแปรทัศนคติตอการสวมหมวกนิรภัยมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=0.439) 
กบัพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   หมายความวาคะแนนทัศนคติที่สูงข้ึนพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยมากขึ้น  ผลการศึกษาท่ีไดสอดคลองกับการศึกษาของ Khan, et al. (2008: 385) ที่พบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับ
การสวมหมวกนิรภัย  เปนไปตามแนวคิดของแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพท่ีระบุวา ความเชื่อดานสุขภาพสงผลตอการปฏิบัติ 
(Barbara K. Rimer, 2008: 49) 

5.4 ขอเสนอแนะ   
5.4.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย สถานีตํารวจในพื้นที่และมหาวิทยาลัยพะเยาควรกําหนดการบังคับใชหมวกนิรภัย

เปนมาตรการท่ีสําคัญเพ่ือเปนการปองกันการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 
5.4.2 ขอเสนอเชิงปฏิบัติ  เพื่อเปนการปองกันการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย โดยใหความสําคัญในกลุมที่
มีหมวกนิรภัย กลุมที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุจากรถจักยานยนต และกลุมที่ขาดการเสริมแรงจากเพื่อนผูปกครองและชุมชน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
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การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ศศินันท  ศาสตรสาระ 

        สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

sasinan.ann@gmail.com 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมใน

การเกษียณอายุของของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัย
สวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งน้ี
เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือพนักงานบริษัทเอกชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานอายุ
และคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

คำสำคัญ: การเงินสวนบุคคล  เตรียมความพรอมเกษียณ  การเกษียณอายุ 

Personal Financial Planning for Retirement Preparation of Employees of 
Private Companies in Phra Nakorn Si Ayutthaya Province 

SASINAN SASTSARA 

Finance and Economics Faculty of Business Administration and Information Technology 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

sasinan.ann@gmail.com 

Abstract 
The purposes of this research are 1) To study the personal financial planning for retirement 

preparation of employees of private companies in Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 2) To 
compare the differences between personal factors on retirement preparation for private company 
employees in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This research is a survey research that the data were 
collected by questionnaires. The sample used in this study was 400 private company employees in Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province and the obtained data were analyzed by using descriptive statistics and 
inferential statistics. The results of the research showed that the level of financial planning for 
retirement preparation was at a high level that the hypothesis testing found that different age and 
monthly expenses factors had different effects on retirement preparation at statistical significance of 
0.05 
Keywords: Personal Financial Planning, Retirement Preparation, Retirement 
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1. บทนำ
การเปลี่ ยนแปลงโครงสรางประชากรของไทย ท่ี เกิ ด ข้ึน อยางรวดเร็วในช วง 3 - 4 ทศวรรษที่ ผ านมา 

ทำใหประเทศเขาสูการเปนสังคมผูสูงวัย ต้ังแตประมาณป 2543 - 2544 ในป 2562 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผูสูงอายุ 
60 ปคิดเปนรอยละ 16.73 จากจำนวนประชากรท้ังหมด (สถิติผูสูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด 31 ธันวาคม 2562,กรม
กิจการผูสูงอายุ) และแนวโนมประชากรในประเทศไทยในป พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอย
ละ 20 ของประชากรท้ังหมด (รพี สุจริตกุล,2559) ระบบบำเหน็จบำนาญหรือระบบสวัสดิการที่รัฐบาลมอบใหโดยผาน
สำนักงานประกันสังคมอาจไมเพียงพอสำหรับการดำรงชีพในอนาคต อยางไรก็ตามการวางแผนทางการเงินก็เปนจุดเริ่มตนที่
สำคัญในการต้ังเปาหมายเพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการของตนเองในอนาคต การวางแผนมี 2 ระยะคือระยะสั้น ระยะยาว ประชาชน
ทั่วไปจะมุงวางแผนในระยะสั้นกอนเน่ืองจากเปนแผนท่ีสามารถทำไดในระยะเวลาไมเกิน 1 ป สวนใหญจะวางแผนเรื่องการใช
ชีวิตสามารถทำใหสำเร็จไดภายใน 1 ป ซึ่งอาจจะไมไดเกี่ยวของกับการวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมในการเกษียณอายุ 
สำหรับการวางแผนระยะยาวจะใชระยะเวลามากกวา 1 ป การวางแผนในระยะน้ีจะเปนการต้ังเปาหมายเริ่มแรกทีค่นเริ่มจาก
การออมเงินในธนาคารพาณิชย ลงทุนเก็งกำไรจากราคาทองคำ ลงทุนในหลักทรัพยชนิดตาง ๆ หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ลงทุนในการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลของภาคเอกชน การลงทุนในบริษัทประกันชีวิตเพ่ือใหไดความคุมครองหรือเพ่ือประโยชน
ในการลดหยอนภาษีเงินได ซึ่งที่กลาวไปเปนการวางแผนและเตรียมความพรอมเพ่ือหลักประกันในการใชชีวิตทั้งกอนและหลัง
การเกษียณอายุ 

การวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุมีอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสำคัญคือแหลงที่มาของรายได โดยจะ
แบงที่มาของรายไดที่เกิดจากการทำงานในภาครัฐ (หนวยงานราชการ) และการทำงานในภาคเอกชน ซึ่งแหลงรายไดหลัง
เกษียณแบงเปน 3 ประเภทคือ 1.เงินกอนใหญ ประกอบไปดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน
รวมหุนระยะยาว ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย บำเหน็จดำรงชีพและเงินชดเชยตามกฎหมาย 2. รายไดประจำ ไดแก เบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหน้ี คาเชาอสังหาริมทรัพย เงินปนผลจากหุนและ
กองทุนรวม ประกันชีวิตแบบบำนาญ รายไดจากอาชีพหลังเกษียณ เงินจากสินเชื่อบานเพ่ือผูสูงอายุ 3. การเลือกรับเงินกอน
หรือรายไดประจำ ไดแก กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
ไทย,2563) จากแหลงรายไดทั้ง 3 แหลงสวนใหญจะเกิดข้ึนและไดรับจากการวางแผนและไดมีการลงทุนในอดีตเพียงแตผลของ
รายไดจะเกิดข้ึนหลังเกษียณอายุแลวเทาน้ันสำหรับบุคคลท่ีทำงานในภาครัฐจะไดรับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลเม่ือ
เจ็บปวยตลอดชีวิต แตหากเปนภาคเอกชนก็มีเงินสะสมของแตละบริษัทซึ่งมีจะมีการกำหนดการสะสมแตละแหงที่ไมเทากันซึ่ง
เงินกอนน้ีก็จะไดรับเม่ือครบอายุงานตามกำหนดแตไมมีสวัสดิการท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนสิ่งที่ประชากรท่ีอยูใน
กลุมน้ีจะมีความเสี่ยงในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุเพราะไมไดวางแผนเตรียมพรอมในการใชชีวิตหลังเกษียณแตตอง
วางแผนในการเก็บเงินเพ่ือดูแลรักษาชีวิตเมื่อเจ็บปวยดวย  

ดังน้ัน ในการทำวิจัยเรื่อง การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ ของพนักงาน
บริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงการเตรียมพรอมในการเกษียณอายุของพนักงาน
บริษัทเอกชน เพ่ือที่จะไดทราบวาพนักงานบริษัทเอกชนมีการวางแผนการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุอยางไร 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมในการเกษียณอายุของของพนักงาน

บริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุของ

พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได คาใชจายตอเดือน ที่แตกตางกันจะมีการเตรียมความ

พรอมเพ่ือการเกษียณอายุที่แตกตางกัน 
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4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ
แนวคิดที่เก่ียวของกับการวางแผนเร่ืองการเงิน 
ตลาดหลักแหงประเทศไทย (2559) ไดกลาวไววา การวางแผนการเงินสวนบุคคล (Personal Financial Planning) 

หมายถึง การทำใหบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินชีวิต (Life Goals) ของบุคคลโดยผานการบริหารและการวางแผนทาง
การเงิน ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับแตละบุคคล ซึ่งเก่ียวของต้ังแตการวางแผนขอมูลทางการเงินของบุคคล กำหนดวัตถุประสงค
ตรวจสอบฐานะการเงินในปจจุบัน กำหนดกลยุทธและแผนทางการเงินเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวในอนาคต อาจสรุปได
วา การวางแผนการเงินสวนบุคคลชวยเชื่อมชองวางทางดานการเงินระหวาง “เราอยู ณ ท่ีใดในปจจุบัน” กับ “เราตองการไปที่
ใดในอนาคต” ภายใตเงื่อนไขขอจำกัดเฉพาะของแตละบุคคล จากความหมายขางตนชี้ใหเห็นวาการดำรงชีวิตใหมีความสุขใน
ระยะยาวน้ัน เราควรมีแผนทางการเงินที่ดี ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ เพราะตองยอมรับวา มิติของการมองชีวิต 
มีมิติทางดานการเงินอยูดวยเชน ถาเปาหมายของชีวิตคือตองการเกษียณ และมีเงินใชดำรงชีพหลังเกษียณอยางท่ีไมทำให
มาตรฐานของตนเองลดลงไปมากนัก ในมิติทางการเงินก็ตองตอบว าตามมาตรฐานน้ันคือ ตองใชเงินเดือนเดือนละเทาใด  
เปนตน หรือถาเปาหมายของชีวิตในอีก 5 ปขางหนาตองการจะทำ การที่จะบรรลุเปาหมายหลาย ๆ ประการในชีวิตสวนใหญ
ตองมีการเตรียมเงินทองไวใหเพียงพอ เพ่ือไมใหชีวิตมีความลำบากซึ่งเปนเปาหมายหลักในชีวิตอยางหน่ึง การสามารถบรรลุ  
ทั้งเปาหมายหลักและเปาหมายรองของชีวิตดวยแผนทางการเงินแบบน้ี จะทำใหการดำรงชีวิตเปนไปแบบมีทิศทาง เกิดความ
มั่นคงในชีวิตทั้งในดานการเงินและครอบครัวในท่ีสุด 

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559) กลาวถึงการวางแผนทางการเงิน
เพ่ือใหความคุมครองทางดานรายได แกผูสูงอายุที่ขาดรายไดเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันซึ่งความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการแพทย และคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชากรโลกพัฒนาสูงข้ึน สงผลใหประชากร
โลกมีอายุยาวมากข้ึน จนสงผลทำใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร โลกจึงสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็ว ดังน้ันแนวทางท่ีจะสามารถชวยรักษาระดับคุณภาพชีวิตเมื่อตองสูญเสียรายไดในชวงหลังเกษียณ คือ การเตรียม
ความพรอมและการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณที่ดีในชวงกอนถึงเวลาเกษียณ

แนวคิดที่เก่ียวของกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) ไดกลาววา การเตรียมความพรอมเปนสิ่งสำคัญที่ทุกคนไมควรมองขาม 

ลองดูแนวทางตอไปน้ีสำหรับการกาวสูชีวิตหลัง เกษียณอยางมีความสุข 1) เตรียมใจชวงหลังเกษียณอายุจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยาง ท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ตลอดจนฐานะทางการเงิน การเตรียมใจไวกอนลวงหนาจะชวย
ใหคุณสามารถปรับตัวและใชชีวิตไดอยาง มีความสุขในวัยเกษียณ 2) เตรียมกาย สุขภาพรางกายที่แข็งแรงเปนสิ่งจําเปนท่ีตอง
เตรียมต้ังแตอยูในวัยหนุมสาว ซึ่งการมีสุขภาพ ดียอมหมายถึงการใชเวลาที่เหลืออยางมีประโยชน ลดการเปนภาระแกผูอื่น  
มีอารมณ และสุขภาพจิตที่ดี 3) เตรียมแผนการใชเวลา เพ่ือใหสามารถใชชีวิตในชวงบ้ันปลายไดอยางมีเปาหมาย รูวาชวงเวลา
ใดจะทำอะไร เชน เวลาทำงาน เวลาตรวจสุขภาพ เวลาทองเท่ียวพักผอน เวลาออกกําลังกาย ฯลฯ  4) เตรียมครอบครัว ความ
ผูกพันในครอบครัวระหวางสามีภรรยา หรือพอแมลูก เปนเครื่องบงชี้ในระดับ หน่ึงวาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีความเอ้ืออาทร
ระหวางกัน ชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน 5) เตรียมเพ่ือน รักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนไวใหมั่นคง ไมวาจะเปนเพ่ือนใหม เพ่ือน
เกา เพ่ือนบาน หรือ เพ่ือนรวมงาน เพราะเพ่ือนจะชวยใหเกิดกําลังใจและมีเปาหมายในการดำเนินชีวิตมากข้ึน  6) เตรียม
แผนการใชเงิน เพ่ือใหคุณสามารถบริหารจัดการเงินกอนสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพ   

5 ข้ันตอนเพ่ือการเกษียณอยางมั่นคง 
1) กำหนดอายุที่ตองการจะเกษียณ เชน 60 ป 55 ป หรือจะ early retire ที่อายุ 45 ป เพ่ือจะไดรูวาเรามี เวลา

เตรียมตัว เตรียมการ เตรียมสตางค อีกนานเทาไหร 2) ประมาณชวงระยะเวลาท่ีจะใชชีวิตหลังเกษียณ เชน 20 ป 25 ป หรือ 
30 ป เพ่ือใหรูวาเราจะตองใช เงินหลังเกษียณไปอีกกี่ป โดยประเมินจากคนในครอบครัววาสวนใหญมีชีวิตถึงอายุประมาณ
เทาไหร ประกอบกับความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและพฤติกรรมการใชชีวิตของเราวาเสี่ยงมากเสี่ยงนอยแค ไหน  
3) ประมาณการคาใชจายหลังเกษียณ ประเมินจาก Lifestyle ที่ออกแบบไว จะทองเท่ียว พักผอน ฯลฯ แตอยาลืมคำนึงถึง
“เงินเฟอ” ดวย โดยประมาณเปนรายเดือน แลวคํานวณเปนป จากน้ันก็คํานวณตาม ชวงอายุหลังเกษียณ 4) ประมาณการ
รายไดหลังเกษียณ เชน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินรับจากกองทุนประกันสังคม กองทุน สํารองเล้ียงชีพ รายไดจากการลงทุน 
การประกันชีวิต ฯลฯ 5) วางแผนการออมในปจจุบัน จากประมาณการคาใชจายและรายไดหลังเกษียณ เราก็จะรูวาตองเก็บ
เงิน เพ่ิมอีกเทาไร และจะสามารถวางแผนการออม การลงทุนอยางเหมาะสมได 
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 ดังน้ันจากแนวคิดขางตน การกำหนดเปาหมายการเกษียณ การวางแผนการเกษียณอยางมีประสิทธิภาพน้ันเริ่มตน
ดวยการต้ังเปาหมายเพราะจะเปนตัวกำหนดทิศทางในการที่จะวางแผนเพ่ือการเกษียณ ซึ่งเปาหมายตองชัดเจนและเปนไปได
และตองบอกไดวาเราตองการคุณภาพชีวิตแบบไหนหลังจากท่ีเกษียณแลว และอีกสิ่งสำคัญคือเปาหมายที่ต้ังไวตองสอดคลอง
กับรายรับและรายจายรวมถึงความสามารถในการหารายได และตองพิจารณาเงินคงเหลือท่ีสามารถนำไปลงทุนเพ่ือ
วัตถุประสงคตาง ๆ รวมถึงเพ่ือใชจายภายหลังเกษียณอายุดวย 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมประชากรที่ ใชในการศึกษาคือ พนักงาน
บริษัทเอกชนท่ีทำงานในนิคมอุตสาหกรรม 5 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก 1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บานหวา  
2.นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 4.นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 5.นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด
วังนอย โดยมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 260,000 คน การกำหนดกลุมตัวอยางใชสูตร Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 5% กลุมตัวอยาง ที่คำนวณไดคือ 400 คน เก็บตัวอยางนิคมอุตสาหกรรมละ 80 คน 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยการพัฒนาแบบสอบถามเกิดจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
คนควา จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 6.3 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งน้ี ไดนำเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังน้ี 

1. นำแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานการเงินและสถิติ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตางตามเน้ือหา  
(Content validity) และภาษาท่ีใช หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของขอคำถามแตละขอให  
มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถามการวิจัย โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.72 – 1.00 

2. การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจประเมินจากผูเชี่ยวชาญไป 
ทดสอบกับกลุมคนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพ่ือดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาอัลฟาท่ีไดทั้งฉบับเทาดับ 0.881 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความ
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได 
 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
 6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                                   
 การเก็บรวบรวมขอมูลทำโดยเก็บขอมูลจากพนักงานบริษัทเอกชนท่ีทำงานในนิคมอุตสาหกรรม 5 แหงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เก็บขอมูลแหงละ 80 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ระยะเวลาในการเก็บขอมูลคือเดือนธันวาคม 2562 – เดือน
มกราคม 2563 ทั้งน้ีสามารถเก็บขอมูลไดครบท้ังหมด 400 ชุด  
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6.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงเปนสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Means) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา t-test และ
การทดสอบคา F-test ทำการทดสอบรายคูดวยคา Least Significant Difference (LSD) 

7. ผลการวิจัย
ในการวิจัย เรื่อง การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานบริษัทเอกชนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.30 มีอายุอยูในชวง 21 – 30 ป 

จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.30 มีสถานภาพโสด จำนวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.30 มีระดับการศึกษาคือปริญญา
ตรี จำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51 มีรายไดตอเดือนชวง 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 
มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน จำนวน 277 คน คิดเปนรอยละ 56.80 มีคาใชจายตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท 
จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.80 

ขอมูลดานการเงินสวนบุคคล 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการวางแผนทางการเงินประจำเดือน จำนวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.30 เหตุผล

ในการวางแผนทางการเงินคือทำใหเกิดความมั่นคงในชีวิต จำนวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 ทราบขอมูลในการวางแผน
ทางการเงินจากอินเทอรเน็ต จำนวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.30 มีท่ีปรึกษาหรือเครื่องมือที่ชวยการวางแผนทางการเงินคือ
บุคคลในครอบครัว จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 3.30 การจัดสรรการใชเงินในแตละเดือนพบวามีการจัดสรรดังน้ี สวนใหญ
จัดสรรคาใชจายดานอาหารการกิน คิดเปนรอยละ 30 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายดานสาธารณูปโภค (คาน้ำ คาไฟฟา  
คาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายดานการเดินทาง (คาน้ำมัน คารถ ฯลฯ) 
คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายดานเครื่องแตงกาย (คาเสื้อผา คารองเทา คากระเปา ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 
10 ของรายไดตอเดือน  การออมหรือการลงทุน คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดตอเดือน คาใชจายดานการศึกษา (ของตนเอง 
ของบุตร ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายดานการดูแลสุขภาพ (คายา คาอาหารเสริ ม ฯลฯ) คิดเปน
รอยละ 10 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายดานสังคม (การใสซองชวยงานตาง ๆ  การทำบุญ การบริจาค ฯลฯ) คิดเปนรอยละ 
6 ของรายไดตอเดือน  คาใชจายอ่ืน ๆ (การทองเท่ียว เลนการพนัน คาซอมบำรุงพาหนะ เสริมความงาม เปนตน) คิดเปนรอย
ละ 4 ของรายไดตอเดือน ดานการวางแผนซื้อหรือครอบครองสินทรัพยพบวาสวนใหญมุงเนนการครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย ไดแกบาน อาคารพาณิชย ที่ดิน อพารตเมน จำนวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.30 ดานการวางแผนใน
หน้ีสิน พบวา ปญหาหน้ีสินสวนใหญเกิดจากการกอหน้ีดานสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต จำนวน 192 คน คิดเปน
รอยละ 48.00 รองลงมาคือหน้ีสินที่เกิดจากการศึกษา จำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 อันดับสุดทายคือหน้ีสินท่ีเกิด
จากการลงทุนในอาชีพเสริม จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 จำนวนเงินท่ีสามารถจายชำระหน้ีไดตอเดือนคือชวง 5,001 
– 10,000 บาท จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 ดานการวางแผนการออมและการลงทุน พบวาสวนใหญฝากเงินออม
ทรัพย/ฝากประจำ คิดเปนจำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รองลงมาคือการลงทุนในทองคำ จำนวน 64 คนคิดเปนรอย
ละ 16.00 และอันดับสุดทายคือการลงทุนในหุนตาง ๆ จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 อัตราผลตอบเทนท่ีตองการจาก
การออมเงินหรือจากการลงทุนคือรอยละ 1 – 3 จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.20 สำหรับระยะเวลาในที่ตองการใชใน
การลงทุนคือ 6 – 10 ป จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และจำนวนเงินที่ตองการมีในอนาคตคือ 1,000,000 บาท 
จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50  

พฤติกรรมการออมเงิน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการออมคือ เพ่ือใชในยามเกษียณ จำนวน 293 คน คิดเปนรอยละ 

73.30 จำนวนเงินที่สามารถออมไดตอเดือนคือชวง 1,001 – 2,000 บาทตอเดือน จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.30 
รูปแบบในการออมหรือการลงทุนนอกจากเงินที่สะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ เงินฝากออมทรัพย/เงินฝากประจำ จำนวน
296 คน คิดเปนรอยละ74.00 ระยะเวลาในการออมเงินเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเกษียณคือชวง 5 – 10 ป จำนวน 108 คน 
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คิดเปนรอยละ 27.00 จำนวนเงินออมท่ีมีอยูในปจจุบันคือ นอยกวาหรือเทากับ 100,000 บาท จำนวน 263 คน คิดเปน  
รอยละ 65.80 
 การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 
 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการวางแผนการเงินเพ่ือวัยเกษียณในภาพรวม  
  

การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 

การวางแผนดานรายได 3.58 0.736 มาก 
การวางแผนดานรายจาย 3.53 0.789 มาก 
การวางแผนดานเงินออม 3.60 0.804 มาก 
การวางแผนดานภาระหน้ีสิน 3.54 0.785 มาก 

รวม 3.55 0.687 มาก 
  

จากตารางที่ 1 พบวาในภาพรวมของระดับการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ มีคาเฉลี่ยคือ 3.55 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 0.687 อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการวางแผนดานเงินออม มีคาเฉลี่ยคือ 3.60 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.804 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การวางแผนดานรายได มีคาเฉลี่ยคือ 3 .58 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 0.736 อยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ การวางแผนดานรายจาย มีคาเฉลี่ยคือ 3.53 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 0.789 อยูในระดับมาก 
 
 ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได คาใชจายตอ
เดือนทีม่ีตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุ 
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
เพ่ือเตรียมความพรอมการ

เกษียณอายุ 

ปจจัยสวนบุคคล 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได คาใชจายตอ

เดือน 
1.ดานรายได แตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง 

F= 9.522 F= 1.649 F= 0.992 F= 1.398 F= 5.208 
Sig = 0.000* Sig = 0.117 Sig = 0.423 Sig = 0.187 Sig = 0.000* 

2.ดานคาใชจาย แตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง 
F= 9.386 F= 1.667 F= 1.166 F= 3.011 F= 6.604 

Sig = 0.000* Sig = 0.174 Sig = 0.325 Sig = 0.137 Sig = 0.000* 
3. ดานเงินออม แตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง 

F= 6.892 F= 3.809 F= 1.859 F= 1.324  F= 5.877 
Sig = 0.000* Sig = 0.139 Sig = 0.101 Sig = 0.222 Sig = 0.000* 

4.ดานภาระหน้ีสิน แตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง 
F= 5.859 F= 0.499 F= 0.120 F= 0.718 F= 4.879 

Sig = 0.000* Sig = 0.683 Sig = 0.988 Sig = 0.692 Sig = 0.000* 
ภาพรวม แตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง ไมแตกตาง แตกตาง 

F= 9.480 F= 1.825 F= 0.831 F= 1.469 F= 7.277 
Sig = 0.000* Sig = 0.142 Sig = 0.528 Sig = 0.158 Sig = 0.000* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวาในภาพรวมการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได คาใชจายตอเดือนท่ีแตกตางกันจะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุที่แตกตางกัน จากการทดสอบ
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สมมติฐานพบวาปจจัยดานอายุและคาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุ 
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 
ที่แตกตางกันจะมีการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุไมแตกตางกัน 

8. สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมในการเกษียณอายุของของ

พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเตรียมความ
พรอมในการเกษียณอายุโดยมีอายุระหวาง 51 – 60 ป โดยในระหวางการทำงานมีการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย
รูปแบบตาง ๆ โดยสวนใหญมีเปาหมายชัดเจนวากอนเกษียณอายุจะตองมีเงินเก็บกอนถึงเวลาเกษียณ 

วัตถุประสงคที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
เกษียณอายุของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปผลไดดังน้ี จากการเปรียบเทียบปจจัยสวน
บุคคลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 
คาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุที่แตกตางกันและสถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดที่แตกตางกันจะมีการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุไมแตกตางกัน 

9. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวามีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการวางแผนทางการเงินประจำเดือน ความมั่นคงในชีวิตคือ

สาเหตุหลักในการวางแผนทางการเงิน ท้ังน้ีทราบขอมูลในการวางแผนทางการเงินจากอินเทอรเน็ต มีบุคคลในครอบครัวเปน 
ที่ปรึกษาดานการวางแผน การจัดสรรเงินในแตละเดือนสวนใหญใชจายดานอาหารการกินรองลงมาคือคาใชจายดาน
สาธารณูปโภคและคาใชจายดานการเดินทางตาม ลำดับ  

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุและคาใชจายรายเดือนที่แตกตางกันจะมีการวางแผน
การเงินสวนบุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมที่มีการ
เตรียมความพรอมสำหรับการวางแผนเกษียณอายุคืออายุชวง 51 – 60 ป ซึ่งสอดคลองกับ (ศิริลักษณ วรรณกุล,นงคนิต จันทร
จรัส,2559 และพลอยพัชร กิจเจริญเกษม,2559) คือบุคคลที่มีอายุมากข้ึนจะมีความพรอมในการวางแผนทางการเงินหรือเมื่อ
อายุเยอะข้ึนระยะเวลาในการทำงานนานยอมมีรายไดตอเดือนสูงทำใหมีความยืดหยุนในการเตรียมตัวเพ่ือการเกษียณอายุ โดย
การเปรียบเทียบชวงอายุพบวาผูที่มีอายุนอยกวา 20 ป หรือมีคาใชจายรายเดือนที่สูงจะยังไมคอยมีการเตรียมความพรอมใน
การเกษียณอายุทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากยังอยูในวัยที่ตองใชเงินในการดำรงชีวิตในปจจุบันคอนขางสูงและยังมีภาระการใชจายใน
ดานตาง ๆ ที่สูง จึงทำใหยังไมมีแนวคิดในการเตรียมตัววางแผนในการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงอายุอื่น ๆ 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีคาใชจายรายเดือนท่ีแตกตางกันจะมีการวางแผนการเงินสวน
บุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมที่มีการเตรียมความ
พรอมสำหรับการวางแผนเกษียณอายุคือมีคาใชจายรายเดือน 5,001 – 10,000 บาท จากการวิเคราะหพบวา ผูที่มีรายจายตอ
เดือนที่สูงอาจเกิดจากความตองการมีสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ในการดำรงชีวิต เชน รายจายที่เกิดจากการซื้อบาน  
ซื้อยานพาหนะ หรือการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยตาง ๆ เปนตน จึงสงผลใหผูที่มี รายจายตอเดือนสูงยังไมมีแนวคิดในการ
เตรียมตัววางแผนในการเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 

และในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดที่แตกตางกันจะมีการวางแผนการเงินสวน
บุคคลเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

10. ขอเสนอแนะ
1. จากผลงานวิจัยจะเห็นไดวาพนักงานบริษัทเอกชนสวนใหญจะมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมการ

เกษียณอายุในชวงอายุ 51 – 60 ปซึ่งเปนชวงอายุมีการจัดสรรการใชจายไดดีแตเน่ืองจากการวางแผนทางการเงินควรมุงเนน
ใหมีการออมต้ังแตอายุยังนอยเน่ืองจากจะเปนการคอย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ จะทำใหในอนาคตมีเงินเพียงพอสำหรับการ
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เกษียณอายุ และจะผลการวิจัยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางยังไมคอยมีการวางแผนดานสุขภาพมากเทาใดนักน่ันหมายความวา
หากถึงวัยเกษียณแลวกลุมตัวอยางเจ็บปวยอาจจะทำใหกระทบตอการใชชีวิตหลังเกษียณอายุได 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 
เพ่ือที่จะไดนำมาเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 3. ควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการขาดวินัยในการวางแผนทางเงินของประชากรเน่ืองจากจะเปนการ
กำหนดแนวทางในการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม 
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บทคัดยอ 
           การวิจัยเรื่องกลยุทธการปรับตัวเพ่ือสรางความไดเปรียบการแขงขันของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมในเขต
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค(1)เพ่ือศึกษาปญหาและผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มี
ตอธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิม(2)เพ่ือศึกษาการปรับตัวเชิงกลยุทธของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิ มในเขตเทศบาล 
พระนครศรีอยุธยา  โดยการศึกษาวิจัยใชวิธีแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมจํานวน 12 ราย ไดแก หัวรอ หอรัตนไชย ประตูชัย ทาวาสุกรี กะมัง คลองสวนพลู 
เกาะเรียน หันตรา บานเกาะ บางปะอิน คานหาม บานสราง  จากการวิเคราะห SWOT พบวาจุดแข็งของ ไดแก รานคาอยูใน
ทําเลท่ีดีใกลแหลงชุมชนและผูบริโภคผูประกอบการเปนผูบริหารงานดวยตัวเองผูประกอบการเนนการบริการที่เปนกันเอง 
สามารถจดจําลูกคาดี แมวาจะไมมีการบันทึกขอมูลลูกคาก็ตาม จุดออน ของรานคาปลีกแบบด้ังเดิมมีบริเวณพ้ืนท่ีรานท่ีจํากัด 
คับแคบไมกวางขวาง ไมมีบริเวณที่จอดรถ สินคาและการบริการไมมีความหลากหลาย ผูประกอบการขาดความเขาใจในการ
บริหารงานสมัยใหม   โอกาสของธุรกิจ ความนิยมของลูกคาท่ีมีตอที่มีราคาถูก ขอจํากัดจากทัศนคติของผูบริโภครานคาปลีก
นิยมใชบริการรานคาปลีกสมัยใหมมากข้ึน  ปญหาของผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม ในเทศบาลพระนครศรีอยุธยา คือ  
ไมสามารถดําเนินกลยุทธราคาตํ่า ไมทําการโฆษณาและการสงเสริมการขายไดตอเน่ืองตลอดป สินคาไมมีความหลากหลาย
และไมมีศูนยบริการที่ครบวงจร เงินทุนหมุนเวียนนอย ตนทุนการดําเนินงานสูง ผูประกอบการขาดความเขาใจในการ
บริหารงานสมัยใหม ความชวยเหลือจากทางภาครัฐคอนขางชา ซึ่งผลกระทบคือ ยอดขายลดลง และเงินทุนหมุนเวียน 

           กลยุทธการปรับตัวเพื ่อสร างความไดเปรียบการแขงขันของธุรกิจคาป ลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา มีขอคนพบดังน้ี ผูประกอบการสามารถแบงเปนกลุมใหญ ๆได 3 กลุมดวยกัน จากการศึกษาวิธีการ
สัมภาษณพบวา กลุมที่ 1 ปรับเปลี่ยนพัฒนารานคาปลีกของตนใหดีย่ิงข้ึน มีความทันสมัยข้ึนดวยการปรับแตงหนารานจัด
สินคาใหเปนหมวดหมู จัดวางสินคาใหเปนจุดเดนและสะดุดตา มีปายบอกราคาอยางชัดเจน มีการสาธิตสินคาใหม ๆ จัดหา
สินคาท่ีถูกใจสรางความพึงพอใจแกลูกคา จัดหาสินคาท่ีทันสมัยเสมอดวยแนวความคิดรักษาลูกคาเกาเพ่ิมและเสริมลูกคาใหม
ใชกลยุทธ  เนนการบริการที่ดี สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา  ลดสินคาคงคลัง ควบคุมและลดคาใชจายและกลุมที่ บริการที่ดี 
เปนกันเองใกลชิดกับลูกคา สินคาบางรายการสามารถแบงขายเปนหนวยเล็ก  กลุมที่ 2 มีความตองการขยายธุรกิจของตนเปน
รานสงขนาดใหญเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางการคาและการเงิน โดยดําเนินกลยุทธเชิงรุก  เพ่ือมุงความเปนรานคาสงที่มี
ลูกคาประจํา กลุมที่ 3 มีความคิดวาอยูในสภาพอยางน้ีไปเรื่อย ๆ ไมคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร รอวันท่ีจะปดตัวเองใชกล
ยุทธต้ังรับหรือถอนตัว  ใชวิธีควบคุมทางการเงิน ลดคาใชจายฟุมเฟอยออกไป 

คําสําคัญ: กลยุทธการปรับตัว , ธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิม, ความไดเปรียบในการแขงขัน 
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Abstract 
           The research on the adaptation strategies to strengthen the competitive advantages of 

traditional retail business in Phra Nakhon Sri Ayutthaya municipal area has objectives to (1) study the 

problems and impacts of the implementation of modern retail businesses on traditional retail businesses 

and (2) study the strategic adjustment of traditional retail businesses in the Ayutthaya municipal area 

through qualitative  research with in-depth interview from 12 traditional retail entrepreneurs namely 

Hua-raw, Hor-ratanachai, Tha Wasukri, Kramang, Klong Suanplu, Koh Riang, Huntr, Ban Koh, Bang Pra-in, 

Khan Ham and Bang Srang. From SWOT analysis, it was found that the strengths of the shops are in a 

good locations which are close to the community and consumers, entrepreneurs are self-management, 

operators focus on friendly service that can remember customers well even if no customer data records. 

The weaknesses of the traditional retail stores are limited retail space, no parking area, products and 

services are not diverse, entrepreneurs lack understanding in modern management, no good business 

opportunity, the popularity of customers towards the cheap product and the limitations from consumer 

attitudes that prefer to use modern retail stores. The problem of traditional retail store entrepreneurs In 

Phra Nakhon Si Ayutthaya municipal area is that the inability to implement a low price strategy, 

advertise and promote the business throughout the year, the lack of products diversity and 

comprehensive service center, small working capital, high operating costs, entrepreneurs lack 

understanding in modern management., the insufficient support from the government which resulted in 

the impact in lower sales and capital.  

The adaptation strategies to strengthen the competitive advantages of traditional retail 

business in Phra Nakhon Sri Ayutthaya municipal area found that the entrepreneurs can be divided into 

3 large groups together. From the study of the interview method, it was found that: Group 1 needs to 
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improve and develop their own retail stores to be more modern by customizing the shop, organizing the 

products into categories, placing products to be prominent and eye-catching, having the evident price 

tag and new product demonstrations, providing products that are pleasing to satisfy customers, 

procuring products that are always up-to-date with the concept of retaining old customers and adding 

new customers using strategy, focusing on good service ,building good relationships with customers, 

reducing inventory, controlling and reducing costs, providing good service groups, being friendly to 

customers and  dividing some products into small units; Group 2 needs to expand their business from 

traditional retailers into a large wholesale store to strengthen trade and financial stability by 

implementing offensive strategies, emphasizing  the  expansion of investment for the growth of business 

to be a wholesale store that has regular customers as a traditional retailer and Group 3 had an idea 

that they will be  in this condition indefinitely, without any improvement or change, they will wait for the 

day to close the stores by using  defensive or withdraw strategy  of financial control and reduce 

verbosity costs. 

Keywords:  Adaptation Strategies, Traditional retail businesses, competitive advantages 

1. บทนํา

                ในปจจุบันธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมหรือโชหวยซึ่งมีแนวโนมลดลงอันเน่ืองมาจากการไดรับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมภายนอกโดยตรงจากการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีการลงทุนจากชาวตางชาติที่เพ่ิมมากข้ึนและมุง
ขยายสาขาใหเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือแยงชิงสวนแบงทางการตลาด  จากความสามารถของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมน้ันไดมีการบริหาร
จัดการอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพพรอมทั้งไดนําเอากลยุทธทางการตลาดมาปรับใชเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซื้อไดเพ่ิมสูงมากข้ึนจึงไดมุ งหาทางเลือกที่ตอบสนองความตองการของ
ตนไดโดยตรงโดยเลือกใชบริการรานคาปลีกใกลบานท่ีมีมาตรฐานในการบริการที่มีความหลากหลายและคุมคากับเงินได
ตลอดเวลา ทําใหรานคาปลีกสมัยใหม มุงปรับตัวเพ่ือการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนจนทําใหมีความเหลื่อมล้ํากั น
ระหวางธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกับธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมความตองการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย
จากการดําเนินงานและครองสวนแบงทางการตลาดใหเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซ้ือ (Convenience 

Store) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในพ้ืนที่เขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา โดยรานคาปลีกสมัยใหมโดยรานคาปลีกประเภท
รานสะดวกซ้ืออยาง มินิบิ๊กซี มีจํานวน 4 แหง (บิ๊กซี,2559: ออนไลน) เทสโกโลตัสเอ็กซเพลส มีจํานวน 29 แหง (เทสโกโลตัส
,2559: ออนไลน) เซเวนอีเลฟเวน จํานวน 62 แหง (สํานักงานเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา,2559) แฟมมิลี่ 6 แหง 
(สํานักงานเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา,2559) รอยแปดช็อป จํานวน 2 แหง(รอยแปดช็อป  ,2559: ออนไลน)  

จากปญหาของการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมทําใหผูศึกษา
ตองการศึกษาปญหาและการปรับตัวของผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม  เพ่ือใหทราบและเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน
พรอมทั้งนํากลยุทธที่รานคาปลีกแบบด้ังเดิมใชในการแขงขันเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีศักยภาพและดํารงอยูไดใน
ตลาดคาปลีกไดอยางย่ังยืน 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
        2.1 เพ่ือศึกษาปญหาและผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรูปแบบ ตาง ๆ ท่ีมีตอธุรกิจคาปลีก
แบบด้ังเดิม 
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        2.2 เพ่ือศึกษาการวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธของธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมในเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

                             การวิจัยเรื่องกลยุทธการปรับตัวเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขันของธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมในเขต
เทศบาลพระนครีอยุธยามีทั้งหมด 9 ตําบลไดแก หัวรอ หอรัตนไชย ประตูชัย ทาวาสุกรี กะมัง คลองสวนพลู เกาะเรียน 
หันตรา บานเกาะ  ประชากรที่ ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในเขตเทศบาล
พระนครศรีอยุธยาแบงออกเปน 9 ตําบลไดแก หัวรอ หอรัตนไชย ประตูชัย ราน ทาวาสุกรี กะมัง คลองสวนพลู ราน เกาะ
เรียน หันตรา บานเกาะ (สํานักงานพระนครศรีอยุธยา,2559) 

                   ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ือทําการสัมภาษณเชิงลึก ในการพิจารณา และเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่มีความสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview)จนกวา ขอมูลจะอ่ิมตัว ผูที่ใหการสัมภาษณทั้งหมดเปนเจาของกิจการจํานวน 12 ราย โดยแบงเปน
ตําบลหัวรอจํานวน 2 ราน หอรัตนไชยจํานวน 2 ราน ประตูชัย จํานวน 1 ราน ทาวาสุกรีจํานวน 2 ราน กะมังจํานวน 1 ราน 
คลองสวนพลูจํานวน 1 ราน เกาะเรียนจํานวน 1 ราน หันตรา จํานวน 1 ราน บานเกาะ จํานวน 1 ราน  
4.ผลการศกึษา  
          จากการสัมภาษณพบวา ผูที่ใหการสัมภาษณทั้งหมดเปนเจาของกิจการจํานวน 12 ราย ไมมีการจางพนักงานขายจะ
ขายดวยตัวเองทั้งสิ้นและ ผูที่เปนเจาของกิจการมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญาตรีถึง 9 ราย จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 2 รายและอ่ืนๆเปนระดับปริญญาโท1ราย จากการสัมภาษณพบวา รานคาท่ีมีอายุในการทําธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมที่มาก
ที่สุดอยูพบวา อยูที่ 5-10 ป มีจํานวน 5 ราย สวนท่ีดําเนินธุรกิจ อยูระหวาง 11-20 ป มีจํานวน 2 ราย และในสวนท่ีดําเนิน
ธุรกิจมากกวา 20 ป มีจํานวน 1 ราย และตํ่ากวา 5 ปจํานวน 4 รายจากการสัมภาษณพบวา รานคาปลีกแบบด้ังเดิมจะมีชื่อ
รานจํานวน 7 ราย  ที่มีชื่อรานเปนของตนเอง สวนอีกจํานวน 5 ราย ไมมีชื่อรานจากการสัมภาษณพบวา รานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิม ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา สวนใหญไมมีการปรับปรุงรานใหม เน่ืองจากรานมีความคงที่อยูแลวและมีการ
ปรับปรุงรานที่มีความเหมาะสมเพียงพอแลว จํานวน 8 ราย รองลงมา ไดมีการเพ่ิมสินคาใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน
จํานวน 4 ราย จะมีขนาดพ้ืนที่รานไมเกิน 1-2 คูหา มีปายแสดงชื่อรานคาจํานวน 7 ราย และไมมีปายแสดงชื่อรานจํานวน 5 
รายลักษณะของการตกแตงหนารานเรียบงาย ชั้นวางสินคาเนนความคงทน และใชประโยชนใชสอยท่ีสะดวกและสวยงาม ตู
โชวสินคาจะเปนของเดิมที่ใชอยูแลวและเปนตูโชวจากผูผลิตสินคาและผูขายสง (Supplier) ไมมีหลักในการจัดวางสินคา สวน
ใหญเนนการจัดวางตามความสะดวกและความเคยชินของเจาของรานมีการแบงประเภทของสินคาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันไว
ในหมวดเดียวกัน ลูกคาไมสามารถเลือกซื้อสินคาไดเอง ผูประกอบการจะเปนผูใหบริการแกลูกคา สวนใหญไดนําตูแชเครื่องด่ืม
ที่เปนสมัยใหมมาใชในการดําเนินธุรกิจสินคาที่จําหนายสวนใหญจะเปนของใชในชีวิตประจําวัน อาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม 
นํ้าแข็ง เน้ือสัตว ผัดสด ขนมคบเคี้ยว บุหรี่ สุรา อุปกรณเครื่องเขียน เชน ปากกา ยางลบ สมุด และสินคาที่เปนในลักษณะของ
สินคาหัตถกรรม และบางรายเปนทั้งรานขายปลีก และขายสง 
           4.1 ผลการวิเคราะหจุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) Analysis 

                 จุดแข็ง (Strength) ของธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมคือ โดยสวนใหญมีการบริการที่ดีตอลูกคา มีความซื่อสัตย มี
มนุษยสัมพันธที่ดี เนนการบริการที่เปนกันเอง สามารถจดจําลูกคาได การต้ังราคาสินคาไมสูงมากนัก ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา 
สินคาบางอยาง  มีความแตกตางจากรานคาปลีกแบบสมัยใหม เชน สินคาหัตถกรรม เปนตนจุดออน (Weakness) ของธุรกิจ
คาปลีกแบบด้ังเดิมคือ พ้ืนที่ของรานคาปลีก  มีบริเวณที่จํากัดไมกวางขวางและคับแคบ ไมมีบริเวณท่ีจอดรถ สินคาไมมีความ
หลากหลาย ลาสมัย ไมมีการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ในการซื้อแตละครั้งไมนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา
ใชในการดําเนินธุรกิจ ไมมีการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา การจัดวางสินคาไมมีความสะดวก  ชื่อรานไมเปนท่ี รูจัก เวลา
ปดบริการเร็วกวารานคาปลีกแบบสมัยใหม และธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมมีเงินทุนคอนขางจํากัด โอกาส (Opportunity) ของ
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ธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมคือ ต้ังอยูในแหลงชุมชน ท่ีมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมาก ทําเลติดถนน มีการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาทําให  เกิดลูกคาประจําและมีความจงรักภัคดีกับรานคา อีกทั้งในแหลงพ้ืนท่ีที่ไมมีธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเขามาทําให
ธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมไมมีคูแขงขัน จึงเกิดโอกาสดีมีสวนแบงตลาดเพ่ิมมากข้ึนอุปสรรค (Threat) ของธุรกิจคาปลีกแบบ
ด้ังเดิมคือ ธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหม  ไดขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึนและรวดเร็ว ดานเทคโนโลยีสมัยใหมมีเพ่ิมมากข้ึนและมีตนทุน
สูงในการนําเทคโนโลยีเขามาใช ธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหมใชวิธีการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น สม่ําเสมอเนนการบริการที่เนน
ความสะดวกสบายตอลูกคา การบริการครบวงจร และพฤติกรรมของผูบริโภค 

  4.2 การปรับตัวเชิงกลยุทธของธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิม 

จากการใชเครื่องมือกําหนดกลยุทธแมททริกซTOWS (TOWS Matrix) พบวาผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม 

ไดเลือกใชกลยุทธปรับตัว ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 กลยุทธ TOWS (TOWS Matrix)รานคาปลีกแบบด้ังเดิมไดเลือกใชปรับตัว 

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  พบวามีผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่คลายคลึงกันเกือบ

ทั้งหมด มีเพียงสวนนอยเทาน้ันที่ไมไดรับผลกระทบ  เน่ืองจากเปนผูคาปลีกและผูคาสงในตัวเองดวย นอกจากน้ันมีปญหาตอ
ธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิมยังไมสามารถทําใหธุรกิจแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเขียนจึงขอเสนอแนวทางการปรับตัวเชิงกล
ยุทธเพ่ือใหสามารถแขงขันได ดังน้ี 

    5.1 การตลาด 

  5.1.1 ลูกคาเปาหมาย ผูประกอบการตองสามารถระบุลูกคากลุมเปาหมายไดวาคือใครควรปรับตัวโดยการ
เจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาประจําที่อยูใหละแวกใกลเคียง เมื่อทราบกลุมลูกคาเปาหมายแลว
ผูประกอบการควรสังเกตและจัดหาบันทึกขอมูลลูกคาในเรื่องพฤติกรรมการซ้ือสินคาที่ซื้อ จํานวนเงินในแตละครั้ง ความถ่ีใน
การซื้อ เมื่อไดขอมูลจึงสามารถนํามากําหนดและเลือกสินคาได 
  การศึกษาน้ีพบวาสอดคลองกับการศึกษาของ พงศา นวมครุฑ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสวน
ประสมทางการคาปลีกของรานคาปลีกขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอการซื้อของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การมีสินคาตรงตามตองการ มีสินค าหลายประเภท การมีสินคาที่มี
คุณภาพ ใหม สด สะอาด การคิดเงินถูกตอง การมีสินคาจําหนายหลายขนาด รูปแบบ รุน มีบริการศูนยอาหาร มีสินคาตาม
โอกาสและเทศกาลจําหนายและการสามารถตรวจสอบราคาสินคาไดจากเครื่องตรวจสอบราคา ปจจัยดานราคาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก ไดแก การมีปายราคาที่เห็นไดชัดเจน มีการลดราคาสินคาตามเทศกาลและ
โอกาส การจําหนายสินคายกแพ็คซึ่งมีราคาตอหนวยถูกลงอีก การมีสินคาราคาพิเศษสับเปลี่ยนมาจําหนาย ดานชองทางจัด

กลยุทธเชิงรุก (SO) 
       ใหบริการที่ดี สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา จดจําขอมูลเก่ียวกับ
ลูกคาไดดี ซื้อสินคาจากรานคาสงในทองถิ่นรักษาสินคาคงคลังปริมาณที่
นอย ทําใหมีสินคาใหมและทันสมัย สังเกตความตองการของลูกคาเพื่อ
แสวงหาสินคามาตอบสนองความตองการของลูกคา ต้ังราคาและ
คุณภาพ พยายามรักษาลูกคาเดิมเพิ่มลูกคาใหม 

กลยุทธเชิงแกไข (WO) 

จัดหาสินคาขนาดเล็กและกลางที่มีราคาถูก ใหบริการที่ดี จัดซื้อสินคา
คร้ังละนอยแตบอยคร้ัง  ซื้อสินคาจากรานคาสง ควบคุมและลด
คาใชจาย 

กลยุทธเชิงรับ (ST) 

ใชกลยุทธการใหบริการที่ดีรักษาลูกคาเดิมเพิ่มลูกคาใหมจัดเรียงสินคา
ใหม นําเทคโนโลยีรูปแบบงายๆ มาใชในการดําเนินงาน 

  กลยุทธเชิงปองกันหรือถอนตัว ( WT) 
     รวมกลุมผูคาปลีกแบบด้ังเดิมในเขตพื้นที่เพื่อสรางความแขง็แกรงใน
การตอรองการซื้อสินคานําเทคโนโลยีสมัยใหมแบบงายๆ มาใหเชน 
เคร่ืองคิดเงินอัตโนมัติ ตูแชเคร่ืองด่ืม ตูไอศกรีม เพื่อใหเกิดความ
ทันสมัยเทียบเคียงกับรานคาปลีกสมัยใหม 
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จําหนาย ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก การมีรถเข็นและตะกราไวใหบริการ การจัดรานสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็นและสิ่ง
สกปรก การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เลือกซื้อไดสะดวก พ้ืนที่ภายในรานกวาง การมีปายแสดงตําแหนงวางสินคาชัดเจน การ
วางผังภายในรานใหมีทางเดินกวาง การสัญจรในรานสะดวก การมีที่จอดรถในท่ีรม เพียงพอ ปลอดภัยและไมเสียคาบริการ มี
ปายชื่อหรือสัญลักษณของรานขนาดใหญ สังเกตเห็นไดงาย เวลาเปด ปดบริการ ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก การแจกแผนพับรายการสินคาราคาพิเศษ การโฆษณาตามสื่อตาง ๆ และการจัดแสดงสินคา ณ จุดจําหนาย 

                5.1.2 สินคาและการจัดเรียงสินคา ซึ่งผูประกอบกิจการไดดําเนินการอยูเปน การจัดเรียงสินคาตามแบบรานคา
ปลีกสมัยใหมซึ่งเปนสิ่งดี แตอาจไมเหมาะสมกับทุกรานคา และลักษณะลูกคาแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันจึงควรจัดเรียงดังน้ี 
สินคาขายดี สินคาท่ีมีอัตราการหมุนเวียนสูง ควรจัดวางไวบริเวณที่ลูกคาสามารถสังเกตเห็นไดสะดวก เลือกซื้อไดงาย สินคาที่
สงเสริมการขาย สินคาท่ีจัดรายการจากบริษัทผูจําหนาย ควรจัดวางใหเห็นเดนชัด และควรทําปายแสดงใหผูบริโภคทราบดวย
สินคาใหมที่กําลังอยูในชวงแนะนําและมีการโฆษณาอยูในปจจุบัน จัดวางไวใหเห็นชัดเจนทําปายแสดงวา “สินคาใหม” 

  ในการจัดเรียงสินคาควร ควรทําชั้นวางตางระดับสําหรับวางสินคาขายดี สินคาสงเสริมการขาย และสินคาใหม
บริเวณตรงกลางของรานคาบริเวณดานขางรอบ ๆ รานคา ใหจัดทําชั้นเหล็กฉากหรือประยุกตใชของเดิม จัดวางเรียงเปนรูป
เกือกมาหรือตัวยู (U) สําหรับจัดเรียงสินคาทั่ว ๆ ไปโดยจัดใหเปนหมวดหมู ติดปายแสดงกลุมสินคาและควรเวนทางเดินไว
สําหรับผูบริโภคใหเดินเลือกซื้อสินคาไดสะดวก 

  การศึกษาน้ีพบวาสอดคลองกับการศึกษาของ ปฤษฎางค ปนกองงาม (2545) ไดศึกษาเรื่องปญหาและวิธีการ
ปรับตัวเชิงกลยุทธของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกแบบด้ังเดิม ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาผูบริโภคมี
พฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิตและทัศนคติที่เปลี่ยนไป นิยมใชบริการรานคาปลีกสมัยใหมมากข้ึนมีการนําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือสรางความเร็วและความแปลกใหม ในการใหบริการ และพบวารานคาปลีกแบบด้ังเดิมสินคาและบริการไม
หลากหลาย รูปแบบการตกแตงรานไมทันสมัย ผูบริโภคไมสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก เงินทุนนอยไมสามารถขยายหรือ
ปรับปรุงรานได  ผูประกอบการไมสามารถดําเนินกลยุทธราคาตํ่าและไมสามารถสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา 
ผูประกอบการขาดความเขาใจในการสรางระบบงาน การศึกษาน้ีพบวาสอดคลองกับการศึกษาของ ไววิทย นรพัลลถ (2546) 
ไดศึกษา เรื่องการดําเนินงานและปญหาของรานคาปลีกขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวารานคาปลีกสวนใหญ
มีขนาด 1 คูหา ไมมีที่จอดรถมีระยะเวลาดําเนินกิจการมากกวา 10 ป สวนใหญไมกําหนดลูกคากลุมเปาหมาย ภายในรานมี
ขนมคบเคี้ยวเปนสินคาหลัก รองลงมาคือ ของใชสวนตัวอาหารแหง เครื่องปรุงรส เครื่องด่ืมท้ังมีแอลกอฮอล และไมมี
แอลกอฮอล  การต้ังราคาสินคาต้ังตามราคาผูผลิตกําหนดไมทราบวากําไรแนนอนเทาไร ไมมีการสงเสริมการขายแหลงซื้อ
สินคาเขารานสวนใหญซื้อจากรานคาปลีกขนาดใหญ เชน แม็คโคร จะซื้อสินคาสัปดาหละ 1 ครั้ง 
  5.1.3. ราคา ควรติดปายแสดงราคาสินคาทุกชนิดดวย หรืออาจจะใชวิธีเขียนราคาสินคาไวใตชั้นวางสินคาน้ัน 
ผูประกอบการควรรวมกลุมกันกําหนดราคากลางของสินคา เพราะผูบริโภคในปจจุบันจะเปรียบเทียบราคาสินคา และเคยชิน
กับการซื้อสินคาตามราคาท่ีติดแสดงไวโดยไมตอรองราคาสินคา 
  5.1.4. ทําเลที่ต้ังและการตกแตงราน เน่ืองจากสวนใหญเปนรานคาที่เปดดําเนินการมานานแลวมีทําเลท่ีดีอยู
ใกลแหลงชุมชน แตมีปญหาคือ รานคาไมสะดุดตาผูบริโภคขาจร ดังน้ันมี รานคาสามารถตกแตงบริเวณหนารานใหสะดุดตา 
เชน การใชปายผาทีมีสีสันสดใสปกแสดงอยูหนาราน (ไมควรใชปายชนิดแขวน เพราะจะบังหนาราน) 
  5.1.5. การสงเสริมการขาย สามารถทําไดงาย เชน เปดรับสมาชิกและบันทึกยอดสั่งซื้อ(จะทําใหทราบขอมูล
ลูกคาและขอมูลทางการตลาด) เมื่อครบกําหนดชวงเวลาใหมีของแจก แถม การจัดรายการแลกซื้อสินคา หรือ สงคูปองชิงโชค 
ก็สามารถทําไดงาย ๆ 
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          5.2 เงินทุน 

เน่ืองจากรานคามียอดขายลดลงทําใหเงินทุนหมุนเวียนลดลงจึงขาดแคลนเงินทุนท่ีจะนํามาใชปรับปรุงรานคาและ
ลงทุนสั่งซื้อสินคามาขายในราน แตในปจจุบันรัฐบาลไดมีโครงการ โชหวยชวยชาติ “รานคาถูกใจ” ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการ
สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในรานเพ่ิมมากข้ึน จากตนทุนของราคาสินคาท่ีถูกลงจากการเขารวมโครงการ 
           5.3 การจัดซื้อและบริหารคงคลังสินคา 

   ผูประกอบการคานคาปลีกแบบด้ังเดิม ควรมีการรวมกลุมรานคาที่อยูในละแวกใกลเคียงกันเพ่ือจัดซื้อสินคา
รวมกันเปนการสรางปริมาณการซื้อจํานวนมาก โดยไมคํานึงวา จะเปนคูแขงกัน แตให คิดวาเปนเพ่ือนคูคากัน และควร
ระมัดระวังในการบริหารคลังสินคาใหมีการหมุนเวียนมากท่ีสุด ถามีการหมุนเวียนมากจะชวยประหยัดคาใชจายมากข้ึน 

 5.4 การจัดการ 
     ผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิมควรสรางพันธมิตร กับผูประกอบการอ่ืน ๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในยานน้ันๆ เขามาขายรวมกันทําใหมีความหลากหลาย   ผูประกอบการรานคาปลีก
แบบด้ังเดิมควรเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรานคาขนาดเล็กและขนาดกลางที่จัดโดยภาครัฐ 
เชน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย การฝกอบรมจะชวยใหผูประกอบการ ทราบวิธีการปรับปรุงรานคาใหทันสมัย 
วิธีการออกแบบราน การจัดวางสินคาและการบรรจุหีบหอใหตรงกับความตองการและความสะดวกของลูกคา การตอนรับ 
การบริการและการจัดการบริหาร เพ่ือดึงดูดใจใหลูกคาเขามาใชบริการการเจรจาตอรองสินคา ระบบการทําบัญชีที่ทันสมัย 
รวมทั้งวิธีการขอสินเช่ือ การฝกอบรมจะชวยใหผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความสามารถในการแขงขันมากข้ึน 
ชวยลดความเสียเปรียบดานการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

     ในการศึกษากลยุทธการปรับตัวเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขันของ ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
เทศบาลพระนครีอยุธยา มีขอคนพบดังน้ี ผูประกอบการสามารถแบงเปนกลุมใหญ ๆ  ได 3 กลุม ดังน้ีกลุมที่ 1 มีความ
ตองการปรับเปลี่ยนพัฒนารานคาปลีกของตนใหดีย่ิงข้ึน มีความทันสมัยข้ึนดวยการปรับแตงหนารานจัดสินคาใหเปนหมวดหมู 
จัดวางสินคาใหเปนจุดเดนและสะดุดตา มีปายบอกราคาอยางชัดเจน มีการสาธิตสินคาใหม ๆ จัดหาสินคาท่ีถูกใจสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา จัดหาสินคาท่ีทันสมัยเสมอดวยแนวความคิดรักษาลูกคาเกาเพ่ิมและเสริมลูกคาใหมใชกลยุทธ (WO) โดยการ
ปรับตัวจัดหาสินคาท่ีมีราคาพอเหมาะ เนนการบริการที่ดี สรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา    ซื้อสินคาครั้งละไมมาก เพ่ือไมให
สินคาคงคลังมาก ควบคุมและลดคาใชจายและกลุมที่  1 ยังใชกลยุทธ (ST) มาใชในการบริหารและบริการที่ดี เปนกันเอง
ใกลชิดกับลูกคา สินคาบางรายสามารถแบงขายเปนหนวยเล็ก ๆ ได ปรับปรุงภาพลักษณโดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมรูปแบบ
ตาง ๆ มาใชดําเนินงาน เชนเครื่องคิดเงินอัตโนมัติ ตูแชสินคา เครื่องด่ืม ตูไอศกรีม เครื่องปรับอากาศ ใหผูบริโภคสามารถเดิน
เลือกซื้อสินคาไดเอง เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  กลุมที่ 2 มีความตองการขยายธุรกิจของตนจาก
รานคาปลีกแบบด้ังเดิม มาเปนรานสงขนาดใหญเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางการคาและการเงิน โดยดําเนินกลยุทธเชิงรุก 
(SO) มุงหมายขยายการลงทุนมุงการเจริญเติบโต เปนรานคาสงที่มีลูกคาประจําเปนรานคาปลีกแบบด้ังเดิม  กลุมที่ 3 มี
ความคิดวาอยูในสภาพอยางน้ีไปเรื่อย ๆ ไมคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร รอวันท่ีจะปดตัวเองใชกลยุทธต้ังรับหรือถอนตัว 
(WT) ใชวิธีควบคุมทางการเงิน ลดคาใชจายฟุมเฟอยออกไปซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ อภิชยา  นิเวศน.(2555). ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาปญหาและวิธีการปรับตัวเชิงกลยุทธของผูประกอบการธุรกิจ คาปลีกแบบด้ังเดิม ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาการเติบโตสินเชื่อไมเปนไปตามเปาหมายและหาแนว
ทางการแกไข ใชเครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมโีครงสรางเพ่ือเก็บขอมูลจากประชากร คอื ลูกคา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก ที่ข้ึนทะเบียนเปนลูกคาผูกูและไมไดใชบริการเกินกวา 1 ป 
จํานวน 9,271 คน จะตองใชตัวอยางจํานวน 366 คน พบวาสาเหตุการไมใชบริการ สวนใหญ คือ ไมมีความจําเปนตองกูเงนิ 
จํานวนรอยละ 39.86 มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ จํานวนรอยละ 28.42 ชองทางการติดตอไมสะดวกจํานวนรอย
ละ 15.57 และปจจัยที่จะทําใหกลับมาใชบริการสินเช่ือ ที่มีคาเฉลีย่ลําดับความสาํคัญมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ วงเงินกูที่ไดรับ
เหมาะสมกับความตองตองการ/การอนุมัติที่รวดเร็ว ความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือและพนักงานใหคําปรึกษาและ
ชวยแกไขปญหาอยางด/ีพนักงานสามารถใหบริการลูกคาโดยไมมีขอผิดพลาดเลย   
คําสําคัญ:  สินเช่ือ, สินเช่ือเกษตร, การใชบริการ   
 
 

Solving the problem of loan growth does not meet the target of BAAC 
Nakhon Nayok Provincial. 

 

Rodsukon Rachatapreechachot 
Master of Business, Administration Management, University of the Thai Chamber of Commerce 

roddsukonn@gmail.com 
 

Abstract 
The objective of this study is to find the cause of credit growth problems that do not meet the target and 
find solutions. The tools used in this study were structured questionnaires to collect data from the 
population, BAAC customers, Nakhon Nayok provincial office. Registered as customers, borrowers and 
those who have not used the service for more than 1 year, a total of 9,271 people will need to use 366 
samples. It is found that most of the reasons for not using the service are the need to borrow money in 
the amount of 39.86 percent with sufficient funds. 28.42% of occupation, 15.57% of inconvenience in 
contacting channels And the factors that will bring you back to use credit services Which has the 3 highest 
average mean values, which are the loan lines that are suitable for the need / approval fast 
Modernization of equipment and tools and staff providing advice and good solutions / staff are able to 
provide customer service without any errors at all 

 
Keywords: credit, agricultural credit, service use 
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1.บทนํา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก มีหนาที่ในการดําเนินการจายสินเช่ือ
ควบคูไปกับการระดมเงินฝากเพื่อรักษาสมดุลดานสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งฝายกิจการภาคตะวันออก จะดําเนินงานจัดสรร
เปาหมายการเติบโตสินเช่ือใหแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัด ขอมูลการดําเนินงาน การดานการจายสินเช่ือยอนหลังจํานวน 3 ป  ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก  พบวา มีอัตราการเติบโตของสินเช่ือต่ํากวาเปาหมายมาโดยตลอด ซึ่งมีผลกระทบเปน
ผลทําใหกําไรจากการดําเนินงานแนวโนมที่ลดลงอยางตอเน่ืองโดยธนาคารมีรายไดหลักจากการดําเนินงานมาจากรายได
ดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ เพราะฉะน้ัน หากธนาคารมีความสามารถดานการเติบโตสินเช่ือต่ํา นอกจากจะมีผลกระทบตอ
รายไดแลวน้ันยังสงผลตอกระทบตอใหการใหบริการทั้งดานระดมเงินฝาก การจายสินเช่ือ ทําใหกระแสเงินเขา -ออก ไม
สอดคลองกัน อาจสงผลกระทบตอความเสีย่งดานสภาพคลอง นอกจากน้ี การใหบริการทางการเงินดานอื่นๆ อาจไมตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจสงผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียมและบริการที่ลดลง และสงผล
กระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งทําใหตองวิเคราะหถึงปญหาที่ทําใหการเติบโตไมเปนไปตามเปาหมายเพ่ือ
นํามากําหนดกลยุทธการเติบโตสินเช่ือ 

จากการเก็บขอมลูทางสถิติ ลูกคาของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก มี
ลูกคาท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูกูท้ังหมด 24,744 คน เปนลูกคาที่ใชบริการสินสินเช่ือระหวางปจํานวน 15,473 คน และลูกคาท่ีไมได
ใชบริการ จํานวน 9,271  คนคิดเปนรอยละ 38 ของลูกคาท้ังหมด เปนลูกคาที่ข้ึนทะเบียนเปนลูกคาผูกูเงินและไมไดใชบริการ 
โดยไมไดใชบริการในระยะเวลา 1 ป จํานวนรอยละ 5 และไมไดใชบริการเกิน 1 ปจํานวนรอยละ 33 ของลูกคาท้ังหมด โดย
ลูกคาท่ีไมไดใชบริการแบงตามชวงอายุไดดังนี้ อายุไมเกิน 50 ป จํานวนรอย 13 อายุระหวาง 51-60 จํานวนรอยละ 22 อายุ
ระหวาง 61-70 ป จํานวนรอยละ 37 และอายุเกิน 70 ป จํานวนรอยละ 28 

ภาพที่ 1 ขอมูลลูกคาของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก 

ภาพที่ 2 ขอมูลอายุของลูกคาท่ีไมไดใชบริการเกินกวา 1 ป 
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ในปบัญชี 2558 จํานวนลูกคาที่ไมไดใชบริการมีอัตราการเพิม่ขึ้น 17.76 % ในขณะท่ี ตนเงินกูคงเหลือ ลดลง 19.62 
%   ปบัญชี 2559 จํานวนลูกคาที่ไมไดใชบริการมีอัตราการเพิ่มขึ้น 3.5 % ตนเงินกูคงเหลือ ลดลง 8.06 %  ปบัญชี 2560 
จํานวนลูกคาท่ีไมไดใชบริการมีอตัราการเพิม่ขึ้น 6.62 %  ตนเงินกูคงเหลือ ลดลง 10.01 %  และปบัญชี 2561 จํานวนลูกคา
ที่ไมไดใชบริการมีอตัราการเพิ่มขึน้ 1.74 %  ตนเงินกูคงเหลือ ลดลง 2.21 %   ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ลูกคาท่ีไมใชบริการและอัตราการเพิ่มขึ้นของสินเช่ือมีความสมัพันธกันในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ ปบัญชีท่ีจํานวนลูกคาท่ี
ไมไดใชบริการมีอัตราการเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของสินเช่ือจะลดลง และ ปบัญชีท่ีจํานวนลูกคาไมไดใชบริการมีอัตราการ
ลดลง อัตราการเติบโตของสินเช่ือจะเพิ่มขึ้น 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางอัตราการเพิม่ขึน้ของลูกคาท่ีไมไดใชบริการและอัตราการเพิ่มขึ้นของสนิเช่ือ 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหาการเติบโตสินเช่ือไมเปนไปตามเปาหมาย 
2.2 เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการเติบโตสินเช่ือไมเปนไปตามเปาหมาย 

3.วิธดํีาเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนลูกคาที่ไมใชบริการสินเช่ือของ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก  จํานวน 366 คนโดยการแจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาหาสาเหตุ
ของการไมใชบริการสินเช่ือ และ ปจจัยที่มีผลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ 

3.1 กลุมตัวอยาง  
คํานวณหาตัวอยางโดยใช ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน(Krejcie&Morgan) ระดับความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับได 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% สามารถคํานวณตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากประชากร คือ ลูกคาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร  สํานักงานจังหวัดนครนายกทีไ่มไดใชบริการดานสินเช่ือ ระยะเวลานานมากกวา 1 ป โดยมี
ประชากรท้ังหมดจํานวน 9,271 คน จะตองใชตัวอยางจํานวน 366 คน การสุมตัวอยางโดยการกําหนดสัดสวน (Quota 
Sampling) ตัวอยางจํานวน 366 คน โดยจําแนกเปน สาขานครนายก 128 คน สาขาองครักษ 71 คน สาขาบานนา 121 คน 
และสาขาปากพลี 46 คน 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมลู  
ใชเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจาก โดยแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางโดยแบงคําถามออกเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอป ระดับการศึกษา  
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สวนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับการใชบริการสินเช่ือ ไดแก  สาเหตุทีไ่มไดใชบริการ และปจจัยที่มผีลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ 
สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะในการพัฒนาผลติภณัฑสินเชื่อ  

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากท่ีทําการเก็บขอมูลทั้งหมดแลว ตองนําขอมูลจากการเก็บสถิติอัตราการเติบโตสินเช่ือ และ อตัราการเพิ่มขึ้น

ของลูกคาที่ไมไดใชบริการดานสินเช่ือนานกวา 1 ป เพ่ือทําการเปรียบเทียบหาผลกระทบ พรอมกับนําขอมูลจากแบบสอบถาม 
เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของการไมใชบริการสินเชื่อ ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาการเติบโตสินเชื่อไมเปนไปตามเปาหมายของ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก และ ปจจัยที่มผีลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ
ของลูกคา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการหาแนวทางแกไข 

4.ผลการวิจัย 

จากการเก็บขอมลูจากแบบสอบถาม พบวาจํานวนกลุมตัวอยาง แยกเปนเพศชายจํานวนรอยละ 54.61  เพศหญิง
จํานวนรอยละ  48.36 โดยมีกลุมอายุ 20-30 ป จํานวนรอยละ 12.84  อายุ 31-40 ปจํานวน รอยละ 30.33 อายุ 41-50  ป 
จํานวนรอยละ 27.32  อายุ 51-60  ป จํานวนรอยละ 12.84 และ อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวนรอยละ 16.67  

ขอมูลอาชีพตัวอยางวางงานจํานวนรอยละ 9.84 เกษตรกร จํานวนรอยละ 59.84 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวนรอย
ละ 5.46 รับจาง จาํนวนรอยละ 22.95 และอื่น ๆ จํานวนรอยละ 1.91 มีรายไดตอปนอยกวา 20,000 บาท จํานวนรอยละ 
22.68  รายได 10,000-50,000 บาท จํานวนรอยละ 26.50 รายได 50,000-100,000 บาท จํานวนรอยละ 31.97 รายได
มากกวา 100,000 บาท จํานวนรอยละ 18.85  

ระดับการศึกษา มีคนที่ไมไดเรยีน จํานวนรอยละ 6.56  เรียนจบระดับประถมศึกษา จํานวนรอยละ 58.83 เรียนจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวนรอยละ 13.11 เรียนจบระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวนรอยละ 2.46 เรียนจบ
ระดับ ปวส. จํานวนรอยละ 2.46 เรียนจบระดับปริญญาตรีจํานวนรอยละ 2.73 

โดยมสีาเหตุที่ไมไดใชบริการจากสาเหตุ     ไมมีความจําเปนตองกูเงิน จํานวนรอยละ 39.89  มีเงินทุนเพียงพอใน
การประกอบอาชีพ จํานวนรอยละ 28.42  ชองทางการติดตอไมสะดวก จํานวนรอยละ 15.57อายุมาก จํานวนรอยละ 15.30 
หลักประกันไมเพียงพอ จํานวนรอยละ 15.03 พนักงานไมใหคําแนะนําผลิตภณัฑสินเช่ือ จํานวนรอยละ 12.57 วงเงินกูที่ให
นอยเกินไป ไมเพียงพอตอความตองการ จํานวนรอยละ 10.93 เลิกประกอบอาชีพการเกษตร จาํนวนรอยละ 9.84 อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูแพงกวาแหลงเงินกูอื่น จํานวนรอยละ 7.65  ขั้นตอนกระบวนการมีความยุงยาก มรีะยะเวลารอคอยนาน จํานวน
รอยละ 7.38  งวดการสงชําระไมเหมาะสม จํานวนรอยละ 5.19 และใชบริการเงินกูกับธนาคารอ่ืนอยู จํานวนรอยละ 2.19 

ตารางที่ 1 สาเหตุที่ไมไดใชบริการสินเช่ือ 

สาเหตุที่ไมไดใชบริการสินเช่ือ จํานวนรอยละ 
ไมมีความจําเปนตองกูเงิน 39.86 
มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ 28.42 
ชองทางการติดตอไมสะดวก 15.57 
อายุมาก 15.30 
หลักประกันไมเพียงพอ 15.03 
พนักงานไมใหคําแนะนําผลติภณัฑสินเช่ือ 12.57 
วงเงินกูที่ใหนอยเกินไป ไมเพียงพอตอความตองการ 10.93 
เลิกประกอบอาชีพการเกษตร 9.84 
อัตราดอกเบีย้เงินกูแพงกวาแหลงเงินกู 7.65 
ขั้นตอนกระบวนการมีความยุงยาก มีระยะเวลารอคอยนาน 7.38 
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ตารางที่ 1 ( ตอ )  
สาเหตุที่ไมไดใชบริการสินเช่ือ จํานวนรอยละ 

งวดการสงชําระไมเหมาะสม 5.19 
ใชบริการเงินกูกับธนาคารอ่ืนอยู 2.19 

หากในอนาคตกลุมตัวอยางมีความจําเปนตองกูเงิน ปจจัยท่ีมีผลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ ตามหลักทฤษฎีสวน
ประสมการตลาด(Marketing  Mix) หรือ 7Ps  มีระดับความสําคัญโดยคํานวณคาเฉลี่ยปจจยัที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  10 อันดับ
แรกเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอยมีดังตอไปนี้   

วงเงินกูที่ไดรับเหมาะสมกับความตองการ คาเฉลีย่ 3.83  การอนุมัติเงินกูรวดเร็ว คาเฉลี่ย 3.83 ความทันสมัยของ
อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ คาเฉลี่ย 3.82 พนักงานสามารถใหบริการลกูคาโดยไมมีขอผิดพลาดเลย คาเฉลี่ย 3.79 พนักงานให
คําปรึกษาและชวยแกไขปญหาอยางดี คาเฉลี่ย 3.79  มีผลิตภณัฑเงินกูตรงตามความตองการ คาเฉลี่ย 3.75 ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของธนาคารมีความนาเชือ่ถือ คาเฉลี่ย 3.75 ทําเล ท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ คาเฉลี่ย 3.73  
สามารถใชหลักประกันเงินกูได 100% คาเฉลี่ย 3.73 มีสิทธิพิเศษตาง ๆ ท่ีนาสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร อาทิ สวนลด
รานคา คาเฉลี่ย 3.72   

ตารางที่ 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการกลบัมาใชบริการสินเช่ือ  
ปจจัยที่มีผลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มีผลติภณัฑเงินกูตรงตามความตองการ 3.75 1.01 
วงเงินกูที่ไดรับเหมาะสมกับความตองการ 3.83 1.15 
สามารถใชหลักประกันเงินกูได 100% 3.73 1.15 
อัตราดอกเบีย้เงินกูมีความเหมาะสม ตรงตามความตองการ 3.71 1.22 
ไมมีคาธรรมเนียมในการขอสินเช่ือ อาทิ คาวิเคราะหสินเช่ือ คาประเมินที่ดิน 3.56 1.15 
ทําเล ท่ีตั้งของธนาคาร สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ 3.73 1.15 
มีการบริการแบบออนไลน สามารถใชบริการและดูขอมูลไดทุกท่ี ทุกเวลา 3.51 1.36 
มีของที่ระลึกมอบใหแกลูกคาในชวงเทศกาลสําคญั 3.56 1.25 
มีการโฆษณาประชาสมัพันธผานสือ่ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อาทิ โทรทัศน 
อินเตอรเนต็ 

3.64 1.37 

มีสิทธิพิเศษตาง ๆ ท่ีนาสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร อาทิ สวนลดรานคา 3.72 1.25 
พนักงานใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาอยางดี 3.79 1.28 
พนักงานสามารถใหบริการลูกคาโดยไมมีขอผิดพลาดเลย 3.79 1.35 
ระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารมีความนาเชื่อถือ 3.75 1.09 
ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ 3.82 1.15 
สถานท่ีใหบริการ สวยงามและทันสมัย 3.71 1.15 
การอนุมัติเงินกูรวดเร็ว 3.83 1.33 
ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก ซบัซอน 3.58 1.33 
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5.สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การแกไขปญหาการเติบโตสินเช่ือไมเปนไปตามเปาหมายของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก สรุปผลไดดังนี้   

 จากการเก็บขอมลูจากแบบสอบถามพบวาสาเหตุที่ลูกคาไมไดใชบริการสินเช่ือกับธนาคาร เรียงลําดบัตามรอยละ
ดังนี ้ไมมีความจําเปนตองกูเงิน จํานวนรอยละ 39.89  มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ จํานวนรอยละ 28.42  ชอง
ทางการติดตอไมสะดวก จํานวนรอยละ 15.57อายุมาก จํานวนรอยละ 15.30 หลักประกันไมเพียงพอ จํานวนรอยละ 15.03 
พนักงานไมใหคําแนะนําผลติภณัฑสินเช่ือ จํานวนรอยละ 12.57 วงเงินกูที่ใหนอยเกินไป ไมเพียงพอตอความตองการ จํานวน
รอยละ 10.93 เลิกประกอบอาชีพการเกษตร จํานวนรอยละ 9.84 อัตราดอกเบี้ยเงินกูแพงกวาแหลงเงินกูอ่ืน จํานวนรอยละ 
7.65  ขั้นตอนกระบวนการมีความยุงยาก มีระยะเวลารอคอยนาน จํานวนรอยละ 7.38  งวดการสงชําระไมเหมาะสม จํานวน
รอยละ 5.19 และใชบริการเงินกูกับธนาคารอ่ืนอยู จํานวนรอยละ 2.19 

หากในอนาคตกลุมตัวอยางมีความจําเปนตองกูเงิน ปจจยัที่มีผลตอการกลับมาใชบริการสินเช่ือ ตามหลักทฤษฎีสวน
ประสมการตลาด(Marketing  Mix) หรือ 7Ps  มีระดับความสําคัญโดยคํานวณคาเฉลี่ยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  10 อันดับ
แรกเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปนอยมีดังตอไปนี้  วงเงินกูที่ไดรับเหมาะสมกับความตองการ คาเฉลีย่ 3.83  การอนุมัติเงินกู
รวดเร็ว คาเฉลีย่ 3.83 ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ คาเฉลี่ย 3.82 พนักงานสามารถใหบริการลูกคาโดยไมมี
ขอผิดพลาดเลย คาเฉลี่ย 3.79 พนักงานใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาอยางดี คาเฉลีย่ 3.79  มีผลติภณัฑเงินกูตรงตาม
ความตองการ คาเฉลีย่ 3.75 ระบบรักษาความปลอดภยัของธนาคารมีความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ย 3.75 ทําเล ที่ตั้งของธนาคาร 
สะดวกตอการเดินทางมาติดตอ คาเฉลี่ย 3.73  สามารถใชหลักประกันเงินกูได 100% คาเฉลี่ย 3.73 มีสิทธิพิเศษตาง ๆ ที่
นาสนใจจากพันธมิตรของธนาคาร อาทิ สวนลดรานคา คาเฉลี่ย 3.72   
 
6.อภปิรายผล 
 

จากการเก็บขอมลูสถติิพบวา อัตราเติบโตสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาํนักงาน
จังหวัดนครนายก มคีวามสมัพันธกับอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกคาท่ีขึน้ทะเบียนผูกูและไมไดใชบริการ ในทิศทางตรงกันขาม คือ 
ปบัญชีท่ีจํานวนลูกคาท่ีไมไดใชบรกิารมีอัตราการเพิม่ขึ้น อัตราการเติบโตของสินเช่ือจะลดลง และ ปบัญชีท่ีจํานวนลูกคาไมได
ใชบริการมีอตัราการลดลง อัตราการเติบโตของสินเช่ือจะเพิ่มขึ้น จึงทําการศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหลูกคาที่ข้ึนทะเบียนผูกูแต
ไมไดใชบริการสินเช่ือกับธนาคาร และปจจยัที่จะทําใหลูกคากลับมาใชบริการสินเช่ือกับธนาคาร พบวาสาเหตุที่ลูกคาไมใช
บริการ คือ ไมมีความจําเปนตองกูเงิน มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ และชองทางการติดตอไมสะดวก เปนลําดับ
สูงสุด 3 ลําดับแรก และปจจัยที่จะทําใหกลับมาใชบริการที่มีคาเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ วงเงินกูที่ไดรับเหมาะสมกับความ
ตองการ การอนุมัตเิงินกูรวดเร็ว ความทันสมัยของอุปกรณ เครื่องมอืตาง ๆ และ พนักงานใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหา
อยางดี ซึ่งสอดคลองกับ(พรทิพย  สุวรรณพุม) 2555 กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย : ศึกษาปจจัยที่มผีลตอลูกคาในการใชบริการสินเชื่อ ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปจจยัในการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเช่ือพบวามีเงื่อนไขในการใชสินเช่ือคือ การใหบริการของพนักงานและชองทางการใชสินเช่ือ  

 
7.ขอเสนอแนะ 
 
7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนงานจากผลการวิจยั 
 จากการศึกษาพบวาลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก มีสาเหตุที่ไม
ใชบริการสินเช่ือเนื่องจากไมมีความจําเปนหรือมีเงินทุนเพียงพอเปนสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรเสาะหาลูกคา
กลุมเปาหมายใหมที่มีความตองการใชสินเช่ือและพัฒนาผลติภณัฑสนิเช่ือ พัฒนากระบวนการใหบรกิาร พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพึงพอใจใหกับลูกคาท้ังลูกคากลุมเดิมที่ไมไดใชบริการ เพื่อกระตุนความตองการการใชสินเช่ือและลูกคากลุมใหม ในปจจยั
ดานดังกลาว เพื่อเพ่ิมอตัราการเตบิโตของสินเช่ือ 
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7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ธนาคารควรใหความสําคัญดานสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ(Service Mix) หรือ 7Ps ในดาน

ผลิตภณัฑและดานการใหบริการ และสถานท่ีการใหบริการ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑสินเช่ือเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการกับลูกคาในทุกกลุมอาชีพ ขั้นตอนกระบวนการการใหสินเช่ือควรมีการกระชับข้ันตอนเพื่อความสะดวกตอการใช
บริการ พรอมกับพัฒนาพนักงานใหบริการ ควรเพิ่มความรูดานผลติภัณฑ เพิ่มทักษะการใหบริการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ตอผูใชบริการสูงสุด อีกทั้งควรรกัษามาตรฐานความปลอดภัยในการใชบริการสินเช่ือ ไมวาจะเปนความปลอดภัยดานขอมลู 
และความปลอดภัยทางดานกายภาพของลูกคา  ซึ่งมีผลตอการตดัสนิใจใชบริการสินเช่ือ  

7.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการขยายผลโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางอ่ืน เชน ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในพื้นที่

จังหวัดอื่น ๆ เพื่อท่ีจะไดทราบความแตกตางและความหลากหลายของขอมูล พรอมกับควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ 
เพิ่มเตมิ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงขอมลูที่เปนประโยชนกับลูกคา 

8.กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้สําเรจ็ไดดวยความกรุณาจาก อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ไดใหความ
กรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

ขอขอบคุณผูอํานวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก และ ผูชวย
ผูอํานวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัดนครนายก ท่ีไดใหคําแนะนําดานขอมลูตาง ๆ 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และพ่ีๆ เพื่อนนักศกึษาปริญญาทุกทาน ท่ี
ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือในการทําการศึกษาคนควาอิสระตลอดมา 
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บทคัดยอ 

       วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม รูปแบบการ
วิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแนวคิดการสรางมูลคาเพิ่มและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสําหรับ      บรรจุภัณฑ เปนกรอบ
การวิจัย พื้นที่ดําเนินการวิจัยคือ สวนบานไรสวนฟารมสุข ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง เจาของ
ฟารมสวนบานไรฟารมสุข ดร.ชนพงษ อาภรณพิศาล เครื่องมือการวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม
การคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 1 สวนที่มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัด วิเคราะหขอมูลโดยใชวิเคราะห
เนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการเลือกบรรจุภัณฑตนแบบท่ี 2 เพราะมีลักษณะที่แปลกตา มีความคิดสรางสรรค 
สามารถแสดงถึงตัวสินคาไดดีอีกดวย อีกทั้งบรรจุภัณฑแบบที่ 2 นี้สามารถสรางความแตกตางชัดเจน เพิ่มมูลคาสินคาได 
สามารถเปนของฝากไดเพราะดูสวยงาม ดานกลองกระดาษสามารถยอยสลายไดงายเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ , ผักไฮโดรโปรนิกส ,การสรางมูลคาเพิ่ม 
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Abstract

The objective of this research is to be a guideline in the development of packaging for 
vegetables and fruits in Nakhon Pathom province. Research format Qualitative research for use in 
packaging design for research The research was conducted at Suan Rai Farm, Suk Farm, Thap Luang 
Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. Dr. Chonpong Arpornphaisan, the research 
instrument was used in depth interview and participatory observation to select a specific sample of 1 
garden with hydroponic vegetables growing in the province. Data were analyzed using content analysis 
and descriptive writing. 

The results of the research showed that Entrepreneurs choose the 2nd prototype packaging 
because they have strange characteristics. Have creative ideas Can also demonstrate the product well 
Also, this type 2 packaging can make a big difference. Can increase product value Can be a souvenir 
because it looks beautiful the side of the paper box is easily biodegradable, environmental friendly 

Keywords: packaging development, hydroponic vegetables, Creating added value 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
การบริโภคในสภาวะปจจุบันของประชากรโลกน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมีความหลากหลายของ

พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันผูบริโภคเริ่มหันมาสนใจในสุขภาพของตนเอง โดยทุก
มื้ออาหารที่เลือกรับประทานจะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยเสนอ ดังคํากลาวที่วา  “You are what you eat” ดังนั้น
ผูบริโภคจึงหันมาเลือกบริโภคอาหารที่มกีารสงเสริมใหมีสุขภาพท่ีดี สงผลใหมีกระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยอาหาร
นั้นตองเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย หนึ่งในอาหารท่ีไดรับความนิยมและเปนกระแสอยูตลอดคือผักไฮโดรโปนิกสไฮโดรโปนิกส 
)Hydroponics) เปนการปลูกพืชโดยไมใชดินแตใชน้ําที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู หรือ การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร
พืชทดแทน ซึ่งนับเปนวิธีการใหมในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใชเปนอาหาร เน่ืองจากประหยัดพื้นที่และไม
ปนเปอนกับสารเคมีตาง ๆ ในดิน ใหไดพืชผักท่ีสะอาดเปนอาหาร การเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสของผูบริโภคมีทางเลือกหลาย
ทางแตยังมีผูบริโภคที่ขาดความรูขอมูลเก่ียวกับแหลงผลิต วิธีการผลิต และลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ผูบริโภคไม
สามารถเขาถึงแหลงความรูตาง  ๆ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง เชน รายไดของผูบริโภค บรรจุภัณฑ ความปลอดภัยจาก
สารเคมีตกคาง สถานท่ีจัดจําหนาย ซึ่งเปนเหตุปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส 

ชองทางการจําหนายผักไฮโดรโปนิกสแบบเดิมคือออฟไลน การขายขึ้นอยู กับสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน 
สถานท่ีจําหนาย บุคลากรในการขาย สภาพดินฟาอากาศ ปจจัยที่ควบคุมไมไดมักกอใหเกิดความเสียหานแกตัวสินคา อีกทั้ง
ปญหาพอคาคนกลางท่ีอาจทําใหเกิดการโกงราคาขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคขาดการติดตอกับผูผลิตโดยตรง ปจจุบันกระแสการ
ดําเนินธุรกิจออนไลนเปนที่นิยมและไดความสนใจอยางมากเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม ทุกเพศทุกวัยไดงาย จากการ
สํารวจของกระทรวงพาณิชยผักสดของประเทศไทยมีมูลคาการสงออกในป 2560  จํานวน  8 ,9711. 77  ลานบาท   ) Office of 
the Permanent Secretary, Ministry of Commerce, 2017) และจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส   :ETDA มูลคาการคาออนไลนป 2559  อยูที่  703 ,331. 91  ลานบาท   ) Electronic Transaction 
Development Office, 2017)  
        บรรจุภัณฑเปรียบเสมือนองคประกอบหลักของสินคาซึ่งทําหนาที่ในการบรรจุปกปองและรักษาคุณภาพสินคา แสดง
ขอมูล สินคา และชวยสง เสริมมูลคาการตลาด ยิ่งผลิตภัณฑมีการแขงขันกันมากข้ึนบรรจุภัณฑก็ยิ่งมีความสําคัญตอผลิตภัณฑ
และการตลาดมากข้ึนเทานั้นยากท่ีจะขาดสิ่งใด สิ่งหน่ึง ไปได )ประชิต ทิณบุตร .2531  (จากการศึกษาขอมูล พบวา ในปจจุบัน
บรรจุภัณฑมีการพัฒนาข้ึนเปนอยางมากแนวโนมความตองการใชบรรจุภัณฑมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ ทําใหผูบริโภคสามารถ
เลือกใชบรรจุภัณฑที่มคีวามหลากหลาย ผูผลิตจึงมีการแขง ขันทั้งทางดาน แนวคิด รูปแบบ การนําไปใชประโยชนสงผลใหมี
การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ   

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนจึงเปนที่มาของการเขาไปพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑและเพ่ิมมูลคาใหกับผักไฮโดรโป
นิกสของไรบานสวนฟารมสุข เพื่อใหเปนที่รูจักตอผูบริโภคผักไฮโดรโปนิกสและตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคมาก
ที่สุดอีกทั้งยังเปนการกระตุนรายไดใหกับเจาของไรบานสวนฟารมสุข และนอกจากน้ียังเปนการนําความรูความสามารถที่
ผูเรียนมีมาพัฒนาแบรนดใหเปนท่ีรูจัก  

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives) 
1. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 

 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ   
           1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสําหรับบรรจุภัณฑ 
           บทบาทของการบรรจุภัณฑปจจุบันการบรรจุภณัฑมีบทบาทตอผลิตภัณฑทุกชนิดทั้งในดานผูผลิต ผูบรรจุภัณฑ  ผูค้ํา
ปลีกและผูบริโภคการผลิตภาชนะบรรจุตาง ๆ เชนกลองขวดวัสดุอุปกรณเพื่อรักษาคุณภาพของสินคาตลอดจนเครื่องจักร
เครื่องกลที่ชวยในการบรรจุภัณฑลวนแลวแตไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะในประเทศท่ีเปนผูนํา  ทางการคา ขาย
ทั่วโลกตางก็ แขงขันกันอยางจริงจังในดานการคนคิดหาแบบวิธีการใหมที่มีอิทธิพลตอการขายผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม      บรรจุ
ภัณฑจึงนับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ การบรรจุภัณฑนอกจากจะมีความสําคัญในดานการรักษาคุณภาพของสินคาให
คงทนและไมเสื่อมสภาพไดงายแลวยังมีความสําคัญในทางการตลาดการบรรจุภัณฑนับวามีความสําคัญตออุตสาหกรรมเปน
อยางยิ่งตอมาการบรรจุภัณฑไดกลายมาเปนกิจการท่ีสําคัญทางธุรกิจทั้งนี้เพราะ ผลิตภัณฑตาง ๆ ตองเผชิญกับคูแขงขันในทุก
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ดานการพัฒนาการบรรจุภัณฑและการหีบหอไดเจริญ ขึ้นอยางรวดเร็วและไมจบสิ้นทําใหผูบริหารกิจการตองใหความสนใจ
เพื่อโอกาสดานการจัดจําหนายในการเสนอรูปรางของบรรจุภัณฑที่ดีและพบวามีวัตถุดิบใหมที่นํามาแทนวัตถุดิบเกาเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกผูใชงานและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง ซึ่งล วนเปนเรื่องการบรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจัดจําหนายสามารถโยกยายเก็บรักษาและขนยายไดอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตลักษณะ
การบรรจุหีบหอเปนตัวกําหนดเคร่ืองมือท่ีจะ ใชในการโยกยายและท่ีเก็บรักษาผลิตภัณฑบางประเภทสามารถเก็บกองเปนตั้ง
วางเรียงซอนกัน โดยไมตองมีชั้นเก็บเชนปูนซีเมนตหรือเม็ด พลาสติกที่บรรจุเปนถุง เปนตน นอกจากน้ียังสามารถ จัดเก็บใน
คลังสินคา ไดอยางเหมาะสม สามารถวางซอนไดสูงข้ึนโดยใชพื้นที่คลังสินคานอยลง )คํานายอภิปรัชญาสกุล , 2557 : 22-24)

2 แนวคิดการสรางมูลคาเพ่ิม 
ปจจุบัน โลกแหงการแขงขันภายใตสภาวะตลาดที่เปดกวาง การทําธุรกิจยอมตอง “คิด ”ให เหนือข้ันกวาที่เคยเปน 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ เริ่มมีบทบาทส ำคัญในการชวย เรียกความสนใจของกลุมผูบริโภคกลุมใหมๆ 
และยังสามารถรักษากลุมผูบรโิภครายเดิมใหอยูตอไปนาน ๆ โดยในอดีตที่ผานมานั้นหากผลิตภัณฑ หรือบริการหน่ึงจะประสบ
ความสําเร็จไดในทองตลอดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงจะเปนตัวผลิตภัณฑ หรือบริการหลักนั่นเอง ที่ตองมีคุณภาพที่เยี่ยมยอดกวา 
คูแขง และ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวา ถึงแมวาปจจุบันคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือบริการ หลัก
อาจจะยังเปนเรื่องที่สําคัญมาก แตมีอีกสิ่งหนึ่งที่กาวขึ้นมามีสวนสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ควบคูไป เชนกัน ก็คือ เรื่องของ 

“มูลคาเพิ่ม ”ที่ติดมากับตัวผลิตภัณฑ หรือ บริการหลักนั้น ๆ ในบาง กรณีสวน ของมูลคาเพิ่มจะเปนตัวดึงดูดผูบริโภคใหสนใจ 
หรือ ตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ หรือบริการ หลัก ดังนั้น ธุรกิจในปจจุบัน จะเห็นไดวา ไมใชเปนเพียงการขายตัวผลิตภัณฑ 
หรือบริการหลักเพียง อยางเดียว แต จะตองมีสวนของการเพ่ิมมูลคาที่จะทํา ใหผูบริโภครูสึกไดประโยชนมากขึ้นดวย 
ผลิตภัณฑหรือบริการ เหลานั้น จึงจะประสบความสําเร็จไดอยางท่ีควรเปน  )พูนลาภ ทิพชาติโยธิน , 2553)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  สุรชัย ศรีนรจันทร และบุหงา ชัยสุวรรณ (2561) กระบวนการสรางตราสินคาและการสื่อสารการตลาดออนไลน
สินคาเกษตรอินทรียโดยการวิเคราะห หาเอกลักษณของตราสินคา ความแตกตางจากตราสินคาใกลเคียงกัน เพื่อเปนจุดขาย
ใหกับตราสินคา และกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยใชวิธีการสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

นาย ณธกร อุไรรัตนป (2559) การศึกษาการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑขาวเจกเชยเสาไห จ .สระบุรี
วัตถุประสงค พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อชวยใหกลุมเกษตรกรมีบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑขาวเจกเชยเสาไหที่มี
เอกลักษณ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนเองและกลุมในการจัดจําหนายขาวอันเปนแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของ
เกษตรผูปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

พรรณธิภา เพชรบุญมี (2556) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑผลติภณัฑโอท็อปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก เพื่อศึกษาวิเคราะหการพัฒนาบรรจุภัณฑและเพิ่มขีดความสามารถดานการพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑโอ
ทอปขนมบานภรณพิชญ 
กรอบแนวคิด 

   การออกแบบบรรณจุภัณฑผักไฮโดรโปนิกส 
➢1.ทําหนาท่ีรองรับสินคา  ) Contain)

➢2. ทําหนาทีป่องกัน )Protect)

➢3.ทําหนาท่ีรักษา  ) Preserve)

➢4.บงช้ี )Identify) หรือแจงขอมูล  ) Inform)

➢5. ดึงดูดความสนใจ  ) Consumer Appeal)

➢6. สรางมูลคาเพิ่ม )Value Added)

➢7. การแสดงตัว )Presentation)

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

  แนวทางการพัฒนาบรรจุภณัฑเพื่อการสราง
มูลคาเพิม่ใหกับผักไฮโดรโปนิกส 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนของการวิจัย 
     ในการดําเนินวิจัยครั้งน้ีใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative Data) เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑผัก
ไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
      เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกตอ
ผูประกอบการและจากการลงสํารวจตามพ้ืนที่เพื่อนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนของผูประกอบการผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัด
นครปฐม 
การวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับทฤษฎีดานการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผักไฮโดรโปนิกสในปจจุบันโดยการ
สัมภาษณผูประกอบผักไฮโดรโปรนิกสและจากการรวมรวบเอกสารจากบทความหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อศึกษา
องคประกอบตาง ๆ ที่ควรใชในการออกแบบบรรจุภัณฑผูวิจัยสามารถสรุปองคประกอบตาง ๆ ที่ควรใชในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑผักไฮโดรโปนิกส เพื่อแสดงหนาที่และบทบาทของบรรจุภัณฑผักไฮโดรโปรนิกสและใชเปนเกณฑในการคัดเลือกผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการสํารวจลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะหเพื่อทําการออกแบบบรรจุภัณฑผักไฮโดรโปนิกส จาก
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายบานไรสวนฟารมสุข ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดแก ราคาสินคา 
กลุมผูบริโภค รวมถึงจุดออนจุดแข็งสถานการณที่ไดเปรียบและโอกาสทางการคาโดยใชขอมูลที่ไดมาจากการ อางอิงเพื่อ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมเปนเอกลักษณสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอตนแบบบรรจภุัณฑผักไฮโดรโปนิกสบานไรสวนฟารมสุข 

แบบที่1 แบบท่ี2 

ขอดี 
      ชัดเจน ดูงาย บรรจภุณัฑเหน็ผักไฮโดรโปนิกสดาน
ใน โลโกใหความรูสึกราคาไมแพง 

ขอดี 
      บรรจุภัณฑเห็นผักไฮโดรโปนิกสดานใน โลโกมี
ความสวยงาม สามารถใหเปนของฝากได บรรจภุณัฑมี
ขนาดใหญ 

ขอเสีย 
      ตัวบรรจุภัณฑมีขนาดเล็ก สขีองบรรจุภณัฑไมนา
ดึงดูด  

ขอเสีย 
      ไมคอยดึงดูดใหสนใจ เรียบงายไป บรรจุภณัฑให
ความรูสึกเจาะจง กลุมเปาหมายเฉพาะ  
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ขอเสนอแนะ 
       สรางมูลคาเพิ่มในการจําหนายดวยการเปลีย่นสี
ของบรรจุภณัฑใหเปนท่ีนาสนใจกวานี้ 
      สรางจุดขายใสรายละเอียดของบานไรสวนฟารมสุข
ใหมากกวานี้เชน สถานท่ีตั้งของไร 

ขอเสนอแนะ 
      อยากใหใสรายเอียดของไรสวนฟารมสุขมากกวาน ื

อภิปรายผล 
ผูประกอบการเลือกบรรจุภัณฑแบบท่ี 2 ซึ่งมีลักษณะแปลกตา มีความคิดสรางสรรค มีความทันสมัยมากกวาแบบที่ 

1 การใชกลองกระดาษสื่อถึงความเปนธรรมชาติไดดี สื่อสารวิถีวัฒนธรรมความเปนสินคาทางการเกษตรไดดี สรางความ
แตกตางชัดเจน เพิ่มมูลคาสินคาได สามารถซื้อเปนของฝาก เพราะดูสวยงามไมเชยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถนํา
กลองกระดาษไปใชตอไดอีกครั้ง 

แบบท่ี1 ดานผูประกอบการผักไฮโดรโปนิกสเห็นวา แบบที1ดานการออกแบบกราฟฟกจะไมโดดเดน คลายกับแบบ
อื่น ๆ ในทองตลาด นาจะเพ่ิมภาพท่ีสื่อถึงผักไฮโดรโปนิกสใหมากขึ้น และผูประกอบการยังเห็นวาบรรจุภัณฑยังไมดึงดูดให
สนใจสินคามากหนัก เรียบงายและไมตางจากสินคาชนิดอ่ืน 
สรุปขอเสนอแนะ 
     การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อหาเอกลักษณใหกับผูประกอบการผักไฮโดรโปนิกสนั้นเปนเรื่องที่มีความยากที่จะ
สามารถสรุปได เพราะ ก็มีผูประกอบการกลุมอื่น ๆ ที่มีเอกลักษณในลักษณะใกลเคียงกันไมมีอะไรโดดเดนแตกตางกันมากนัก 
ดังนั้น จึงควรหาเอกลักษณสินคาของตัวเอง เจาะจงลึกลงไปในเขตชุมชนที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส   ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.
นครปฐม หรือบริเวณใกลเคียงน้ี โดยผูวิจัยอาจจะคนพบเอกลักษณของสินคาภายในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนา 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑและการสรางมูลคาเพิ่มสําหรับผักไฮโดรโปนิกส บานไรสวนฟารม

สุข งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวย การเอ้ือเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตาง ๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการสนับสนุน
คณะผูวิจัย ตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณ ดร   .ก นกพัชร กอประเสริฐ ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งสละเวลา ใหคําปรึกษาและ
ความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตาง  ๆ ทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลที่
ครบถวนและสามารถนํามาใชวิเคราะห วางแผน และสรุป ขอมูลไดอยางราบรื่น ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนัก
ถึงความต้ังใจจริงและความทุมเทของ อาจารย ขอขอบพระคุณ ไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณชนพงศ  อาภรณพิศาล เกษตรกรบานไรสวนฟารมสุข ตําบลทัพหลวง ผูตอบแบบสัมภาษณที่
เสียสละเวลาและใหคําแนะนําจนทําใหงานวิจยันี้ สําเร็จบรรลุไปดวยดี นอกจากน้ีกลุมผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือและกําลังใจ
จาก บิดา มารดา พี่นอง และเพ่ือนๆ ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่ไมไดกลาวมาขางตน   

ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย สําหรับขอบกพรองตาง  ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น ผูวิจัยขอนอมรับผิด
เปนผูเดียว และยินดีที่จะไดรับคําแนะนําจากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษา เพื่อเปน ประโยชนในการพัฒนางานวิจัยครั้งตอไป 
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การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น 
ของกลุมผูออกกําลังกายจังหวัดนครปฐม 

กัญญารัตน  แสนมงคล1  ผกามาศ ผิวผอง2 และ กนกพัชร กอประเสริฐ3

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
kanyaratsanmongkol02@gmail.com 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps) ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ํา

ผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับ
กลุมออกกําลังกาย จังหวัดนครปฐม รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูออกกําลังกาย 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการสุมทําการสอบถามกับกลุมผูออกกําลัง
กายในจังหวัดนครปฐมจํานวน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ปจจัยทฤษฎี 4 Ps สวนประสมทางการตลาด โดยระดับความสําคัญมากท่ีสุด
คือ ผูบริโภคใหความสนใจดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจมากที่สุดคือตัวเอง สถานท่ีที่ใหความสนใจในการตัดสินใจมากที่สุด คือ หางสรรพสินคา ผูบริโภคมีวัตถุประสงค
เพื่อดูแลสุขภาพ และเมื่อพิจารณาตามอิทธิพลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ คือ มีรสชาติอรอย ทานงาย 

คําสําคัญ น้ําผัก,น้ําผลไมอินทรียสกัดเย็น,กลุมออกกําลังกาย 
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Factors affecting consumers decision to purchase organic cold pressed 
vegetable and juices: A case study of the population whom do exercise in 

Nakhon Pathom province 

Kanyarat Sanmongkol1   Pakamas Piewpong2 and Kanokpatch Koprasert3

Internationtal Business, Faculty of management Science, 
 Nakorn Patthom Rajabhat University  

kanyaratsanmongkol02@gmail.com 

Abstract 
Research subject of Factors affecting consumers decision to purchase organic cold pressed 

vegetable and juices: A case study of the population whom do exercise in Nakhon Pathom province. The 
objectives of this research were to study 1. To study the marketing mix factors (4Ps) of consumers affecting 
the decision to buy vegetable and fruit juices. 2. To study the behavior of decision making to buy vegetable 
juices and cold pressed organic fruit juice for exercise groups in Nakhon Pathom province. 

1. The result of research according to objective 1. development of theory, 4 Ps, marketing mix in
which the most important level is the consumers pay attention to the price that is suitable for the product 
quality 

2. Research results according to objectives. Prop. 2. The individual buying decisions that are most
affected are being oneself. For health care and when deciding on the influence that affects the purchase 
of delicious, easy to drink products 
Keyword : Organic cold pressed vegetable and juices, Group exercise 
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1. บทนํา
เนื่องจากในปจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่รีบเรงมากข้ึน ทําใหคนในปจจุบันไมเวลาดูแลสุขภาพของตัวเอง จากอดีตที่

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยมักมีผักโดยเฉพาะผักพ้ืนบานเปนสวนประกอบ กินผักในรูปของผักเคียงจ้ิมน้ําพริก และผักใน
แกงตาง ๆ แตปจจุบันไดเปลี่ยนมา เปนการบริโภคอาหารจานดวนที่ไมมีผักเปนสวนประกอบหลัก ทําใหขาดความสมดุลของ
สารอาหาร ซึ่งการบริโภคผักและผลไมนอยในคนไทยเปนสาเหตุของภาระโรคในอันดับตน ๆ กอใหเกิดการสูญเสียทางสุขภาพ 
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ, (2557) ขอมูลพบวา 75%ของคนไทยรับประทานผักและผลไมนอยกวามาตรฐาน รองศาสตราจารย 
ดร. วิสิฐ จะวะสิต ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเผยขอมูลในการประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหาร
และโภชนาการเพ่ือสุขภาพ กลาววาแมประเทศไทยเปนศูนยกลางของความหลากหลายของผักและผลไม แตจากการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย กลับพบวาคนไทยบริโภคผักผลไมนอยลง จากสถานการณ
ดังกลาวนี้ ทําใหผูบริโภคในปจจุบันหันมาใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองกันมากข้ึน โดยจะคํานึงถึงคุณประโยชน
ตอรางกายเปนอยางแรก ประกอบกับทางภาครัฐไดออกมารณรงคใหผูบริโภคคนไทยด่ืมน้ําผลไมเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ดวย
การจัดโครงการสงเสริม และประชาสัมพันธใหคนไทยดื่มน้ําผลไมเพื่อสุขภาพ ทั้งน้ําผลไมสดและน้ําผลไมกลอง เพราะจากการ
วิจัยขอมูลเบื้องตนของภาครัฐพบวา คนไทยมีอัตราการบริโภค น้ําผลไมเฉลี่ย  3 ลิตรตอคนตอป ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่นอย 
ภาครัฐจงึไดออกมากระตุนการดื่มนํ้าผลไมของคนไทยใหมากขึ้น  

ปจจุบันปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นเปน
อยางมาก เน่ืองจากผูบริโภคหันมาสนใจดูแลสุขภาพดวยการออกกําลังกาย ควบคูไปกับการบริโภคผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ 
ปญหาที่พบในปจจุบันไดแก ราคาที่สูงกวาทองตลาด บรรจุภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน ชองทางการจัดจําหนายที่ไมเพียงพอไม
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทั่วถึง รวมถึงการทําการตลาดที่ไมตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุม
ออกกําลังกาย เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อน้ําผักอินทรียแบบสกัดเย็น โดยกลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้
ไดแกกลุมผูบริโภคที่ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ โดยแบงตามลักษณะประชากรศาสตร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้ง
นี้เปนแนวทางชวยตัดสินใจสําหรับผูบริโภคที่สนใจจะดื่มน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น 
2. วตัถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps) ของผูบริโภคที่มผีลตอการตดัสินใจซ้ือน้ําผักและน้ําผลไมอินทรีย
แบบสกัดเย็น 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนํ้าผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย
จังหวัดนครปฐม 
3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 ขอบเขตดานประชากร คือกลุมผูออกกําลังกายจังหวัดนครปฐม จํานวน 384 คน 
3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

- การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของกลุมผูออกกําลังกาย
จังหวัดนครปฐม 

- การศกึษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําผักและนํ้าผลไมแบบสกัดเย็นของกลุมผูออกกําลังกายจังหวัดนครปฐม 
- การศึกษาปญหาในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําผักและน้ําผลไมแบบสกัดเย็นของกลุมผูออกกําลังกาย  

จังหวัดนครปฐม 
3.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  ไดแก สถานท่ีใหบริการดานการออกกําลังกาย สวนสาธารณะในจังหวัดนครปฐม 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจึงนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย จังหวัดนครปฐม แบงกรอบแนวคิดไดตามนี้ 
 1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร มีผลตออิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนํ้าผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัด
เย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด มีผลตออิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําผักและนํ้าผลไมอินทรีย
แบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย จังหวัดนครปฐม 

3. ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยการวิเคราะหขอมูลผูบริโภคจาก 6W และ 1H มีผลตออิทธิพลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย จังหวัดนครปฐม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- รายได 
- สถานภาพ 
- การศึกษา 

สวนประสมทางการตลาด  
(4Ps) 

 
การตัดสินใจเลือกซ้ือ 

น้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น
สําหรับกลุมออกกําลังกาย 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
5.1 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) น้ําทิพย เนียมหอม, (2560) 

สรุปทฤษฎีดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูวิจัยไดนําแนวทางจากการศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดมา
ใชเพื่อศึกษาพฤติกรรมตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น เนื่องจากกลยุทธหรือสวนประสมทางด าน
การตลาดสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคที่แตกตางกัน 

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค สหัทนา ชัยรี, (2560) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช
ของผูบริโภค คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ1Hs 

5.3 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร ศิริวรรณ เสรีรัตน, (2558) สรุปไดวาปจจัยดานประชากรศาสตรเปน
ปจจัยที่นิยมนํามาใชในการศึกษา สําหรับการแบงสวนการตลาดตามกลุมผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ สถานภาพ 
และระดับการศึกษา เปนตน เพื่อใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธใหกับผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ เพื่อใหเ ขาถึง
และตรงกับกลุมเปาหมายโดยตรงมากท่ีสุด  

5.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  รุงฟา เทียมกลาง, (2562) สรุปไดวาพฤติกรรมกลุม
ออกกําลังกาย หมายถึงการเลือกตัดสินใจการออกกําลังกายของผูบริโภคซ่ึงจําแนกไดหลายประเภท เชน การเลือกออกกําลัง
กายตามสถานท่ีใหบริการดานสุขภาพหรือสวนสุขภาพ โดยปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร มีผลตอการเลือกสถานท่ีออก
กําลังกาย เชน อายุ เพศ การศึกษา เปนตน         

6. วิธีดําเนินการวิจัย
เคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือ กลุมผูออกกําลงักายในจังหวัดนครปฐม ซึ่งกําหนดขนาดของ

ตัวอยางการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชการหากลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากร ตามสตูร Cochran (Cochran,1977 อาง
ใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) สูตรในการคํานวณซึ่งกําหนดความเชื่อมัน่ท่ี 95 %  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 5% และ
สัดสวนของลักษณะทีส่นใจในประชากร เทากับ 0.5 ขนาดของประชากรท่ีตองการเทากับทดสอบความเช่ือมั่นจะไดตัวอยาง
จํานวน 384 คน คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.785 เก็บตัวอยางโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสังคมศาสตร สถิติใน การวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในสวนนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) ในงานวิจัย ซึ่งสามารถแบงระดับความเห็น
ออกเปน 5 ระดับจากนอยไปมาก 

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม ในชวงเวลาเดือนธันวาคม  
2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม ไดดําเนินการท่ี สวนสาธารณะ สถานที่บริการฟตเนสในจังหวัด
นครปฐม 

การวิเคราะหการวิจัย โดยผูวิจัยเลือกการประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมลูโดยการใชโปรแกรม 
SPSS of Windows 

1. การตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อนําคะแนนของ แบบสอบถามแตละขอไปใช
ในการวิเคราะหขอมูล  

2. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ
SPSS of Windows (Statistscal Package for the Social Science) และ การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธทางสถิติ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหและแปรผลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล เชิง
พรรณนาจะใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร สวนประสม
ทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออก
กําลังกาย จังหวัดนครปฐม  
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7. ผลการวิจัย 
ปจจัยดานประชากรศาสตรตอพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน้ําผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็น พบวาขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับผูประเมินความพึงพอใจผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.70 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 
44.30 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 25 ป คิดเปนรอยละ 46.10 สวนใหญมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาคดิเปน4
รอยละ 65.40 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 45.10 ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีรายไดเฉลีย่ตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.70  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 ปจจัยสวนประสมการตลาด 4(Ps) ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผัก
และน้ําผลไมพรอมดื่ม พบวา 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด โดยระดับความสําคัญมากที่สุด คือ 
ผูบริโภคใหความสนใจสินคาที่มีขนาดและบรรจุภัณฑที่เหมาะสม รองลงมาคือมีรสชาติใหเลือกหลายกหลาย, มีรสชาติอรอย, 
มีประโยชนตอสุขภาพตามลําดับ 2. ปจจัยดานราคาระดับความสําคัญ ภาพรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด โดยระดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ผูบริโภคใหความสนใจดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา รองลงมาคือ ราคาของสินคามี
การแสดงใหทราบอยางชัดเจน 3. ปจจัยดานดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด คือ ผูบริโภคให
ความสนใจสินคาที่มีการจัดจําหนายทั้งหนารานและออนไลน 4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด คือ ผูบริโภคใหความสนใจสินคาที่มีการทําตลาดสื่อโฆษณาใหเห็นถึงสรรพคุณของสินคา
ผานชองทางออนไลน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ําผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุม
ออกกําลังกาย จ.นครปฐม พบวา ความพึงพอใจบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.97 , 
S.D = 0.83 ) ความพึงพอใจบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุดคือตัวเอง (  = 4.82 , S.D = 0.46 ) รองลงมาคือ
เพื่อน (  = 3.91 , S.D = 0.96 ) ความพึงพอใจสถานท่ีที่ใหความสนใจในการซ้ือสินคาพบวาพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(  = 3.99 , S.D = 0.96 ) สถานท่ีที่ใหความสนใจในการตัดสินใจมากท่ีสุดคือหางสรรพสินคา (  = 4.42 , S.D = 0.78 ) 
รองลงมาคือรานอาหาร (  = 3.94 , S.D = 0.93 ) ความพึงพอใจตอวัตถุประสงคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อพบวาผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.07 , S.D = 0.93 ) วัตถุประสงคเพื่อดูแลสุขภาพเปนวัตถุประสงค
ที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกมากท่ีสุด  (  = 4.55 , S.D = 0.58 ) รองลงมาคือเพื่อควบคุมน้ําหนัก (  = 4.26 , S.D = 0.95 ) 
ความพึงพอใจของอิทธิพลที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑพบวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดบัมาก
ที่สุด (  = 4.51 , S.D = 0.63 ) เมื่อพิจารณาตามอิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ รสชาติอรอย ทานงายเป น
คําตอบที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกมากท่ีสุด (  = 4.70 , S.D = 0.52 ) รองลงมาคือสรรพคุณที่แสดงใหทราบอยางชัดเจน ( 

 = 4.51 , S.D = 0.61 ) และสุดทายการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออก
กําลังกายประเภทแอโรบิคมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 53.90 รองลงมาคือคารดิโอ คิดเปนรอยละ 20.80  สวนระยะเวลาความถ่ี
ในการออกกําลังกายที่มากท่ีสุดคือ 1-2 ครั้ง  /สัปดาหคิดเปนรอยละ 64.60 รองลงมาคือ 3-5 ครั้ง  /สัปดาหคิดเปนรอยละ 
32.60  ระยะเวลาที่ใชออกกําลังกายท่ีมากท่ีสุดคือ 15 – 30 นาที คิดเปนรอยละ 52.90 รองลงมาคือ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง คิด
เปนรอยละ 44.80 สถานท่ีที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกไปออกกําลังกายมากที่สุดคือ สวนสาธารณะ คิดเปนรอยละ 62.00 
รองลงมาคือ สถานท่ีใหบริการฟตเนส คิดเปนรอยละ 26.00 

8.การอภิปรายผล  

 ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ําผักและน้ําผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย 
จังหวัดนครปฐม ชวยใหทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ําผักและนํ้าผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นสําหรับกลุมออกกําลังกาย ซึ่ง
ผลการประเมินความพึงพอใจปจจัยสวนประสมการตลาด (4 Ps) ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผักและนํ้าผลไม
อินทรียแบบสกัดเย็น พบวาปจจัยดานราคาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.50 , S.D = 0.65 ) มีผลใกลเคียงกับงานวิจัยของ 
อรุณโรจน เอกพาณิชย งานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ําผักและน  ผลไมพรอมดื่ม และการศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือพบวาความพึงพอใจบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ พบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือน้ําผลไมพรอมดื่มตราดอยคํา ของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร สรุปโดยรวมคือปจจยัการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือตางกัน  
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9. ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาสูตรน้ําผักและผลไมอินทรียสกัดเย็นเพื่อเจาะจงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าผักและน้ําผลไมอินทรีย

สกัดเย็นวาโดยท่ัวไป เชน ผูบริโภคชอบรสชาติแบบไหน มีสรรพคุณอะไร อาจทําใหเกิดขอมูลทางดานสวนประสมทาง
การตลาด (4Ps) เพิ่มขึ้นและตอยอดเปนงานวิจัยตอไป 
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ในพ้ืนที่ ถนนยิงเปา 
จังหวัดนครปฐม ในยคุไทยแลนด 4.0 

ฐิติกร โชคธนสุขสิริ1* ชนาธิป ศรีคง1 นิตยา งามยิ่งยง2 และ เฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ2 

1 นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารยประจําสาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

*aten.thitikorn@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนน
ยิงเปา จังหวัดนครปฐม ในยุคไทยแลนด 4.0 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ระเบียบ
วิธีการวิจัยเปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยกลุมตัวอยางใชวิธีแบบเจาะจง จํานวน 10 ราย เครื่องมือที่ใช คือแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง (semi-structure-interview protocols) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการ
จัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ที่มีผลกระทบตอการปรับตัวดานบวก ไดแก บุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัย โซเชียลเน็ตเวิรก และแอพพลิเคช่ัน 
สวนผลกระทบที่มตีอการปรบัตัวทางดานลบ ไดแก เงิน ทําเล กลุมลูกคา โรคระบาดโควิด 19 และเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห 
SWOT พบวาจุดแข็งของผูประกอบการ SME ไดแก บุคลากรที่มีคุณภาพ จุดออน ไดแก ดานการเงินท่ีหมุนเวียนไมทัน โอกาส 
ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความทันสมัยเจอะเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย และอปุสรรคไดแก การแขงขันทางการตลาดท่ีเพ่ิม
สูงมากข้ึน  

คําสําคัญ: ผลกระทบ, การปรับตัว, ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, ไทยแลนด 4.0 
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Abstract 

This research main aims to analyse factors that affecting the adjustment of small and medium 
enterprises at Ying Pao Road, Nakhon Pathom Province, in Thailand 4.0 era. This research was a 
qualitative based research. Data was collected with an in-depth interview approach. The research 
sample was 10 key informants which were selected by purposive selection method. Research tools are 
semi-structure-interview protocols. Data was analysed by content analysis and data organising. The 
results of study found that the factors affect the adaptation of small and medium enterprise 
entrepreneurs, where have positive impact adjustment were personnel, modern technology, social 
network, applications. Though the negative impact of adjustment were money, location, customer 
groups, outbreak of Covid 19 and economy. According to SWOT analysis, found that the strengths was 
qualified personnel. The weaknesses was financial liquidity. The opportunities was modern information 
technology that able to reach customer needs easily and the threat was increasing competition on the 
market. 

Keywords: Impact, adjustment, small and medium enterprise entrepreneurs, Thailand 4.0
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1. บทนํา
 SMEs ถือวาเปนกลุมผูประกอบการท่ีมีจํานวนมากที่สุด และมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการจางงานไม
นอยไปกวาธุรกิจขนาดใหญ SMEs ในปจจุบันจํานวนมากยังประสบปญหาตาง ๆ เริ่มจากปญหาดานเงินทุนมาจากธนาคารไม
ยินยอมใหสินเชื่อเน่ืองจากไมมีหลักประกัน ไมมีผลงานท่ีนาเชื่อถือมากอน การบริหารยังไมเปนมืออาชีพเทาที่ควร ธนาคารเลย
ไมกลาใหสินเช่ือ จึงทําใหปญหาดานเงินทุนเปนปญหาใหญ ในสวนปญหาดานการตลาดซ่ึงเกิดจากปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน 
ปญหาสินคาที่ผลิตไมเปนที่ตองการของตลาด คุณภาพไมไดมาตรฐาน บรรจุภัณฑไมสวยงาม ตราสินคาไมเปนที่รูจัก เปนตน 
นอกจากน้ี SMEs ยังมีปญหาขาดบุคลากรดานการตลาด  ถาหากเจาของธุรกิจเปนผูที่มีความรูหรือประสบการณดานการขาย
หรือการตลาดมากอนก็จะ ชวยแกปญหานี้ไปได SMEs มักไมสามารถหาทําเลท่ีตั้งรานคาท่ีดี เชน หากจะเปดรานอาหาร ก็ไมมี
เงินทุนพอที่จะซื้อหรือเชารานคาในที่ชุมชน หรือในหางสรรพสินคาที่มีช่ือเสียง ก็ยอมทําใหเสียโอกาสในดานการขาย ปญหา
ดานการบริหารจัดการยังมีอีกมากมายท้ังดานการบริหารจัดการปญหาการผลิต และปญหาอื่น  ๆ อีกจํานวนมาก และเปน
สาเหตุที่ทําให SMEs ไมประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดัน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ใหทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจโลกตามแนวนโยบาย “ประเทศไทย 
4.0”  โดยยุคสมัยนี้  ปจจัยดานนวัตกรรมยังมีบทบาทที่สําคัญตอธุรกิจ ทั้งเรื่องการติดตอสื่อสาร การหาขอมูล การเสาะหา
กลุมลูกคา หรือจะเปนนวัตกรรมการใชจายในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน การใชจายผาน QR Code หรือการทําธุรกรรม
ตาง ๆ ผานแอปพลิเคชัน และแนวการบริหารแบบ SMEs 4.0 นั้นจะเนนระบบงานในแบบ “ทํานอย แตไดมาก” ซึ่งจะเร่ิมตน
ตั้งแต การใหความรูพนักงาน เพ่ือใหการทํางานคลองตัว และกาวทันเทคโนโลยีไปพรอม ๆ กัน รวมถึงอาจเลือกทางเลือกใน
ระบบการทํางานใหม ๆ นําระบบขั้นตอนทํางานท่ีไมจําเปนออก และเพิ่มระบบการทํางานที่สะดวกกวา มีขั้นตอนท่ีงายกวา 
และจําเปนกวาเขาไปแทน (ธนาคารกรุงไทย, 2563)  

ผูประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง บริเวณพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ไดนํานวัตกรรมตาง ๆ 
มาชวยลดขั้นตอนท่ียุงยากซับซอน และเปลี่ยนเปนขั้นตอนท่ีสะดวกและรวดเร็ว จึงทําให ระบบการตลาดและการเลือกซื้อของ
ผูบริโภคนั้น ยอมเปล่ียนตามไปดวย ซึ่งในสวนน้ีจะเห็นไดวาผูบริโภคมีการตัดสินใจซ้ือที่ฉลาดขึ้น เขาถึงแหลงขอมูลไดมากขึ้น 
และมีความคิดเปนของตัวเองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการปรับตัวใหเขากับยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนํามา
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาและตอยอดพื้นฐานโครงสรางตาง ๆ ทําใหเกิดปจจัยการสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุน สิทธิประโยชนที่
เอื้อกับรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ เพื่อนําประเทศไทยกาวผานการเปนประเทศท่ีใชประสิทธิภาพเปนแรงขับเคลื่อน สูการเปน
ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อนได (Thai SMEs Center, 2560) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ ในการ
ปรับตัวของผูประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บริเวณพ้ืนที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนค รปฐม พบวา มีการ
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม ประกอบไปดวยการบริการจัดการระบบแบบสมัยใหม เรียนรูและเขาใจผูบริโภค นําไปสูกา ร
เปลี่ยนแปลงธุรกิจใหมีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น  

ดังน้ันเม่ือพิจารณาความสําคัญขางตน ผูศึกษาไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ จึงจําเปนศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่
สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SMEs ในพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ยุคไทยแลนด 4.0 ” เพื่อสรางขอ
ไดเปรียบทางการคาแกผูประกอบการธุรกิจ (SMEs) ทั้งการเตรียมความพรอมและการปรับตัวดานตาง ๆ ตลอดจน
ความสามารถในการแขงขันของของผูประกอบการในเศรษฐกิจยุคไทยแลนด 4.0 ใหสามารถเขาถึง เขาใจ และสามารถปรับตัว
ตอสถานการณปจจุบันไดเปนอยางดี 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ในยุคไทยแลนด 4.0 ในพื้นที่ ถนนยิงเปา 

จังหวัดนครปฐม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึง

โครงสราง (semi structured interview) โดยใชสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคไทยแลนด 4.0 เปนกรอบความคิดใน
การสัมภาษณ โดยผูใหขอมูลหลักคือ ผูแทนกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดนครปฐมท่ีมีสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครปฐมที่ขึ้นทะเบียนพาณชิย โดยเลือกผูประกอบการท่ีประกอบธุรกิจดานบริการ และดานธุรกิจสินคา
อุปโภค บริโภค จํานวน 10 ราย (โดยมีประสบการณทําธุรกิจ 3 ปขึ้นไป) โดยระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงเดือน 
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มีนาคม–เมษายน 2563 จากนั้นนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา เริ่มจากการเขียนบันทึกสิ่งที่สังเกตพบและสรุป
ขอมูลในทันทีหลังการสัมภาษณแตละคร้ัง และเลือกขอความที่บงบอกถึงการปรับตัวของผูประกอบการ SMEs หลังจากน้ัน
ผูวิจัยใชหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนที่ปรากฏในขอมูลและมองหาความแตกตาง ความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ โดย
ถาขอมูลมีความเหมือนกันถือวามีความนาเชื่อถือสูง และนําขอสรุปมาตีความโดยใชการวิเคราะหสวอต (SWOT analysis) เพื่อ
หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และใชทาวนเมทริกซ (TOWS Matrix) ในการกําหนดกลยุทธ  

4. วรรณกรรมและทฤษฎีเกี่ยวของ
4.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
Donlaya (2562) “ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” หรือ “SME” คือ ธุรกิจที่ดําเนินการเก่ียวกับ

การผลิต จัดจําหนายและการใหบริการ โดยมีผูประกอบการท่ีเปนเจาของธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจนั้นดวยตัวเอง แนวคิดของ
ธุรกิจ SME คือ เนนการตอยอดสินคาท่ีมีอยูแลวในตลาดใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นและตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้น การ
ผลิตสินคาจะใชเทคโนโลยีที่มีอยูเดิม ไมไดคิดคนข้ึนใหม สามารถแบงประเภทธุรกิจได 3 กลุมใหญ ซึ่งไดแก การผลิต การคา 
และ การบริการ 

4.2. แนวความคิดและทฤษฎีการปรับตัวทางธุรกิจ 
การปรับตัวทางธุรกิจเปนความสามารถขององคกรในการคาดการณ เตรียมความพรอม ตอบสนอง และปรับตัวเขา

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป และการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดเพื่อใหองคกรดํารงอยูไดและมี
ความเจริญกาวหนาซึ่งเปนการบรรลุผลสําเร็จนอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการมองความเจริญรุงเรือง และ
ความสําเร็จของธุรกิจในแบบองครวมมากขึ้น องคกรที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไปนั้น
เปนองคกรหนึ่งท่ีไมเพียงแตดํารงอยูไดในระยะเวลาอันยาวนาน แตยังมีความเจริญรุงเรือง สามารถทําใหยืนหยัดไดอยางยั่งยืน  
สุดารัต เปทุม (2012) การปรับตัวในบริบทของผูประกอบการน้ันหมายถึง กระบวนการที่ผูประกอบการใชในการประมวล
ขอมูลตาง ๆ จากสภาพแวดลอมภายนอก และใชขอมูลดังกลาวเพื่อปรับตัว (McKee et al., 1989) การปรับตัวมีความ
เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขัน และการวางกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไมมีผูประกอบการใด
ที่สามารถอยูรอดไดตลอดโดยไมมีการปรับตวั ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งระดบัของ
การปรับตัวขึน้อยูกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ 

4.3. แนวความคิดและทฤษฎีปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 
สุวิต (2016) การประกอบธุรกิจทุกประเภทมักไดรับผลกระทบจากปจจัยและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจผลกระทบนั้นจะ

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู  ซึ่งแบงไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ ไดแก ปจจัยและสิ่งแวดลอมภายใน
ประกอบดวย 1.บุคลากร 2.เงิน 3.วัตถุดิบ 4.เครื่องจักร 5.การจัดการ 6.การตลาด 7.ทําเล ปจจัยและสิ่งแวดลอมภายนอก
ประกอบดวย 1.ภาวะเศรษฐกิจ 2.ระบบการแขงขัน 3.สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม 4.สภาพแวดลอมทางกฎหมาย 5.ภาวะ
ทางการเมือง 6.เทคโนโลยี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมองคการ หรือ วัฒนธรรม
บริษัท 

4.4. นโยบายไทยแลนด 4.0 
ศศิมา สุขสวาง (2017) “Thailand 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวตักรรม เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนดวยนวตักรรม ไดแก 
1. เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลติสินคาไปสูการเนน ภาคบริการมากข้ึน
4.5. แนวความคิดและทฤษฎี SWOT analysis 
บริษัท สวิฟตเลท จํากัด (2020) การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเครื่องมือ

ในการประเมินสถานการณสําหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบรหิารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน 
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

4.6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อังสนา ประสี (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองปญหาการดําเนินงานและความตองการการสนับสนุนของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครสวรรค พบวา สภาพธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันกันคอนขางสูงสวนใหญจะประสบปญหา
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ทางดานการเงิน การขาดสภาพคลอง เงินทุนไมเพียงพอ และขาดแหลงเงินทุน มี ชองทางการจําหนายสินคาในทองถิ่น
คอนขางมาก และกําลังซ้ือภายในประเทศและความตองการในตลาดลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ วัตถุดิบมีราคาแพง  
คาขนสง มีราคาสูง น้ํามันแพงข้ึน ขาดแรงงานที่มีฝมือหรือมีทักษะดังนั้น ผูบริหารตองมีกลยุทธที่เหนือคูแขงมีการปรับตัว ให
ทัน ตอภาวะการแขงขันภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

ณัฐวุฒิ วิเศษ (2558) ไดทําการศกึษาเรื่องปจจัยในการดําเนินธุรกจิของการเปนผูประกอบการธุรกจิขนาดกลางและ 
ขนาดยอม SME จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
เพื่อเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคล การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ ระหวาง 41-50 ป มี
ระดับการศึกษา ระดับปรญิญาตร ีมีภูมิลาเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ใชเวลาทางาน 41-50 ช่ัวโมง/สปัดาห อายุของกิจการอยู
ที่ 1-5 ป จํานวนพนักงานในกิจการ 1-30 คน ลงทุนของกิจการ ต่ํากวา 500,000 บาท 

รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร (2555) ไดทาํการศึกษาเรื่องการบริหารความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความสําเรจ็ใน การ
ดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย วัตถปุระสงคเพื่อ เปนตัวขับเคลื่อนในภาคธุรกิจการพัฒนาความ
ไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสถิติและใชการ
วิเคราะหขอมูล แบบ F-test ผลการวิจัย พบวา ความไดเปรียบทางการแขงขัน ดานการสรางความแตกตาง ดานการเปนผูนํา
ดานตนทุน และดานการมุงตลาดเฉพาะสวน 

5. ผลการวิจัย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตวัของผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ในยคุไทยแลนด 

4.0 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1) ปจจัยท่ีสงผลกระทบดานบวก
1.1 ปจจัยและส่ิงแวดลอมภายในที่สงผลกระทบดานบวกตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 

ผูประกอบการมองเรื่องบุคลากรเปนหลักเพราะเปนทรัพยากรที่สําคัญที่ใชในการพัฒนาสินคาและบริ การ จึงเปนหนาที่ที่
ผูประกอบการท่ีจะพัฒนาบุคลากรของตนโดยการฝกอบรมหรือการจัดสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ วัตถุดิบก็เปนอีกปจจัยที่
ผูประกอบการใหความสําคัญในดานการผลิตสินคา โดยตองมีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอตอการผลิต และสามารถหามา
ทดแทนกันได สองปจจัยนี้เปนตัวแปรธุรกิจใหสามารถดําเนินตอไปไดในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจรัฐวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จึงเปนแหลงจางแรงงานสรางรายไดใหแกประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญและภาคการผลิต
อื่น ๆ ถือไดวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหขยายตัวและเติบโตอยางมั่นคง ผูประกอบการใช
การเพ่ิมกิจกรรมทาง 

1.2 ปจจัยและสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบดานบวกตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 ไดแก 
การคาทางออนไลนท่ีเปดกวางมากข้ึน การเขามาของธุรกิจออนไลนอยาง Grab และ Food Panda ทําใหหลายธุรกิจใชโอกาส
นี้ในการเพ่ิมชองทางการคาขาย เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค และ เน่ืองจากในปจจุบันเกิดปญหาที่ผูบริโภคไม
สามารถออกจากบานได อีกท้ังยังควบคูไปกับการใชเวลาวางไปกับการทองโลกออนไลน 

1.3 สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลกระทบดานบวกตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 ไดแก อํานาจใน
การซื้อของผูบริโภคแตละคนในการเลือกใชบริการ เนื่องดวยนโยบายของทางองคกรที่ไดเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ 
เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลง ในยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไว ก็ยังสรางโอกาสในการขยายธุรกิจ เน่ืองจาก
ทราบถึงอุปสงค อุปทานระหวางคูคาและศักยภาพขององคกร 

2) ปจจัยท่ีสงผลกระทบดานลบ
2.1 ปจจัยและส่ิงแวดลอมภายในที่สงผลกระทบดานลบตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 กลาวถึงเรื่อง

ของการเงินท่ีไมสามารถหมุนไดทัน เพราะรายจายที่มากกวารายรับและ เนื่องจากพ้ืนท่ีและทําเลของรานที่มีจํากัดเนื่องจากใน
บริเวณถนนยิงเปามีพื้นท่ีในการจอดรถนอยหากจอดไมเปนระเบียบจะทําใหรถคันอ่ืนสญัจรลําบากเนื่องจากมีพื้นท่ีแคบจึงทําให
เปนการปดโอกาสในการเขามาใชบริการในรานของลูกคา 

2.2 ปจจัยและสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบดานลบตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 ไดแก 
ผูประกอบการใหความเห็นเกี่ยวกับโรคระบาดในปจจุบันท่ีสงผลใหธุรกิจมีรายไดนอยลดลง จากการระบาดของโควิด-19 สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยในวงกวางข้ึน ไมใชเพียงภาคทองเที่ยว แตเริ่มมีสัญญาณวากําลังกระทบตอ
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการใชชีวิตประจําวัน เนื่องจากจํานวนผูติดเช้ือในไทยยั งคงเพิ่มขึ้นตอเน่ือง ผูบริโภคไม
สามารถออกจากบานมาใชบริการได จากการที่ธุรกิจมีรายไดลดลงสงผลใหการเงินของธุรกิจมีปญหาในการใชจายตาง ๆ 

2.3 สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลกระทบดานลบตอการปรับตัวของผูประกอบการ ในยุค 4.0 ไดแก การแขงขัน
ที่มากข้ึนทําใหผูประกอบการจําเปนท่ีตองนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาบริหารจัดการในธุรกิจของตนเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาด
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปได การแขงขันในทางธุรกิจหากมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหเกิดการแขงขัน ก็อาจเปนสิ่งสําคัญที่ชวยให
นักธุรกิจหรือผูประกอบการนํามาพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อใหพรอมตอการแขงขันทางธุรกิจไดอยางนักธุรกิจมืออาชีพ 

3) จากการวิเคราะห SWOT Analysis และ SWOT Matrix ของผูประกอบการ SME ในพ้ืนที่ ถนนยิงเปา
จังหวัดนครปฐมในยุคไทยแลนด 4.0 ไดดังนี้ 

STRENGTH             
S1: บุคลากร มีความเช่ียวชาญ มี
ความสามารถ และไวใจได  
S2: วัตถุดิบ เลือกซ้ืออยางมีคณุภาพ 
S3: การบริหาร ท่ีมีคณุภาพ การความ
คุมบุคาลากรและ สรางโปรโมช้ันทาง
การคา  
S4: สินคามีคณุภาพ  
S5: การบริการที่มีคณุภาพ 

WEAKNESS            
W1: ผูประกอบการมีปญหาดานการเงิน 
หมุนเวียนเงินไมทันรายจายมากกวา
รายรับกําไรนอย บางเดือนเกิดการ
ขาดทุน ทุนจม  
W2: ทําเลท่ีตั้งของราน เนื่องจากถนน
ยิงเปามีบรเิวณพื้นที่ ติดกับถนนจึงทําให
หาที่จอดรถไดยาก 

OPPORTUNITY          
O1 : การคาทางออนไลน การคาขาย
หรือโปรโมททางชองทาง Facebook, 
line, 
Instagram และ twitter 
O2 : Application การสั่งอาหารตาง 
ๆ เชน Food Panda และGrab 
O3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความ
ทันสมัยเจอะเขาถึงกลุมลูกคาไดงาย 

STRENGTH กับ OPPORTUNITY 
กลยุทธเชิงรุก โดยการผลติสินคาใหได
มาตราฐานและเจอะกลุมลูกคาใหไดเร็ว
ที่สุดเพื่อสรางฐานลูกคาที่แนนหนาและ
เพิ่มยอดขายใหกับกิจการ 

WEAKNESS กับ OPPORTUNITY กล
ยุทธเชิงแกไข โดยการตั้งระยะเวลาการ
จอดรถบองลูกคาและการลดตนทนุของ
สินคาเพื่อใหเกิดการขาดทุนนอยทีสุ่ด 

THREATS 
T1: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 
ในทางท่ีตกต่ําลง 
T2:  โรคระบาดโควิต19 สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยในวง
กวางขึ้น เนื่องจากจํานวนผูติดเชื้อใน
ไทยยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ผูบริโภคไม
สามารถออกจากบานมาใชบริการได 
T3:  การแขงขันทางการคาที่มากขึ้น 

STRENGTH กับ THREATS กลยุทธ
เชิงรับ โดยการสรางสินคาใหมี
มาตราฐานขึ้นทะเบียนมาตราฐานตางๆ 
เพื่อใหสินคามีความนาเชื่อถือ สรางฐาน
ลูกคาใหแนนหนา เพื่อมดัใจลูกคา 

WEAKNESS กับ THREATS กลยุทธ
เชิงปองกัน โดยการลดตนทุนการซ้ือ
วัตถุดิบหาวัตถดุิบที่ทดแทนไดจะทําให
การขาดทุนนอยลง 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยและวิเคราะหเรื่องปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเปา 

จังหวัดนครปฐม ในยุคไทยแลนด 4.0  จากการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1) ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบทางดานบวกตอผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม

ในยุคไทยแลนด 4.0 ไดแก ปจจัยดานบุคลากร เนื่องจากเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่ใชในการพัฒนาสินคาและบริการ จึงเปน

SWOT Analysis และ 
SWOT Matrix 
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หนาท่ีที่ผูประกอบการที่จะพัฒนาบุคลากรของตนโดยการฝกอบรมหรือการจัดสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ อีกทั้งยังมี ปจจัยดาน
วัตถุดิบ และการผลิตสินคา ซึ่งผูประกอบการใหความสําคัญในดานการผลิตสินคา โดยตองมีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอตอ
การผลิต และสามารถหามาทดแทนกันได อีกทั้งยังมีปจจัยดานเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและเปนอีกปจจัยหลักท่ี
สําคัญซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ สุวิต (2559) ในเรื่องปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ กลาววา การประกอบธุรกิจทุกประเภทมัก
ไดรับผลกระทบจากปจจัยและสิ่งแวดลอมทางธุรกิจผลกระทบนั้นจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมท่ีธุรกิจนั้นตั้งอยู อีกท้ัง
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ วิเศษ (2558) เรื่องปจจัยในการดําเนินธุรกิจของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และ ขนาดยอม SME จังหวัดนนทบุรี ที่พบวา ปจจัยในการดําเนินที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจอัดดับแรกไดแก ปจจัยดาน
บุคลากร และอันดับที่สองไดแกปจจัยดานเทคโนโลยี  

2) ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลการทบดานลบตอผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ในยุคไทย
แลนด 4.0 อันไดแก ปจจัยดานการเงิน ดานทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ กลุมลูกคา การแขงขันทางการตลาด และ 
โรคโควิด 19 ท่ีสงผลกระทบเปนอยางมากตอการปรับตัวของธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการในการวิเคราะห SWOT ของ
ผูประกอบการ SME ในพื้นที่ ถนนยิงเปา จังหวัดนครปฐม ในยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 10 ราย พบวา ปจจัยท่ีเปนจุดออนของ
ผูประกอบการ SME ไดแก ผูประกอบการมีปญหาดานการเงิน หมุนเวียนเงินไมทันรายจายมากกวารายรับกําไรนอย บางเดือน
เกิดการขาดทุน ทุนจมทําเลที่ตั้งของราน เนื่องจากถนนยิงเปามีบริเวณพื้นท่ี ติดกับถนนจึงทําใหหาที่จอดรถไดยาก และยังสอด
กับงานวิจัยของ อังสนา ประสี  (2555) ที่ทําการวิจัยเร่ืองปญหาการดําเนินงานและความตองการสนับสนุนของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในจังหวัดนครสวรรค ท่ีพบวา ปจจัยทางดานการเงินเปนปจจัยที่สงผลกระทบกอใหเปนปญหามากที่สุด 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 7.1.1. เพื่อการเขาถึงของลูกคาการจัดการพื้นที่หนารานใหลูกคาสามารถจอดรถได ผูประกอบการจําเปนตองลงทุน
ในการสรางท่ีจอดรถโดยมีระยะหางไมไกลจากรานมากเพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา 
 7.1.2. ผูประกอบการควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลาย และเพ่ิมความแตกตางใหกับธุรกิจของตนเองซ่ึงเปน
โอกาสในการสรางการคาใหมใหแกองคกร  
 7.1.3. ควรสรางเครือขายของภาคธุรกิจ และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินการอยูเสมอ เพื่อสรางรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับผูประกอบการ SME ตอไป 

7.2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 7.2.1 ดานเน้ือหา ควรศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคตอธุรกิจ SMEs เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ในการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและการใชบริการ  
 7.2.2. ดานวิจัย ควรทําการวิจัยใหกวางขึ้นโดยการศึกษาผูประการการ SME จังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกลเคียง ทั้งนี้
เพื่อทําการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอการปรับตัวของผูประกอบการ SME ใหประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน 

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยสาขาธุรกจิระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใหการ

สนับสนุนในการทําวิจัยครั้งน้ี อีกทั้ง ผูประการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนพาณิชยในจังหวัดนครปฐมทุก
ทานทีร่วมใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการทําวิจัย ขอขอบคุณ อาจารย ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสุดทายนี้ขอขอบคุณเพื่อน ครอบครัวของผูวิจัยในการเปนกําลังใจให
จนงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ 
Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ฌานิสรา สารีพันดอน1* สุภาพรรณ เกษรังสี1 นพดล มณีรัตน2 และเสาวนีย มะหะพรหม2 

1นักศึกษาสาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารยประจําสาขาการจดัการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Nisa_7879@hotmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง 
Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับชองทางการตลาดเปนกรอบการวิจัย พ้ืนท่ีดําเนินการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีกลุมตัวอยาง
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 386 ชุด ใชวิธีคัดเลือกแบบการสุมอยางงาย และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก 1) ตารางแจกแจงความถ่ี 2) คารอยละ และ 3) คาเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงปริมาณ 
Independent Simple T-Test ANOVA   

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 18-28 ป มากที่สุด ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
อยูระดับการศึกษาปริญญาตรี และสวนมากเปนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 5 ,001 – 10,000 บาท 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง 
Facebook และ Instagram 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญนิยมซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook มากกวาเลือกซื้อเสื้อผาผานชองทาง Instagram 
เนื่องจากเวลาสั่งซ้ือเสื้อผาผานชองทาง Instagram ผูขายมักจะตอบกลับชากวาการเลือกสั่งซื้อผานชองทาง Facebook และ
การซื้อผานชองทางเฟสบุคยังสามารถซื้อไดจากการดูผาน Live สด หรือสามารถซื้อไดผานทางชองทาง Market Place ไดอีก
ดวย  

คําสําคัญ: เสื้อผาออนไลน เฟซบุค อินสตาแกรม 
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Factors Influencing the Decision to Buy Clothes Online via Facebook and 
Instagram of Nakhon Pathom Rajabhat University Students. 

Chanisara Sareephundon1*, Supapan Karsungsri1, Noppadol Maneerat2 
and Saowanee Mahaprom2 

1Students, International Business Program, Faculty of Management Sciences, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

2 Lecturer in general Management Faculty of Management Sciene  
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*Nisa_7879@hotmail.com

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study personal factors that affect the decision to buy 
clothes online via Facebook and Instagram of Nakhon Pathom Rajabhat University students, and 2) to 
study the marketing mix that affects the decision to buy clothes online via Facebook and Instagram of 
Nakhon Pathom Rajabhat University students. The pattern of the research was quantitative research 
using the demography theories, marketing mix theories, and marketing channel theories as a conceptual 
framework. The research area was Nakhon Pathom Rajabhat University which had the representative 
sample as the 386 sets of Nakhon Pathom Rajabhat University’s students by using Simple Random 
Sampling and analyze data using descriptive statistics which were 1) frequency distribution table, 2) 
percentage, and 3) arithmetic mean. Data will be analyzed by the quantitative statistics, Independent 
Simple T-Test ANOVA will analyze data.The result found that majority of respondents were between 18-
28 years old. The level of representative samples’ education was the undergraduate level and most of 
them were students who had the average monthly income between 5,001 - 10,000 baht. The results 
according to the first purpose of the research were to study the personal factors that influence the 
decision to buy clothes online; the hypothesis testing found that age, education level, and different 
careers did not affect the decision to buy clothes online via Facebook and Instagram, and 2) to study 
marketing mix that affects the decision to buy clothing online via Facebook and Instagram which most of 
the respondents preferred buying clothes via Facebook rather than choosing to buy clothes via 
Instagram. Because when ordering clothing via Instagram, sellers tended to respond more slowly than 
choosing to buy via Facebook. Moreover, buying through Facebook can also be purchased from watching 
via broadcast live or can be purchased through the channel Market Place as well. 

Keyword : Online Clothing, Facebook, Instagram 
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1. ทีม่าและความสําคัญ
 ประเทศไทยในยุคปจจุบันถือวากําลังเขาสูยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ การทําการคาขายตาง  ๆ ก็ทําผานชองทาง

ออนไลนกันมากย่ิงข้ึนเพราะธุรกิจออนไลนถือเปนธุรกิจที่เปดกวาง จึงไมจําเปนตองมีหนารานใด ๆ ก็สามารถทําการโพสตขาย
เสื้อผาไดโดยการสรางเพจเฟสบุคหรือสรางแอคเคาทในอินสตาแกรม ถึงแมธุรกิจอาจจะเติบโตชาแตก็สามารถอยูไดในระยะ
ยาว เนื่องจากการขายผานชองทางออนไลนนั้นเปนชองทางที่ผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือกันเปนอยางมาก โดยเฉพาะการขายเสื้อผา
แฟช่ัน 

เสื้อผาแฟช่ัน เปนสินคาท่ีไดรับการนิยมสําหรับคนท่ีชอบการแตงตัว เน่ืองจากไดถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคหลากหลายกลุม ทั้งกลุมนักเรียน นักศึกษา หรือแมแตกลุมคนในวัยทํางาน เสื้อผาแฟช่ันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความนิยมในชวงนั้น ๆ ธุรกิจขายเสื้อผาแฟช่ันจึงเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน เพราะการขาย
เสื้อผาแฟช่ันไมตองใชเงินลงทุนสูงและมีราคาใหเลือกหลายราคา ตั้งแตราคาระดับต่ํา ระดับกลางและไปจนถึงระดับสูง อีกท้ัง
ในปจจุบันมีแหลงจําหนายเสื้อผาในราคาสงมากมายหลายแหงไมวาจะภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม จึงทําใหใน
ปจจุบันนี้มีการขายเสื้อผาผานชองทางออนไลนใหเราเห็นมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเห็นผานชองทางใน Facebook หรือเห็นผาน
ชองทางใน Instagram แตการซื้อผานชองทางออนไลนก็มักจะมีปญหาที่พบไดบอย คือ เสื้อผาที่ไดไมตรงกับที่สั่ง เน้ือผาไมได
มาตรฐาน สีเสื้อผาเพี้ยนจากในรูป ขนาดไมพอดีกับตัว  เสื้อผาซักแลวสีตก ราคาเสื้อผาบางชุดคอนขางสูงกวาการเลือกซื้อหนา
ราน 

เนื่องจากในปจจุบันนี้ผูประกอบการสวนใหญจะทําการลงขายเสื้อผาในชองทาง Facebook และ Instagram 
เปนสวนมาก แตมีสิ่งท่ีแตกตางกันเนื่องจากการลงขายใน Facebook จะเปนการลงขายแบบไมเนนความสวยงามในการโพสต
ไมเนนองคประกอบของภาพ แตการขายผานชองทาง Facebook สามารถขายไดหลากหลายกวาเชนการขายผาน Live สด 
แตการลงขายผานชองทาง Instagram ผูขายจะเนนองคประกอบของภาพทําใหภาพของเสื้อผาที่ลงขายน้ันดึงดูดและนาสนใจ 
ความแตกตางของการเลือกซ้ือเสื้อผาของผูบริโภคเหลาน้ีจึงนําไปสูงานวิจัยที่จะทําการศึกษาเพ่ือเปรียบเที ยบการซื้อเสื้อผา
ออนไลนผานชองทาง Facebook และ Instagram วาผูบริโภคในยุคปจจุบันนิยมเลือกซ้ือเสื้อผาจากชองทางใดมากกวากัน

2. วตัถุประสงคการวิจัย (Objectives)
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ Instagram

ของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook

และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลน
ผานชองทาง Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรท่ีใชศึกษาในงานวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี
การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาลงพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชศกึษาในงานวิจัยประกอบไปดวยตัวแปนตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรตน ไดแก 1) ปจจัยทางประชากร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได        
2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด 

ตัวแปรตาม ไดแก  การตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาของผูบริโภคจากรานคาผาน Facebook และ 
Instagram 
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                                              ตัวแปรตน                                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

5. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 5.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 สุณิสา ตรงจิตร (2559) กลาววา เปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ สอดคลองกับภัทรานิษฐ       
ฉายสุวรรณคีรี (2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตาแกรม 
ผลการวิจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดานเพศ ดานอายุ ดาน ระดับการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายได   
และดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตาแกรมไมแตกตางกัน

 5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 Greedisgoods (2562) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 4P’s คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมใชสําหรับ       

การวางแผนการตลาด โดยเปาหมายที่สําคัญของการวางแผนการตลาดดวยทั้ง 4 สวนประสมทางการตลาด หรือ Marketing 
Mix คือ ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายของแบรนดตัดสินใจซ้ือสินคา โดยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s แตละสวนเปนเครื่องมือ
ทางการตลาดที่เกี่ยวกับเรือ่งดังนี้ 1.Product คือ กลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ 2.Price คือ กลยุทธการต้ังราคาสินคา 
3.Promotion คือ กางสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด 4.Place คือ ชองทางในการจัดจําหนายและการเขาถึง
ลูกคา สอดคลองกับศิรินทิพย เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ศึกษาความนาเช่ือถือของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสม            
ทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใน ทิศทางเดียวกัน แตปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายมี อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน
ระบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ไปในทิศตรงกันขาม 

5.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
Mr. SENGPHET DAOVANH (2557) ทฤษฎีขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ คือ การตัดสินใจซ้ือเปนทฤษฎีที่วาดวย      

ลําดับขั้นของการตัดสินใจท่ีจะซื้อสินคาหรือบริการใด ๆ ลํา ดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อแลว แทจริงอยางไร ซึ่งจากผล
การศึกษาพบวา ขั้นตอนในการตัดสินใจท่ีจะซ้ือนั้นมี 5 ขั้นดวยกัน คือ การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูลขาวสาร     
การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อสินคา และพฤติกรรมหลังการซ้ือสินคา สอดคลองกับภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี 

ขอมูลดานประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 
1. ดานผลติภณัฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสรมิ
การตลาด 

การตัดสินใจในการเลือกซ้ือเสื้อผาของ
ผูบ ริโภคจากรานคาผาน  Facebook   
และ Instagram 
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(2559) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาในเครือขายเฟซบุคและอินสตาแกรม  ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากรานคาในเครือข ายเฟซบุคและอินสตาแกรม มี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและความมีช่ือเสียงของแบรนด และปจจัยดานการนําเสนอขอมูลสินคาและความ
สะดวกในการสั่งซื้อและชําระเงิน 

5.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ฤทธิบุญไชย,วิศิษฐ ไกรวุฒิสม,เพ็ญพิชชา (2561) การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลนของ

นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนาม  ผลการวิจัยพบวา 1) การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนของนักศึกษาหญิง จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล พบวา มีความ แตกตางกันตามคณะท่ีกําลังศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การซ้ือเสื้อผาออนไลน ระหวางนักศึกษาหญิงไทยและนักศึกษาหญิงเวียดนาม พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา เปนดาน พบวา นักศึกษาหญิงไทยและเวียดนามมีผลตอการเลือกชองทางการสั่งซื้อผาน 
Facebook และ Shopee อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรูปแบบออนไลนสําหรับ
ธุรกิจเสื้อผากลุมนักศึกษาหญิง พบวา การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Facebook ไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ดานผลิตภัณฑ (β = 0.27) และ ดานราคา (β = 0.13) การเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Lazada ไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานการสงเสริม ตลาด (β = 0.12) สวนการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทางการสั่งซื้อ Shopee พบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไม สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ศิรินทิพย เหลืองสุดใจช้ืน (2559) การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานทางระบบ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา ความนาเช่ือถือของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสม ทางการตลาดดานราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไปใน ทิศทางเดียวกัน แตปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายมี อิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสํา คัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชย  อิเล็กทรอนิกส ไปในทิศตรงกันขาม ผลการวิจัยในคร้ังนี้
สามารถใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ หรือผูที่สนใจขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการออกแบบ
เว็บไซต และเปน แนวทางในการนําเสนอสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และผูประกอบการยังสามารถ              
นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการเพ่ิมชองทางการตลาด ในการท าการตลาดผานสื่อออนไลนใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้นได 

6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) 
การทําวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เลือกซื้อเสื้อผา

ออนไลนจากรานคาผาน Facebook และ Instagram  
6.2 ประชากรท่ีจะศึกษา  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11,770 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใช

ไดมาโดยวิธีการสุมกลุมตวัอยาง โดยใชสูตรของคอแครน คือ ไมทราบขนาดประชากรที่ใชบริการท่ีแนนอน แตทราบวามีจํานวน
มากและตองการประมาณคาสัดสวนของประชากร  

โดยการคํานวณไดกําหนดใชที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 5% และสัดสวนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ซึ่งผลที่ไดจากการคํานวณประชากรของขนาดของกลุมตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูลมี
จํานวนทั้งสิ้น 386 คน 

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อออนไลน

ผานชองทาง Facebook และ Instagram 
 ผูวิจัยไดทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ซึ่งไดทําการทดสอบคาความเช่ือมั่นโดยการใช

สถิติ Cronbach's Alpha coefficient ไดคาความเชื่อมัน 0.984 
6.4 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
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1. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของจากกรอบแนวคิดหลักการ
ความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ Instagram ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency: IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลัก
ของเนื้อหา 

7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวมรวบขอมูล ประกอบดวยขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก 
ขอมูลทุติยภูมิ  ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลจากแหลง    

ตาง ๆ เชน หนังสือ บทความ วารสารสิ่งพิมพ เอกสารงานวิจัย และอินเตอรเน็ต 
ขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามผูใชบริการที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง 

Facebook และ Instagram 

8. การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยใช

ความถี่และรอยละ  
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาของผูบริโภคจากรานคาผาน Facebook และ

Instagram ของผูใชบริการของกลุมตัวอยาง โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

9. ผลการวิจัย
9.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี 1

ไดนําขอมูลพื้นฐานดานประชากรศาสตรมาศึกษารวมกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาของผูบริโภคจากรานคา
ผาน Facebook และ Instagram แสดงผลไดดังนี้ 

9.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการเลือกซ้ือเสื้อผาของผูบริโภคจากรานคาผาน Facebook และ Instagram   
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผู ใชบริการเลือกซื้อเสื้อผาของผูบริ โภคจากรานคาผาน Facebook 
และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แสดงผลวิจัยไดดังนี้              

 ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 76.2 
เพศชาย จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.8 สวนใหญมีอายุ 18 – 28 ป จํานวน 273 ราย คิดเปนรอยละ 70.7 สวนใหญมี
ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 261 ราย รอยละ 67.6 สวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 297 ราย คิด
เปนรอยละ 76.9 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 153 ราย   คิดเปนรอยละ 39 สวนใหญมี
สถานภาพครอบครัว โสด จํานวน 322 ราย คิดเปนรอยละ 83.4  

9.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี 2 
 ไดนําขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาศึกษารวมกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook 

และ Instagram แสดงผลไดดังนี้ 
9.2.1 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาศึกษารวมกับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง 

Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาศึกษารวมกับการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง 

Facebook และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังนี้ 
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ตารางที ่1 ดานผลิตภัณฑ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจาก
รานในเครือขาย Facebook และ Instagram  

(N = 386) 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ x  S.D ระดับความพึงพอใจ 

เสื้อผามีความหลากหลาย 4.34 .770 มากที่สุด 
แบบเสื้อผามีความทันสมัย 4.13 .779 มาก 
เสื้อผามีคณุภาพ 4.04 .818 มาก 
นํามาใสไดหลายโอกาส 4.05 .819 มาก 
เสื้อผามีดไีซนท่ีโดดเดน 4.04 .856 มาก 

รวม 4.12 .594 มาก 
  

ตารางที่ 2 ดานราคา แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากราน
ในเครือขาย Facebook และ Instagram  

(N = 386) 
ปจจัยดานราคา x  S.D ระดับความพึงพอใจ 

มีราคาถูกเหมาะสมกับคณุภาพของเสื้อผา 4.13 .785 มาก 
เนื้อผาตางกันมผีลตอราคา 4.19 .752 มาก 
รูปทรงเสื้อผาตางกันมีผลตอราคา 4.04 .830 มาก 
ชุดที่ใสออกงานมักจะมีราคาสูงกวาเสื้อผาแฟช่ัน 4.22 .793 มากที่สุด 

รวม 4.15 .586 มาก 
 

 ตารางท่ี 3 ดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากรานในเครือขาย Facebook และ Instagram  

(N = 386) 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย x  S.D ระดับความพึงพอใจ 

สามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชม. 4.20 .784 มากที่สุด 
คนหาช่ือรานหรือขอมลูของรานไดสะดวก 4.24 .779 มากที่สุด 
มีรานคาใหเลือกหลากหลาย 4.20 .790 มากที่สุด 

รวม 4.21 .607 มากที่สุด 
 
 

10. อภิปรายผล 
 1) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ 

Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาพรวมสวนใหญผูบริโภคใชสื่อชองทางออนไลนในการเลือกซื้อ
เสื้อผาเพราะมีความสะดวกสบายกวาการออกไปเลือกซ้ือตามรานเอง ซึ่งผูบริโภคสวนใหญจะมอีายุระหวาง 18 – 28 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5 ,001 - 10,000 บาทและมีสถานภาพ
ครอบครัวโสด ซึ่งสอดคลองกับจุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือสินคาผานทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน  

2) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการจัดสินใจซื้อเสื้อผาผานชองทาง Facebook 
และ Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
x=4.27, S.D.=.586  อยูในระดับมากที่สุด เกิดจากการซ้ือเสื้อผาผานชองทาง Facebook และ Instagram โดยมีการ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธผานชองทาง Facebook และ Instagram เปนปจจัยแรกๆ ซึ่งสอดคลองกับดวงงาม วัชร โพธิคุณ 
(2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออนไลนของผูบริโภค
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4P) ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ย 4.06 อยูในระดับที่มาก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันไมมผีลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาออนไลน 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเนนท่ีรูปแบบดีไซน 

3) ผลการวิจัย พบวา ดานการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก ผูซื้อจะ
เลือกซื้อเสื้อผาจากรูปแบบที่ผูซื้อมีความชอบ ผูซื้อจะตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาที่เห็นบอย ๆ ผานทาง Faceebook และ 
Instagram และเลือกซื้อเสื้อผาจากการเห็นรีวิวสินคาจากลูกคาทานอื่น ๆ ผลดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ วิภาวรรณ มโน
ปราโมทย (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานการตัดสินใจซื้อผานสังคมออนไลน(อินสตาแกรม)โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.97 เนื่องจากมีความสะดวกและงายและจากความสะดวก รวดเร็ว และงาย ในการซ้ือสินคา 

11. ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาออนไลนผานชองทาง Facebook และ

Instagram ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” โดยไดทําการศึกษาถึงปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
ออนไลนผานชองทาง Facebook และ Instagram มีขอเสนอแนะพัฒนาปรับปรุง ดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาทําใหทราบถึงความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีมีตอดานสวนประสมทางการตลาด 

เพื่อท่ีจะนํามาเปนแนวทางใหแกผูประกอบการที่จะทําการขายเสื้อผาผานชองทางออนไลนเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
การศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางจํานวน 386 คน เปนเพียงกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเทาน้ัน และเพ่ือเปน

การใหมีความนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึนควรจะขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมมากขึ้น 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
ควรศึกษาประชากรจังหวัด เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจของประชากรไดอยางทั่วถึง และเพื่อใหไดประโยชนแก

ผูประกอบการในการกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และสวนประสมทางการตลาดท่ีตอบสนองความถูกตองของผูบริโภคได
อยางตรงประเด็น 

 ควรศึกษาขอมูลการซ้ือขายบนเว็บไซตอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก Facebook และ Instagram  
ควรที่จะศีกษาปจจัยดานอื่นๆที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาผานชองทางออนไลน เชน ปจจัยเรื่องเก่ียวกับทัศนคติ

การเปดรับสื่อ เปนตน 
ควรที่จะเก็บขอมูลเชิงลึก เชน การสัมภาษณควบคูไปกับการแจกแบบสอบถาม 

12. กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จไดดวยดีเนื่องจากไดรับความชวยเหลือและใหคําแนะนําเปนอยางดีจาก อาจารย ดร.กนก

พัชร กอประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่ไดกรุณาสละเวลาในการใหคําปรึกษาในดานของการทําวิจัย ที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตอกระบวนการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด รวมถึง อาจารยดร.ศานติดิฐสถาพรเจริญ และ อาจารยเฌอมินทร เศรษฐธีรา
ธัญ ท่ีใหคําแนะนําสําหรับการวิจัยที่เปนประโยชนดวยดีเสมอ จนทําใหงานวิจัยฉบับ น้ีมีความสมบูรณไดในท่ีสุด  

ขอขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศเปนอยางมากที่ไดถายทอดวิชาความรูที่มี คุณคาและมี
ประโยชนเปนอยางมากในการทํางาน และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในอนาคต รวมไปถึงผูตอบ แบบสอบถามทุกทาน ที่สละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการทําวิจัยดวยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆที่ ชวยเหลือกันมาโดยตลอด และทายที่สุด
ตองขอขอบคครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุก ๆเรื่องและเปนกําลังใจให เสมอมา  

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจการขายเสื้อผา ออนไลนผาน
ชองทาง Facebook และ Instagram รวมถึงผูที่มีความสนใจทั่วไป หากมีขอบกพรองประการใดใน งานวิจัยฉบับนี้ผู วิจัยขอ
นอมรับไวเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 

13. เอกสารอางอิง
จุฑารัตน เกยีรติรัศม.ี/  ) 2558)./ ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล../ สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563./ จากเว็บไซต :/ 
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702031690_2852_1783.pdf 
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ชลิดา คงสนิท และ อ .ดร.พีรยุทธ โอรพันธ. /  ) 2560)./ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคารานเคร่ืองแตงกาย 
SOS (Sense of Style) กรณีศึกษาอินสตาแกรม )Instagram)./ สบืคนเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562./ จากเว็บไซต :/  
http://203.131.210.100/ejournal/wp-content/uploads/2017/12/JCIS60011.pdf  

ชานนท รุงเรือง./  )2555.( / การกระจายสินคา./สืบคนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563./ จากเว็บไซต :/ 
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07  

ณรงคยศ มหิทธิวาณิชชา./  ) 2562)./ การตลาด Facebook./ สืบคนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562./ จากเว็บไซต :/ 
https://creativetalklive.com/does-facebook-marketing-still-work/ 

ธนาคาร เลศิสุดวิชัย./  ) 2560)./ การตลาดบน facebook./ สืบคนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563./ จากเวบ็ไซต :/ 
https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/5-strategies-for-facebook-marketer/ 

พิชามญชุ มะลิขาว./  ) 2554)./ การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟช่ันผูหญิงผานชองทางถายทอดสดเฟซบุคไลฟของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร./ สืบคนเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2563./ จากเว็บไซต :/  
http://www.mmm.ru.ac.th/mmm/is/twin-6/sec1/6014154036.pdf 

ภาวินีย หิ่งหอย./  ) 2559)./ การยอมรับเทคโนโลยี Facebook Live และความนาเชื่อถือของเจาของ Page ที่มีผล
ตอการตดัสินใจซ้ือเสื้อผาบน Facebook./ สืบคนเมื่อวันที่ 18 ธนวาคม 2562./ จากเว็บไซต :/ 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3021/1/pawinee_hing.pdf 

ภูดินันท อดิทิพยางกูร./  ) 2555)./ ชองทางการตลาด./ สืบคนเมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2563./ จากเว็บไซต :/ 
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/ 

ราช ศิริวัฒน./  ) 2561)./ ความหมายของการตัดสินใจ./ สืบคนเมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพันธ 2563./ จากเว็บไซต :/ 
https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ 

ศศิธร มหาคณุาจรีะกุล และ ชวัลกร เอมมาโนชญ./  ) 2557)./ ปจจยัที่มีผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาและบริการผาน
ทางอินสตาแกรม./ สืบคนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563./ จากเว็บไซต :/ 
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2560/KC5415008.pdf 

สุวนาถ ทองสองยอด./  ) 2561)./ ความหมายชองทางการจัดจําหนาย./ สืบคนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563./ 
จากเว็บไซต :/  https://www.researchgate.net/profile/Phirakan_Kai-Nunna/publication/329268128 

IH Digital./ (2562)./ การตลาดบน Instagram./ สืบคนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563./ จากเว็บไซต :/ 
https://www.ihdigital.co.th/ 
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การอธิบายราคาหลักทรัพยจากการรายการกําไรสุทธิและรายการกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 

อัยยญาดา ศรีแกนจันทร1, กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์1, กิตติศักด์ิ สรแพทย1, 
พิจักษณ จันทวิโรจน1 และเบญจมาศ  ปานชัย1 

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
* kit_sor6532@yahoo.com

บทคัดยอ 

การศึกษาการอธิบายราคาหลักทรัพยจากรายการกําไรสทุธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา 
ราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธกับรายการกําไรสุทธิและรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งรายการกําไรสุทธิและ
รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย โดยไดผลสรุปวาธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม 
ธุรกิจยานยนต ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพยไดดีกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน มีเพียงแคธุรกิจบรรจุภัณฑและธุรกิจเหล็ก รายการกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดดีกวารายการกําไรสุทธิ 

คําสําคัญ : กําไรสุทธิ, กระแสเงินสดจากดาํเนินงาน, ราคาหลักทรัพย 

The Explanations of Stock Prices Using Net Profit and Cash Flow Operating in 
industrial product groups. 

Aiyada Srikaenjandra1, Kittichai Thavornthammarit1, Kittisak Sorapat1,  
Pijak Chantaviroj1 and Benchamat Panchai1 

Accountancy Department, Faculty of Business Administration, Siam University 
* kit_sor6532@yahoo.com

Abstract 

The study of “The Explanations of Stock Prices Using Net Profit and Cash Flow Operating” is 
showed that there was a significant relationship among stock prices, net profit and cash flow operating. 
That is to say, net profit can be used to describe the prices of stock. In terms of the automotive, 
industrial and machinery, petrochemical and chemical product, and the overall of industrial product 
groups seemed to tell the prices more accurately than the cash flow operating. However, in packaging 
and steel business, cash flow operating tended to predict the prices more effectively than the net profit 
one.  

Keyword :  Net Profit, Cash Flow Operating, Stock Price 
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บทนํา 
กลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม เปนธุรกิจที่มีแนวโนมการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม ถือ

เปนธุรกิจที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมมีการแบงตามการจัดหมวดธุรกิจของ
บริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 74 บริษัท  โดยประกอบดวย ธุรกิจยานยนต 14 บริษัท ธุรกิจ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 13 บริษัท ธุรกิจบรรจุภัณฑ 13 บริษัท ธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ 1 บริษัท ธุรกิจปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ 12 บริษัท ธุรกิจเหล็ก 22 บริษัท ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจะอาศัยขอมูลในงบการเงินเพื่อใชเปน
แนวทางในการพยากรณการขึ้นลงของราคาหลักทรัพย ซึ่งนําไปสูความคิดเกี่ยวกับการเลือกใชขอมูลเพื่อใชในการพยากรณ
ราคาหลักทรัพย อันสงผลทําใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยใหอยูระดับที่พึงพอใจ  

ในการวิจัยครั้งน้ีจะกลาวถึงรายการกําไรสุทธิซึ่งเปนขอมูลจากงบการเงินที่จัดทําขอมูลโดยใชเกณฑคงคางในการ
จัดทําขอมูล และรายการกระแสเงินสดดําเนินงานที่จัดทําขอมูลโดยใชเกณฑเงินสดในการจัดทําขอมูล ซึ่งนักลงทุนใชเปน
ขอมูลในการพยากรณราคาหลักทรัพยเพื่อใชในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นถานักลงทุนทราบถึงความสัมพันธระหวางรายการ
กําไรสุทธิและรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน กับราคาหลักทรัพยของกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม จะสงผลทําใหนัก
ลงทุนทราบถึงความเหมาะสมในการใชขอมูลสาํหรบัพยากรณราคาหลกัทรัพยวาในแตละธุรกิจในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม
และธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม ควรใชรายการกําไรสุทธิ หรือรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในการ
พยากรณราคาหลักทรัพย สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาความสัมพันธของรายการกําไรสุทธิกับราคาหลักทรัพยในแตละธุรกิจและภาพรวมของกลุมธุรกิจสินคา

อุตสาหกรรม 
2. ศึกษาความสัมพันธของรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานกับราคาหลักทรัพยในแตละธุรกิจและภาพรวม

ของกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 

สมมติฐานของการวิจัย 
รายการกําไรสุทธิกับรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยของธุรกิจสินคา

อุตสาหกรรมในภาพรวม และแตละธุรกิจไดแตกตางกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Study) โดยใชขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่สิ้นสุดรอบบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม โดยศึกษาตั้งแตป 2559 – 2561 ในกลุมธุรกิจสินคา
อุตสาหกรรม โดยบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม ตองเปนบริษัทท่ีไมมีลักษณะทางธุรกิจดังนี้ 

1. บริษัทตองไมอยูระหวางฟนฟูกิจการ
2. บริษัทตองไมอยูระหวางหามซื้อขายหลักทรัพยชั่วคราว
3. บริษัทตองไมอยูระหวางรอรายงานขอมูลตอคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. บริษัทตองไมเปนบริษัทที่ถูกเพิกถอนจากคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ขอจํากัดการวิจัย 
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพไมสามารถประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

ไดเนื่องจากธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพมีจํานวนบริษัท 1 บริษัททําใหปริมาณขอมูลไมเพียงพอตอการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการเลือกใชขอมูลจากงบการเงินในรายการกําไร

สุทธิ และรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อพยากรณราคาหลักทรัพย ซึ่งเปนตัวแปรตนและตัวแปรตามในการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งสามารถแสดงเปนแนวคิดอางอิงเก่ียวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ไดดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับกําไรสุทธิ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนําเสนองบการเงิน ฉบับปรับปรุงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ไดใหความหมาย

ของคําวา กําไรและขาดทุนวาหมายถึงผลรวมของรายไดหักคาใชจาย แตไมรวมองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณยังใหความหมายของกําไรข้ันตนและกําไรสุทธิวา กําไรข้ันตน ก็คือรายไดจากการขาย หัก 
ตนทุนขาย สวนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษ 

แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 เรื่องงบกระแสเงินสด ฉบับปรับปรุงวันท่ี 24 กันยายน 2562 ไดใหความหมายของคําวา 

กระแสเงินสดวาหมายถึงการเขาและออกของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และยังกลาวถึงประโยชนของขอมูลกระแส
เงินสดวา เปนขอมูลที่ใหประโยชนในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด
และใชตรวจสอบความสัมพันธระหวางความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในระดับราคา  

สําหรับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนขอบงช้ีที่สําคัญที่แสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการใน
การกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพ่ือจายชําระเงินกูยืม เพื่อการดําเนินงานของกิจการเพ่ือจายเงินปนผล และเพื่อการ
ลงทุนใหมๆ โดยไมพึ่งพาการจัดหาเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ดารานาถ พรหมอินทร (2560) ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธของผลการดําเนินงานและคุณภาพกําไรตอราคาตลาด

หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการวิจัยครั้งนี้พบวาอัตราผลตอบแทนผูถือ
หลักทรัพย (ROE) กําไรจากการดําเนินงานกอนหักตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี (EBITDA) 
คุณภาพกําไรวิธีรายการคงคางจากเงินทุนหมุนเวียน (WCA) คุณภาพกําไรวิธีรายการคงคางจากการดําเนินงานสุทธิ (NCA)  มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาดหลักทรัพย สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ มี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับราคาตลาดหลักทรัพย 

ธนพรรฒ ปญญาเฟอง (2558) ไดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดและผลตอบแทนของหลักทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการวิจัยคร้ังนี้พบวากระแสเงินสดมีความสัมพันธกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย โดยมีความสัมพันธเปนลําดับแรกและลําดับรองลงมา โดย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของหลักทรัพยในทิศทางตรงกันขามกับผลตอบแทนของ
หลักทรัพยและมีความสัมพันธนอยที่สุด  

ปาริชาติ ประจักษสูตร (2555) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของกําไรสุทธิ มูลคาตามบัญชี 
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานท่ีมีตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยของ บริษัทจดทะเบียนในกลุม SET100 จาก
การวิจัยครั้งนี้พบวาอัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอรายไดมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย 
ในขณะที่อัตราสวนความเปนเจาของ และอัตรากําไรสุทธิไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย และอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยไมมีความแตกตางกันตามกลุมอุตสาหกรรม 

อรดา  อองสิทธิ์ (2549) ไดทําวิจัยเรื่องคุณภาพของการเปดเผยงบการเงิน การจัดการกําไร และความสามารถของ
กําไรในการอธิบายราคาหลักทรัพย จากการวิจัยคร้ังนี้พบวาผลกระทบของคุณภาพการเปดเผยขอมูลของงบการเงินกอนและ
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หลังการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ป พ.ศ. 2542 ตอการจัดการกําไร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการ
จัดการกําไรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความสามารถของกําไรในการอธิบายราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงสรุปไดวาความสามารถของกําไรในการอธิบายราคาหลักทรัพยมีสูงขึ้นในขณะที่ระดับของการจัดการกําไรมีลดลง 

อัญชลี พิทักษเสมากุล (2547) ไดทําวิจัยเร่ืองความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยดวยองคประกอบของ
มูลคาตามบัญชี และองคประกอบของกําไรทางบัญชีบนกระดาษตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการวิจัย
คร้ังนี้พบวามูลคาตามบัญชีสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวากําไรทางบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ สําหรับ
การศึกษาความสามารถขององคประกอบของมูลคาตามบัญชีและกําไรทางบัญชี พบวาสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย
กระดานตางประเทศไดถึง 44.20% และเมื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบของมูลคาตามบัญชี พบวา
สินทรัพยสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวาหนี้สิน สําหรับองคประกอบของกําไรทางบัญชีพบวารายไดสามารถอธิบาย
ราคาหลักทรัพยไดมากกวาคาใชจาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศและกลาวไดวาขอมูลบัญชีมีประโยชนในการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวตางประเทศ 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองการอธิบายราคาหลักทรัพยจากการรายการกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในกลุม

ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม คณะผูจัดทําดําเนินการดวยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงประจักษ 
(Empirical Research) มีลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีทําการศึกษาใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือบริษัทในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย จํานวน 95 บริษัท โดยคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางที่ผานหลักเกณฑของขอบเขตการวิจัย จํานวน 81 บริษัท 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูจัดทําเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลงบการเงินป 2559-2561 

ของแตละบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเว็บไซด www.marketdata.set.or.th 
และ www.merket.sec.or.th 

3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมลูสถิติซึง่เปนการวิเคราะหขอมลูโดยสถิตเิชิงอนุมาน 

โดยการวิเคราะหถดถอยแบบเชิงพหุ (Multiple Regression)  
การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงอนุมานใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรควบคุมและตัวแปร

ตนในการศึกษา คือมีตัวแปรตน 2 ตัว กับราคาหลักทรัพยคือ ตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญของตัวแปรตน 
ซึ่งสามารถสรางแบบจําลองไดดังนี้ 

การทดสอบความสมัพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม และทดสอบความมีนยัสําคญัของตัวแปรตน 

1) ความมีนัยสําคัญของรายการกําไรสุทธิโดยมีตัวแปรตามเปนราคาหลักทรัพย (PAR)
Y1= 0+ 1[EQ]+ 2[PROFIT]……….(1) 

2) ความมีนัยสําคัญของรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโดยมีตัวแปรตามเปนราคาหลักทรัพย (PAR)
Y2= 3+ 4[EQ]+ 5[CFO]……….(2) 
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สรุปผลการวิจัย 
            กอนที่จะทําการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพหุคณะผูจัดทําไดทําการตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะหความ
ถดถอยแบบเชิงพหุของทุกตัวแบบคือการทดสอบวาขอมูลมีลักษณะที่ตรงตามเง่ือนไขการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงพหุ
ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา,  2551: 353) 

1) คาคลาดเคลื่อนเปนตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติ
2) คาเฉลี่ยของคาของคลาดเคลื่อนเปนศูนย
3) คาแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนคงที่ทุกคาของ X
4) คาคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน
5) ตัวแปรอิสระแตละตัวเปนอิสระกนั

ตารางที่ 1 การวิเคราะหขอมลูสถติิเชิงพรรณนา 
ตัวแปร คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
การกระจายขอมลู 

(SD-Mean) 
PAR 12.03 23.69 17.86 44.07 26.21 
EQ 3,865.38 12,865.43 8,365.40 34,021.86 25,656.46 

PROFIT 452.80 2,318.28 1,385.54 7,051.86 5,666.32 
CFO 296.31 1,958.82 1,127.56 6,284.62 5,157.06 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมนั้น รายการกําไรสุทธิ (PROFIT) มีคาการกระจายขอมูล
เทากับ 5,666.32 สวนรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) มีคาการกระจายขอมูลเทากับ 5,157.06 จะเห็นไดวา
การกระจายขอมูลของรายการกําไรสุทธิมีคามากวาการกระจายขอมูลของรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากรายการกําไรสุทธิมีการจัดทําขอมูลภายใตเง่ือนไขเกณฑคงคางตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองท่ัวไป ดังน้ันในการจัดทําขอมูลของรายการกําไรสุทธิอาจถูกจัดทําขอมูล ในรูปแบบของการประมาณการและจัดทํา
ขอมูลภายใตสถานการณที่ไมแนนอนในบางสวน แตรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อาจถูกจัดทําขอมูลภายใต
เง่ือนไขเกณฑเงินสด ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดความแนนอนในการจัดทําขอมูล นอกจากนี้รายการกระแสเงินสด จากการ
ดําเนินงานยังเปนขอมูลที่จัดทําขึ้นโดยไมไดใชวิธีการประมาณการ ดังนั้นอาจสงผลใหรายการกําไรสุทธิมีคากระจายขอมูล
มากกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ตัวแปร PAR EQ PROFIT CFO 
PAR 1.00 0.194 0.411 0.196 
EQ 1.000 0.660 0.907 

PROFIT 1.000 0.571 
CFO 1.000 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

จากตารางที่ 2 จะเห็นวาราคาหลักทรัพย (PAR) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับสวนของผูถือหลักทรัพย (EQ) ซึ่งเปน
ตัวแปรควบคุม รายการกําไรสุทธิ (PROFIT) และรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) โดยมีคาเทากับ 0.194, 
0.411 และ 0.196 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังแสดงใหวาราคาหลักทรัพยมีความสัมพันธกับรายการกําไรสุทธิมากกวารายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

ในสวนของการทดสอบเง่ือนไขการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุผูจัดทําไดตรวจสอบขอมูลของกลุมธุรกิจสินคา
อุตสาหกรรมพบวา คาระดับความสําคัญมีคาสูงกวาระดับความเช่ือมั่น แสดงใหเห็นวาขอมูลมีการแจกแจงปกติ สวนคา 
Durbin-Watson ของขอมูลเทากับ 1.523 แสดงใหเห็นวาขอมูลของตัวแปรที่ใชทดสอบมีความเปนอิสระกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยของรายการกําไรสุทธิ 
รายการ 0 EQ PROFIT adj R2 

ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 14.998 -0.137 0.502 0.172 

- ธุรกิจยานยนต -24.617 1.287 -0.456 0.745 

- ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 6.261 0.029 0.416 0.137 

- ธุรกิจบรรจุภัณฑ 26.755 0.073 0.435 0.162 

- ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 15.249 0.125 0.705 0.668 

- ธุรกิจเหล็ก 3.745 -0.213 0.465 0.216 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

ตารางที่ 4 แสดงความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพยของรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
รายการ 0 EQ CFO adj R2 

ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 15.966 0.095 0.110 0.031 

- ธุรกิจยานยนต -23.011 0.715 0.172 0.731 

- ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 4.882 0.238 -0.003 0.101 

- ธุรกิจบรรจุภัณฑ -0.641 -0.053 0.477 0.164 

- ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 15.327 0.980 -0.179 0.665 

- ธุรกิจเหล็ก 4.494 0.256 0.558 0.260 

*ระดับนัยสําคัญที่ 0.05

จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 จะเห็นวาธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวมมีคา  adj R2 เทากับ 0.172 และ 
0.031 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวมได 
17.20% สวนรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม
ได 3.10% ดังนั้นจะเห็นวาในธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวา
รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน สวนในแตละธุรกิจนั้นอธิบายโดยเร่ิมจากธุรกิจยานยนตมีคา adj R2 เทากับ 0.745 
และ 0.731 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจยานยนตได 74.50% สวน
รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจยานยนตได 73.10% ดังนั้นจะเห็นวาธุรกิจ
ยานยนต รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน สวนธุรกิจวัสดุ
อุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรมีคา adj R2 เทากับ 0.137 และ 0.101 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถ
อธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรได 13.70% สวนรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
สามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรได 10.10% ดังนั้นจะเห็นวาธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรม
และเครื่องจักร รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน สวน
ธุรกิจบรรจุภัณฑมีคา adj R2 เทากับ 0.162 และ 0.164 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพยในธุรกิจบรรจุภัณฑได 16.20% สวนรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑได 16.40% ดังน้ันจะเห็นวาธุรกิจบรรจุภัณฑ รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพยไดมากกวารายการกําไรสุทธิสวนธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑมีคา adj R2 เทากับ 0.668 และ 0.665 ตามลําดับ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุร กิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑได 66.80% สวนรายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑได 66.50% ดังนั้นจะเห็นวา
ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดมากกวารายการกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน สวนธุรกิจเหล็กมีคา adj R2 เทากับ 0.216 และ 0.260 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวารายการกําไรสุทธิสามารถ
อธิบายราคาหลักทรัพยในธุรกิจเหล็กได 21.60% สวนรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคา
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หลักทรัพยในธุรกิจเหล็กได 26.00% ดังนั้นจะเห็นวาธุรกิจเหล็ก รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคา
หลักทรัพยไดมากกวารายการกําไรสุทธิ นอกจากนี้ในสวนของคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานซ่ึงบงบอกความสัมพันธ
ของแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม ซึ่งงานวิจัยนี้ตัวแปรอิสระ ก็คือรายการกําไรสุทธิ กับรายการกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน สวนตัวแปรอิสระท่ีเปนรายการมูลคาทางการบัญชีนั้นเปนตวัแปรควบคุมที่นําใชทําใหสมการทั้ง 2 สมการมีพื้นฐาน
การเปรียบเทียบท่ีเหมือนกัน ตัวแปรตามคือราคาหลกัทรัพย จากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานพบวามีความสอดคลอง
กับคา adj R2 โดยธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวม ธุรกิจยานยนต ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และธุรกิจปโตร
เคมีภัณฑ รายการกําไรสุทธิมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งเทากับ 
0.502, -0.456, 0.416 และ 0.705 ตามลําดับ แตมีธุรกิจยานยนตที่มีทิศทางความสัมพันธตรงกันขาม  เนื่องจากมีคา
สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานท่ีติดลบ ในสวนของธุรกิจบรรจุภัณฑ และธุรกิจเหล็ก คาสัมประสิทธความถดถอยมาตรฐาน
ของรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากกวารายการกําไรสุทธิ ซึ่งมีคาเทากับ 
0.477 และ 0.558 ตามลําดับ  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรายการกําไรสุทธิและรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานกับราคา

หลักทรัพย ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงการใชรายการกําไรสุทธิและรายการกระแสเงินสดจากการดําเนินในการชวยอธิบายราคา
หลักทรัพย ไดขอสรุปจากคาของ adj R2 และคาของสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน วาธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมใน
ภาพรวม ธุรกิจยานยนต ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครือ่งจักร ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ รายการกําไรสุทธิสามารถอธิบาย
ราคาหลักทรัพยไดดีกวารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งธุรกิจยานยนตรายการกําไรสุทธิมีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยในทิศทางตรงขาม เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานติดลบ แตธุรกิจบรรจุภัณฑและธุรกิจเหล็ก 
รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถอธิบายราคาหลักทรัพยไดดีกวารายการกําไรสุทธิ จากผลสรุปดังกลาวอาจทํา
ใหเกิดแนวคิดวา ในธุรกิจทั่วไปอาจใชรายการกําไรเปนตัวช้ีวัดในการพยากรณราคาหลักทรัพย เนื่องจากเปนขอมูลที่คอนขาง
เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และนักลงทุนนิยมใชในการตัดสินใจลงทุน อีกท้ังรายการกําไรยังจัดทําข้ึนภายใตมาตรฐานการบัญชี
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งทําใหรูสึกวาขอมูลถูกตองและนาเช่ือถือ แตอยางไรก็ตาม การใชรายการกําไรในการ
พยากรณราคาหลักทรัพยอาจเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการกําไรอาจเกิดจากการ
รวบรวมรายการคาที่มีทั้งการประมาณการและรายการคาท่ีอยูภายใตสถานการณที่ไมแนนอน สวนรายการกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน อาจเปนตัวช้ีวัดที่มีนักลงทุนใหความสนใจมากขึ้นในการนํามาพยากรณราคาหลักทรัพย เน่ืองจากรายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสามารถแสดงผลการดําเนินงานไดตามหลักเกณฑเงินสด โดยรายการกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานอาจประกอบดวยขอมูลที่ไมมีรายการคาที่เกิดจากการประมาณการและเปนรายการที่อยูภายใตสถานการณที่
แนนอน 

จากผลวิจัยที่ผานมาเก่ียวกับประเด็นที่มีการทดสอบวาธุรกิจในกลุมสินคาอุตสาหกรรมควรใชรายการกําไรสุทธิหรือ
รายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในการอธิบายราคาหลักทรัพย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาท่ีนําคุณภาพกําไร 
รายการกําไร การจัดการกําไร มูลคาทางบัญชี มาใชในการอธิบายราคาหลักทรัพย และผลการวิจัยของงานวิจัยที่ผานมาไดขอ
สรุปวา คุณภาพกําไรมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย การจัดการกําไรมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน
ขามกับราคาหลักทรัพย ซึ่งเปนผลสรุปที่สอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่สรุปไดวารายการกําไรสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีผานมาที่สอดคลองกับการนํารายการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาใชเปนตัวแปรในการวิจัย แต
อาจขัดแยงในประเด็นที่วา งานวิจัยดังกลาวใชรายการกระแสดเงินสดจากการดําเนินงานเปนตัวแปรในการอธิบายผลตอบแทน
จากการลงทุน 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ผลการวิจัยสรุปวา ธุรกิจสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญควรใชรายการกําไรสุทธิในการอธิบายราคาหลักทรัพย แตก็ยังมี

บางธุรกิจในกลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจบรรจุภัณฑ ธุรกิจเหล็ก แสดงผลสรุปวาควรใชรายการกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานในการอธิบายราคาหลักทรัพย ดังนั้นนักลงทุนท่ีลงทุนในตลาดทุนควรมีการพิจารณาเพื่อใหการตัดสินใจของนัก
ลงทุนมีประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการลงทุน ควรดําเนินการดังนี้ 
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1. นักลงทุนควรมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันในธุรกิจที่จะลงทุน
2. นักลงทุนควรใชงานวิจัยขางตนเปนแนวทางเทาน้ัน เน่ืองจากสถานการณทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

สงผลใหขอสรุปในงานวิจัยอาจไมใชขอเท็จจริงที่ใชประโยชนไดในอนาคต 
3. นักลงทุนควรพิจารณาถึงความแตกตางในการจัดทําขอมูลทางการบัญชีวาใชเกณฑทางบัญชีแตกตางกันหรือไม

ถึงแมจะเปนธุรกจิประเภทเดียวกัน ขนาดเดียวกัน 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจ
ในจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อ
การประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบ
ธุรกิจในจังหวัดนครปฐม รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จ  ทฤษฎี
เกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจ  ทฤษฎีเกี่ยวกับแฟรนไชส  ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ  และทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส
ไกยาง 5 ดาว เปนกรอบการวิจัย พื้นที่ดําเนินการวิจัย คือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือผูประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว จํานวน 10 คน เพราะตองมีการประกอบุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวไมนอยกวา 1 ป ใชวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลประเด็นการสัมภาษณจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ 
บทความ วารสาร เอกสารงานวิจัย และคนควาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับงานวิจัยปจจัยแหงความสําเร็จของ
ผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสกําหนดประเด็นท่ีจะสัมภาษณใหมีความสอดคลองกับประเด็นที่จะทําการศึกษา วิเคราะหขอมูล
โดยใชวิเคราะหเนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว
เพื่อการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐมพบวาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการ
ประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปดวย 1. คุณลักษณะผูประกอบการ มีดังนี้ ดานปจจัยสวนบุคคล ดานทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ ดานบุคลิกภาพของประกอบการ และดานการศึกษาเตรียมความพรอม 2. ดานคุณลักษณะของธุรกิจ มี
ดังนี้ ระยะเวลา ขนาดองคกร ผลประกอบการ และเอกลักษณของธุรกิจ 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบ
ธุรกิจในจังหวัดนครปฐม พบวา 1. ปจจัยดานความสามารถในการแขงขัน มีดังนี้ การควบคุมรสชาติ และความใสใจในการ
บริการ สรางความแตกตางดานระบบแฟรนไชส 2. ดาน Five force model มีดังนี้ คูแขงรายใหมการรักษาระดับมาตรฐาน
ของการบริการลูกคา อํานาจการตอรองของผูซื้อ สินคาหรือบริการท่ีทดแทน และการแขงขันในอุตสาหกรรม สงผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ 

องคความรู/ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ผูที่สนใจจะเปนผูประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชสตาง ๆ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการทําธุรกิจและสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไดอยางมีประสิทธิภาพ   

คําสําคัญ : ปจจยัแหงความสําเร็จ, ผูประกอบการธุรกิจ, แฟรนไชส, การดําเนินธุรกิจ, ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว 
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ABSTRACT 

Research "Factors of success of business operators. 5-star grilled chicken franchise for business 
operations in Nakhon Pathom province." The objective is to study the factors of success of business 
entrepreneurs 5 star grilled chicken franchise for business in Nakhon Pathom province and to study 
guidelines for the development of a 5 star grilled chicken franchise for business operations in Nakhon 
Pathom province. By using an open-ended interview form to collect data from 5 star grilled chicken 
business operators in Mueang District, Nakhon Pathom Province. In data analysis, use qualitative. The 
samples selected for qualitative research were obtained from distributing interview forms to 10 5-star 
grilled chicken business operators by using open-ended interview forms. 

The results of the research showed that Factors of success of the 5 star grilled chicken business 
entrepreneurs for business operations in Nakhon Pathom include the Characteristics of entrepreneurs 1)

Personal factors 2) Skills and knowledge about business 3) Aspects 4) Operational personality in education. 
Business features 1) Duration 2) Organization size 3) Business performance 4) Business identity. Competing 
factors 1) Taste control 2) Attentive service 3) Making a difference. Franchise system Five Force model New 
competitors. Suggestion 1) Should keep business Other types of franchises 2) Should study other 
additional factors that are a source of incentives for consumers to consume. 

Keyword : Success factors, Business operator, Franchise, Business operation, 5 star grilled chicken 
franchise business 

บทนํา 
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการแขงขันทางธุรกิจที่คอนขางสูง การท่ีผูประกอบการจะดํารงธุรกิจอยูไดนั้น จําเปน

จะตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ และโดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ตองการมีธุรกิจเปนของตัวเอง โดยมีเงินลงทุนแตไม
มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมากอน ทําใหตองใชระยะเวลาในการเรียนรูที่จะเริ่มธุรกิจเปนเวลานาน ซึ่งในการเริ่มตน
ธุรกิจตองใชเวลาในการเรียนรู ลองผิด ลองถูก และสรางช่ือเสียงธุรกิจใหเปนที่ยอมรับตอสังคม ในขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจที่มี
การแขงขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากบริษัทภายในประเทศและบริษัทตางประเทศ จึงทําใหธุรกิจเกิดความเสี่ยงสูงท่ี
ผูประกอบการธุรกิจใหมจะประสบปญหาในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) จึงเปนธุรกิจอีกทางเลือก
หนึ่งที่นาสนใจและเปนธุรกิจที่ไดรับการยอมรับจากสากลวา สามารถลดขอจํากัดดังกลาวขางตนได (สถาบันคีนันแหงเอเชีย , 
2557) โดยรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะท่ีชวยใหธุรกิจสามารถขยายธุรกิจ โดยมีการใหสิทธิกับผูที่ไดรับสิทธิ์ในสวนของ
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ครอบครองการบริหารจัดการและการจัดจําหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลที่เขามาในระบบแฟรนไซสเรียกวา แฟรนไชส
ซี (Franchisees) สวนบริษัทท่ีใหสิทธิเครื่องหมายการคา เรียกวา แฟรนไชสซอร (Franchisor) สาเหตุที่แฟรนไชสเปนกลยุทธ
ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ กลาวไดวา แฟรนไชสเปนกลยุทธที่รวมเอาขอดีของทางธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขนาดเล็กเขา
ดวยกัน ดวยระบบงาน การสนับสนุนลวนแตไดมาจากธุรกิจขนาดใหญ คือ การรวมตัวกันภายใตเครื่องหมายและระบบอยาง
เดียวกันของ แฟรนไชส (Franchise) (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2561) 

ดังนั้นผูวจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว
เพื่อการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ซึ่งทําการวิจัยถึงปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส ที่คาด
วาจะเปนตัวแปรสําคัญตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวในจังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติและตอบสนองความตองการของผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส และยังเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสที่
จะนํารูปแบบการจัดธุรกิจแฟรนไชสมาพัฒนาธุรกิจและขยายธุรกิจของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงผูที่สนใจและผูที่
เกี่ยวของสามารนําขอมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนจากการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบธุรกิจแฟ
รนไชสหรือธุรกิจที่เกี่ยวของใหดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถไปใชเปนขอมูลที่ชวยใหการประกอบธุรกิจแฟรนไชส
ประสบความสําเร็จของผูที่สนใจจะเปนผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสใหบรรลุวัตถปุระสงคที่ตัง้ไว 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพ่ือการประกอบธุรกิจในจังหวัด
นครปฐม

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยนี้เปนผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 65 สาขา 
        1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจ
ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งไดจากการสุมแบบตัวอยางแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนสัมภาษณเชิงลึกที่ผูวิจัยสรางข้ึน     เพื่อใชสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจแฟรน
ไชสไกยาง 5 ดาว ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณและข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย  คือ ศึกษาและ
รวบรวมขอมูลประเด็นการสัมภาษณจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ บทความ วารสาร เอกสารงานวิจัย และคนควาขอมูลผานทาง
อินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับงานวิจัยปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสกําหนดประเด็นท่ีจะสัมภาษณใหมี
ความสอดคลองกับประเด็นที่จะทําการศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว จํานวน 
10 ราย มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลเหลาน้ันอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบจากการฟงบันทึกเทปแลวนําขอมูลที่
ไดรับมารวบรวมจัดระบบใหเปนหมวดหมู นําขอมูลที่เกี่ยวของมาสรุปใจความสําคัญ โดยการตีความหมายและแยกแยะขอมูล
ที่มีความหมายเดียวกันใหอยูในแนวเรื่องเดียวกัน การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ดังน้ี 

1. การจดัแฟมขอมูล โดยการแยกแยะและการจัดหมวดหมูที่มีลักษณะเชิงบรรยายที่ไดจากการแจกแบบสัมภาษณ
2. การนําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูของขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบความตรงกันของขอมูลตามกรอบการ

กําหนดขอมูลเพื่อการจัดหมวดหมูและการวิเคราะหขอมูลดังกลาว 
3. ผูวิจัยไดนาํสรุปผลปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจ

ในจังหวัดนครปฐมมาวิเคราะหขอมูลโดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน โดยนําเสนอแบบสัมภาษณไปขอความรวมมือจาก
ผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวในจังหวัดนครปฐม ที่ไดเลือกสถานท่ีไว โดยแจกแบบสัมภาษณใหผูประกอบการ
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ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวในจังหวัดนครปฐมเปนผูตอบและขอรับแบบสัมภาษณคืน เพื่อนําขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและ
ประมวลผลตอไป การเก็บรวมรวบขอมูล ประกอบดวยขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก 

1 .ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาและทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน หนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ บทความ วารสาร เอกสารงานวิจัย และคนควาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อนําไปใชประโยชนไปเปนแนวทางในการ
กําหนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจ
ในจังหวัดนครปฐม 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณกึ่งโครงสรางและรวบรวมขอมูลจากแบบ
สัมภาษณ 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 ศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อ
การประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐมพบวาปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการ
ประกอบธุรกิจในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปดวย 1. คุณลักษณะผูประกอบการ มีดังนี้ ดานปจจัยสวนบุคคล ดานทักษะและ
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ ดานบุคลิกภาพของประกอบการ และดานการศึกษาเตรียมความพรอม 2. ดานคุณลักษณะของธุรกิจ มี
ดังนี้ ระยะเวลา ขนาดองคกร ผลประกอบการ และเอกลักษณของธุรกิจ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

1. ดานคุณลักษณะผูประกอบการ ผลการวิจัยพบวา ดานคุณลักษณะผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว
จากผูใหสัมภาษณสวนใหญไดบอกวา 1) ดานปจจัยสวนบุคคล 2) ดานทักษะและความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 3) ดานบุคลิกภาพของ
ประกอบการ 4) ดานการเตรียมความพรอมของผูประกอบการ มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ ทั้งนี้เน่ืองจากในการท่ีจะทําให
ธุรกิจประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยประสบการณในการจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได หรือลมเหลวในการทําธุรกิจ 
จะตองมีทักษะและความรูเกี่ยวกับธุรกิจ และบุคลิกภาพของผูประกอบการจะตองมีเรื่องของการแตงกาย และ ความมีมิตร
ไมตรีกับผูบริโภคสินคา และการเตรียมความพรอมในเรื่องของเงินทุนเปนสิ่งสําคัญ และทําเลท่ีตั้งในการทําธุรกิจ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Longenecker, Moore, Petty & Pzalich ทฤษฎีเกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจไดใหความหมายวา 
ผูประกอบการ  ( Entrepreneur ) เปนบุคคลที่คนพบความตองการของตลาด และดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตลาด โดยตองเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุนผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมและความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ ผูประกอบการ เปนบุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชนในธุรกิจ โดยเปนผูมีความรู และความเขาใจในเร่ืองการเงิน 
การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความเสี่ยงในการริเริ่ม หรือดําเนินธุรกจิ  

2. ดานคุณลักษณะของธุรกิจผลการวิจัยพบวา ดานคุณลักษณะของธุรกิจ ของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสธุรกิจ
แฟรนไชสไกยาง 5 ดาว จากผูใหสัมภาษณสวนใหญไดบอกวา  1) ระยะเวลา 2) ขนาดองคกร 3) ผลประกอบการ 4)
เอกลักษณของธุรกิจ มีผลตอความสําเร็จของกิจการ ท้ังนี้เนื่องจากในการท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยใน
เรื่องของระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเพื่อเรียนรูจากประสบการณในการทําธุรกิจทําใหทราบถึงขอบกพรองของธุรกิจและ
นําไปปรับปรุงแกไขตรงจุดนั้น ขนาดขององคกร ยิ่งถามีองคกรขนาดใหญจะมีระดับของความสําเร็จที่สูงข้ึน ผลประกอบการ
จะบงบอกถึงธุรกิจมีกําไร หรือวาขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ และการมีเอกลักษณของธุรกิจ ก็จะโอกาสท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้น เพราะทําใหธุรกิจมีความแตกตางจากคนอื่น ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของ Nattawat 
Boocha ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การดําเนินงาน  (Operation) หมายถึง การดําเนินงานระบุขั้นตอนท่ีมีการต้ังช่ือใน
กระบวนการผลิต เชน สิ้นสวนประกอบ การดําเนินงานเดียวกันอาจเกิดขึ้นไดในหลายกระบวนการผลิตและสามารถมี
หมายเลขการดําเนินงานที่แตกตางกัน ธุรกิจ ( Business ) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการผลิตสินคาและบริการโดย
มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อตองการประโยชนหรือ กําไรจากการกระทํากิจกรรมนั้น  

3. ดานความสามารถในการแขงขันผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส ไกยาง 5 ดาวจากผูใหสัมภาษณสวนใหญไดบอกวา ดานปจจัยการแขงขัน ในการทําธุรกิจจะตองควบคุม
มาตรฐานของรสชาติใหคงที่อยูตลอดเวลาจะทําใหไดเปรียบคูแขงในการทําธุรกิจ ตองมีความใสใจในการบริการลูกคา ตองมี
อัธยาศัยที่ดีกับลูกคาเพ่ือทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจท่ีเขามาใชบริการ และพยายามซ้ือสินคา ตองพยายามสรางความ
แตกตางใหมากที่สุด ยิ่งมีความแตกตางและเปนที่ตองการของตลาดมากเทาไหรยิ่งมีความไดเปรียบในการทําธุรกิจ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยแหงความสําเร็จ ความสําเร็จ (Success) การใชชีวิตของคนใน
ปจจุบันท่ีมีการทํางาน การเรียนและการใชชีวิตที่มีความเรงรีบอยูตลอดเวลา จนทําใหไดเห็นภาพความวุนวายของคนในเมือง

1285



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ในบางชวงเวลา ซึ่งสิ่งเหลานี้คือสวนหน่ึงของการตามหาการประสบความสําเร็จในชีวิต ท่ีก็ตางคนตางตามหากันในรูปแบบตาง 
ๆ อยูที่วาใครจะหากันแบบไหน และมีรูปแบบของการหาเงินอยางไรจึงจะสามารถทําใหไดรับความมุงหวังตามเปาหมายที่
ตนเองไดคิดเอาไว และเช่ือวายังมีอีกหลาย ๆ คนที่ตองการความสําเร็จของชีวิต ที่ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องของการ
ทํางาน ที่บางคนก็วัดคาความสําเร็จจากจํานวนเงินท่ีตนเองหามาได ที่ยิ่งหามาไดมากเทาไหรก็ประสบความสําเร็จมากเทานั้น 
(ความหมายของ ความสําเร็จในชีวิตที่แทจริง คืออะไร, 2559) 

4. ดานระบบแฟรนไชสผลการวิจัยพบวา ระบบแฟรนไชสที่จะไดรับความสําเร็จ จะขึ้นอยูกับตัวสินคาและบริการ
ตาง ๆ เปนปจจัยที่สําคัญมาก และการคัดกรอง ผูที่รวมลงทุนแฟรนไชสก็เปนปจจัยที่สําคัญเชนเดียวกัน ซึ่งเปนแผนหลัก ๆ ที่
ทําใหประสบความสําเร็จ ระบบแฟรนไชสที่ดีมีมาตรฐานและมีความนาสนใจ จะสามารถดึงดูดผูที่รวมลงทุนแฟรนไชสใหเกิด
ความพึงพอใจท่ีจะรวมธุรกิจดวยจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับแฟรนไชส   แฟรนไชส คือ สิทธิ
พิเศษหรือสิ่งท่ีบริษัทมอบใหกับผูที่เขารวมธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกข้ันตอนทุกระบบเพื่อใหผูที่เขารวมธุรกิจสามารถเร่ิมตนทํา
ธุรกิจแฟรนไชส ไดโดยไมตองมีความรูหรือมีประสบการณมากอน ในลักษณะการถายทอดรูปแบบของการทํางานท้ังหมด เชน 
ระบบการขาย การบริหาร การผลิต การตลาด เพื่อตองการใหรูปแบบและวิธีดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในทุกสาขาอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน ธุรกิจแฟรนไชส  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวเพื่อการประกอบธุรกิจใน
จังหวัดนครปฐม  

5. ปจจัยดาน Five force model พบวา คูแขงขันรายใหม มีผลตอความสําเร็จในการทําธุรกิจ คูแขงขันรายใหม
เปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจจะมีผลตอการซื้อธุรกิจแฟรนไชส เพราะ การที่มีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหมนั้นจะสงผลใหผูบริโภคมี
ความตองการอยากจะลิ้มลองอาหารท่ีมีรสชาติแปลกใหม จึงทําใหเกิดสวนแบงตลาดท่ีโดนกลุมลูกคาที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินธุรกิจ โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญบอกวา วิธีการแขงขันคูแขงตองใหความสําคัญมากเปนอันดับที่ 1 ในเรื่องของการ
รักษาระดับมาตรฐานของตัวสินคา รองลงมา คือการรักษาระดับมาตรฐานของการบริการลูกคา ทาง Franchisor ไดใหความ
คิดเห็นวาอํานาจการตอรองของผูซื้อสงผลตอสําเร็จ โดย Franchisor ไดใหความคิดเห็นวาอํานาจการตอรองของผูซื้อ (ลูกคา
ทีม่าบริโภคไกยางหาดาว) มีการตอรองในเร่ืองขอเพ่ิมวัตถุดิบ โดย Franchisor ไดมีการตอบสนองใหกับลูกคาที่มาบริโภคไก
ยางหาดาว แตกลุมลูกคาเหลาน้ีมีเปนสวนนอยมาก เพราะวาปกติจะไมมีการตอรอง  สินคาหรือบริการที่ทดแทน โดย 
Franchisor ไดใหความคิดเห็นวาสินคาหรือบริการท่ีทดแทนสงผลตอสําเร็จ โดย Franchisor ไดใหความคิดเห็นวา สวนใหญ
สินคาหรือบริการที่ทดแทนไมมีอุปสรรคในการทําธุรกิจ รองลงมา คือมีอุปสรรค และการทําธุรกิจตองมีการสรางความแตกตาง
ใหมากท่ีสุด ยิ่งแตกตางและเปนที่ตองการของตลาดมากเทาไหร ยิ่งไดเปรียบ Franchisor ไดใหความคิดเห็นวาการแขงขันใน
อุตสาหกรรมสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจ Franchisor ไดใหความคิดเห็นวา ตองมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือ
เพิ่มมูลคาสินคา ใหมีความแปลกใหมของรสชาติขึ้นมาเพื่อใหเปนเอกลักษณของตัวเอง 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาวของเพื่อการประกอบธุรกิจ

ในจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1.ดานคุณลักษณะผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Longenecker, Moore, Petty & Pzalich ทฤษฎี

เกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจไดใหความหมายวา ผูประกอบการ ( Entrepreneur ) เปนบุคคลที่คนพบความตองการของตลาด 
และดําเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด โดยตองเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุนผลักดันเพื่อใหเกิดก าร
เปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมและความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ผูประกอบการ เปนบุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชนในธุรกิจ โดย
เปนผูมีความรู และความเขาใจในเรื่องการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความเสี่ยงในการริเริ่ม หรือดําเนินธุรกิจ 

2. ดานคณุลักษณะของธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nattawat Boocha ทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การ
ดําเนินงาน  (Operation) หมายถึง การดําเนินงานระบุขั้นตอนท่ีมีการต้ังช่ือในกระบวนการผลิต เชน สิ้นสวนประกอบ การ
ดําเนินงานเดียวกันอาจเกิดขึ้นไดในหลายกระบวนการผลิตและสามารถมีหมายเลขการดําเนิ นงานท่ีแตกตางกัน ธุรกิจ 
(Business) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการผลิตสินคาและบริการโดยมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค
เพื่อตองการประโยชนหรือ กาํไรจากการกระทํากิจกรรมนั้น 
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3. ดานความสามารถในการแขงขัน จากการทบทวนวรรณกรรมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยแหง
ความสําเร็จ ความสําเร็จ (Success) การใชชีวิตของคนในปจจุบันที่มีการทํางาน การเรียนและการใชชีวิตที่มีความเรงรีบอยู
ตลอดเวลา จนทําใหไดเห็นภาพความวุนวายของคนในเมืองในบางชวงเวลา ซึ่งสิ่งเหลานี้คือสวนหนึ่งของการตามหาการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต ท่ีก็ตางคนตางตามหากันในรูปแบบตาง ๆ อยูที่วาใครจะหากันแบบไหน และมีรูปแบบของการหา
เงินอยางไรจึงจะสามารถทําใหไดรับความมุงหวังตามเปาหมายที่ตนเองไดคิดเอาไว และเช่ือวายังมีอีกหลาย ๆ คนที่ตองการ
ความสําเร็จของชีวิต ที่ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัวหรือเรื่องของการทํางาน ที่บางคนก็วัดคาความสําเร็จจากจํานวนเงินที่ตนเอง
หามาได ที่ยิ่งหามาไดมากเทาไหรก็ประสบความสําเร็จมากเทาน้ัน (ความหมายของ ความสําเร็จในชีวิตที่แทจริง คืออะไร , 
2559) 

4. ดานระบบแฟรนไชส ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับแฟรนไชส  แฟรนไชส คือ สิทธิพิเศษหรือสิ่งที่บริษัทมอบ
ใหกับผูที่เขารวมธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกข้ันตอนทุกระบบเพื่อใหผูที่เขารวมธุรกิจสามารถเริ่มตนทําธุรกิจแฟรนไชส ไดโดยไม
ตองมีความรูหรือมีประสบการณมากอน ในลักษณะการถายทอดรูปแบบของการทํางานทั้งหมด เชน ระบบการขาย กา ร
บริหาร การผลิต การตลาด เพ่ือตองการใหรูปแบบและวิธีดําเนินธุรกิจของผูประกอบการในทุกสาขาอยูในมาตรฐานเดียวกัน 
ธุรกิจแฟรนไชส 

5. ปจจัยดาน Five force model จากการทบทวนวรรณกรรมสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื้อการตัดสินใจ (Decision Making) เปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่ง
ผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูล
และขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาเสมอใจ, 2550, 
46) 

สรุปผลการวิจัย 
1) Strengths (S) จุดแข็ง ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว มีดังนี้ หาดาวมีทีมงาน R&D ที่จะชวยคิดคนเมนูสินคาใหมๆ

อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพดี ไดมาตรฐานจากโรงงานในเครือเจริญโภคภัณฑ มีทีม
การตลาดที่จะชวยวางแผนการตลาด ทั้งการจัดโปรโมชัน และการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเขาถึง
ผูบริโภคในวงกวาง มีระบบโลจิสติกสที่สามารถจัดสงสินคา และวัตถุดิบตาง ๆ แฟรนไชสไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมคอยใหคําแนะนําในการดูแลอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอมีทีมงานเทรนน่ิงและรับประกันคุณภาพ
ที่ใหความรู และฝกอบรม

2) Weaknesses (W) จุดออน ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว มีดังนี้ วัตถุดิบที่ตองสงใหผูประกอบการอาจมีราคาแพงใน
บางเวลา  และ แฟรนไชสอาจถูกลอกเลียนแบบโดยใชลักษณะการขายหรือโปรโมทท่ีคลายกัน

3) Opportunities (O) โอกาส จุดออน ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว มีดังน้ี ผูคนอยากเปนนายตัวเองมากขึ้นจึงหันมา
ประกอบธุรกิจแฟรนไชสมากขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชสอาหาร มีการอํานวยความสะดวกในเร่ืองตาง ๆที่ในแฟรนไชส
อื่นไมมี เชน การอบรมกอนการขายจริง การขนสงวัตถุดิบมาถึงที่ราน ประชาชนตองการบริโภคอาหารที่มีความ
สะดวก และบริโภคงายซึ่งไกยางหาดาวตอบโจทยในจุดนี้

4) Threats (T) ปจจัยเสี่ยง ธุรกิจแฟรนไชสไกยาง 5 ดาว มีดังนี้ คูแขงแฟรนไชสรานอาหารมีมากขึ้นทําใหแฟรนไชส
อาจขายไดนอยลงและบางคร้ังผูประกอบการแฟรนไชสบางรายทํารสชาติสินคาผิดเพ้ียน

5) ดานคุณลักษณะผูประกอบการ ผลการวิจัยพบวา ในการที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัย
ประสบการณในการจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได หรือลมเหลวในการทําธุรกิจ จะตองมีทักษะและความรู
เกี่ยวกับธุรกจิและ ความมีมิตรไมตรีกับผูบริโภคสินคา และการเตรียมความพรอมในเรื่องของเงินทุนเปนสิ่งสําคัญ

6) ดานคุณลักษณะของธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา การท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัยในเรื่องของ
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเพื่อเรียนรูจากประสบการณในการทําธุรกิจทําใหทราบถึงขอบกพรองของธุรกิจและ
นําไปปรับปรุงแกไขตรงจุดนั้น ขนาดขององคกร ยิ่งถามีองคกรขนาดใหญจะมีระดับของความสําเร็จที่สูงข้ึน
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7) ดานความสามารถในการแขงขัน ผลการวิจัยพบวา ในการทําธุรกิจจะตองควบคุมมาตรฐานของรสชาติใหคงที่อยู
ตลอดเวลาจะทําใหไดเปรียบคูแขงในการทําธุรกิจ ตองมีความใสใจในการบริการลูกคา ตองมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกคา
เพื่อทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจท่ีเขามาใชบริการ และพยายามซื้อสินคา

8) ดานระบบแฟรนไชส ผลการวิจัยพบวา ระบบแฟรนไชสที่จะไดรับความสําเร็จ จะขึ้นอยูกับตัวสินคาและบริการตาง
ๆเปนปจจัยที่สําคัญมาก และการคัดกรอง ผูที่รวมลงทุนแฟรนไชสก็เปนปจจัยที่สําคัญเชนเดียวกัน ซึ่งเปนแผนหลัก
ๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จ

9) ปจจัยดาน Five force model ผลการวิจัยพบวา การท่ีมีธุรกิจที่เกิดข้ึนมาใหมนั้นจะสงผลใหผูบริโภคมีความ
ตองการอยากจะลิ้มลองอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม จึงทําใหเกิดสวนแบงตลาดท่ีโดนกลุมลูกคาที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินธุรกิจ โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญบอกวา วิธีการแขงขันคูแขงตองใหความสําคัญมากเปนอันดับที่ 1

10) ปจจัยอะไรท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจไกยางหาดาว ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูประกอบการธุรกิจ ปจจัยเกี่ยวกับแฟรน
ไชส  และปจจัยเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ

กิตติกรรมประกาศ 
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ปจจัยของพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นออฟไลน  
ในจังหวัดนครปฐม 

วัลลภา วชิะยะวงศ1, นิตยา งามยิ่งยง1 , พีรดา เพชรดําดี2 และ เมธาวี เมฆถี2

1 อาจารยประจาํสาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยการเลือกการสุมตัวอยาง
แบบงาย และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบ 
ไดแก สถิติไคสแควรความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA/F-test) 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ71.20 มีอายุ 18-28 ป รอยละ 42.80 
มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 41.80 มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 63.80 อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา 
รอยละ 53.80 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 41.80 และมีสถานภาพโสด รอยละ 67.50 1) ปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( =4.41, 

S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคคลอยูในระดับมากที่สุด ((((((  = 4.48, S.D.= 0.61) ดานผลิตภัณฑ ((((((((((( = 4.43, 

S.D.= 0.56) ดานราคา ((((( = 4.41, S.D.= 0.69) ดานการจัดจําหนาย ((((( = 4.38, S.D.= 0.69) และดานการสงเสริมการตลาด 
(((((  = 4.36, S.D.= 0.69) ตามลําดับ และ 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน
ในจังหวัดนครปฐม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกซื้อสินคาผานตลาดมากที่สุด รอยละ 42.50 มีความถ่ีในการซ้ือ
เสื้อผาแฟช่ันออฟไลนมากกวา 1 ครั้ง/เดือน รอยละ 34.20 มีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งที่ซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนไมเกิน 1,000 
บาท รอยละ 67.80 และตนเองมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน รอยละ 69.80 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค , การตัดสินใจเลือกซ้ือ , สวนประสมทางการตลาด 
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Factors affecting consumer purchasing decisions offline fashion. 
In Nakhon Pathom province. 

Wallapa Wichayawong1 ,Nittaya Ngamyingyong1 ,Peerada Pechdamdee2  

and Methawee Mektee2 

1 Lecturer in International Business, Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 
2 Student in International Business Program, Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat 

University 

*Peerada.2830@gamil.com

Abstract 

The objective of this research is 1) to study the personal factors that are related to the 

marketing mix factors affecting the decision to buy fashion offline clothes in Nakhon Pathom province, 

and 2) to study the influencing factors affecting the Behavior of decision to buy offline fashion clothes in 

Nakhon Pathom province Quantitative research methods The samples were 400 students, students and 

general public who live in Nakhon Pathom. Data were collected by questionnaires. By simple sampling 

selection And analyze the data by using descriptive statistics such as percentage, average, standard 

deviation The statistics used in the test were Chi-Square One-Way ANOVA / F-test. 

The results showed that most of the respondents were female have percentage 71.20%, aged 

42-28 years have percentage 42.80% were earning less than 5,000 baht have percentage 41.80% had 

63.80% education below bachelor degree, occupation was student / student have percentage 53.80% 

have incomes under 5,000 baht have percentage 41.80% and have a single status 67.50% 1) Personal 

factors that are important to marketing mix factors Respondents give importance The overall picture 

was at the highest level (((((( = 4.41, S.D. = 0.64). When considering each aspect, it was found that 

The personal aspect was at the highest level ((((( = 4.48, SD = 0.61), product ((((( = 4.43, SD = 0.56), 

price  ((((((( = 4.41, SD = 0.69), distribution ((((( = 4.38, SD = 0.69) and Marketing promotion ((((( = 4.36, SD = 0.69) 

respectively, and 2) influencing factors affecting the buying decision behavior of offline fashion clothes in 

Nakhon Pathom province. 42.50% of them choose to buy the most products through the market, 34.20% 

have the frequency of buying offline clothes more than 1 time / month, 67.80% of the average cost of 

buying fashion offline clothes is 67.80% and they have The most influential decision in buying offline 

fashion clothes is 69.80% respectively. 

Keywords: CONSUMER BEHAVIOR, PURCHASING DECISIONS, MARKETING MIX 
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1. บทนํา
เสื้อผาเครื่องนุงหมถือเปนปจจัยหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ในการปองกันความรอน

ความเย็น รวมทั้งปองกันอันตรายจากภายนอก หนาท่ีดังกลาวนี้เปนหนาท่ีทางดานกายภาพ เสื้อผาเครื่องนุงหมยังเปนการบง

บอกถึงภาพลักษณของผูสวมใส สถานภาพทางสังคมท่ีจะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ แสดงใหเห็นถึงรสนิยมของผูสวมใสไดเปน

อยางดี ปจจุบันเสื้อผามีการพัฒนาท้ังรูปแบบและคุณภาพที่ทันสมัยตามความตองการของผูใช โดยจะมีการสั่งตัดเย็บตามราน

ตอบกลับเสื้อทั่วไปหรือจะมีการสั่งกับเราเฉพาะจากดีไซเนอรช่ือดังหรือในรูปแบบเสื้อผาสําเร็จรูป ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีทําใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก สินคาแฟช่ันจึงเปนสินคาที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา บุคคลที่ตามสมัยนิยมจะไดรับอิทธิพลจากแฟช่ันใหม ๆ อยูเสมอเสื้อผาแฟช่ันจึงเปนทางเลือกอีกทางหน่ึงที่

ผูบริโภคสามารถท่ีจะเลือกซ้ือเพื่อการสวมใสใหเขากับบุคลิกภาพของตนเอง พรอมกับมีความทันสมัยควบคูกันไป เพราะ

เสื้อผาแฟช่ันนั้นจะมีการออกแบบใหเปนที่นิยมในคนหมูมาก คนไทยเช่ือถือสินคาจากตางประเทศที่คิดคนผลิตโดย

ชาวตางชาติมากกวาสินคาไทยท่ีคนไทยคิดคนขึ้นเอง เหตุผลที่คนไทยช่ืนชอบซื้อของตางประเทศสวนหน่ึงคงเปนเพราะคานิยม

ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองดวยวัฒนธรรมจากซิกโลกตะวันตกไดมีการหลั่งไหลเขาสูประเทศไทยในรูปแบบตาง  ๆ โดย

อาศัยสื่อหลายประเภท เชน อินเตอรเน็ต โทรศัพท นิตยสาร เปนตน ทําใหวัยรุนเกิดคานิยมในการท่ีจะเลียนแบบวัฒนธรรม

ตะวันตก (สุวัฒนา วราหคำ 2550) 

ปจจุบัน สภาพแวดลอมทางการตลาดเก่ียวกับเสื้อผาแฟช่ันเต็มไปดวยการแขงขันคอนขางสูงมากสงผลกระทบตอ

ความอยูรอด และความเจริญกาวหนาทางธุรกิจอยางมากจึงเปนแรงผักดันใหธุรกิจเสื้อผาตองหันมาศึกษา และใหความสนใจ

ผูบริโภคเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคมีบทบาทสําคัญใน การกําหนดการไหลเวียนของสินคา การศึกษาปจจัยและพฤติกรรม

ผูบริโภคจึงเปนรากฐานสําคัญตอการดําเนินงานทางการตลาด และสามารถตอบสนองความตองการของคนคงไดดีกวาคูแขง

ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคถือเปนปจจัยที่สําคัญที่จะนําความได เปรียบทางดานการแขงขัน สวนปจจัย 

ทางการตลาดท่ีตองเรียนรูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีความเปนโลกาภิวัฒน

หรือความอิสระจากกฎระเบียบมากขึ้นสิ่งเหลานี้กอใหเกิดพฤติกรรมใหม ๆ ลูกคาเกิดความคาดหวังในสินคามากข้ึน เสื้อผาไม

เพียงตอบแตสนองปจจัยพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิต แตเปนการสะทอนถึงรสนิยม สไตลและความทันสมัยของผูสวมใส โดย

ในปจจุบันมีทางเลือกที่หลากหลาย ส าหรับผูบริโภค ทั้งรูปแบบ ความเหมาะสมกับรูปรางและบุคลิก โดยผูสวมใสสามารถ

เลือก รูปแบบใหเขากับสถานการณและสถานท่ีตางๆที่จะไป ซึ่งหากเลือกไดเหมาะสมแลว จะชวย เสริมสรางบุคลิกของผูสวม

ใสใหดูดีนั่นเอง (กรุงเทพธุรกิจ, 2549)

ดังนั้น ผูทําการวิจัยจึงมองเห็นถึงปญหาและเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรือ่ง “ปจจัยของพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนใน จังหวัดนครปฐม” ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลสวนหน่ึงที่เปนประโยชนตอการ

นําไปใชปรับปรุงและทําการแกไขเพ่ือพัฒนากลยุทธการขาย รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูซื้อไดในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

เสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยทางประชากรศาสตรตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา

แฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ 

ประชากรในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม ซึ่งการกําหนดขนาด

ตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไมสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนได ดังนั้นผูวิจัยจึงคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง 

โดยใชสูตรแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 95% การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) ไดคา 0.917 จะไดตัวอยางจํานวน 385 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใช

ขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน รวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใชในการทดสอบไดแก สถิติคาที (t-test) และการวิเคราะห ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ภาพกรอบแนวความคิด 

ปจจัยดานประชาการศาสตร 
-เพศ 

-อาย ุ

-รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

สวนประสมทางการตลาด 5P 
-ผลิตภัณฑ 

-ราคา 

-ชองทางการจําหนาย 

-การสงเสริมการขาย 

-ดานบุคคล 

การตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผาแฟชัน่ออฟไลนใน 
จังหวัดนครปฐม 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
ออฟไลน 
-เลือกซื้อสินคาผานชองทางใด 

-ความถี่ในการซ้ือเสื้อผาแฟช่ัน

ออฟไลน 

--คาใชจายเฉลีย่ตอครั้งท่ีซื้อเสื้อผา

แฟช่ันออฟไลน 

-ใครมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการ
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6. ทฤษฎแีละแนวคิดที่เกี่ยวของ
6.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
6.1.1 Kotler. (1997) กลาววาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อ ของผูบริโภค

เพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการต้ังคําถามและคําตอบที่ไดจะ ชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกล

ยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ไดอยางเหมาะสม คำถามท่ีใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม

ผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาคําตอบ 7 

ประการหรือ 7Os ประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 

Operations 

 6.1.2 สุดาพร กุณฑลบุตร (2552) การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ กลาวคือ 

ผูบริโภค ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชนิดใด ยี่หอใด ราคาเทาใด เมื่อไร และจํานวนเทาใด ก็หลังจากที่ไดผาน ขั้นตอนกระตุน

ทางการตลาดและอื่นๆ ผานเขามาในขั้นของกลองดํา ผสมผสานกับทัศนคติ และสงผล ไปยังการตัดสินใจซ้ือ 

6.1.3 ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548 : 22) ไดกลาวถึงความหมายของปจจัยทางประชากรศาสตร (Demographic 

Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากรไดแกขนาดขององคประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณระดับ 

รายไดอาชีพ เชื้อชาติสัญชาติ ซึ่งโดยรวมแลวจะมีผลตอ รูปแบบของอุปสงคและปริมาณการซื้อผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว 

6.1.4 วีลีน และ ฮันเกอร (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012, page 199) กลาววา สวนประสม

ทางการตลาด หมายถึง การรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรที่สําคัญภายใตการ ควบคุมขององคกรที่สามารถใชในการทำให

เกิดความความตองการ (Demand) และไดรับประโยชน จากการแขงขัน (Competitive advantage) ตัวแปรเหลาน้ี ไดแก 

ผลิตภัณฑ (Product), ชองทาง (Place), สวนสงเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหลานี้จะมี

องคประกอบ ยอยท่ีสามารถนำมาวิเคราะหเพ่ือปรับใหเหมาะสมกับความสามารถขององคกร 

6.1.5 กมลภพ ทิพยปาละ (2555) พฤติกรรมการผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช การประเมิน และการ

กําจัดสินคาและบริการ ของผูบริโภคขั้นสุดทาย ท่ีซื้อสินคาและบริการไปเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง หรือเพื่อกิน

หรือใชภายในครัวเรือน ผูบริโภคทุกคนที่ซื้อสินคาและบริการไปเพื่อวัตถุประสงคเชนวานี้รวมกันเรียกวาตลาดผูบริโภค 

ผูบริโภคทั่วโลกน้ันมีความแตกตางกันในลักษณะดานประชากรศาสตรอยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของอายุรายไดระดับ

การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีคานิยม และรสนิยม เปนตน พฤติกรรมการกินการใชการซ้ือ และความรูสึกนึกคิดของ

ผูบริโภคตอผลิตภัณฑจึงแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซื้อการบริโภคสินคาและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกตางกัน นอกจาก

ลักษณะประชากรดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกท่ีทําใหมีการบริโภคแตกตางกัน 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
คเณศ ไชยพร (2556) ศึกษาเรื่อง การแบงกลุมพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาผานเครือขายสังคมออนไลน เฟซบุค ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ขอมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค เพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา

ผานเฟซบุคมากกวาผูชาย สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 25 – 34 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 10,001-

20,000 บาท 
ประภารัตน ขันธบรรจง (2547) ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือสินคา Brandname ของนักศึกษาหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาเพศหญิง 206 คนศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีปที่4 มีอายุระหวาง 

21-23 ป สวนใหญมีความตองการซ้ือเสื้อผามากกวา เพศชาย และมีความตองการซื้อเสื้อผามากกวาสินคาอ่ืน 
ทนัชพร เลิศธนะโภค (2550) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาจากรานคา

ปลีกขนาดใหญ (Hyper Market) พบวา ปจจัยยอย ดานบุคคลท่ีลูกคาให ความสำคัญในระดับมากท่ีสุด ไดแก พนักงานมี

ความสุภาพในการใหบริการ และพนักงานใหบริการ ดวยใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส 
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จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2551) ที่ทำการศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาผานรานคาปลีก สมัยใหมของผูบริโภคกรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา ภูเก็ต พบวา สำหรับ

การเลือกซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหม การที่พนักงานมีอัธยาศัยดี รองลงมาคือ พนักงาน  ใหความชวยเหลือในการหา

สินคา และการใหคำแนะนำของพนักงานขายกับลูกคา ตามลำดับ เปน ปจจัยที่ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด 
วิกานดา ปกปงเมือง (2552) ไดศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 390 คน ผลการศึกษา พบวา มีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟช่ันเอง และซ้ือเสื้อผาแฟช่ัน

บอยที่สุดในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ในวันท่ีวาง/สะดวก ซื้อเสื้อผาแฟช่ันเฉลี่ย 2ครั้งตอเดือน 
ดารยา ใจแปง (2551) ทําการศึกษาการเลือกซื้อเครื่องแตงกายแฟช่ันผูหญิงของผูบริโภคในเขตอําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา มีกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา

หญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 360 คน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะเลือกซื้อเคร่ืองแตง

กายแฟช่ัน ตามรานขายเสื้อผาที่มีอยูทั่วไป มีความถี่ในการซ้ืออยู ที่1 ครั้งตอ 2 สัปดาห และซื้อในวันเสารชวงตนเดือนหรือ

สัปดาหแรกของเดือน 
 

7. ผลการวิจัย  
7.1 ผลจากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.20 เพศ

ชาย จํานวน 115 คน รอยละ 28.80 สวนใหญมีอายุ 18-28 ป จํานวน 171 คน รอยละ 42.80 รองลงมาคือ ต่ํากวา 18 ป 

จํานวน 140 รอยละ 35 รองลงมาคือ 28-38 ป จํานวน 44 คน รอยละ 11 รองลงมาคือ 38-48 ป จํานวน 33 คน รอยละ 

8.20 และรองลงมาคือ มากกวา 49 ป จํานวน 12 คน รอยละ 3 สวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 255 

คน รอยละ 63.80 รองลงมาปริญญาตรี จํานวน 106 คน รอยละ 26.50 รองลงมาปริญญาเอก จํานวน 24 คน รอยละ 6 และ

รองลงมาปริญญาโท จํานวน 15 คน รอยละ 3.80 สวนใหญมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 215 คน รอยละ 53.83 

รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 104 คน รอยละ 26 รองลงมาคือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 39 คน รอยละ 

9.80 และรองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 33 คน รอยละ 8.20 สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5 ,000 บาท 

จํานวน 167 คน รอยละ 41.80 รองลงมาคือ มากกวา 15 ,000 บาท จํานวน 79 คน รอยละ 19.80 รองลงมาคือ 10 ,001-

15,000 บาท จํานวน 78 คน รอยละ 19.50 และรองลงมาคือ 5 ,001-10,000 บาท จํานวน 76 คน รอยละ 19 สวนใหญ

สถานภาพโสด จํานวน 270 คน รอยละ 67.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 103 คน รอยละ 25.80 และรองลงมาคือ หยาราง 

จํานวน 27 คน รอยละ 6.80  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม พบวา 

7.2 ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน

ออฟไลน ในจั งหวัดนครปฐม  พบว า  ปจจั ยส วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู  ในระดับสํ าคัญมากที่ สุ ด  

( = 4.41, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานบุคคล (  = 4.48, S.D.= 0.61) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.43, S.D.= 0.56) อยูในระดับมากท่ีสุด  ดานราคา (  = 4.41, S.D.= 0.69) อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (  = 4.38, S.D.= 0.69) อยูในระดับมากท่ีสุด และดานสงเสริมการตลาด (  = 4.36, S.D.= 

0.69) อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ    
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ตางรางที่ 1.1 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของปจจัยปจจัยสวนบุคคลที่มีความสําคญัตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานบุคคล 4.48 0.61 มากที่สุด 

2. ดานผลติภณัฑ 4.43 0.56 มากที่สุด 

3. ดานราคา 4.41 0.69 มากที่สุด 

4. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.38 0.69 มากที่สุด 

5. ดานสงเสริมการตลาด 4.36 0.69 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.41 0.64 มากที่สุด 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน

ออฟไลนในจังหวัดนครปฐม พบวา  

7.3 พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐม พบวา สวนใหญ เลือกซื้อสินคาผานตลาดมากที่สุด 

รอยละ 57.50 และเลือกซื้อสินคาผานรานเสื้อผา รอยละ 42.50 มีความถี่ในการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนมากกวา 1 ครั้ง/

เดือน รอยละ 34.20 รองลงมา คือ เดือนละคร้ัง รอยละ 27.20  รองลงมา คือ 2-3 ครั้ง/เดือน รอยละ 26.00 รองลงมา คือ 

มากกวา 6ครั้ง/เดือน รอยละ 5.00 และ 4-6 ครั้ง/เดือน รอยละ 4.50  มีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งท่ีทานซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน

ไมเกิน 1,000 บาท รอยละ 67.80 รองลงมา คือ 1,000 – 2,000 บาท รอยละ 22.80 รองลงมา คือ 2,001 – 3,000 บาท 

รอยละ 4.80 รองลงมา คือ 3,001 – 4,000 บาท รอยละ 2.50 รองลงมาคือ 5,001 บาทขึ้นไป รอยละ 1.20 และ 4,001 – 

5,000 บาท รอยละ 1.00 ตนเองมีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน รอยละ 69.80 รองลงมาคือ 

ครอบครัว รอยละ 13.50 รองลงมาคือ ดารา/ศิลปน รอยละ 8.80 และเพื่อน รอยละ 8.00 

ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

เลือกซื้อสินคาผานชองทางใดมากท่ีสุด 
รานเสื้อผา 

ตลาด 

230 

270 
57.50 

42.50 
รวม 400 100 

ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาแฟชั่นออฟไลน 
มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 

เดือนละคร้ัง 

2-3 เดือนครั้ง 

4-6 เดือนครั้ง 

มากกวา 6 เดือนครั้ง 

149 

109 

104 

  18 

  20 

37.20 

27.20 

26.00 

  4.50 

  5.00 

รวม 400 100 
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คาใชจายเฉล่ียตอคร้ังท่ีทานซ้ือเสื้อผาแฟชั่นออฟไลน 
ไมเกิน 1,000 บาท 

1,000 – 2,000 บาท 

2,001 – 3,000 บาท 

3,001 – 4,000 บาท 

4,001 – 5,000 บาท 

5,001 บาทขึ้นไป 

271 

 91 

 19 

 10 

   1 

  5 

67.80 

22.80 

  4.80 

  2.50 

  1.00 

  1.20 

รวม 400 100 
ใครมีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นออฟไลน 
ตัวทานเอง 

เพื่อน 

ครอบครัว 

ดารา/ศิลปน 

279 

  32 

  54 

  35 

69.80 

  8.00 

 13.50 

  8.80 
รวม 400 100 

8. สรปุผลและการอภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนใน

จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมดานบุคคล (  = 4.48, S.D.= 0.61) อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เกิดจากการซ้ือเสื้อผาออฟไลน

บุคคลหรือพนักงานขายเปนปจจัยแรกๆ ที่ผูบริโภคเห็นวาความสําคัญตอการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ทนัชพร 

เลิศธนะโภค (2550) ที่ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลีกขนาดใหญ 

(Hyper Market) พบวา ปจจัยยอย ดานบุคคลท่ีลูกคาให ความสำคัญในระดับมากท่ีสุด ซึ่งพนักงานมีความสุภาพในการ

ใหบริการ และใหบริการ ดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส สอดคลองกับงานวิจัย ของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2551) ที่

ทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานรานคาปลีก  สมัยใหมของผูบริโภค

กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา ภูเก็ต พบวา การเลือกซื้อสินคาผานรานคาปลีกสมัยใหม การที่

พนักงานมีอัธยาศัยดี ใหความชวยเหลือในการหาสินคา และการใหคำแนะนำการขายของพนักงานใหกับลูกคา เปนปจจัยที่

ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เชนเดียวกัน 

2) ผลกาศึกษาพบวา ตนเองมีอิทพลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนในจังหวัดนครปฐมมากท่ีสุด รอยละ

69.80 มีความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลนมากกวา 1 ครั้ง/เดือน รอยละ 34.20 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิกานดา 

ปกปงเมือง (2552) ที่ไดศึกษา พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่ง

พบวา มีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟช่ันดวยตนเอง และซื้อเสื้อผาแฟช่ันบอยที่สุดในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ในวันที่วาง/สะดวก 

ซื้อเสื้อผาแฟช่ันเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารยา ใจแปง (2551) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการเลือกซื้อ

เครื่องแตงกายแฟช่ันผูหญิงของผูบริโภคในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะเลือกซื้อ

เครื่องแตงกายแฟช่ัน ตามรานขายเสื้อผาที่มีอยูท่ัวไป มีความถ่ีในการซ้ืออยู ที่ 1 ครั้งตอ 2 สัปดาห และซ้ือในวันเสารชวงตน

เดือนหรือสัปดาหแรกของเดือน เชนเดียวกัน   

9. ขอเสนอแนะการวิจัย
9.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนาการวิจัยไปใชประโยชน 
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จากการศึกษาทําใหทราบประเด็นที่ผูบริโภคในจังหวัดนครปฐมที่มีผลตอการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันออฟไลน เพื่อเปน

แนวทางใหกับผูประกอบการขายเสื้อผาสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมการขายใหเพิ่มมากขึ้น 

9.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
9.2.1 ควรศึกษาการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันแบบออนไลน ที่อาจมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อผาในจังหวัดนครปฐม 

 9.2.2 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาแฟช่ันท้ังแบบออนไลนและออฟไลน ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

เสื้อผา เพื่อนํามาปรับใชกับธุรกิจเสื้อผาของตนเอง 

บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง  
สุวัฒนา วราหคํา.(2550). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป ของ

ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาการตลาด, บัณฑิตวิทยาลัย,  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กรุงเทพธุรกิจ, 2549 สภาพแวดลอมทางการตลาดเกี่ยวกับเสื้อผาแฟช่ัน 

Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 สูตรแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran 

Kotler. (1997) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

สุดาพร กณุฑลบุตร (2552) การตัดสินใจซ้ือของผูบรโิภค 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548 : 22) ความหมายของปจจัยทางประชากรศาสตร (Demographic Factor) 

วีลีน และ ฮันเกอร (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012, page 199) สวนประสมทางการตลาด 

กมลภพ ทิพยปาละ (2555). กระบวนการตัดสินใจของผูบรโิภคในอาํเภอเมืองเชียงใหม ในการซื้อกลองสะทอนภาพ

เลนสเดี่ยวระบบดิจิทัล. บณัฑิตวิทยาลัย.เชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. บริการธุรกิจการตลาด. 

คเณศ ไชยพร (2556) การแบงกลุมพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาผานเครอืขายสังคมออนไลน เฟซบุค ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประภารัตน ขันธบรรจง (2547) พฤติกรรมการซื้อสินคา Brandname ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทนัชพร เลิศธนะโภค (2550) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินคาจากรานคาปลีกขนาดใหญ 

(Hyper Market) 

จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2551) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน

รานคาปลีก สมัยใหมของผูบริโภคกรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสมีา ภูเกต็ 

วิกานดา ปกปงเมือง (2552) พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันของนักศึกษาหญิงระดับปรญิญาตรี

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ดารยา ใจแปง (2551) การเลือกซือ้เครื่องแตงกายแฟช่ันผูหญิงของผูบริโภคในเขต อําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม 
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การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพนัตอองคกร 
ของพนักงานบริษัทผลิตเคร่ืองจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรี 

นัฐกานต ทองสุขมาก1 และ จันจิราภรณ ปานยินดี1* 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*janjirapon@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย, 2) ระดับความผูกพันตอองคกร และ 3) 
การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี 
กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี จํานวน 167 คน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความถดถอย ผลการศึกษาพบวา 

1. ระดับการจัดการทรัพยากรมนุษยอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.28)
2. ระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.36)
3. การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β =0.791)

การจัดการทรัพยากรมนุษยพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 62.5 

คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย ความผูกพันตอองคกร การฝกอบรม 
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Abstract 

The objectives of this research are to study 1) human resource management level, 2) 
organizational commitment level, and 3) human resource management affecting on organizational 
commitment of employees in a machinery manufacturing company in Ratchaburi province. The sample 
is 167 employees in a machinery manufacturing company in Ratchaburi province. The data is analyzed 
in term of frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. The results are 
showed as following; 

1. Human resource management is at the highest level (Mean=4.39, S.D.=0.28).
2. Organizational commitment is at the highest level (Mean=4.36, S.D.=0.36).
3. Human resource management affects organizational commitment with statistical significance

level of .01. (β =0.791). Human resource management can predict organizational commitment at the 
percentage of 62.5. 

Keywords: Human Resource Management, Organizational Commitment, Training 

บทนํา  

ปจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตนองคกรทุกสวนตางหันมาใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการจัดการที่เนนการเพ่ิมคุณคาในตัวบุคคลหรือทุนมนุษยโดยการจัดการบุคลากรใหมีความเหมาะสมตอความตองการ
ขององคกรอีกทั้งการดึงดูดบุคคลที่มีความพรอมทั้งความเกงและความดีเขามารวมเปนสวนหนึ่งในองคกรในสภาวะที่การ
แขงขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ความไดเปรียบในการแขงขันจึงเปนสิ่งสําคัญและสิ่งที่จะเสริมสรางความไดเปรียบ
ดังกลาวใหแกองคกรก็คือคุณภาพของบุคลากรองคกรแตละแหงก็มีลักษณะและเอกลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป แต
บุคลากรก็ยังคงความสําคัญอยูเพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดยอมตองเก่ียวของกับบุคคลและการ
บริหารท่ีดีควรตองตระหนักถึงความสมดุลของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรใหเหมาะสมท้ังวัตถุดิบ เงินทุน และทรัพยากร
มนุษย ซึ่งในทุกองคกรลวนมีบุคลากรที่เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการกาวสูความสําเร็จขององคกรจึงจําเปนตองมีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยที่ดีเพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ มีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายไปไดดวยดี (ศุภชัย เหมือนโพธิ์ และคณะ, 2561: 106) 

ความผูกพันตอองคกร เปนกุญแจสําคัญที่ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานและอยูรวมกับองคกรเปนระยะเวลายาวนาน 
ความผูกพันตอองคกรจะพัฒนาไปอยางชา ๆ แตจะคงอยูอยางมั่นคง โดยมีหนาที่เปนแรงผลักดันและจูงใจใหพนักงานหรือ
บุคลากรปฏิบัติงานอยางอุทิศตนเพื่อองคกร ซึ่งถาองคกรใดสามารถสรางความผูกพันตอองคกรใหเกิดกับบุคลากรในองคกรได 
องคกรก็จะประสบความสําเร็จไดตามที่วางเปาหมายไว และเกิดความพึงพอใจ เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหบุคลากรรูสึกวาองคกรให
ความสําคัญกับบุคลากร การเรียนรูและการเขาถึงความตองการของคนในองคกร การสรางความพึงพอใจในการทํางาน 
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สามารถธํารงรักษาทรัพยากรอันมีคาขององคกร โดยทําใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีความรูสึก และมีจิตใจท่ีอยากอยู
กับองคกรดวยความเต็มใจ จะทําใหเกิดความกระตือรือรน และทุมเทความรูความสามารถ สงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทําใหเกิดประโยชนกับบุคลากรและองคกรอยางยั่งยืน (พนิดา บุญธรรม, 2559: 15) ทั้งนี้บริษัทผลิตเครื่องจักกรกลตองใช
กําลังแรงงานของบุคลากรเปนหลัก ปญหาหนึ่งท่ีสําคัญ คือ บุคลากรมีอัตราการลาออกสูง นั่นแสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคกรนอย บริษัทผลิตเครื่องจักรกลจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคกรเพราะบุคลากรท่ีมีความ
ผูกพันตอองคกรจะทําใหองคกรมีบุคลากรที่มีซื่อสตัย ขยันอดทน ทุมเทการทํางานใหกับองคกร ดังน้ันการสรางความผูกพันตอ
องคกรเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจั ยของ
เขมจิรา บุตรธิยากลัด และพนิดา นิลอรุณ (2560: 67) พบวาการสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา สวัสดิการและ
คาตอบแทน  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา
คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกร
3. เพื่อศกึษาการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหง

หนึ่งในจังหวัดราชบุรี 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange theory) อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางสมาชิก

ในสังคม บุคคลเมื่อกระทําการสิ่งใดไปแลวยอมคาดหวังผลตอบแทนในลักษณะเดียวกัน กลาวคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีดี คาดหวังวาองคกรตองมีการดูแลที่ดีเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน ในทางตรงกันขามบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีไมพึงประสงค เมื่อองคกรมีการดูแลที่ไมดี หรือการลงโทษ  (นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล, 2550) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีจะชวยใหองคกรไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยวิธีการ

และขั้นตอนตาง ๆ เชน สรรหาคัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงาน เพ่ือที่จะสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการและนําองคการไปสูเปาหมายที่วางไว  (พนิดา บุญธรรม, 
2559: 24; ศิริพงศ สมพีรพันธุ, 2560: 7; ชัญภร เสริมศรี, 2558: 11-12)  

องคประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย มี 5 ดาน ไดแก การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทนและสิทธิประโยชน โดยการสรรหาเปนการคนหาบุคลากรที่เหมาะสมทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกรเขามาปฏิบัติงาน โดยจะตองมีความสามารถและมีทัศนคติที่ดี เพื่อที่จะไดนําองคกรไปสูความสําเร็ จ การ
คัดเลือกเปนกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสําหรับองคกรและเหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการโดยคัดเลือกจาก
กลุมผูมาสมัคร โดยจะใชกระบวนการทดสอบหรือการสอบสัมภาษณเพื่อใชในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหองคกรไดบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพมากที่สุด การฝกอบรมและพัฒนาเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะท่ี
จําเปนสําหรับงาน เพื่อเพ่ิมความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยการวัดและเปรียบเทียบกับมาตรฐานองคกรกําหนดไว เพื่อใชในการจัดการทรัพยากร
มนุษย เชน การพิจารณาข้ึนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง สําหรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน หมายถึง รางวัลที่ไดรับจาการ
ปฏิบัติงาน ไดแก คาจาง เงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจรวมถึงสิทธิประโยชนอื่น ๆ ทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
(ชัญภร เสริมศรี, 2558: 7-8; พนิดา บุญธรรม, 2559: 19) 
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แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 
 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความมั่นคงทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคกร เปนการยึดติดทางอารมณของ

บุคคลตอเปาหมาย แลวยังมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร และพรอมท่ีจะทํางานดวยความมุงมั่น เพื่อใหองคการ
ประสบผลสําเร็จและบรรลุถึงเปาหมายขององคการได (กิติพัฒน ดามาพงษ, 2559: 21; ชัญภร เสริมศรี, 2558: 29; ฐิติมา 
หลักทอง, 2557: 11)         

องคประกอบของความผูกพันตอองคกร มี 3 ดาน ไดแก จิตใจ การคงอยู และบรรทัดฐาน  โดยความผูกพันดานจิตใจ 
เปนอารมณความรูสึกทีบุ่คลากรรูสึกถึงความเปนสมาชิกในองคกร รูสึกยึดมั่นกับองคกร เปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร ตองการมี
สวนรวมกับองคกรและปรารถนาท่ีจะเปนสวนหน่ึงขององคกร ขณะที่ความผูกพันดานการคงอยูเปนการรับรูของบุคลากรถึง
ผลประโยชนท่ีเสียไปถาหากออกจากองคกร ความผูกพันดานบรรทัดฐาน หมายถึง จิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิกขององคกร 
รูสึกวาเมื่อเขามาเปนสมาชิกขององคกร ตองมีความจงรักภักดีตอองคกร ตองปฏิบัติหนาที่ในองคกรใหดี (พนิดา บุญธรรม, 2559: 
20; อาริญา เฮงทวีทรัพยสิริ, 2558: 11-12) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิจัยของชัญภร เสริมศรี (2558: 91-92) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ผูกพันตอองคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวางแผนทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกันระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลและผลตอบแทน การควบคุมประเมินผล การสรรหาคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย และการวิเคราะหงานออกแบบงานมีความสัมพันธกันระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ความปลอดภัยและสุขภาพมีความสัมพันธกันระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยของเขมจิรา บุตรธิยากลัด และพนิดา นิลอรุณ (2560: 67) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวม
อยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา สวัสดิการ
และคาตอบแทน  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

ผลการวิจัยของจุฑามาศ สงวนทรัพย และกัญญานันท อนันตมานะ (2560: 45) พบวาพนักงานมีความผูกพันตอ
องคกรมากที่สุดในดานความรูสึก และพนักงานมีความผูกพันตอองคกรนอยท่ีสุดในดานบรรทัดฐานทางสังคม

ผลการวิจัยของเจนจิรา เจริญผล มัทณา แสงทอง จันจิราภรณ ปานยินดี และวรญา ทองอุน  (2562: 653) พบวา
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก  

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
สมมติฐานการวิจัย  
การจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
1. การสรรหา
2 การคัดเลือก 
3. การฝกอบรมและพัฒนา
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โ 

ความผูกพันตอองคกร 
1. จิตใจ
2. การคงอยู
3. บรรทัดฐาน
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วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรี จํานวน 284 คน (กรม

โรงงานอุตสาหกรรม, 2562) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี 
คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) โดยกําหนดที่ระดับความ
เชื่อม่ันเทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 167 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience random sampling) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยติดตอประสานงานใหฝายบุคคลชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยัง

ฝายตาง ๆ ระหวางเดือนธันวาคม 2562- เดือนมีนาคม 2563 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการจัดการทรัพยากรมนุษย พัฒนามาจาก ชัญภร เสริมศรี , (2558: 104-
111); พนิดา บญุธรรม (2559: 155-160) และปยาพร หองแซง (2555: 209-216) แบบสอบถามความความผูกพันธตอองคกร 
พัฒนามาจาก ชัญภร เสริมศรี, (2558: 104-111); พนิดา บุญธรรม (2559: 155-160) และปยาพร หองแซง (2555: 209-216) 
ประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ  
สวนท่ี 2 การจัดการทรัพยากรมนุษย มี 5 ดาน ไดแก ดานการสรรหา ดานการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและพัฒนา 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน รวมขอคําถาม 15 ขอ โดยมีการประเมินจากความ
คิดเห็นจากนอยท่ีสุดไปมากที่สุด โดยมีคาคะแนนจาก 1-5 

สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคกร  มี 3 ดานไดแก ความผูกพันทางดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูและความ
ผูกพันดานบรรทัดฐาน รวมขอคําถาม 9 ขอ โดยมีการประเมินจากความคิดเห็นจากนอยที่สุดไปมากที่สุด โดยมีคาคะแนนจาก 
1-5 

จากนั้นจะหาคาเฉลี่ย ซึ่งมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2558)  ดังนี ้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับมาก   
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับนอยที่สุด 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช โดยทุกขอ

คําถามมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาทดลองใช ( try-out) กับพนักงานที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งตัวแปรตองมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการ
ทดสอบพบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยูระหวาง 0.83 - 0.91 แสดงวาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีความเท่ียงอยู
ในระดับที่ยอมรับได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้   
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับการจัดการทรัพยากรมนุษยและระดับความผูกพันตอองคการ ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวิเคราะหอิทธิพลการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการใชการวิเคราะหความถดถอย

(regression analysis) แบบ Enter 
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ผลการวิจัย 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัด
ราชบุรี จากการวเิคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการนาํเสนอโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 82  
อายุ 41-50 ปจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 42.5 ระดับการศึกษาตํ่าปริญญาตรีจํานวน  139 คน คิดเปนรอยละ 83.2 สถานภาพ
การสมรสจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 53.3 ประสบการณทํางาน 5 ปขึ้นไปจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 57.5 ตําแหนง
ปจจุบันพนักงานฝายผลิตจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 76.6 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาทจํานวน 103 คน คิดเปนรอย
ละ 61.7 

สวนท่ี 2 การจัดการทรัพยากรมนษุย 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย Mean S.D. แปลผล 
ดานการสรรหา  4.35 0.40 มากที่สุด 
ดานการคดัเลือก 4.39 0.42 มากที่สุด 
ดานการฝกอบรมและพัฒนา 4.46 0.34 มากที่สุด 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.35 0.41 มากที่สุด 
ดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 4.41 0.39 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.39 0.28 มากที่สุด 

 

ผลการศึกษาในตารางที ่1 พบวา การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.28 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการฝกอบรมและพัฒนา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสรรหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.41 

สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกร 
 

ความผูกพันตอองคกร Mean S.D. แปลผล 
ความผูกพันดานจิตใจ  4.30 0.44 มากที่สุด 
ความผูกพันดานการคงอยู  4.34 0.45 มากที่สุด 
ความผูกพันดานบรรทดัฐาน  4.43 0.41 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.36 0.36 มากที่สุด 

 

ผลการศึกษาในตารางที ่2 พบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือความผูกพันดานบรรทัดฐาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือความผูกพันดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยเทากั บ 
4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 
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สวนท่ี 4 การจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความถดถอยของการจัดการทรัพยากรมนษุยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร

ตัวแปร 
ความผูกพันตอองคการ (Y) 

B SEb β T P-value(sig) 
คาคงที ่ .527 .226 2.327** .021 
การจัดการทรัพยากรมนุษย (X) .872 .053 .791 16.588** .000 
R =0.791  R Square =0.625  Adjusted R Square =0.623   

**P<0.01 
จากผลการวิเคราะห สามารถเขียนเปนสมการพยากรณเชิงเสนตรงไดดังนี้ 
Y = 0.791X 
ผลการศึกษาในตารางที ่3 พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิต

เครื่องจักรกลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  การจัดการทรัพยากรมนุษยมีคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย 0.791 การจัดการทรัพยากรมนุษยพยากรณความผูกพันตอองคกรไดรอยละ 62.5 

ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานการวิจัย การจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้ 
1. การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของเขมจิรา บุตรธิดากลัด

และพนิดา นิลอรุณ (2560: 73-74); กนกอร รัตนาพันธุ และสุธานันธ โพธิ์ชาธาร (2560: 23-24); ชัญภร เสริมศรี (2558: 84-
88); พนิดา บุญธรรม (2559: 96-102); และศิริพงศ สมพีรนันธุ (2560: 50-51) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวม
อยูในระดับมาก 

2. ความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของเขมจิรา บุตรธิดากลัด และ
พนิดา นิลอรุณ (2560: 73-74); กนกอร รัตนาพันธุ และสุธานันธ โพธิ์ชาธาร (2560: 23-24); ชัญภร เสริมศรี (2558: 84-88); 
เจนจิรา เจริญผล มัทณา แสงทอง จันจิราภรณ ปานยินดี และวรญา ทองอุน (2562: 653); จิราพร ระโหฐาน (2559: 24). และ
ศุภชัย เหมือนโพธ์ิ (2561: 113) พบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก 

3. การจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกร ยอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ เขมจิรา บุตรธิดากลัด และพนิดา นิลอรุณ (2560: 74-75); ชัญภร เสริมศรี (2558: 89-90); และพนิดา บุญธรรม (2559: 
128-129) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
(social exchange theory) อธิบายถึงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม บุคคลเมื่อกระทําการสิ่งใดไปแลว
ยอมคาดหวังผลตอบแทนในลักษณะเดียวกัน (นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล , 2550) กลาวคือหากองคกรมีการสรรหา การคัดเลือกที่
เหมาะสม มีการฝกอบรมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรูทักษะความสามารถใหกับบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติง าน การ
จายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ยุติธรรม มีความโปรงใส และเปนมาตรฐาน ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร โดย
รูสึกถึงความเปนสมาชิกในองคกร รูสึกอยากท่ีจะอยูกับองคกร ไมอยากลาออกไปอยูกับองคกรอื่น มีความจงรักภักดีตอองคกร 
ตองปฏิบัติหนาท่ีในองคกรใหดี 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชน 
1. จากผลการวิจัยพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยนอย คือ ดานการสรรหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 องคกรควรจัดกิจกรรมเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีทัศนคติที่ตรงตอความตองการขององคกร เพื่อทําใหมั่นใจวาองคกรจะ
ดําเนินกาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีความเหมาะสม ยุติธรรม โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได มีหลักเกณฑในการประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกันและเสมอภาค 
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2. จากผลการวิจัยพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยนอย คือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 องคกร
หรือหนวยงาน ควรมีความเหมาะสม ยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีหลักเกณฑในการประเมินที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันและเสมอภาค เพื่อทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนธรรม 

3. จากผลการวิจัยพบวาดานคาตอบแทนและสิทธิประโยชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 องคกรควรมีการจัดทํากิจกรรมท่ี
สรางแรงจูงใจหรือขวัญกําลังใหแกพนักงาน เชน กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมที่ประกวดแขงขันตาง ๆ และมอบรางวัลหรือ
เกียรติบัตร เพื่อทําใหพนักงานเกิดความรูสึกดีและผูกพันตอแกองคกรมากยิ่งขึ้น 

4. จากผลการวิจัยพบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอความผูกพันตอองคกร องคกรควรสนับสนุนใหมีการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม ซึ่งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพ่ิมขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษากับองคกรประเภทอื่น ๆ เชน องคกรภาครัฐ หรือศึกษาหลายองคกร โดยศึกษาเปนระดับอุตสาหกรรม 
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร เชน ความกาวหนาในการทํางาน การทํางานเปนทีม 
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การวิเคราะหตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 

ธนิตา ทับทิมใส1, จุฬาลักษษณ วิเศษสิงห1* และ กนกพัชร กอประเสริฐ1 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*julalak604479042@gmail.com

บทคัดยอ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  วิเคราะหตนทุนในการผลิตผักไฮโดรโปรนิกสในจังหวัดนครปฐม 2)เปรียบเทียบตนทุน
และผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือ
การวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกโดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางเกษตรกรแบบเจาะจง จํานวน 3  ราย  ที่มีการปลูกผักไฮโดรโป
นิกสในจังหวัดนครปฐม  เกษตรกรรายที่ 1  คือ สวน ผักปลอดสารพิษบานทุงรางเทียน  ตําบลวังตะกู  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม เกษตรกรรายที่ 2  คือ  บานไรสวนฟารมสุข ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  และเกษตรกรรายท่ี 3  คือ 
บานสวนเมลอน ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหโครงสรางตนทุน 
ผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงสรางตนทุน ผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนการลงทุนพบวา เกษตรกรรายที่ 1 
มีโครงสรางตนทุนรวม  705 , 200  บาทตอป คิดเปนรายได /ผลตอบแทน  1 ,140, 000  บาทตอป  ี มีกําไรสุทธิเทากับ 434, 800 

บาทตอป และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ  222 .97%  เกษตรกรรายที่ 2  มีโครงสรางตนทุนรวม 727,850 บาทตอป 
คิดเปนรายได /ผลตอบแทน 2 ,280, 000 บาทตอป  มีกําไรสุทธิเทากับ  1 ,552, 150 บาทตอป  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน
เทากับ  234 .46% เกษตรกรรายท่ี 3 มีโครงสรางตนทุนรวม 141,457 บาทตอป คิดเปนรายได  /ผลตอบแทน  345, 000  บาทตอ
ป มีกําไรสุทธิเทากับ  203 , 543 บาทตอป  และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเทากับ  189 .34% 

องคความรูที่ไดจากงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ ไดวิเคราะหตนทุนของการปลูกผักไฮโดรโปนิกสจนรูทั้งผลกําไรและอัตรา
ผลตอบแทนทางการลงทุนที่ไดรับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

คําสําคัญ :ตนทุน , ผักไฮโดรโปนิกส 
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Abstract 

The purposes of this study were to   1 ) Analyze the costs in the production of hydroponic 
vegetables  in Nakornpathom Province 2) Compare the costs and returns received from growing 
hydroponic vegetables in Nakornpathom Province  .  A qualitative research  and quantitative  .research 
tools use in-depth interview assort purposive samling of 3 farmers  that has grown hydroponic vegetables 
in Nakhon Pathom province  .The first farmer is hydroponic vegetable garden Ban Thung Rang Thian, 
Wang Taku Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. The second farmer is Ban Rai Suan 
Farm Suk, Thap Luang Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. And the third farmer is Ban 
Suan Melon Nong Pak Long Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. The data were 
analyzed in terms of cost structure, revenue and return from investing. 

Arter studying and analyzing the cost structure, revenue and return from investing, the findings 
revealed that, the first farmer has the total of cost  structure 705, 200  Baht per year. which gained 
return/revenue of 1,140,000 Baht per year. has net profit equal to 434,800 Baht per year and the return 
from investing a equal to 222.97%. The second farmer has the total of cost  structure 727, 850  Baht per 
year. which gained return/revenue of 2,280, 000  Baht per year. has net profit equal to 1,552, 150  Baht per 
year and the return from investing a  equal to 234.46%. The third farmer has the total of cost  structure 
141, 457  Baht per year. which gained return/revenue of 345, 000  Baht per year. has net profit equal to 
203, 543 Baht per year and the return from investing a  equal to 189.34%. 

The knowledge gained from this research is to analyze the cost of growing hydroponic 
vegetables to know both the profits and the rate of return on investment received from growing 
hydroponic vegetables. 

Keywords: Cost , Hydroponic vegetable 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกสไดรับความนิยมอยางมากในฐานะผักปลอดสารพิษ ผักเหลานี้มีคุณคาทาง

อาหารสูงและมีความปลอดภัยสูง เนื่องดวยผักอุดมไปดวยวิตามินที่จําเปนตอรางกายเปนอยางมาก ซึ่งใหไขมันต่ํา มีน้ํา มีกาก
ใยชวยใหระบบขับถายดี ลดการเสี่ยงเปนโรคมะเร็ง อุดมไปดวยสารเบตาแคโรทีน วิตามินซี วิตามินดี รวมถึงสารประกอบท่ีมี
ประโยชนอื่นๆ และปจจุบันผูบริโภคใสใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ผักไฮโดรโปนิกสถือวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่
ผูบริโภคเลือกรับประทาน คาดวาตลาดสินคาผักและผลไมมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมมากขึ้น ดวยความนิยมรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพและความตองการบริโภคผักเพื่อสุขภาพสูงขึ้น สงผลใหผักและผลไมไทยเปนที่ตองการทั้งจากตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ จึงทําใหมีเกษตรกรจํานวนมากสนใจในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส  

ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่มีการปลูกผักเปนจํานวนมาก โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรท้ังหมด 143, 244  ไร แบงเปน 
ที่นา 17, 018 ไร พืชไร 23 , 508 ไร ไมผลไมยืนตน   12 , 892  ไร ไมดอกไมประดับ  938  ไร และพืชผัก 36, 867  ไร  ทั้งนี้ ผักไฮโดร
โปนิกสเปนอีกทางเลือกที่เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเพาะปลูกเพื่อจําหนาย ปญหาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสคือมีตนทุนที่
สูง ไมวาจะเปนตนทุนไฟฟา ตนทุนแรงงาน ตนทุนวัสดุและปญหาจากราคา  ความตองการของตลาดไมแนนอน เชนหนาหนาว
ผักจะลนตลาด หนารอนผักจะขาดตลาด ปญหาการขนสงเมื่อที่ตั้งฟารมอยูไกลจากตลาด ทําใหมีตนทุนขนสงท่ีสูง  จึงทําให
ตองมีรถหองเย็นเพื่อขนสงผัก เกษตรกรท่ีมีความรูไมเพียงพออาจเกิดปญหาขาดทุนเนื่องจากไมมีการจัดการเรื่องตนทุนและ
คาใชจายที่ใชในการเพาะปลูก หากเกษตรกรใหความสําคัญกับการวิเคาระหตนทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส จะทําให
เกษตรกรควบคุมตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปน สงผลใหมีรายไดและผลตอบแทนที่เพิ่มมากข้ึน 

ดวยขอมูลที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส จัดทําขึ้นเพื่อ
วิเคราะหถึงตนทุนการผลิต และการวิเคราะหทางการเงินของผูประกอบการ เพื่อเปนแนวทางในการวางเปาหมายในการ
ดําเนนิงานเพื่อการกําหนดกลยุทธที่นําไปใชในการทําธุรกิจและ 
สามารถนําแผนไปดําเนินธุรกิจไดในอนาคตของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส  จังหวัดนครปฐม และใหบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมใชเปนแนวทางหรือใชเพื่อทําการศึกษาขอมูล เพื่อใชตอยอดในการทําวิจัยในเรื่องอื่นๆ ตอไป 
วัตถุประสงค 

1 . เพื่อวิเคราะหตนทุนในการผลิตผักไฮโดรโปรนิกสในจังหวัดนครปฐม 
2 . เพื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
           1ทฤษฎีตนทุนที่เกี่ยวของ 

นราทิพยชุติวงศ (2557) ไดใหความหมายของตนทุนในทางเศรษฐศาสตรคือ  การวิเคราะหตนทุนในทาง
เศรษฐศาสตรจะมีความแตกตางจากการคิดตนทุนในทางบัญชีหรือตนทุนทั่วไป  กลาวคือตนทุนทางบัญชีนั้นจะสามารถวัด
คาใชจายที่เสียไปเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวหรือเรียกไดวาเปนตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit Cost) แตสําหรับตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Cost) นั้นจะรวมไปถึงคาใชจายที่เสียไปทั้งที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดและวัดเปนตัวเงินไมไดนั่นก็
คือตนทุนท่ีเห็นแจงชัด (Explicit Cost) และตนทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) ในทางเศรษฐศาสตรนั้นจะเรียกตนทุนที่มองไม
เห็นอีกอยางหนึ่งวา“ ตนทุนคาเสียโอกาส” (Opportunity Cost) และเปนตนทุนอีกตัวหน่ึงที่ตองมีการประเมินดังนั้นจะเห็น
ไดวาตนทุนทางเศรษฐศาสตรประกอบดวยตนทุนแจงชัดกับตนทุนไมแจงชัดรวมกันตนทุนทางบัญชีจะมีคานอยกวาตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรและมีผลตอไปใหกาํไรทางบัญชีมีคาสูงกวากําไรทางเศรษฐศาสตร 

จากความหมายของตนทุนทางเศรษฐศาสตรขางตนเปนแนวทางในการวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจาก
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใชสารเคมีซึ่งองคประกอบของตนทุนผลิตแบงไดเปน 2 
ประเภทคือตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี  

1. ตนทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตตนทุนผัน
แปรจึงเปนคาใชจายที่เกิดจากการใชปจจัยผันแปรในการผลิตคือเปนปจจัยการผลิตที่ผูผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ใชไดในชวงระยะเวลาการผลิตหนึ่ง ๆ เชนคาเมล็ดพันธุปุยเคมียาปราบศัตรูพืชและวัชพืชตาง ๆ เปนตนตนทุนผันแปรแบงออก
ไดเปนทั้งเงินสดและไมเปนเงินสดเรียน 

- ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตจายออกไปจริงเปนเงินสดเชนคาปุยคาเมล็ดพันธุและ
คาจางแรงงานเปนตน 
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- ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนผันแปรที่ผูผลิตไมไดจายเงินออกไปจริงเปนเงินสดซ่ึงเปนคาปจจัย
การผลิตตาง ๆ ทั้งที่เปนของผูผลิตเองเชนคาแรงงานของบุคคลในครัวเรือนและเมล็ดพันธุที่เก็บไวเองเปนตน 

2. ตนทุนคงท่ี (Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตไมวาจะผลิตเปนปริมาณ
มากนอยเทาไรก็ตามจะไมสัมพันธกับปริมาณการผลิตผูผลิตจะตองเสียตนทุนในจํานวนที่คงที่เพราะเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การใชปจจัยคงท่ีในการผลิตเปนปจจัยที่ผูผลิตไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไดในชวงระยะเวลาของการผลิตตนทุน
คงที่แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือตนทุนที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

- ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตจะตองจายในรูปของเงินสดในจํานวนท่ีคงที่ตอปเชน  คาเชา
ที่ดิน คาภาษีที่ดินเปนตน 

- ตนทุนคงท่ีที่ไมเปนเงินสด หมายถึง คาใชจายที่ผูผลิตไมไดจายออกไปจริงในรูปของเงินสดเชน คาเส่ือมราคา 
อุปกรณการเกษตร คาใชที่ดิน กรณีเปนที่ดินของตนเองแตประเมินตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นนั้นและคาเสียโอกาสของ
เงินลงทุนในการซื้ออุปกรณการเกษตร 

3. ตนทุนทั้งหมด (Total Cost) หมายถึง ตนทุนซ่ึงเปนผลรวมของตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีทั้งหมดการ
คํานวณหาตนทุนทั้งหมดนิยมคํานวณออกมาในรูปตนทุนการผลิตตอหนวยการผลิตเชน ตนทุนทั้งหมดตอไร ตอชิ้น ตอ
กิโลกรัม ตอลิตร ตอฟอง เปนตน 

วินัย นิลน้ําคํา (2552) ไดวิเคราะหผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารเคมีกับการผลิตผักไมปลอดสารเคมีในเขต
ตําบลไทยสามัคคีอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานําเสนอตนทุนการผลิตพอสรุปไดดังนี้ 

ตนทุนทั้งหมด       =    ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร  

            (TC)      =    (FC) + (VC)  

ก) ตนทุนคงที่ (FC)  =   คาเชาที่ดิน + คาใชที่ดิน + คาภาษีที่ดิน + คาเสื่อมราคาเครื่องมือและ 

                             อุปกรณการเกษตร + คาเสียโอกาสของเงินลงทุนซื้อเคร่ืองมืออุปกรณ 

คาเชาที่ดิน            =  จํานวนที่ดินที่เชา x อัตราคาเชาที่ดิน 

คาใชที่ดิน              =  จํานวนที่ดินเปนของตนเอง X อัตราคาเชาที่ดิน 

คาภาษีที่ดิน            =    จํานวนที่ดิน X อัตราคาภาษีที่ดิน 

ข) ตนทุนผันแปร (VC)  =   คาแรงงาน + คาวัสดุอุปกรณการเกษตร + คาซอมแซมเคร่ืองมือ 
                                  อุปกรณ+ คาใชจายในการบรรจุภัณฑ + คาตรวจสอบคุณภาพ  

             ผลผลิต+คาใชจายในการตลาด + คาเสียโอกาสในการใชแรงงาน +   
              คาเสียโอกาสของเงินทุน 

คาแรงงาน                 =  คาจางแรงงานในการเตรียมดินเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยว  
                                  คาขนยาย  
คาวัสดุอุปกรณการเกษตร  =  จํานวนวัสดุปจจัยที่ใช X ราคาของวัสดุปจจัย 
คาเสียโอกาสในการใชแรงงาน = มูลคาแรงงานในครัวเรือนที่ใชในการปลูกผักคาเสียโอกาส  

       เงินทุน- ตนทุนผันแปรทั้งหมด X อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ค) ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย = ตนทุนทั้งหมดจํานวนผลผลิต 
สรุป ทฤษฎีตนทุนที่เกี่ยวของ นราทิพย ชุติวงศ (2557) ไดใหความหมายของตนทุนในทางเศรษฐศาสตร คือ การ

วิเคราะหตนทุนในทางเศรษฐศาสตรจะมีความแตกตางจากการคิดตนทุนในทางบัญชีหรือตนทุนทั่วไปกลาวคือตนทุนทางบัญชี
นั้นจะสามารถวัดคาใชจายที่เสียไปเปนตัวเงินเพียงอยางเดียวหรือเรียกไดวาเปนตนทุนที่เห็นแจงชัด (Explicit Cost) แต
สําหรับตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) นั้นจะรวมไปถึงคาใชจายที่เสียไปทั้งที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดและวัดเปน
ตัวเงินไมไดซึ่งองคประกอบของตนทุนผลิตแบงไดเปน 2 ประเภทคือตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร (Variable 
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Costs) หมายถึง ตนทุนการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต ตนทุนผันแปรแบงออกไดเปนทั้งเงินสดและไมเปน
เงินสด ตนทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึงตนทุนที่ไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตไมวาจะผลิตเปนปริมาณมาก
นอยเทาไรก็ตามจะไมสัมพันธกับปริมาณการผลิตซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือตนทุนคงที่ที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 
ตนทุนทั้งหมด (Total Cost) หมายถึง ตนทุนซึ่งเปนผลรวมของตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ีทั้งหมด 
2 ทฤษฎีการวิเคราะหทางการเงิน 

การวิเคราะหทางการเงิน เปนการใชขอมูลทางบัญชีในอดีต มาชวยในการพยากรณอนาคตของธุรกิจวาจะดําเนินไป
ในทิศทางใดและจะเปนอยางไรในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชงบการเงินวาจะใหความสนใจในเรื่องใด เชน 
ผูบริหารของธุรกิจสนใจในขอไดเปรียบและเสียเปรียบในฐานะการเงินของกิจการ ความสามารถในการเจริญเติบโต การสราง
รายไดของกิจการ ตลอดจนผลกระทบทางการเงินตอการตัดสินใจที่ไดดําเนินการไว ในขณะที่ผูใหเงินกู อาจจะสนใจใน
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัท ผูลงทุนสนใจในความสามารถในการหารายได ความสามารถในการทํากําไร และการ
เจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลูกคาอาจจะสนใจในเรื่องความสามารถในการดําเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน ดั งนั้น
ความตองการของผูใชงบการเงินจึงเปนตัวกําหนดการวิเคราะหทางการเงินวาจะใชในเรื่องใด จะใชหลักเกณฑใดมาชวยในการ
ตัดสินใจ 
         เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินท่ีนิยมและแพรหลายสามารถสรุปได 4 วิธี คือ 

1. การวิเคราะหตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
2. การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis)
3. การวิเคราะหตามแนวด่ิง (Vertical Analysis)

4. การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis)
ในทางปฏิบัติ การวิเคราะหโดยการใชเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอยางเดียว อาจจะไมเพียงพอตอการบอกสถานะ

ของกิจการหรือตอเรื่องที่สนใจไดดี การวิเคราะหทางการเงินที่ดีจึงจําเปนตองใชวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลระหวางปหรือ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหผูวิเคราะหสามารถประเมินประสิทธิภาพของกิจการไดอยาง
ถูกตองและนาเชื่อถือ 

สรุป ทฤษฎีการวิเคราะหทางการเงิน เปนการใชขอมูลทางบัญชีในอดีต มาชวยในการพยากรณอนาคตของธุรกิจวา
จะดําเนินไปในทิศทางใดและจะเปนอยางไรในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูใชงบการเงินวาจะใหความสนใจใน
เรื่องใด เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหทางการเงิน ที่นิยมและแพรหลายสามารถสรุปได 4 วิธี คือ การวิเคราะหตามแนวนอน 
(Horizontal Analysis) การวิเคราะห แนวโนม (Trend Analysis) การวิเคราะหตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) การ
วิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis) 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธนภร โชคศิริวัชร (2555) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับ
การผลิตผักโดยใชสารเคมี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบตนทุนรายไดและผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษกับการ
ผลิตผักโดยใชสารเคมีของกลุมเกษตรกรหมู 8 ตําบลบึงพระจังหวัดพิษณุโลกสามารถสรุปผลการวิจัยไดวา ตนทุนและคาใชจาย
ในการผลิตผักปลอดสารพิบสูงกวาการผลิตผักโดยใชสารเคมีและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกวา
กับการผลิตผักโดยใชสารเคมี 

ธีระวัฒน จันทึก  )2559  (ไดทําการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและความออนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ศึกษาตนทุนและความ
ออนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกสนิกส  ผลการวิจัยการทําธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกสจึงถือวาเปน
อีกหนึ่งทางเลือกที่จะลงทุนในการประกอบการ เพราะสภาพตลาดในปจจุบันมีการขยายตัวที่มากขึ้น ไดรับความนิยมอยาง
ตอเนื่องและมีความเปนไปไดเหมาะสมท่ีจะลงทุนสามารถใหผลผลิตที่มากกวาและผลตอบแทนที่มากกวาการปลูกพืชแบบใช
ดินในทั่วๆไปเนื่องจากประหยัดพื้นที่การเพาะปลูกสามารถปลูกที่ไหนก็ได 

สกุลรัตน ธรรมแสง (2556) ไดทําการศึกษาการบริหารธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการ
พัฒนาเชิงอุตสาหกรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาแนวทางการบริหารธุรกิจผัก ไฮโดรโปนิกสในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาไปสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรมผูบริโภค ผลการศึกษาพบวาในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมมี
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ปจจัยหลายดานที่มีแนวโนมที่ดีผูผลิตมีศักยภาพผูบริโภคยอมรับซึ่งมีปจจัยบงชี้อันไดแก ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ
และมีแนวคิดในการบริโภคตอทัศนคติของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความตองการของผูบริโภค 
  
กรอบแนวคิด 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
วิธีดําเนินการวิจัย 
แบบแผนของการวิจัย 
     ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative Data) เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนการผลิต
ผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
      เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกตอเกษตรกรผูปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกสและจากการลงสํารวจตามพื้นที่เพื่อนําเสนอขอมูลเบื้องตนของเกษตรกรผูปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคเพื่อเพ่ือวิเคราะหตนทุนในการผลิตผักไฮโดรโปรนิกสในจังหวัดนครปฐมและเพื่อ
เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดรับจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกสในจังหวัดนครปฐม  พบวาในการวิเคราะหตนทุนการ
ผลิตและวิเคราะหผลตอบแทนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว ไดมีการทําแบบสอบถามเพื่อหาขอมูลดานตาง ๆ กับผูปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส สามารถสรุปและแบงความสําคัญหลักเปน 3 สวนคือตนทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยแบงเปนกิจกรรมกอน
การเพาะปลูก กิจกรรมระหวางการเพาะปลูก และกิจกรรมหลังการเพาะปลูก ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการปลูกผักไฮโดรโป
นิกสและอัตราผลตอบแทนตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดสามารถสรุปไดดังน้ี 
 ขอมูลโครงสรางตนทุนของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
 จากการศึกษาพบวากลุมเกษตรกรตัวอยางท่ีปลูกผักไฮโดรโปนิกส ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3  ราย  มีตนทุนที่ใชใน
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส จําแนกได 2  ประเภท คือ ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร  โดยแยกการวิเคราะหไดเปน 3  กิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมกอนการเพาะปลูก กิจกรรมระหวางการเพาะปลูก และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และ
โครงสรางในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส สามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้ 
 1 . กิจกรรมกอนการเพาะปลูก 

 ในกิจกรรมกอนการเพาะปลูก พบวาเกษตรกรทั้ง 3  รายมีเฉพาะตนทุนคงท่ีในกิจกรรมกอนการเพาะปลู กที่แตกตาง
กัน โดยเกษตรกรรายที่ 1  มีตนทุนคงที่  105 , 000  บาทตอป รายที่  2  มีตนทุนคงที่  580 , 000  บาทตอป และรายท่ี  3  มีตนทุน
คงที่ 80, 000 บาทตอป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และโครงสรางในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส  
2. กิจกรรมระหวางการเพาะปลูก 
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ในกิจกรรมระหวางการเพาะปลูก พบวาเกษตรกรท้ัง 3  รายมีเฉพาะตนทุนผันแปร ในกิจกรรมระหวางการเพาะปลูก
ผักไฮโดรโปนิกสที่แตกตางกันโดย รายที่ 1  มีตนทุนผันแปร  267 , 600  บาทตอป รายที่  2  มีตนทุนผันแปร  60 , 850  บาทตอป 

และรายที่ 3 มีตนทุนผันแปร 138 , 957 บาทตอป ทั้ งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และโครงสรางในการผลิตผักไฮโดรโปนิกส 
3. กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว พบวาเกษตรกรท้ัง 3  ราย มีทั้งตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ในกิจกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวที่แตกตางกัน สามารถคิดเปนตนทุนทั้งหมด โดยรายท่ี 1  มี ตนทุนทั้งหมด 332, 500  บาทตอป รายท่ี  2  มีตนทุนทั้งหมด 
87, 000  บาทตอป และรายท่ี  3  มีตนทุนทั้งหมด  90 , 000  บาทตอป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่และโครงสรางในการผลิตผัก
ไฮโดรโปนิกส 

รายไดจากการปลูกและจําหนายผักไฮโดรโปนิกสในระยะเวลา 1 ป  
จาการศึกษาพบวากลุมเกษตรกรตัวอยางท่ีปลูกผักไฮโดรโปนิกส ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3  ราย  มีการปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกสเฉลี่ย 8  รอบตอป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพืชผัก  ภูมิอากาศ  การดูแลของเกษตรกร  รอบการปลูกของพืชผักใช
ระยะเวลาแตกตางกันทําใหเกษตรกรไดผลผลิตไมแนนอน โดยในฤดูรอนและฤดูฝนมีปริมาณผลผลิตที่นอยแตมีราคาท่ีสูง สวน
ฤดูหนาวมีปริมาณผลผลิตผักเปนจํานวนมากแตมีราคาที่ต่ําลง สามารถสรุปรายไดและสรุปการเปรียบเทียบตนทุนกับ
ผลตอบแทนได ดังตอไปนี้ 
1. เกษตรกรรายที่ 1  มีปริมาณการผลิต  8 , 400  กิโลกรัมตอป คิดเปนรายไดเฉลี่ย  1 ,140, 000  บาทตอป และมีกําไรเฉล่ีย
434, 800 บาทตอป  ี 
2. เกษตรกรรายที่ 2  มีปริมาณการผลิต  16 , 800  กิโลกรัมตอป คิดเปนรายไดเฉล่ีย  2 ,280, 000  บาทตอป  และมีกําไรเฉล่ีย
1,552, 150 บาทตอป  
3. เกษตรกรรายท่ี 3  มีปริมาณการผลิต  2 , 250  กิโลกรัมตอป คิดเปนรายไดเฉลี่ย  345 , 000  บาทตอป และมีกําไรเฉล่ีย
203, 543 บาทตอป  
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 

จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งประกอบดวยอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน  )Return On 
Investment: ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย    ) Return On Assets: ROA)  สามารถสรุปไดวาเกษตรกรทั้ง 3  ราย 
มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ไมเทากัน ดังตอไปนี้ 
1. เกษตรกรรายที ่1 พบวาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน )ROI( จากการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ลงทุนกับกําไรสุทธิจากการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกสใหผลตอบแทนจากเงินลงทุนเทากับ 222.97% สวนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  )ROA ( ที่แสดงให
เกษตรกรเห็นความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยทั้งหมดคิดเปน 222.97% 
2. เกษตรกรรายที่ 2 พบวาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน )ROI) จากการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ลงทุนกับกําไรสุทธิจากการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกสใหผลตอบแทนจากเงินลงทุนเทากับ  234.46% สวนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  )ROA) ที่แสดงให
เกษตรกรเห็นความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยท้ังหมดคิดเปน 234.46% 
3. เกษตรกรรายที่ 3 พบวาอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน )ROI) จากการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ลงทุนกับกําไรสุทธิจากการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกสใหผลตอบแทนจากเงินลงทุนเทากับ 189.34% สวนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  )ROA) ที่แสดงให
เกษตรกรเห็นความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยทั้งหมดคิดเปน 189.34% 
อภิปราย 

จากการวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกสในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนายธนภร 
โชคศิริวัชร เรื่องการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารกับการผลิตผักโดยใชส ารเคมี กรณีศึกษา
ตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

1. โครงสรางตนทุนของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส
จากการวิเคราะหโครงสรางตนทุนที่ใชในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสของกลุมเกษตรกรตัวอยางในจังหวัดนครปฐม 

เกษตรกรรายที่ 1 สวนผักปลอดสารพิษบานทุงรางเทียน เกษตรกรรายที่ 2 บานไรสวนฟารมสุข เกษตรกรรายที่ 3 สวนบาน
สวนเมลอน โดยแยกการวิเคราะหไดเปน 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมกอนการเพาะปลูก เกษตรกรรายที่ 1  มีตนทุนรวม 
105,000 บาทตอป เกษตรกรรายที่ 2 มีตนทุนรวม 580,000 บาทตอป เกษตรกรรายที่ 3 มีตนทุนรวม 80,000 บาทตอป 
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กิจกรรมระหวางการเพาะปลูก เกษตรกรรายที่ 1 มีตนทุนรวม 267,700 บาทตอป เกษตรกรรายที่ 2 มีตนทุนรวม 60,850 
บาทตอป เกษตรกรรายที่ 3 มีตนทุนรวม 78,957 บาทตอป และกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรรายที่ 1 มีตนทุนรวม 
332,500 บาทตอป เกษตรกรรายที่ 2 มีตนทุนรวม 87,000 บาทตอป เกษตรกรรายท่ี 3 มีตนทุนรวม 90,000 บาทตอป จะ
เห็นไดวา เกษตรกรรายที่ 2 มีตนทุนรวมท้ัง 3 กิจกรรมมากท่ีสุด เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ที่ปลูกมากกวาและมีโครงสรางในการ
ดําเนินงานที่แตกตางกัน 
 2. รายไดจากการปลูกและจําหนายผักไฮโดรโปนิกส 
 จากการวิเคราะหรายไดจากการปลูกและจําหนายผักไฮโดรโปนิกสของกลุมเกษตรกรตัวอยางในจังหวัดนครปฐม 
เกษตรกรรายที่ 1 มีผลตอบแทน 1,140,000 บาทตอป คิดเปนกําไรสุทธิได 434 ,800 บาทตอป เกษตรกรรายที่ 2 มี
ผลตอบแทน 2,280,000 บาทตอป คิดเปนกําไรสุทธิได 1,552,150 บาทตอป และเกษตรกรรายท่ี 3 มีผลตอบแทน 345,000 
บาทตอป คิดเปนกําไรสุทธิได 203,543 บาทตอป จะเห็นไดวา เกษตรกรรายที่ 2 มีรายไดและกําไรมากที่สุด เนื่องจากมีขนาด
พื้นที่ที่ปลกูและปริมาณผลผลิตที่มากกวา 
 3. อัตราผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
 จากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสพบวา เกษตรกรท้ัง 3 รายมีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีสูง โดยเกษตรกรรายที่ 1 มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 
เทากับ 222.97% เกษตรกรรายที่ 2 มีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 
เทากับ 234.46% เกษตรกรรายที่ 3 มีอัตรา 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) เทากับ 189.34% จะเห็นไดวา เกษตรกรรายที่ 
2 มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุด เนื่องจาก มีผลตอบแทนและกําไรที่มากกวา 
ขอเสนอแนะ 
 1. เกษตรกรควรมีการบันทึกบัญชีรายรับ รายจาย เพื่อใหทราบถึงคาใชจายและผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส 
 2. หนวยงานราชการควรใหการสนับสนุนและสงเสริมอยางตอเนื่องในการใหความรูดานการตลาด เพื่อสงเส ริมให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
 3. เกษตรกรควรมีการวางแผนการผลิตรวมกับการทําการตลาด เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มชองทาง
การตลาดจะสงผลใหมีกําไรเพิ่มมากข้ึน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหตนทุนการผลิตผักไฮโดรโปนิกส งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอ
ขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆของหลายทาน ซึ่งใหการสนับสนุนคณะผูวิจัยต้ังแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จ
สมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณ ดร. กนกพัชร กอประเสริฐ ที่กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งสละเวลาใหคําปรึกษาและความ
คิดเห็นที่เปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัย ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลท่ี
ครบถวนและสามารถนํามาใชวิเคราะห วางแผน และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารย ขอขอบพระคุณ ไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพีรพล สิรินราพรรณ เกษตรกรสวนผักปลอดสารพิษบานทุงรางเทียน  ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม คุณณัฏพัฒน ชทิสาจารย เกษตรกรบานไรสวนฟารมสุข ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ
คุณชนพงศ อาภรณพิศาล เกษตรกรบานสวนเมลอน ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูตอบแบบสัมภาษณที่
เสียสละเวลาและใหคําแนะนํา จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จบรรลุไปดวยดี นอกจากน้ีกลุมผูวิจัยยังไดรับการชวยเหลือและกําลังใจ
จาก บิดา มารดา พี่นองและเพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลตางๆที่ไมไดกลาวมาขางตน  
 ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผูวิจัยขอนอมรับผิด
เปนผูเดียว และยินดีที่จะไดรับคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยครั้งตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน , 2) ระดับความผูกพันตอองคกร และ 3) 
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร 
กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 320 คน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความถดถอย ผลการศึกษาพบวา 

1. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.31)
2. ระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.33)
3. คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคกร ความกาวหนาในอาชีพ 
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Quality of Working Life Affecting Organizational Commitment of Employees 
in a Feed Production Company in Samut Sakhon Province 

Thanchanok Sinsajtham1, Supawan Chanruam1, and Janjirapon Panyindee1,*    

1Human Resource Management Program, Faculty of Management Science, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*janjirapon@webmail.npru.ac.th

Abstract 

. The objectives of this research were to study 1) quality of working life level, 2) organizational 
commitment level, and 3) quality of working life affecting  organizational commitment of employees in a 
feed production company in Samut Sakhon province. The sample was 320 employees in a feed 
production company in Samut Sakhon province. The data was analyzed in term of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 

1. Quality of working life was at the high level (Mean=4.20, S.D.=0.31).
2. Organizational commitment was at the high level (Mean=4.17, S.D.=0.33).
3. Quality of working life affected to organizational commitment with statistical significance level

of .01. 

Keywords: Quality of Working Life, Organizational Commitment, Career Progress 

บทนํา  

บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญตอองคกร เปนผูสรรคสรางสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้น ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คุณภาพชีวิตการทํางานเปนแนวคิดสําคัญหนึ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนาเปาหมายและ
คานิยมขององคกร และมีการบริหารจัดการท่ีดี เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนการจูงใจใหบุคลากรนั้นทํางาน
อยางมีความสุข และทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลงานมีคุณภาพและมีผลิตภาพ ดังนั้นอาจกลาวไดวาคุณภาพชีวิตการทํางานชวย
สนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานแลวยังอาจสงผลตอการเติบโตขององคกรดวย (ทศวรรณ  เอี่ยมวิมังสา, 2558: 
275) ความผูกพันตอองคกรเปนพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงความสม่ําเสมอของพฤติกรรม แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของ
องคกร ความพึงพอใจของสมาชิก และเปนสิ่งที่พึงประสงคของทุกองคกร หากสมาชิกขาดความรูสึกผูกพันตอองคกร ผลที่
ตามมาคือ ความสูญเสียขององคกรในรูปแบบตาง ๆ เชน การทําลายขวัญกําลังใจพนักงาน การลดลงของผลผลิต การเสียเวลา
คัดเลือกและฝกอบรมบุคลากรใหม ซึ่งนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมุงเนนใหพนักงานมีความพึงพอใจตอองคกร และ
มีความผูกพันตอองคกร เพราะความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีไมถาวร เปลี่ยนแปลงไดงายตามสภาพความตองการและปญหาท่ี
บุคคลตองเผชิญในแตละวัน สวนความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยที่แสดงถึงความสําเร็จขององคกรไดอยางมีความนาเช่ือถือ
และมั่นคงมากกวาความพึงพอใจ โดยองคกรจะตองตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน เชน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ การมี
สวนรวมในการทํางาน (ลลิตา จันทรงาม, 2559: 2) ซึ่งผลการวิจัยของพงศภัค วิ่งเร็ว (2559: 65-66) พบวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกร  สอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณภา ลือกิตินันท (2560: 60 -63) 
พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคกร ทั้งน้ีบริษัทผลิตอาหารสัตวจึงไดตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน และการสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะทํา
ใหบริษัทสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจ
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ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกร
3. เพื่อศกึษาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรสาคร 

สมมติฐานการวิจัย 

คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตองานและสภาพแวดลอมตาง  ๆ ในการทํางาน ทําให

พนักงานรูสึกพึงพอใจและมีความสุขเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการ และสงผลตอประสิทธิภาพของพนักงาน และ
เพื่อท่ีจะสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการและนําองคการไปสูเปาหมายที่วางไว (ธีรวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย, 2557: 3; 
สมพงศ รัตนนุพงศ, 2558: 4)  

องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ความม่ันใจและความกาวหนาในงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน คุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน (รัชมงคล ค้ําชู, 2558: 32-42; ธัญธิภา แสงแกว, 2558: 33-67) 

แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง คานิยมและพฤติกรรมการปฏิบตัิงานดวยความตั้งใจและมีความสัมพันธที่เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มีการยอมรับเปาหมายและคานิยมขอองคกรดวยความรูสึกภาคภูมิในใจท่ีไดมาเปนสมาชิกภายในองคกร แลวยังมี
ความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกับองคกร และพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจที่จะทุมเท แรงกาย แรงใจ เพื่อปฏิบัติตาม พันธกิจ
องคกร และบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว (กิติพัฒน ดามาพงษ, 2559: 21; ชัญภร เสริมศรี, 2558: 29; ฐิติมา หลักทอง, 
2557: 11)          

องคประกอบของความผูกพันตอองคกร ไดแก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร การเขามามีสวนรวมในองคกร 
และความจงรักภักดีตอองคกร (เบญญาภา สุสรรณทอง, 2557: 162-169; ลลิตา จันทรงาม, 2559: 52-95) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิจัยของพงศภัค วิง่เร็ว (2559: 65-66)  พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับดี ความผูกพันตอองคกรอยู

ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของธันวนี 
ประกอบของ (2560: 45) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมากที่สุด  
เชนเดียวกันกับผลการวิจัยของวรรณภา ลือกิตินันท (2560: 60-63) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความ
ผูกพันตอองคกร ขณะท่ีผลการวิจัยขอรัชมงคล ค้ําชู (2556: 62-70) พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง ความ
ผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร สําหรับผลการวิจัย
ของเพ็ญนภา วงศนิติกร และอมร ถุงสุวรรณ (2559: 97) พบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับดี  
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนสามารถจัดทํากรอบแนวคิดกรวิจัยดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

วิธีการวิจัย 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1,590 คน 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) โดยกําหนดที่
ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience random 
sampling) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวิจัยติดตอประสานงานใหฝายบุคคลชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยังผู
ประสานงานของแตละฝาย เพื่อใหคัดกรองบุคคลที่สามารถตอบคําถามแบบสอบได และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลวสง
กับยังฝายบุคคล 
 
 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยหัวขอคุณภาพชีวิตการทํางานพัฒนามาจาก รัชมงคล ค้ําชู (2558: 32-42); 
ธัญธิภา แสงแกว (2558: 33-67) หัวขอความผูกพันตอองคกรพัฒนามาจาก เบญญาภา สุสรรณทอง (2557: 162-169); ลลิตา 
จันทรงาม (2557: 162-169) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ  
สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน มี 3 ดาน ไดแก ดานความมั่นใจและความกาวหนาในงาน ดานสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน รวมขอคําถาม 9 ขอ 
สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคกร  มี 3 ดาน ไดแก ดานความเต็มใจที่จะทุมเทปฏิบัติงาน ดานความเช่ือมั่นยอมรับ

เปาหมายและคานิยม ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิก รวมขอคําถาม 9 ขอ 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช โดยทุกขอ
คําถามมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาทดลองใช  (try-out) กับพนักงานที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งตัวแปรตองมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการ

 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
1. ความมั่นใจและความกาวหนาในงาน 
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
3. คุณคาทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน 

ความผูกพันตอองคกร 
1. ความเต็มใจท่ีจะทุมเทปฏิบตัิงาน 
2. ความเชื่อมั่นยอมรับเปาหมาย 
และคานิยม 
3. ความปรารถนาอยางแรงกลา 
ที่จะเปนสมาชิก 
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ทดสอบพบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรอยูระหวาง 0.86 - 0.93 แสดงวาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีความเท่ียงอยู
ในระดับที่ยอมรับได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้   
1. การวเิคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและระดับความผูกพันตอองคการ ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    
3. การวเิคราะหอิทธิพลคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการ ใชการวิเคราะหความถดถอย (regression

analysis) แบบ Enter 

ผลการวิจัย 

คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลติอาหารสัตวแหงหน่ึงในจังหวัด
สมุทรสาคร จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ผูตอบแบบสอบถามเปนชายจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 50 หญิงจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญอายุ 

31-35 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 35.6 สถานภาพโสด จํานวน 136 คิดเปนรอยละ 42.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 119 คิดเปนรอยละ 43.1 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท  จํานวน  185  คิดเปนรอยละ 57.8   

สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน Mean S.D. แปลผล 
ดานความมั่นใจและความกาวหนาในงาน 4.34 0.43 มากที่สุด 
ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 4.11 0.48 มาก 
ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 4.16 0.48 มาก 
ภาพรวม 4.20 0.31 มาก 

ผลการศึกษาในตารางที่ 1 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความมั่นใจและความกาวหนา
ในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  

สวนท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกร 

ความผูกพันตอองคกร Mean S.D. แปลผล 
ดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทปฏิบตัิงาน 4.32 0.48 มากที่สุด 
ดานความเช่ือมั่นยอมรับเปาหมายและคานิยม 4.02 0.50 มาก 
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิก 4.16 0.49 มาก 
ภาพรวม 4.17 0.33 มาก 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 2 พบวาความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความเต็มใจที่จะทุมเท
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานความเช่ือมั่นยอมรับ
เปาหมายและคานิยมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 
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สวนท่ี 4 คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความถดถอยของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคกร 

ตัวแปร 
ความผูกพันตอองคกร 

B SEb β T P-value(sig) 
คาคงท่ี 1.664 .209 7.950 .000 

ดานความมั่นใจและความกาวหนาในงาน .163 .037 .214 4.462 .000 

ดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน .183 .033 .264 5.529 .000 

ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน .251 .032 .368 7.821 .000 

R =0.569  R Square =0.324  Adjusted R Square =0.317  

**P<0.01 
ผลการศึกษาในตารางที่ 3 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทผลิต

อาหารสัตวแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  คุณภาพชีวิตการทํางานพยากรณความผูกพัน
ตอองคกรไดรอยละ 32.4 โดยดานความมั่นใจและความกาวหนาในงานมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 0.214 ดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.264 ดานคุณคาทางสังคมหรือการทํางานรวมกันมีคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย 0.368 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี ้
1. คณุภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของพงศภัค วิ่งเร็ว (2559: 65 -66);

ธันวนี ประกอบของ (2560: 45); รัชมงคล ค้ําชู (2556: 62-70)  พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก 
2. ความผูกพันตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของพงศภัค วิ่งเร็ว (2559: 65-66);

ธันวนี ประกอบของ (2560: 45); รัชมงคล ค้ําชู (2556: 62-70); เพ็ญนภา วงศนิติกร และอมร ถุงสุวรรณ (2559: 97) พบวา
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก 

3. คณุภาพชีวิตการทํางานสงผลตอความผูกพันตอองคกร สอดคลองกับผลการวิจัยของ พงศภัค วิ่งเร็ว (2559: 65-
66); วรรณภา ลือกิตินันท (2560: 60-63); รัชมงคล ค้ําชู (2556: 62-70) พบวาคุณภาพชีวิตการทาํงานสงผลตอความผกูพันตอ
องคกร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชน 
1. องคกรควรจัดกิจกรรมในการใหเพิ่มความรูและทฤษฎีปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยใหกับบุคลากรทุกระดับ มุงเนน

ที่ การลดพฤติกรรมความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดอุบัติเหตุในการดูแลตนเอง และใสใจดูแลเพื่อนรวมงานดวยความปลอดภัยโดยการ
ฝกอบรมและจัด กิจกรรมรณรงคความปลอดภัยเพื่อที่บุคลากรจะไดปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ 

2. องคกรควรมีการจัดทํากิจกรรมที่เปนเครื่องกระตุนและโนมนาวใจใหบุคลากรขององคกรเกิดความกระตือรือรนที่
จะมีคานิยมรวมในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทางเดียวกันคานิยมรวมจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยปรับทิศทางของ
องคกร 

3. องคกรควรสนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานในดานความมั่นใจและความกาวหนาในงาน ดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน ดานคุณคาทางสังคม ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 
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Abstract 

to study the level of factors affecting the increase in production income 
for exports of the ready-made clothing business  efficiency of the revenue increase in the 
garment export,  factors that affect revenue increase of garment export in Bangkok 

The research determined the sample size using the 
formula 

 The data were analyzed using basic statistics including 
percentage, arithmetic, and standard dev addition, ANOVA one- -
test and post-hoc analysis based on the test results Homogeneity of variance were applied for the 
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 The research hypothesis testing found that the comparison of employee opinions about 
the factors that affect the cost of garments production based on personal factors; including age, 
educational level, monthly income, job position, and organization factors; including organization size and 
duration of operation, were different and statisti   
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ปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

นิศารัตน มาคำ1 เพชรรัตน โฉมศรี1 สิริพร ศิริเสรี1  อินทิรา นุมวงศ1  พงษสันติ์ ตันหยง1* 
และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล1

1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* beeteeuk@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำนวน 406 คน ขนาด
กลุมตัวอยาง จำนวน 202 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผาน
การประเมินคาความตรงดานเนื้อหาและคาความเท่ียงของแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 

และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานคาธรรมเนียมการเรียน ดานทำเลท่ีตั้งของโรงเรียน ดาน
ลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ อยูในระดับมาก 
และผลการเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักเรียนที่มีเพศ ระดับการศึกษาในปจจุบัน และเกรดเฉลี่ย 
แตกตางกันมีความคดิเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยาไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเขาศึกษาตอ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
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Factors affecting marketing mix in decision making to study in Matthayom 1 
and 4 of Phattharayan Witthaya School  

Nisarat Makham 1 , Petcharat Chomsri1 , Siriporn Siriseri1 , Inthira Numwong1 , 

Pongsan Tanyong1* , and Patcharakan  Nimitsadikul1

1General Management Program, Faculty of Management Science, 
 Nakhon Pathom Rajabhat University 

* beeteeuk@gmail.com

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study level of marketing mix in decision making to 

study in Matthayom 1 and 4 of Phattharayan Witthaya School 2) to compare level of marketing mix in 

decision making to study according to personal factors. This research used the quantitative research 

methodology. Population of this research amount 406 students in Matthayom 1 and 4 of Phattharayan 

Witthaya School. Sample of 202 students recruited by Stratified random sampling. The research tool was 

a questionnaire that were evaluated for content validity and reliability. Data were analyzed with 

percentage, mean, t-test one-way ANOVA and double differential Analysis by LSD. 
The results showed that the opinions of the marketing mix on the decision to study in Mattayom 

1 and 4 at Phattharayan Witthaya School Image, tuition fees,  school's location and physical aspects 

were at the highest level as for personnel, marketing promotion and process were at a high level and 

the comparison of the marketing mix on the decision to study classified by personal factors, it was found 

that students with gender current education level and GPA differences in opinions towards the marketing 

mix on the decision to study in Mathayom 1 and 4 were statistically different at the 0.05 level, which is 

in accordance with the hypothesis. Average family income per month there was no difference in the 

opinions of the marketing mix on the decision to study Mattayom 1 and 4 at Phattharayan Witthaya 

School. 

Keywords:  Marketing Mix, Decision making to study, Phattharayan Witthaya School 

1. บทนำ
การศึกษาในปจจุบันถือวาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประชาชนสวนใหญในสังคมใหความสำคัญ

และใหความสนใจเกี่ยวกับระบบของการศึกษาอยางมาก มนุษยในวัยเรียนศึกษาเลาเรียนเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูความสามารถ 
และประสบการณเพื่อเตรียมพรอมเขาสูวัยทำงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือท่ีชวยใหองคกรหรือบริษัทเช่ือมั่นในตัวผูสมัครงานไดใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งการศึกษาเปนเครื่องมือท่ีจะสรางคนใหมีความรู ความสามารถนำไปใชในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดเลี้ยง
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ดูตนเองและครอบครัว รูเทาทันโลก และอยูในสังคมไดโดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบ ผูปกครองและนักเรียนจึงใหความสำคัญกับ
สถาบันการศึกษามากขึ้น และสถาบันการศึกษาในปจจุบันมีการกอตั้งเพิ่มมากขึ้นจากแตกอนอยางเห็นไดชัดทั้งภาครัฐบาล
และภาคเอกชน นักเรียนจึงมีตัวเลือกเพ่ิมมากข้ึนในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอสงผลใหสถาบันการศึกษาเกิดการแขงขันกัน
มากข้ึนตามไปดวย อีกทั้งรัฐบาลมีการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือระบบของการศึกษาไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนรากฐานของ
การดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในสังคมปจจุบัน แตขอมูลจากสำนักงานสถิติแหงชาติ (2563) พบวา จำนวนและ
สัดสวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุมอายุในวัยเด็ก จากป พ.ศ. 2558–2562 มีแนวโนมลดลงทุกป ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จำนวนและสัดสวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุมอายุในวัยเด็ก จากป พ.ศ. 2558 – 2562 
ป พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) 11,557,397 11,433,331 11,304,871 11,153,397 10,947,179 

จำนวนลดลง (คน) 124,066 128,460 151,474 206,218 

จำนวนลดลง (%) 1.07 1.14 1.35 1.89 
ที่มา: สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2563 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา จำนวนประชากรในวัยเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด - 14 ป มีจำนวนลดลง และอาจมี
แนวโนมการลดลงในอนาคตอยางตอเนื่อง โดยทีมขาวเศรษฐกิจของไทยรัฐออนไลน ไดมีการวิเคราะหไววา ในป 2583 หรืออีก 
20 ปขางหนา จะมีแนวโนมประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด - 14 ป) ลดลงเหลือประมาณ 8.4 ลานคน (ไทยรัฐออนไลน, 2563) 
จากขอมูลดังกลาว อาจสงผลใหสถานศึกษาอาจประสบปญหาผูเรียนนอยลง และอาจตองปดโรงเรียนในท่ีสุดลง  

โรงเรียนภัทรญาณวิทยาเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครปฐม 
ที่ไดรางวัลพระราชทานในป พ.ศ. 2548 และไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในป พ.ศ. 2550 ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนตนแบบในฝนรุนที่ 1 ในป พ.ศ. 2558 และมีจุดเดนที่แตกตางกวา
โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป ดวยการเปดรับนักเรียนที่บกพรองทางรางกายและสมอง  แตถึงแมวาจะมีรางวัลเปนการ            
การันตีความมีคุณภาพทางการศึกษา แตก็ไมไดหมายความวา จะทำใหนักเรียนหรือผูปกครองมีความเช่ือมั่นกับโรงเรียน     
ภัทรญาณวิทยาได ดวยเหตุนี้ ทำใหโรงเรียนตองพัฒนาดวยวิธีทางการตลาดควบคูไปดวยเพื่อเปนขอมูลอีกดานหนึ่งในการ
พัฒนาองคกร สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีจำนวนผูศึกษาลดลงใน
อนาคต  

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจเรื่องปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ซึ่งประโยชนที่ไดจะนำมาใชในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนการแนะ
แนวเพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในโรงเรียนภัทรญาณวิทยาตอไป 
2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจเขาศึกษาตอระดบัมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. สมมติฐานการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษาในปจจุบัน เกรดเฉลี่ยสะสม และรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยาแตกตางกัน  
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4. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ผูวิจัยประยุกตแนวคิดที่เกี่ยวของเพ่ือใหสามารถตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานของงานวิจัย 
ดังนี ้

4.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับสวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 7 P ของฟลลิปคอตเลอร (Kotler, 2003) 

ไดแก 1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดานราคา 3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 4. ดานสงเสริมการตลาด 5. ดานบุคคลหรือพนักงาน 
6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 7. ดานกระบวนการ

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จำลอง สุริวงค และนันทิยา นอยจันทร (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให

บุตรหลานของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา  ระดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน เอกชนในจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยรายดานทั้ง 7 ดาน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียนสูงสุด
ลงมา ไดแก 1) ดานแนวทางการจัดการเรียน การสอน 2) ดานมาตรฐานของสถานศึกษา 3) ดานสภาพแวดลอม 4) ดาน
ผูบริหารสถานศึกษา 5) ดานการเดินทาง 6) ดานคาใชจายของผูปกครอง และ 7) ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา ตามลำดับ 

กาญจนา มักเชียว (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาใน
โรงเรียนโชติกาญจน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรือ่งการตัดสินใจศึกษา
ตอตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ความสัมพันธของ
เด็กในปกครอง และจำนวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแลที่แตกตางกันไมมีความแตกตางกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา สวน
เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความแตกตางในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา 

สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไมมี
ความแตกตางกันในเร่ืองการตัดสินใจศึกษาตอ สวนเพศ ระดับการศึกษา อายุ ความสัมพันธของเด็กในปกครอง และจำนวน
เด็กนักเรียนที่มีภาระดูแลที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันในเรื่องการตัดสิ ในใจเลือกศึกษาตอของกลุมผูปกครอง ระดับช้ัน
การศึกษาท่ีแตกตางกันมีมีความแตกตางกันในเรื่องการตัดสินใจศึกษาตอ สวนเพศที่แตกตางกันมีความแตกตางกันในเรื่องการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอของกลุมนักเรียน 

5. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินงานวิจัยดังน้ี 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 273 คน และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน 133 คน รวม 406 คน คำนวณตัวอยางได 202 คน (Yamane, 1967) สุมตัวอยางดวยวิธีการแบง
ช้ันภูมิดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรและจำนวนตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
ระดับชั้น ประชากร (คน) ตัวอยาง (คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 273 136 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 133 66 

รวม 406 202 
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ที่มา: งานทะเบียน โรงเรียนภัทรญาณ, 2560 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือท่ีใชในการแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 3 ตอน 

5.2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ขอ ไดแก เพศ ระดับการศึกษาในปจจุบัน เกรดเฉลี่ย
สะสม และรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน เปนคำถามปลายปดใหเลือกตอบ 

5.2.2 แบบวัดระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ไดแก ดานภาพลักษณของโรงเรียน (Product) ดานคาธรรมเนียมการเรียน (Price) ดานทำเลที่ตั้ง
ของโรงเรียน (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน (Process) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใหเลือกตอบ คือ นอยที่สุด นอย ปาน
กลาง มาก และมากท่ีสุด 

5.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคำถามปลายเปดใหเขียนตอบ 

5.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนำเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
5.3.1 นำแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและสถิติจำนวน 3 คน ตรวจความเท่ียงตรง

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคำถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถามวิจัย  โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-

1.00 
5.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป

ทำการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเช่ือมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทาง
การตลาด มีคาเทากับ 0.96  

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
5.4 วิธีการเก็บขอมูล 
     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม จากกลุม

ตัวอยางดวยจนครบจำนวนตาม 202 คน โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูวิจัยจะคอยแนะนำการตอบ
ในกรณีที่ผูตอบแบบไมสอบไมเขาใจคำถามและวิธีการตอบแบบสอบถาม  

5.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
     ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ 2562 

5.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

5.6.1. การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

5.6.2. การเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 
4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยใชการทดสอบแบบ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
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เดียว (One -way analysis of variance) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคู โดยใชสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
6. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1. ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 ของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X =4.60) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานภาพลักษณ
ของโรงเรียน (X =4.70) อยูในระดับมากที่สุด ดานคาธรรมเนียมการเรียน (X =4.84) อยูในระดับมากที่สุด ดานทำเลท่ีตั้ง
ของโรงเรียน (X =4.59) อยูในระดับมากท่ีสุด ดานบุคลากร (X =4.48) อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด (X =

4.47) อยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (X =4.42) อยูในระดับมาก และดานลักษณะทางกายภาพ
(X =4.68) อยูในระดับมากท่ีสุด

2. การเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปผลไดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่  1 และ 4 ของ 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาในปจจุบัน และเกรดเฉลี่ย แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัย
ที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน และรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยาไมแตกตางกัน 

7. อภิปรายผล
1. ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของ

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของจำลอง สุริวงค และนันทิยา นอยจันทร 
(2559) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดพิจิตร ซึ่งอภิปรายไดวา การบริหารจัดการเกี่ยวกับปจจัยของสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียนภัทรญาณมี

สวนประสมทางการตลาด 
เพศ ระดับการศึกษา 

ในปจจุบัน 
เกรดเฉลี่ยสะสม รายไดครอบครัว

เฉล่ียตอเดือน 
t Sig t Sig F Sig F Sig 

ดานภาพลักษณของโรงเรียน  7.148* .000 4.660* .000 43.731* .000 2.516 .114 

ดานคาธรรมเนียมการเรียน  3.341* .001 1.440 .152 18.002* .000 11.624* .001 

ดานทำเลท่ีตั้งของโรงเรียน -1.228 .221 -1.068 .287 511.252* .003 24.652* .000 

ดานการสงเสริมการตลาด   -3.503* .001 -3.382* .001 6.123* .003 .059 .809 

ดานบุคลากร  12.666* .000 8.048* .000 322.273* .000 6.235* .013 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.260* .002 4.415* .000 92.486* .000 126.803* .000 
ดานลักษณะทางกายภาพ  5.772* .000 2.468* .014 489.374* .000 1.013 .315 

ภาพรวม 6.274* .000 3.340* .001 40.211* .000 .058 .810 
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ประสิทธิภาพคอนขางมาก ซึ่งเห็นไดจากระดับความคิดเห็นของดานคาธรรมเนียมการเรียน ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานทำเลที่ตั้งของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ และดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลำดับ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
2.1  นักเรียนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน ยกเวนดานทำเลที่ตั้งของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา มักเชียว (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา เพศแตกตางกันมีความคิดเห็นในเรื่องการตัดสินใจศึกษาตอตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน อภิปรายไดวา แตละเพศมีความแตกตางกัน โดยเพศหญิงเปนเพศที่มีความละเอียดออน มีความจดจำคอนขางดี 
และมีความถนัดดานงานฝมือ ซึ่งแตกตางจากเพศชายมีความถนัดดานการคำนวณ และมีการเคลื่อนไหวไดดีกวาเพศหญิง จาก
ลักษณะดังกลาว จึงทำใหเห็นไดวา แตละเพศมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเหตุผลท่ีทำใหมีความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดตางกันดวย  

2.2  นักเรียนที่มีระดับการศึกษาในปจจุบันแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนดานคาธรรมเนียมการเรียน แลดานทำเลที่ตั้งของโรงเรียน อภิปรายไดวา นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 อาจมีความแตกตางกันในดานอายุ และวุฒิภาวะ จึงทำใหมีความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดตางกันดวย  

2.3  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานทุกดาน อภิปรายไดวา นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยแตกตางกันอาจมีลกัษณะนิสัย และความสนใจแตกตางกัน จึงสงผลใหมี
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานตางกันดวย  

2.4  นักเรียนที่มีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาไมแตกตางกัน ยกเวนดานภาพลักษณของ
โรงเรียน ดานการสงเสริมการตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ (2560) 
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
  8.1.1 ผลการวิจัยทำใหทราบวา ระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ควรรักษามาตรฐานดังกลาวไว โดยมีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
ตรวจสอบผลการบริหารงานของโรงเรียน หากผลการสำรวจความคิดเห็นมีระดับที่ลดลง จะไดดำเนินการแกไขไดทันทวงที 
เพราะหากระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่สูง สงผลใหนักศึกษาเดิมเกิดความพึงพอใจกับการบริหารงานของโรงเรียน นักเรียน
กลุมดังกลาวจะสามารถบอกตอหรือแนะนำใหรุนตอไป ซึ่งอาจเปนเหตุผลหน่ึงในการตัดสินใจเลือกเรียนตอกับโรงเรียนภัทร
ญาณวิทยา 
  8.1.2 ผลการวิจัยทำใหทราบวา นักเรียนที่มีเพศ ระดับการศึกษาในปจจุบัน และเกรดเฉลี่ย แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จึงควรบริหารจัดการ
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โรงเรียนในปจจัยสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน โดย
การศึกษาความตองการของนักเรียนในแตละประเภทและนำมาประยุกตกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโรงเรียน หรือ
การเชิญตัวแทนนักเรียนในแตละปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันใหมีสวนรวมในการวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนตามปจจัย
สวนประสมทางการตลาด โรงเรียนอาจตองการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุนเหมาะกับความตองการของผูเรียนท่ีแตกตางกัน 
ก็อาจจะสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได   

  8.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
             8.2.1 ผูที่สนใจสามารถนำแนวคิดจากงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชดวยการเปลี่ยนตัวแปรอิสระอื่น ๆ เชน 

คุณภาพบริการของโรงเรียน คุณคาตราสินคา เปนตน วาสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 และป
ที่ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา หรือไม  

      8.2.2 งานวิจัยดังกลาวศึกษาเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของรัฐ หากผูที่สนใจจะตอยอดงานในเชิงการเปรียบเทียบ
โรงเรียนเอกชน ก็อาจจะไดขอคนพบท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึน  
9. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม  2) เพื่อวัด
ประสิทธิภาพชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม  รูปแบบวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ประชากรคือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวในตำบลบางแขม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวจำนวน 6 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑการคัดเลือก ไดแก การเปนเจาของฟารม มี
ประสบการณมากกวา 2 ปขึ้นไป และมีพื้นที่ในการเลี้ยงกุง 2 ไรขึ้นไป เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) วิเคราะหขอมูลโดยการการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การจัดระเบียบขอมูล (Data 

Organizing) การแสดงขอมูล (Data Display) และผลการวิจัยพบวา  

ผลการวิจัยพบวา 1) เกษตรกรผูเลี้ยงกุงมีการจัดจำหนายกุงขาวเพียงชองทางออฟไลนชองทางเดียว และ 2) ชอง
ทางการจัดจำหนายออฟไลนมีประสิทธิภาพมากกวาชองทางการจัดจำหนายออนไลน เพราะมีประสิทธิภาพในการขนสงและ
การกระจายสินคามากกวาการขายผานชองทางออนไลนโดยที่เกษตรกรไมตองจัดเก็บกุงไวหรือกักตุนกุงไวขายสำหรับออนไลน
เพราะกุงเปนสินคาอายุสั้น ถึงแมการไหลของสินคา  (Product flow) แบบออฟไลนจะมีสายที่ยาวกวาออนไลนแต
ประสิทธิภาพของสินคาแบบออฟไลนมีความตอเนื่องและสม่ำเสมอมากกวาสินคาแบบออนไลน จากการวิเคราะหสวอต (Swot 

Analysis) พบวาจุดแข็งของเกษตรกร คือ มีกลุมลูกคาที่แนนอน จุดออน คือ มีรายไดชองทางเดียว การขาดองคความรูใหม ๆ 
ในการขายกุง โอกาส คือ มีหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือและสนับสนุน อุปสรรค คือ เศรษฐกิจชะลอตัว และการถูกกด
ราคาจากพอคาคนกลาง 

คำสำคัญ: เกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว, การตลาดออฟไลน 
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Abstract 

The objective of this research is to 1) to study the marketing channel for the white shrimp 

business in Nakhon Pathom Province 2) to measure the marketing efficiency of the white shrimp business 

in Nakhon Pathom Province The research model is a qualitative research. The population is white shrimp 

farmers in Bang Khaem subdistrict. Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province Sample 

Were 6 white shrimp farmers using specific selection methods. There are selection criteria which are the 

owner of the farm Have more than 2 years of experience and have an area of 2 rai or more in shrimp 

farming. Data were collected using Structured Interview, data analysis by Content Analysis, Data 

Organizing. Data display and the results show that 

The results showed that 1 )  Shrimp farmers have only distributed one white shrimp channel 

offline channels and 2) Offline distribution channels are more effective than online distribution channels. 

Because it is more efficient in transportation and distribution than online sales, farmers do not need to 

store shrimp or store shrimp for sale online because shrimp is a short-lived product. Although offline 

product flows have longer lines than online, the offline product performance is more consistent and 

consistent than online products. From the Swot Analysis, it is found that farmers' strengths are stable 

customer groups, weak points, single-channel income Lack of new knowledge in shrimp sales. Opportunity 

is that government agencies come to help and support the obstacles, namely the economic slowdown. 

And being pressured by middlemen 

Keywords: White shrimp farmers, Offline marketing 
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1. บทนำ 
ธุรกิจกุงในประเทศไทยมีความสำคัญกับธุรกิจ โดยเฉพาะกุงขาวลิโทพีเนียส แวนนาไม เปนสายพันธุกุงทะเลที่มีการ

เพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยกุงขาวเปน สัตวน้ำที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมากของไทย  
โดยมีการพัฒนาจากการทำนากุงธรรมชาติที่ใชพันธกุงที่มี อยูในน้ำทะเล ในระยะแรกมีการเลี้ยงเปนกุงกุลาดำ ตอมามีปญหา
เรื่องสายพันธุและโรค ทำใหเกษตรกรสวนใหญเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุงกุลาดำมาเปนกุงขาว  จากสถิติของสำนักงานสถิติกรม 
ประมงพบวาป พ.ศ. 2548 ปริมาณการผลิตกุงทะเลในพื้นที่ภาคใตมีสูงถึง 241,296 ตันคิดเปน 60.13% ของผลผลิตรวมท้ัง
ประเทศ โดยมีพื้นท่ีเลี้ยงกุงในเขตภาคใตอยูสูงถึง 211,696  ไรคิดเปน 47.15% ของพื้นที่เลี้ยงกุงทั้งหมด ผลผลิตสวนใหญของ
ประเทศรอยละ 93.33 % เปนกุงขาว อยางไรก็ตามผลผลิตของกุงก็ยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง มูลคาการสงออกในป 2550 มี
อัตราการ ขยายตัวถึง 5% มีมูลคาสูงถึง 62,004.97 ลานบาท (สมาคมแชเหยือกแข็ง, 2551) สถานการณ สงออกผลิตภัณฑกุง
ของการสงออกผลิตภัณฑกุงสวนใหญอยูในรูปกุงแชแข็งรองลงมาเปนกุงปรุงแตง และกุงแหงตามลำดับ ตลาดท่ีสำคัญ ไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน ปจจุบันไทย สามารถผลิตกุงได 5 แสนตันตอป ผลผลิตสวนใหญ 80% ใชเพื่อการ
สงออก สามารถสรางรายไดเขา ประเทศไดกวา 9 หมื่นลานบาท สงผลใหไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกกุงรวมถึง
ผลิตภัณฑแปร รูปใหญเปนอันดับ 1 ของโลกเหนือคูแขงอยางเวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย (สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร, 2553)  

ปจจัยหน่ึงที่สําคัญในการทําธุรกิจคือ ชองทางการตลาด (Marketing Channel) คือ กลุมบุคคลหรือองคการซึ่ง
ดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพื่ อให เกิดการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยัง ผูบริ โภคหรือผู ใชทางอุตสาหกรรม                       
(ธีราวรรณ จันทรมานนท, 2555) หรือความสัมพันธขององคการตางๆ ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสรางคุณคาให
เกิดขึ้นแกลูกคาหนาที่ หรือกิจกรรมของชองทางการจัดจําหนาย (Stern, El-Ansary, and Coughlan, 1996 : 10) เมื่อผลิต
สินคาออก มาแลวพรอมที่จะกระจายสินคาเขาสูตลาด โดยเลือกชองทางการจําหนายใหเหมาะสมและดีที่สุด สําหรับสินคา 
ลักษณะของชองทางการจําหนายอาจกําหนดรูปแบบใหเปนชองทางการจําหนายแบบออฟไลน (Offline Channel) กับ
ชองทางการจําหนายแบบออนไลน (Online Channel) ซึ่งในปจจุบันพบวาการตลาดออฟไลน นิยมใชชองทางการทํา
การตลาดแบบเกา เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ประกาศ ทีอ่าจจะเปนการทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่น้ันๆ เนน
ไปท่ีการสื่อสารทางเดียว โดยปจจุบันการตลาดออนไลน เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ ผูบริโภคหรือ The 

New Customer Journey นิยมเลือกใชกันอยางแพรหลาย จากการใชสื่อออนไลนตางๆ อยาง Facebook และ Website ใน
การโปรโมทสินคาหรือสรางการรับรูในตัวสินคาใหเกิดความสนใจ จนเกิดการอยากซ้ืออยากเห็นสินคาของจริงจนนำไปสูการ
เลือกดูและซื้อขายสินคาผานหนารานคาออฟไลนในที่สุด และประเด็นปญหาที่พบในธุรกิจกุง คือ ราคาของกุงตกหรือราคาถูก
ลง ทั้งนี้เกิดจากเศรษฐกิจโลกและตลาดสงออกหลักของไทยเกิดการชะลอตัว และคูแขงทางการคา ทำใหไทยเสียสวนแบงทาง
การคา จึงทำใหเกษตรกรตองปรับตัวดวยวิธีการเพิ่มชองทางการจัดจำหนายและหาตลาดสงออกใหม เพื่อใหสอดรับกับปญหา
ที่เกิดขึ้น ประเด็นปญหาตอมาคือ ชองทางการจัดจำหนายหลักในปจจุบันเปนการขายออฟไลนที่ขายผานพอคาคนกลางทำให
ผูผลิตกับ ผูบริโภคไมไดเจอกันโดยตรงและอาจมีการโกงราคากุง 

ดังน้ันจากประเด็นปญหาขางตน จึงนำมาสูการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาว
จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการสรางรายไดและเพิ่มทางเลือกในการทำธุรกิจกุงขาวใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจธุรกิจ
การคากุงขาวในอนาคตตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการทำวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม 
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3. วรรณกรรมและทฤษฏีที่เก่ียวของ
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

 ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler) (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถจัดการไดซึ่งกิจการประสมประสานเคร่ืองมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจและ
ความตองการใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาดประกอบดวยหลายสิ่งหลายอยางท่ีกิจการใชเพื่อใหมี
ความสามารถโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวาคือ 
“4Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวของกับ การโฆษณา
(Advertising) ประชาสัมพันธและการใหขาวสาร(Public Relations and Publicity) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 

Selling)การสงเสริมการขาย(Sales Promotion) และการตลาดทางตรง(Direct Marketing)โดยองคกรหรือธุรกิจใชในการโนม
นาวใจ การชักจูง ลูกคา การสื่อสารเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ (Philip Kotler and Gary 

Armstrong, 2012) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อติดตอสื่อสารทำใหสินคาและบริการจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคใหมากท่ีสุด และ
รวดเร็วท่ีสุด มีผลกำไรตามที่ธุรกิจนั้นตองการ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2557) 

3.3 แนวคิดการวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) 

โดย SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสำหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยบริหารกำหนด จุดแข็งและ
จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ        
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) สอดคลองกับสมคิด บางโม (2552) ที่กลาววา การวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis) เปน
เครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน  โอกาส และ อุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวา
องคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 รสสุคนธ แยมทองคำ และคณะ (2561) ไดทำการศึกษาโครงการแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสินคา

เกษตรปลอดภัยแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมและการรับรูเกี่ยวกับสินคา
เกษตรปลอดภัยสวนใหญรับรูขอมูลจากสื่อโทรทัศนและรูปแบบตลาดเปนแบบตลาดเดิมและสรุปแนวทางโดยใชกลยุทธทาง
การตลาด 4P  

  รัชนีกร ปญญา (2560) ไดทำการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดสินคาเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม ใหมี
ศักยภาพการแขงขันในอาเซียน ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรมีจุดแข็งคือ มีความเช่ียวชาญในดานการผลิต การตลาด บัญชี   
และการประชาสัมพันธ มีจุดออนคือ ยังไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได มีโอกาสที่สำคัญคือ มีหนวยงานท่ีคอยชวยเหลือ 
และอุปสรรคที่สำคัญคือ มีการแขงขันกันในพ้ืนท่ีสูง 

อารดา เทพณรงค (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลสำเร็จตอการลงทุนเลี้ยงกุงกามกราม: กรณีศึกษาอำเภอปลา
มา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาธุรกิจการเลี้ยงกุงกามกรามเปนธุรกิจตนน้ำในระบบอุตสาหกรรมเปนสวนท่ีมีอำนาจใน
การตอรองต่ำที่สุด ซึ่งสงผลใหมูลคาผลตอบแทนที่ไดรับในการดำเนินธุรกิจมีผลกำไรท่ีนอยตามไปดวย และผลประโยชนสวน
ใหญจะตกเปนของพอคาคนกลาง/แพกุง จากผลการวิเคราะหสภาพการณตางๆ เกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามสามารถเพิ่มมูลคา
ใหกับธุรกิจไดจากการใชจุดแข็งที่มีในการแขงขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเปนสวนสำคัญ
ในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและสรางมาตรฐานในการสงออกใหกับผลผลิตกุงกามกรามของเกษตรกรไทยไดขณะเดียวกันเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ดีสามารถชวยใหการกระจายขอมูลเปนไปไดอยางราบรื่นและทั่วถึงจะทำใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามสามารถ
เขาถึงและเขาใจผูบริโภคไดดีมากขึ้น 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาว ในพื้นที่ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ประชากรที่จะศึกษาครั้งน้ี ไดแก เกษตรกรธุรกิจกุงขาวท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร  จากกรมประมงประจำจังหวัด
นครปฐมจำนวน 26 ราย  โดยผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการสัมภาษณไดแก การเปนเจาของฟารม มีประสบการณมากกวา 2 ป
ขึ้นไป และมีพื้นที่ในการเลี้ยงกุง 2 ไรขึ้นไป มีเกษตรกรเพียง 6 ราย ที่ผานเกณฑที่ผูวิจัยกำหนด โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) การหาคุณภาพเครื่องมือใชวิธีการตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสามเสา 
สุภางค จันทวานิช (2554) โดยผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานตรวจสอบ  
เนื้อหาของคำถามการสัมภาษณ เพื่อหาขอบกพรองและนำไปแกไข วิเคราะหขอมูลโดยการการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis) การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) การแสดงขอมูล (Data Display) และสรุปผลการวิจัย  

 

5. ผลการวิจัย / สรุปผลการวิจัย  
5.1.1  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 พบวาชองทางการตลาดเกษตรกรสวนใหญจำหนายกุงผานชองทาง

ออฟไลน เพราะวากุงเปนสัตวน้ำที่มีรอบอายุของการเลี้ยงหรือการเลี้ยงตามรอบฤดู (ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมด 4 เดือน) จึง
ไมเหมาะสมสำหรับการขายแบบออนไลน และอีกสาเหตุที่สำคัญคือเกษตรกรไมมีความรูเกี่ยวกับการตลาดออนไลนหรือการนำ
เทคโนโลยีเขามาชวยในการขาย โดยชองทางการขายแบบออฟไลนท่ีเกษตรกรสงถึงตลาดคาสง ตลาดคาสงสงถึงผูคาปลีก ผูคา
ปลีกสงถึงผูบริโภค เปรียบเทียบกับการขายแบบออนไลนท่ีเกษตรกรสงถึงตัวแทนการขนสง ตัวแทนการขนสงสงถึงผูบริโภค ซึ่ง
เกษตรกรกุงขาวใชชองทางการจัดจำหนายแบบออฟไลนมากกวา ทั้งนี้เกิดจากมีการกระจายสินคาไดครอบคลุมและทั่วถึง
มากกวาการขายแบบออนไลนท่ีสามารถสงไดในพื้นท่ีที่จำกัดเทานั้น  

 

 
     ภาพท่ี 1 ชองทางการตลาดแบบออฟไลนและชองทางการตลาดแบบออนไลน 
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5.1.2  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 พบวาการวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดเกษตรกรสวนใหญขายกุง
ขาวผานชองทางการจัดจำหนายออฟไลนมีความประสิทธิภาพในการขนสงและการกระจายสินคามากกวาการขายผานชองทาง
ออนไลน โดยที่เกษตรกรไมตองจัดเก็บกุงขาวไว หรือกักตุนกุงไวขายสำหรับออนไลน เพราะกุงเปนสินคาอายุสั้น ถึงแมการไหล
ของสินคา (Product flow) แบบออฟไลนจะมีสายที่ยาวกวาออนไลนแตประสิทธิภาพของไหลสินคาแบบออฟไลนมีความ
ตอเนื่องและสม่ำเสมอมากกวาสำหรับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว 

และจากการวิเคราะห SWOT Analysis และ SWOT Matrix ของเกษตรกรผูเลีย้งกุงขาว ตำบลบางแขม อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม พบวา 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT Analysis ของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

STRENGTH (จุดแข็ง) WEAKNESS (จุดออน) 
1. อาศัยประสบการณขายจากรุนสูรุน
2. มีกลุมลูกคาที่แนนอน
3. ไมจำกดัจำนวนในการขาย
4. มีพอคาคนกลางมารับซ้ือ

1. มีชองทางการจัดหนายชองทางเดียว
2. ขาดองคความรูใหม
3. มีตนทุนสูง

OPPORTUNITY (โอกาส) THREATS (อุปสรรค) 
1. มีหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือและสนับสนุน
2. มีความนาเช่ือถือ
3. การสงออกไปตางประเทศ

1. เศรษฐกิจชะลอตัว
2. การถูกกดราคาจากพอคา
3. ราคาที่ผันผวน

จากผลการการวิเคราะห SWOT Analysis สามารถนำมาวางแผนกลยุทธ  SWOT Matrix ไดดังนี้ 
1) กลยุทธการบริหารเชิงรุก (SO Strategy)

 สามารถขยายฐานการผลิตและขยายฐานลูกคาเพิ่มข้ึนผนวกกับมีหนวยงานราชการเขามาชวยเหลือพรอมกับ
เกษตรกรที่ตองการศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับการตลาดออฟไลน  

2) กลยุทธการบริหารเชิงแกไข (WO Strategy)

ตองมีหนวยราชการเขามาใหความชวยเหลือเกษตรและใหความรูหรือองคความรูใหมๆ เชน การลดตนทุนในการเลี้ยง
กุงเปนตน 

3) กลยุทธการบริหารเชิงรับ (WT Strategy)

การรวมกลุมกันของเกษตรผูเลี้ยงกุงเพื่อใหมีอำนาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือแพกุง เปนตน เพื่อแกไข
ปญหาและหลีกเลี่ยงกับอุปสรรคที่เปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได 

4) กลยุทธการบริหารเชิงปองกัน (ST Strategy)

การวางโครงสรางแนวทางการปรับตัวและรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจกุงขาวของเกษตรกรได 

6. อภปิรายผลการวิจัย
จากการวิจัยและวิเคราะหเรื่องแนวทางการพัฒนาชองทางการตลาดสำหรับธุรกิจกุงขาวจังหวัดนครปฐม  จาก

การศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1) ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวาการศึกษาชองทางการตลาดเกษตรกรสวนใหญจำหนายกุงผานชองทาง

ออฟไลน เพราะวากุงเปนสัตวน้ำที่มีรอบอายุของการเลี้ยงหรือการเลี้ยงตามรอบฤดู (ระยะเวลาในการเล้ียงทั้งหมด 4 เดือน) 
จึงไมเหมาะสมสำหรับการขายแบบออนไลนและอีกสาเหตุที่สำคัญคือเกษตรกรไมมีความรูเกี่ยวกับการตลาดออนไลนหรือการ
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นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย  รสสุคนธ  แยมทองคำ (2561) ที่ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาเปนรูปแบบ
ของตลาดเดิม เปนตลาดของผูจัดจำหนาย คือ ผานพอคาคนคนกลาง  โดยพอคาคนกลางจะรับสินคาเกษตรปลอดภัยจาก
เกษตรกรมาจำหนายทั้งปลีกและสง และมีบางสวนที่เปนตลาดผูผลิต คือ เกษตรกรเปนผูจำหนายเอง เชน ขายตามตลาดนัด 
และตลาดประจำจังหวัดหรือประจำอำเภอ ซึ่งถือเปนการตลาดแบบเดิมหรือตลาดออฟไลนนั่นเอง 

2) ผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวาการวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดเกษตรกรสวนใหญขายกุงขาว
ผานชองทางการจัดจำหนายออฟไลนมีความประสิทธิภาพในการขนสงและการกระจายสินคามากกวาการขายผานชองทาง
ออนไลน โดยที่เกษตรกรไมตองจัดเก็บกุงขาวไว หรือกักตุนกุงไวขายสำหรับออนไลน เพราะกุงเปนสินคาอายุสั้น ถึงแมการไหล
ของสินคา (Product flow) แบบออฟไลนจะมีสายที่ยาวกวาออนไลนแตประสิทธิภาพของไหลสินคาแบบออฟไลนมีความ
ตอเนื่องและสม่ำเสมอมากกวาสำหรับเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว และผลการวิเคราะห SWOT Analysis พบวา จุดออนของ 
เกษตรกรผูเลี้ยงกุง มีชองทางการจัดหนายชองทางเดียว และ ขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยี และตนทุนสูง ไมสามารถควบคุม
สินคาเกษตรใหมีคุณภาพอยางสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร ปญญา (2560) ท่ีทำการวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการตลาดสินคาเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม ใหมีศักยภาพการแขงขันในอาเซียนปที่ 2 พบวาการวิเคราะห SWOT 

Analysis ในดานจุดออน เกษตรกรยังไมมีความสามารถในการควบคุมปริมาณการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพอยาง
สม่ำเสมอ เชนเดียวกัน 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช
 7.1.1 ผลของการศึกษา พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาวในจังหวัดนครปฐมใชชองทางการตลาดแบบออฟไลน ในการจัด

จำหนาย ดังน้ันพาณิชยจังหวัดหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของควรใหการสงเสริมสนับสนุนหรือการใหความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ทำตลาดแบบออฟไลนใหกับกลุมเกษตรกรที่มากขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานตลาดออฟไลนท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.1.2 จากการศึกษา พบวาเกษตรกรยังไมเลือกใชชองทางการจัดจำหนายแบบออนไลน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรยังไม
มีความรูและความเขาใจทางดานเทคโนโลยีการทำตลาดแบบออนไลน ดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรจัดการอบรมการใหความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิตอลใหกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงขาว ท้ังนี้เพื่อการเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายใหกับกลุมเกษตรกรไดมากข้ึน 

7.2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 7.2.1. ควรมีการศึกษาท้ังหวงโซอุปทาน หรือ Supply Chain ที่เปนการศึกษาแบบตนน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะไดขอมูลที่
ละเอียดครบถวนและชัดเจน อันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยงกุงอยางยิ่ง 
 7.2.2. ควรมีการศึกษาสินคาเกษตร หรือสินคาสัตวน้ำ ในรูปแบบออฟไลน และออนไลน ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวาชอง
ทางการจัดจำหนายแบบไหนเหมาะสมสำหรับเกษตรกรนั้น ๆ 

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จไดดวยความชวยเหลือ และการสนับสนุนจากอาจารยที่ปรึกษา ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ   

และอาจารยนิตยา งามยิ่งยง เปนผูคอยใหคำปรึกษา  ขอเสนอแนะทางวิชาการ แนวทางการแกไข ปญหาตางๆ  ตลอดจนตรวจ
งานวิจัยใหแกผูจัดทำมาโดยตลอด ผูจัดทำงานวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปน อยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ดวย  
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การเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ญาดา สมิตัย1  อริสา จันทร1  นิตยา งามยิ่งยง2 และกนกพัชร กอประเสริฐ2 

1นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารยประจําสาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*arisajantorn41@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอไดเปรียบเสียบเปรียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิต
ผักปลอดสารพิษ และ 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผูบริโภค และวัดประสิทธิภาพของผูผลิตผักปลอด
สารพิษ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยการใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยและ
เชิงคุณภาพประกอบกัน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ จากการ
สัมภาษณกลุมเกษตรกรที่ผลิตกผักปลอดสารพิษ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ราย โดยการเก็บ
ขอมูลดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ) สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) จะ
ใชตัวอยางประชาชนผูบริโภคผักปลอดสารพิษ  จํานวน 384 คน ดวยความเช่ือมั่น 95% และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
โดยเลือกการสุมตัวอยางอยางงาย และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา 1) เกษตรกรมีกระบวนการในการผลิตผักปลอดสารพิษ สวนมากใชเวลาในการผลิตเฉลี่ย 25 -30 
วัน  สวนใหญจะทําการปลูกผักบุงมากท่ีสุด เพราะเปนผักที่มีการเจริญเติบโตไวกวาผักชนิดอื่น ๆ ทําการสงตลาดศรีเมือง 
จังหวัดราชบุรี เปนสวนใหญ และเลือกชองทางการตลาดออฟไลนทั้งหมด และ 2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุต่ํากวา 25 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (4Ps) โดยภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด (((((((( =4.46 ,S.D.=0.790) 
โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาด ((((( = 4.46, S.D.=0.790) ดานผลิตภัณฑ (((((  = 4.35, S.D.=0.643) ดาน
ราคา (((((((( = 4.30, S.D.= 0.666) และดานชองทางการจัดจําหนาย (((((( = 4.22, S.D.=0.708) ตามลําดับ และจากการวัด
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับสําคัญมากที่สุด (((((  = 4.38, S.D.=0.636) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดดานประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพิ่มมูลคา ( = 4.43, S.D.= 0.618) 
ดานประสิทธิภาพของผักปลอดภัย ((((( = 4.38, S.D.=0.636) และดานประสิทธิภาพดานการตลาด ((((( = 4.35, S.D.= 0.643)  

คําสําคัญ : ตลาดออนไลน, ตลาดออฟไลน, ผูผลิตผักปลอดสารพิษ 
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Abstract 

            The objective of this research is to 1) study the advantages of online and offline marketing 
channels of organic vegetable producers, and 2) study marketing mix factors (4Ps) of consumers and 
measure the effectiveness of manufacturers. Non-toxic vegetables Classified by personal factors By 
using Mixed Method Research, both research and qualitative research combined In qualitative research, 
the sample group used in this research is from interviews with farmers who produce organic vegetables. 
The samples were 5 structured interviews by using structured interview. The quantitative research 
(Quantitative research) will use a sample of 384 organic vegetable consumers with 95% confidence and 
collect data by using a simple random sampling. And analyze the data by using descriptive statistics 
such as frequency, percentage, mean and standard deviation 

The research found that 1) Farmers have a process to produce organic vegetables. Most of 
the time it takes to produce an average of 25-30 days, most of which are grown morning glory. Because 
it is a vegetable that is growing faster than other vegetables to deliver to Sri Muang market And select 
all offline marketing channels, and 2) to study consumer marketing mix factors (4Ps) and measure the 
effectiveness of organic vegetable producers. Classified by personal factors, most respondents are male. 
Under the age of 25 years, student / student career Have a lower education level than a bachelor's 
degree and have an income of less than 5,000 baht. Marketing mix factors Overall, found that 
Respondents ranked the highest level in marketing promotion (x  = 4.46, SD = 0.790) in products (x  = 
4.35, SD = 0.643) in terms of price (x  = 4.30, SD = 0.666) and Distribution channels (x  = 4.22, SD = 0.708) 
and measured from the performance measurement Overall, found that Was at the most important 
level (x  = 4.38, SD = 0.636). When considering each aspect, it was found that respondents value the 
highest level of technical efficiency in adding value (x  = 4.43, SD = 0.618 ) On the efficiency of safe 
vegetables (x  = 4.38, SD = 0.636) on the marketing efficiency (x  = 4.35, SD = 0.643) 

Keywords: online marketing, offline marketing, Organic Vegetable Manufacturers 

1. บทนํา

     เกษตรกรและผูบริโภคในปจจุบันกําลังหันมาสนใจและใหความสําคัญกับสุขภาพมากย่ิงขึ้นเพราะดวยสภาพแวดลอรอบตัว
ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงายจึงเปนผลใหผูคนพยายามหันมาใสใจสุขภาพและดูแลตัวเองมากข้ึน แตสวนใหญเกษตรกรหรือ 
ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตผักที่สวยงามไมมีรองรอยการทําลาย ของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทําใหเกษตรกรที่ปลูกผักปลอด
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สารพิษจะตองใชสารเคมีปองกันและกําจัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหผักที่สวยงามตามความตองการของผูบริโภค ใน
ตลาดเมื่อผูซื้อนํามาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ตกคางอยูในพืชผักนั้นได เพื่อเปนการแกไขเกษตรกรจึงไดหัน
มาทําการปลูกผักปลอดสารพิษโดยหลายคนเขาใจวา ผักปลอดสารพิษคือผักที่มีการผลิตโดยไมใชสารเคมี เพื่อใหผูบริโภค เห็น
วาการท่ีไมใชสารเคมีก็ทําใหผักดูนากิน เปนธรรมชาติเหมือนกันไดอยางปลอดภัยไรสารเคมีอีกดวย จึงทําใหปจจุบันเกษตรกร
จึงไดทําการตลาดเพื่อที่จะไดสงสินคาใหกับแมคาในตลาด สวนใหญเกษตรมักจะชอบใชการตลาดแบบออฟไลนมากกวา เพราะ 
การตลาดออฟไลน ผูบริโภคไดเห็นสินคาจริง ไดสัมผัสไมตองรอใหสินคามาถึง สามารถรอรับสินคาไดเลย ทําใหไมเสียเวลา 
และมีความสะดวกมากกวาการตลาดออนไลน (ผักปลอดสารพิษ, 2562)  

ปจจุบันเกษตรกรไดพบปญหาหลายอยางในการผลิตผักปลอดสารพิษ อาทิเชน ราคาสินคาที่มีการผันผวนอยูตลอดซึ่ง
นับวาเปนปญหาท่ีสงผลตอรายไดหลักของเกษตรกร สงผลตอการทําใหเกิดสภาวะทุนจม เกษตรกรขาดสภาพคลอง ไมมีเงิน
หมุนเวียนมาลงทุนในการทําการเกษตรรอบตอไป และยังมีฤดูกาลท่ีทําใหผักนั้นไมไดผลผลิตตามความตองการของลูกคาใน
ตลาดอีกดวย และยังพบปญหาท่ีหนักของเกษตรกรคือโรคและแมลงในศัตรูพืชทําใหผักนั้นดูไมนารับประทาน ผลผลิตไมได
ตรงตามตองการของผูโภคในตลาด ทําใหรายไดนอยลงหรืออาจจะไมไดเลย โดยปญหาที่พบในการทําการตลาดออนไลน ถา
ผลผลิตมีการเจริญเติบโตชา อาจจะทําใหผลผลิตสงใหกับลูกคาไมทันและมีคูแขงทางการคาเยอะ และปญหาท่ีพบในลาด
ออฟไลน คือเม่ือลูกคาไดเห็นสินคาแลว ถาผลผลิตนั้นดูไมนารับประทานลูกคาอาจจะไมซื้อหรือรับสินคาของเกษตรกร ทําให
มีความเสียหายมาก (ความสําคัญของพืชผักปลอดสารพิษ, 2014) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ี
ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาขอเปรียบเทียบการตลาดออนไลนและออฟไลนวาเกษตรกรน้ันได
ทําการตลาดแบบออนไลนหรือออฟไลนมากกวากัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดที่ผูบริโภคผักปลอดสารพิษให
ความสําคัญ ซ่ึงประโยชนจากงานวิจัยนี้จะสามารถสรางชองทางการจัดจําหนายผักปลอดสารพิษใหเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมาก
ที่สุด 
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาขอไดเปรียบเสียบเปรียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผักปลอดสารพิษ
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผูบริโภค และการวัดประสิทธิภาพของผูผลิตผักปลอดสารพิษ

โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. กรอบแนวคิด
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิด 
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของ

          4.1 แนวคิดทฤษฎีตลาดออนไลน (Online Marketing) 
 ณัฐวศา สุทธิธาดา (2559, หนา 24) การตลาดที่ใชอินเทอรเน็ตในการชวยประชาสัมพันธเปนการส่ือสารสองทาง 

เจาของบริษัทหรือเจาของกิจการพูดคุยกับลูกคาผานสื่อตาง ๆ ไดเชน E-mail, Line, Facebook, Instagram, Twitter  

การศึกษาเปรียบเทยีบชองทางการตลาดออนไลนและ
ออฟไลนของผูผลิตผักปลอดสารพิษ ตําบลโพรงมะเด่ือ 

อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ (product) 

- ราคา (price) 

- ชองทางการจัดจําหนาย (place) 

- การสงเสริมการตลาด (promotion) 

การวัดประสิทธิภาพ 
- ประสิทธิภาพของผักปลอดสารพิษ  

- ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพ่ิมมูลคา 
- ประสิทธิภาพดานการตลาด 
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4.2 แนวคิดทฤษฎีตลาดออฟไลน (Offline Marketing) 
 ณัฐวศา สุทธิธาดา (2559, หนา 25) กลาววาการทําตลาดออฟไลน เปนการตลาดท่ีไมมีการใชอินเทอรเน็ตเขามา

ชวยประชาสัมพันธเปนการส่ือสารดานเดียว โดยใชสื่ออื่นๆ แทน เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ วิทยุ ปายประกาศ การตลาด
ออฟไลน คือสื่อหรือชองทางการทําการตลาด แบบเกา เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ ซึ่งอาจจะเปนการทํา
การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่นั้น ๆ เนนไปที่การสื่อสารทางเดียว 

4.3 แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2535, หนา 2) กลาววาการตลาด คือกิจกรรมทั้งหมดของธุรกิจที่กําหนดขึ้นเพื่อที่จะ

วางแผน กําหนดราคา สงเสริมและจําหนาย คุณคาในผลิตภัณฑบริการและความคิดยังตลาดเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกรและแนวความคิดทางการตลาดเปนทัศนคติในทางธุรกิจที่ใหความสําคัญของการผลิต (Product Orientation) 
มาเปนแนวคิดที่ยอมรับลูกคาเปนผูมีความสําคัญเปนอันดับแรก (Customer Orientation) การวางแผนนโยบายและการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทจะตองจัดโดยมุงไปที่ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายแลวพยายามตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหเปนที่พอใจมากที่สุดเหนือคูแขงขัน 

คอตเลอร (2000) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววาเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกร
ใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมายเปนทฤษฎีที่นักการตลาดมักใชในการประกอบธุรกิจ  โดยมี ตัว
แปรการตลาดท่ีควบคุมได ทั้งทางดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจาหนาย และโปรโมชั่นเพื่อใชใหตอบสนองตอ
กลุมเปาหมาย ซึ่งเปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน       

4.4 แนวคิดทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาด 
 1. แนวคิดการผลิต (The Production Concept) การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงใชไดดีเมื่อมีความตองการซื้อ มากกวาความ

ตองการขาย และเนนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหตนทุนต่ําลง เพื่อขายสินคาในราคาต่ํากวาคูแขง  
 2.แนวคิดผลิตภัณฑ (The Product Concept) ผูบริโภคจะใหความสําคัญตอคุณภาพมากกวาราคา และใน

ขณะเดียวกัน ผูผลิตเองก็เนนไปที่การปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑอยูเสมอแนวคิดนี้ถือวาผูบริโภคชอบสินคาที่มีคุณภาพดีที่สุด  
 3 .แนวคิดการขาย (The Selling Concept) ตองมีการกระตุนการขายดวยวิธีการในลักษณะตาง ๆ เชน ลดแลก

แจกแถม เพื่อใหซื้อมากข้ึน  
 4 .แนวคิดมุงตลาด (The Marketing concept) เปนการผลิตแลวขาย แตแนวคิดมุงตลาดนี้ยึดหลัก มุงเนนลูกคา

และแสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูกคา การหาลูกคาใหเหมาะกับผลิตภัณฑแนวคิดการผลิตแนวคิดผลิตภัณฑ  
 5. แนวคิดทางดานลูกคา (The Customer concept) สวนแนวคิดทางดานลูกคาจะมุงเนนความตองการสวนตัว

เฉพาะลูกคาแตละราย เพื่อเสริมสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท (Lovelock and Wright, 2002)  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
วรวิทย เจตนาธรรมจิต (2552)  ท่ีไดศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผูบริโภค

ในเขตนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมระดับมาก ซึ่งดาน
การสงเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมในเรื่อง การลดราคาและการใหคําแนะนําของพนักงานขาย เชนเดียวกัน 

Luciana Lopes Souza Soares,Rosires Deliza and Silvana Pedroso Oliveira (2008) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความ
เขาใจของผูบริโภคบราซิลและการรับรูของผักอินทรียโดย ผลการศึกษาพบวา เพศหญิง และเพศชายที่อยูในสภาพแวดลอม
ตางกัน มีความสนใจในเรื่องอาหารสุขภาพ เชน ผักผลไมและผลิตภัณฑธรรมชาติไมแตกตางกัน 

พฤกษ ยิบมันตะสิริ (2543) เรื่องการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ ระบบและกระบวนการผลิตผัก
ปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม เปนวัยแรงงานที่มีประสบการณการเกษตรเปนอยางดี จึงสามารถบริหารจัดการการปลูกผัก
พื้นบานปลอดภัยใหมีคุณภาพและสรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว ผักที่นิยมปลูกและสงขายใหกับบริษัทที่มารับซ้ือสวนใหญ
เปนผักพื้นบาน ไดแก ผักบุงจีน โหระพา กะเพรามะรุม และตะไคร เปนตนระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษใน
จังหวัดเชียงใหมในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตผัก
ปลอดสารพิษที่คอนขางสูง และมีเกษตรกรบางครัวเรือนที่มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตผักปลอดสารพิษที่ต่ํา
กวาคาเฉลี่ย ทั้งนี้ผลการศึกษาความแตกตางที่เกิดขึ้นหรือ ชองวางระหวางการใชปจจัยการผลิต โดยการประมาณฟงกชันการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดกับการใชปจจัยการผลิตจริงของเกษตรกรนั้นสามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการปรับปรุง
และลดการใชปจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษใหกับเกษตรกร 
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนระเบียบวิธีการวิจัยแบบแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยปริมาณ ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) โดยเลือกจากกลุมเกษตรกร ตําบล
โพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 คน เกณฑในการเลือกกลุมเกษตรกรไดแก มีประสบการณในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษไมนอยกวา 5 ป และเปนเกษตรกรที่อยูในพื้นที่การวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structured Interview) ทําการเก็บขอมูลจนภาวะขอมูลอิ่มตัวจึงยุติการจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) การแบงประเภทขอมูล (Data Classification) การจัดระเบียบขอมูล(Data 
Organizing) การแสดงขอมูล (Data Display) และสรุปผล 

สําหรับการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชาชนผูบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตจังหวัด
นครปฐม ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชการหากลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากรตามสูตร  Cochran 
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, หนา 74) ซึ่งกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช
สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคา 0.968 จะไดตัวอยางจํานวนกลุมผูบริโภค 384 คน 
เก็บตัวอยางโดยการเลือกสุมตัวอยางอยางงาย และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร สถิติในการวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1) การเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลน พบวา มีบุคคลท่ีเกี่ยวของใน

ชองทางท้ังหมด 3 สวน ไดแก ผูผลิต (เกษตรกร) ชองทางการจัดจําหนายคือ Facebook (ซึ่งใชระบบอินเตอรเน็ตเขามาใน
การเชื่อมโยงระบบระหวางผูผลิตไปสูผูบริโภค) และผูบริโภค ซึ่งตลาดออนไลนเปนชองทางท่ีนิยมใชปจจุบันคือ โดยชองทางน้ี
ผูผลิต (เกษตรกร) ผูผลิตผักปลอดภัยตองมีความรูและเวลาในการใชระบบออนไลน สวนชองทางตลาดออฟไลน หรือตลาด
แบบด่ังเดิม พบวามีบุคคลท่ีเกี่ยวของในชองทาง 4 สวน ไดแก ผูผลิต (เกษตรกร) ตลาดศรีเมืองกับตลาดปฐมมงคล แมคาคน
กลางและผูบริโภค ซึ่งเปนชองทางในการกระจายสินคาจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค โดยผูผลิตหรือเกษตรกรไดผลิตผักปลอด
สารพิษ ไดเลือกจัดสงผักปลอดสารพิษใหแกตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี และตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนตลาด
ทางสินคาเกษตรที่ใหญและมีชื่อเสียง จึงทําใหมีโอกาสในการขายสูง ทั้งนี้สินคาเกษตรเปนสินคาที่มีอายุสั้น โดยการขายผาน
ตลาดออนไลนเกษตรกรจะตองใชความสามารถในการขายผักปลอดสารพิษที่ผลิตออกไดในแตละคร้ัง ใหหมดในเวลา
อันรวดเร็ว  ซึง่การขายผานชองทางตลาดออนไลนของเกษตรกรจึงไมเหมาะสมกับสินคาเกษตรผักปลอดภัย 

ชองทางการตลาดออฟไลน

ภาพที่ 1 ชองทางการตลาดออฟไลนและชองทางการตลาดออนไลนของผูผลิต เกษตรกร) ผูผลิตผักปลอดภัย 
ชองทางการตลาดออนไลน 

ภาพที่ 2 ชองทางการตลาดออนไลนและชองทางการตลาดออนไลนของผูผลิต เกษตรกร) ผูผลิตผักปลอดภัย 

6.2 วัตถุประสงคขอที่ 2) การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผูบริโภค และวัดประสิทธิภาพของ
ผูผลิตผักปลอดสารพิษ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.3 
รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 13.8 สวนใหญมีอายุระหวางตํ่ากวา 25 ปมีรอยละ 50.3 รองลงมาไดแกอายุระหวาง 
25-35 ป คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมา 36-45ป คิดเปนรอยละ 18.8 และ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.3 สวนใหญเปน
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 49.7รองลงมาเปนอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 22.9  รองลงมามีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 21.1 และรองลงมาอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 6.3 การศึกษาสูงสุดสวนใหญต่ํากวาปริญญา

ผูผลิต(เกษตรกร) 
ตลาดศรเีมืองกับตลาด

ปฐมมงคล แมคาคนกลาง ผูบริโภค 

ผูผลิต(เกษตรกร) 
ชองทางการจัดจําหนาย 

Facebook 
ผูบริโภค 
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ตรี คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาปริญญาตรีเทียบเทา คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาปริญญาโทคิดเปนรอยละ 2.1 รายได
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวางต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาไดแก 5 ,000-10,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 22.5 รอลงมาไดแก 10,000 -15,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.6 มากกวา 15,000 บาท เปนรอยละ 22.6  

ตารางท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจตอการศึกษาเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ประเด็นดานปจจัยทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.35 0.600 มากที่สุด 

2. ปจจัยดานราคา 4.30 0.666 มากที่สุด 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 4.22 0.708 มากที่สุด 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 4.46 0.790 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.33 0.691 มากที่สุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps)  โดยภาพรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.46, S.D.=0.790) รองลงมา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (  = 4.35, S.D.=0.643) 
รองลงมาปจจัยดานราคา ( = 4.30, S.D.= 0.666) และดานชองทางการจัดจําหนาย ( = 4.22, S.D.=0.708) ตามลําดับ 

และจากการวัดประสิทธิภาพของผูผลิตผักปลอดสารพิษ โดยภาพรวมพบวา อยู ในระดับสําคัญมากท่ีสุด (  = 4.38, 
S.D.=0.636) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการเพิ่มมูลคา ( = 4.43, S.D.= 0.618) รองลงมา ปจจัยดานประสิทธิภาพของผักปลอดภัย ( = 

4.38, S.D.=0.636) รองลงมา ปจจัยดานประสิทธิภาพดานการตลาด ( = 4.35, S.D.= 0.643) ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจตอการศึกษาเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลนและออฟไลนของผูผลิตผักปลอด
สารพิษ ประเด็นดานการวัดประสิทธิภาพ 

การวัดประสิทธิภาพ 5.0. ระดับความคิดเห็น 

1. ประสิทธภิาพของผักปลอดภัย 4.38 0.636 มากที่สุด 

2. ประสิทธภิาพทางเทคนิคในการเพิ่มมูลคา 4.43 0.618 มากที่สุด 

3. ประสิทธภิาพดานการตลาด 4.35 0.643 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.618 มากที่สุด 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาพบวา จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยทั้งหมดจํานวน 5 คน พบวา 

กระบวนการในการผลิตผักปลอดสารพิษ ใชระยะเวลาในการผลิตเฉล่ีย 25-30 วัน โดยปลูกผักบุงจีนมากที่สุด เพราะ
ผักบุงจีนเปนผักที่มีการเจริญเติบโตไวกวาผักชนิดอื่นๆ จึงไมเหมาะกับการขายออนไลนเพราะวาในชวงฤดูหนาวผักบุงใชเวลา
ในการเจริญเติบโตนานกวาในชวงฤดูรอน ใชเวลาในการเติบโตประมาณ 40-45 วัน เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษผัก
ปลอดสารพิษใชชองทางการจัดจําหนายแบบออฟไลนมากกวาออนไลน เพราะ การขายแบบออฟไลนคือในเห็นตัวสินคาจริง 
ไดรับรูราคาท่ีแนนอนมีการซื้อที่ไมยุงยาก ไดสินคาเลยในทันที ซึ่งคลองกับงานวิจัย ณัฐวศา  สุทธิธาดา (2559, หนา 25) 
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กลาววาการทําตลาดออฟไลน เปนการตลาดท่ีไมมีการใชอินเทอรเน็ตเขามาโดยกลุมลูกคาที่เสพสื่อออฟไลนเปนหลัก มักจะ
ชอบเลือกดู เลือกจับ สินคาจริงผานหนารานกอนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ไมวาจะเห็นตามรานคาทั่วไปแหลงซอปปง 

7.2 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศชาย รอยละ 56.30 อยูในระดับมาก ซึ่งสวนใหญ เพศชายมี
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษมากกวาเพศหญิง 43.7 ซึ่งถือเปนสัดสวนที่มีความใกลเคียงกันระหวางเพศชายและเพศ
หญิงซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Luciana Lopes Souza Soares,Rosires Deliza and Silvana Pedroso Oliveira 
(2008) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความเขาใจของผูบริโภคบราซิลและการรับรูของผักอินทรียโดยพบวา เพศหญิง และเพศชายที่อยูใน
สภาพแวดลอมตางกัน มีความสนใจในเร่ืองอาหารสุขภาพ เชน ผักผลไมและผลิตภัณฑธรรมชาติไมแตกตางกัน  

7.3 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการศึกษาเปรียบเทียบชองทางการตลาดออนไลน
และออฟไลนของผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในภาพรวมดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.46, S.D.=0.790) อยูในระดับมากท่ีสุด
ทั้งนี้เกิดจากการใหมีการจัดโปรโมช่ันของผักปลอดสารพิษใหกับลูกคาประจํา เชน การมีสวนลด และ การมีของแถมใหกับ
ลูกคาประจํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย วรวิทย เจตนาธรรมจิต (2552)  ทีไ่ดศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
ผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในดานสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวมระดับมาก ซึ่งดานการสงเสริมการตลาด มีการจัดกิจกรรมในเรื่อง การลดราคาและการใหคําแนะนําของ
พนักงานขาย เชนเดียวกัน 

7.4 ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของผูผลิตผักปลอดสารพิษ ในภาพรวม ปจจัยดานประสิทธิภาพทางเทคนิคใน
การเพิ่มมูลคา ( = 4.43, S.D.=0.618) อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เกิดจากการลดตนทุนในกระบวนการผลิต ทําอยางไรให
กระบวนการผลิตมีตนทุนท่ีต่ําและไดผลผลิตที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พฤกษ ยิบมันตะสิริ (2543) เร่ืองการสงเสริมการ
ผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม  เปนวัยแรงงานที่มี
ประสบการณการเกษตรเปนอยางดี จึงสามารถบริหารจัดการการปลูกผักพื้นบานปลอดภัยใหมีคุณภาพและสรางรายไดเสริม
ใหแกครอบครัว ผักที่นิยมปลูกและสงขายใหกับบริษัทที่มารับซื้อสวนใหญเปนผักพื้นบาน ไดแก ผักบุงจีน โหระพา กะเพรา
มะรุม และตะไคร เปนตนระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม ในการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่ มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตผักปลอดสารพิษที่คอนขางสูง และมีเกษตรกรบาง
ครัวเรือนที่มีระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตผักปลอดสารพิษที่ต่ํากวาคาเฉล่ีย ทั้งนี้ผลการศึกษาความแตกตางที่
เกิดขึ้นหรือ ชองวางระหวางการใชปจจัยการผลิต โดยการประมาณฟงกชันการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดกับการใชปจจัยการ
ผลิตจริงของเกษตรกรนั้นสามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการปรับปรุงและลดการใชปจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหกับเกษตรกร 

8. ขอเสนอแนะวิจัย
8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนาการวิจัยไปใชประโยชน 

 8.1.1 ควรมีการเผยแพรผลงานใหกับการเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนําไปตอยอดและพัฒนาแผนธุรกิจ 
 8.1.2 ควรมีการทําวิจัยตอยอดในการพัฒนาแผนธุรกิจผักปลอดสารพิษโดยเพ่ิมขอบเขตใหครอบคลุมและ

กระจายพื้นที่ใหมากขึ้น 
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 8.2.1 ควรศึกษาปญหาของผักปลอดสารพิษของตลาดออนไลนและออฟไลน เพื่อทําการเปรียบเทียบวาชองทาง
ไหนที่พบปญหานอยกวาระหวางออนไลนกับออฟไลน 

8.2.2 ควรทําศึกษากลยุทธการทําตลาดของการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมใหผักปลอดสารพิษมีชองทาง
ในการประชาสัมพันธและผานสื่อดวยชองทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

9. กิตติกรรมประกาศ
การคนควาศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดความอนุเคราะหจาก อาจารยกนกพัชร กอประเสริฐ และอาจารยในสาขา

ธุรกิจระหวางประเทศที่ไดสละเวลามาใหคําแนะนําตาง ๆ ทําใหการศึกษาวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ ซึ่งผูทําการศึกษาวิจัย
ครัง้นี้ขอขอบพระคุณเรื่องความเคารพอยางสูง 
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สุดทายนี้ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอประกอบการรวมถึงผูที่
สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษโดยการนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแชงขัน    
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การลดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ 

กุลขนษิฐ วิรุฬหธนกฤษณ 

บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 
rainning_gift@hotmail.com  

บทคัดยอ 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางในการลดปญหาการเกิดหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของ
สินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหงานสินเช่ือ จํานวน 30 คน แบงออกเปนผูบริหารจํานวน 
10 คน และพนักงานวิเคราะหงานสินเช่ือจํานวน 20 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยผูวิจัยใชแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) ใน 
การวิเคราะหหาสาเหตุหลักและสาเหตุรองในการเกิดปญหา จากนั้นนําสาเหตุหลักและสาเหตุรองที่ไดมาจําแนกตามทฤษฏี 
7’s Model ของ McKinsey และนําแนวทางในการลดปญหาท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ 
มาจําแนกและสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) เพื่อใหไดแนวทางเลือกท่ีเสนอพรอมเหตุผล ผลการศึกษาพบวา 
สาเหตุของการเกิดหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา สรุปได 6 ขอ ดังนี้  
1) ธนาคารกําหนดเปาหมายการจายสินเช่ือ (Key Performance Indicator: KPI) ใหกับสาขาท่ัวประเทศ ทําใหพนักงาน
มุงเนนการจายสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา 2) ลูกคานําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค 3) พนักงานใหสินเช่ือไมตรง 
กับประเภทของธุรกิจ 4) พนักงานไมมีการตรวจสอบหรือควบคุมการใชเงินกูหลังการใหสินเช่ือ 5) ธนาคารไมมีเครื่องมือ 
หรือระบบในการแจงเตือนการคางชําระหน้ีเงินกู (Warning System) ของลูกคา 6) สภาพเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่ลูกคา
คาดคิด สวนแนวทางในการลดปญหาการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคล
ธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ คือ การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจายสินเช่ือ
ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ใหกับพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ เพื่อใหพนักงานใชเครื่องมือในการวิเคราะหสินเช่ือไดตรง 
กับประเภทธุรกิจ ตรงกับความตองการใชสินเช่ือของลูกคา และพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสินเช่ือของพนักงานให 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คําสําคัญ: หนี้ดอยคุณภาพ สินเชือ่เบิกเงินเกินบัญชี บุคคลธรรมดา 
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Reducing Non-Performing Loans (NPL) of overdraft loans in the natural 
person category Of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

head office. 
 

Goonkanit Wirunthanaklit 
 

Graduate school Management Faculty of Business Administration,  
University of the Thai Chamber of Commerce. 

rainning_gift@hotmail.com 
 

Abstract 
 
            The purpose of this research is to study the causes and reduce the problem of Non-Performing 
Loan (NPL) of overdraft loan (OD) in the natural person category of individual of the bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives Head office. The samples used in the study were 30 administrators and 
credit analysis staff, divided into 10 executives and 20 credit analysis staff. Selected by Purposive 
sampling Tools used in the study were structured interview forms then analyzed using a fishbone 
diagram for primary and secondary causes of problems. Then take the cause classified by 7’s McKinsey's 
Theory and use the guidelines for reducing the problems from the executive interviews and credits 
analysis staff to classify and create inductive conclusions In order to get the alternative guidelines 
proposed with a reason. The findings of this study were as follows: The causes of non-performing loans 
(NPL) of overdraft loans (OD) in the category of individual can be summarized as follows 1) The bank 
sets key performance indicator (KPI) for branch loans nationwide. Causing employees to focus on credit 
payments regardless of customer quality. 2) The customers misuse the loans. 3) The credit officers do 
not match the type of business. 4) The credit officers do not monitor or control the loans using after 
approvals. 5) The bank does not have tools or systems to alert loan repayment. 6) Economic conditions 
do not match the customer expecting. Guidelines for reducing non-performing loan (NPL) of overdraft 
loan (OD) in the natural person category of individual of the bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives Head office is providing training on knowledge of overdraft payment (OD) for credit analysis 
staff. Match the needs of customer using credit and develop credit analysis skills to be more effective. 
 
Keywords: Non-performing Loan, Overdraft, The natural person category 
 
1. บทนํา  
 

            ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวง 
การคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร ตลอดจน
สามารถใหบริการดานการเงินการธนาคาร และฝายสินเช่ือมีหนาที่ในการบริหารพอรตโฟลิโอดานสินเช่ือทั้งหมดของธนาคาร 
ทั้งหนี้ปกติและหนี้ดอยคุณภาพกอนเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPL) งานในฐานะเจาของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแนวทางแกไข รวมถึงการแจงเตือน (Warning) งานขับเคลื่อน 
กลยุทธการดําเนินงานดานการบริหารคุณภาพหนี้ งานกําหนดกลยุทธ มาตรการ วิธีการแกไขปญหาคุณภาพหนี้ งานวิเคราะห 
ทบทวน พัฒนากระบวนการ เครื่องมือในการปฏิบัติงานดานสินเช่ือ งานจัดทําฐานขอมูลลูกคา  งานขับเคลื่อนกลยุทธ 
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การดําเนินงานสินเช่ือโครงการสําคัญตามที่ธนาคารมอบหมาย 
            ปจจุบันธนาคารมีเงินรับฝาก 1,617,700 ลานบาท เงินใหสินเช่ือรวม 1,449,500 ลานบาท มีสินเช่ือดอยคุณภาพ 
(Non-Performing Loan: NPL) 55,500 ลานบาท ซึ่งสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เปนผลิตภัณฑสินเช่ือประเภทหนึ่ง 
ของธนาคาร เริ่มใหบริการใหป พ.ศ. 2556 และในป พ.ศ. 2561 มีหนี้ดอยคุณภาพ 843,167,707 บาท ซึ่งการเกิดหน้ี 
ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้นทําใหธนาคารอาจเผชิญกับผลกระทบ 3 ดาน คือ ดานการกันเงินสํารองตามอายุหนี้ ดานการเสียโอกาส  
ในการทําธุรกิจ เนื่องจากธนาคารตองกันเงินสํารองเปนจํานวนมาก ดานความนาเชื่อถือในการบริหารธุรกิจ 
           จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาผลิตภัณฑสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีเปนผลิตภัณฑใหมของธนาคารแตภายใน
ระยะเวลา 5 ป มีหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) เปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดศึกษาสาเหตุและแนวทางในการลดหนี้ดอยคุณภาพ 
(NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อนําความรูไปปรับปรุงและพัฒนาทักษะในการทํางานและ 
ธนาคารสามารถลดปญหาการเกิดหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (OD) ได 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

            2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา  
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ  
            2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการลดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคล 
ธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

            3.1 ประชากร  
                 ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือในคลัสเตอรสินเช่ือ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 จํานวน 250 คน 
            3.2 กลุมตัวอยาง  
                 ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือท่ีมีความรูและประสบการณดานการวิเคราะหสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี 
(OD) ประเภทบุคคลธรรมดาจํานวน 30 คน แบงเปนผูบริหารจํานวน 10 คน และพนักงานวิเคราะหสินเช่ือจํานวน 20 คน 
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
            3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

        ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และใชแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 
ในการวิเคราะหหาสาเหตุหลักและสาเหตุรอง จากนั้นจึงนําสาเหตุที่ไดมาวิเคราะหตามทฤษฏี 7’s Model ของ McKinsey 
            3.4 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
                 คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
โดยผูวิจัยนําตัวอยางแบบสัมภาษณใหผูที่มีความเช่ียวชาญดานการใหสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) จํานวน 2 ทาน 
ไดพิจารณาคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแบบสัมภาษณและนําไปทดลองสัมภาษณกลุม
ตัวอยางจํานวน 5 คน เพื่อทดสอบความเขาใจในประเด็นคําถามและเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชภาษา จากนั้นผูวิจัย 
ไดทดสอบความเชื่อม่ันดวยวิธีการถอดขอมูลจากการสัมภาษณแลวนําขอมูลดังกลาวใหกลุมตัวอยางอานเพ่ือยืนยันคําตอบของ 
ตนเองอีกครั้ง 
            3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

        3.5.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิที่อาจเปนสาเหตุในการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL)  

 ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ภายในธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
        3.5.2 ออกแบบแบบสัมภาษณ  

เนื้อหาในแบบสัมภาษณจะเปนลักษณะคําถามปลายปด (Close-ended) และคําถามปลายเปด (Open-
ended) และคําถามจะใชในการสัมภาษณเด่ียว เนือ้หาของคําถามจะตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อสอบถามผูบริหาร
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และพนักงานวิเคราะหสินเช่ือที่มีประสบการณเกี่ยวกับการวิเคราะหสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา 
โดยรายละเอียดในแบบสัมภาษณมี 3 สวน ดังนี ้ 

แบบสัมภาษณสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ป ร ะส บก า รณ ใ น ก า ร ทํ า ง า น  เ ป น คํ า ถ า ม ที่ กํ า ห น ด ใ ห เ ลื อ ก ต อบห รื อ คํ า ถ า ม ปล า ยป ด  ( Close-ended)  

แบบสัมภาษณสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุในการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกิน
บัญ ชี  (OD)  ประเภทบุคคลธรรมดา  โ ดยคํ าถามในการสั มภาษณจะ เปนคํ าถามปลาย เปด  ( Open-ended)  

แบบสัมภาษณสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางท่ีคาดวาจะสามารถลด
ปญหาการเกิดหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา โดยคําถามในการสัมภาษณ 
จะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended) 

        3.5.3 วิธีการสัมภาษณ  
ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือดวยตนเองและผูถูกสัมภาษณไมมีสวนรวม

ในการศึกษาครั้งนี้และไมเคยเห็นคําถามมากอน ผูวิจัยอานคําถามรอบแรกและเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสอบถามหากมี  
ขอสงสัย จากน้ันจึงเริ่มสัมภาษณและนําคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณมาบันทึกขอมูลลงบนคอมพิวเตอรโดยกําหนดตัวเลข 
เรียงอันดับ (Ordinal Scale) ของขอมูลตามการสัมภาษณกอนและหลัง 
            3.6 การวิเคราะหขอมูล 
                 ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ โดยนําประโยคหรือคําพูดที่ผูถูกสัมภาษณใหสัมภาษณซ้ํา ๆ  
มาวิเคราะหและสรุปขอมลูดวยวิธกีารเขียนบรรยายเชิงพรรณนาโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
                 แบบสัมภาษณสวนที่ 1 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาจําแนก เพื่อบรรยายลักษณะของบุคคลในกลุมตัวอยาง 
                 แบบสัมภาษณสวนท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือมาจําแนกโดยใช 
แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เพื่อใหทราบถึงสาเหตุหลักและสาเหตุรอง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาแบงประเภทของ 
ปญหาตามทฤษฏี 7’s Model ของ McKinsey 
                 แบบสัมภาษณสวนท่ี 3 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณ 
ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือมาจําแนกและสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) เพื่อใหไดแนวทางในการ 
ลดปญหาหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา 

4. ผลการวิจัย

            4.1 แบบสัมภาษณสวนที่ 1 ผูถูกสัมภาษณเปนเพศชาย จํานวน 19 คน มีอายุระหวาง 33-59 ป จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีจํานวน 5 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 14 คน มีประสบการณในการทํางานระหวาง 5 ป ถึงมากกวา 30 ป 
และผูถูกสัมภาษณเปนเพศหญิงจํานวน 11 คน มีอายุระหวาง 30-39 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 5 คน ระดับ 
ปริญญาโทจํานวน 6 คน  มีประสบการณในการทํางานระหวาง 5-10 ป  
            4.2 แบบสัมภาษณสวนที่ 2 สาเหตุในการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภท 
บคุคลธรรมดา จากการสัมภาษณพบวามี 6 สาเหตุ ดังนี ้ 

     4.2.1 ธนาคารกําหนดเปาหมายการจายสินเช่ือ (Key Performance Indicator: KPI) ใหกับสาขาท่ัวประเทศ  
ทําใหพนักงานมุงเนนการจายสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา โดยมีผูถูกสัมภาษณกลาวถึงประเด็นนี้เปนจํานวน 17 
คน ผูถูกสัมภาษณบางคนกลาววา “สาขาตองจายสินเชื่อใหไดตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด”  

     4.2.2 ลูกคานําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค มีผูถูกสัมภาษณกลาวถึงประเด็นนี้เปนจํานวน 12 คน ผูถูกสัมภาษณ
บางคนกลาววา “ลูกคาไมไดรับขอมูลที่ถูกตองจากพนักงานจึงนําเงินกูไปใชผิดประเภทจึงไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด”  
หรือ “ลูกคามีการนําเงินทุนหมนุเวียนไปใชเปนเงินลงทุนในกิจการทําใหขาดสภาพคลอง” 

    4.2.3 พนักงานใหสินเช่ือไมตรงกับประเภทของธุรกิจ เนื่องจากพนักงานไมมีความชํานาญในการวิเคราะห
สินเช่ือ จึงมีการจายสินเช่ือท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับธุรกิจที่ไมตองมีการสต็อคสินคา เชน ธุรกิจประเภทโรงแรม หองพัก  
ใหเชา เปนตน มีผูถูกสัมภาษณกลาวถึงประเด็นนี้เปนจํานวน 9 คน 
                 4.2.4 พนักงานไมมีการควบคุมหรือตรวจสอบการใชเงินกูหลังการจายสินเช่ือ เนื่องจากพนักงาน 1 คน มีงาน 
ในหนาท่ีที่ตองรับผิดชอบเปนจํานวนมากและบางชวงตองรับผิดชอบงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงทําใหไมสามารถควบคุม
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หรือตรวจสอบการใชเงินกูหลังการจายสินเช่ือใหกับลูกคาไดครบทุกราย มีผูถูกสัมภาษณกลาวถึงประเด็นนี้จํานวน 5 คน  
     4.2.5 ธนาคารไมมีเครื่องมือหรือระบบในการแจงเตือนการคางชําระหน้ีเงินกู (Warning System) ของลูกคา

โดยปจจุบันพนักงานมีหนาที่ในการตรวจสอบการชําระหนี้เงินกูจากรายงานในระบบของธนาคารเปนรายเดือน เพื่อตรวจสอบ
วาลูกคารายใดเริ่มมีหนี้คางชําระกับธนาคาร แตเนื่องจากบางชวงพนักงานมีงานตามนโยบายของรัฐบาลเขามาเปนจํานวนมาก 
ประกอบกับระหวางปมีการโยกยายและสับเปลี่ยนตําแหนง จึงทําใหการตรวจสอบการคางชําระหน้ีเงินกูไมตอเนื่อง หาก
ธนาคารมีระบบหรือเครื่องมือชวยแจงเตือนการคางชําระหน้ีเงินกูของลูกคา ภาระงานของพนักงานจะลดลงและสามารถ
ติดตาม  ชวยเหลือลูกคา ไดกอนการเกิดหนี้ค าง ชําระ  มีผูถูกสัมภาษณกล าว ถึงประเด็นนี้ จํ านวน  3 คน  
                 4.2.6 สภาพเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่ลูกคาคาดคิด โดยในระหวางดําเนินธุรกิจลูกคาอาจประสบปญหาสินคา
ขายไมออก สต็อคคงคางขายไมได หรือการสั่งซื้อสินคาถูกยกเลิก เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหลูกคาไมสามารถ 
ชําระหนี้ไดตามที่ธนาคารกําหนด มีผูถูกสมัภาษณกลาวถึงประเด็นนีจ้ํานวน 3 คน 
            4.3 ผูวิจัยใชแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) ในการจําแนกสาเหตุหลักของปญหาท่ีไดจากการเก็บขอมูล 
ตามแบบสัมภาษณสวนท่ี 2 พบวา สาเหตุหลักของการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภท 
บุคคลธรรมดา มีดังตอไปนี้ 1) กลยุทธในการกําหนดเปาหมายการจายสินเช่ือ (Key Performance Indicator: KPI) ของ
ธนาคาร เนื่องจากธนาคารกําหนดโครงสรางองคกรโดยมอบอํานาจใหผูจัดการสาขาสามารถอนุมัติสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี 
(OD) ได ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือจึงเนนการจายสินเช่ือใหไดตามเปาหมายของธนาคารมากกวาคุณภาพของ
ลูกคา 2) ผูปฏิบัติงานไมเขาใจวัตถุประสงคของการจายสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เนื่องจากความไมชํานาญในการ
วิเคราะหสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) จึงทําใหวิเคราะหสินเช่ือไมตรงกับประเภทธุรกิจของลูกคา 3) ระบบงานของธนาคาร 
ที่ไมมีเครื่องมือชวยในการแจงเตือนการคางชําระหนี้ (Warning System) ของลูกคา โดยพนักงานตองตรวจสอบการชําระหน้ี
และตรวจสอบขอมูลหนี้คางชําระของลูกคาเปนรายเดือน โดยไมมีระบบแจงเตือนในกรณีที่ลูกคาเริ่มเกิดการคางชําระหน้ี 
4) การที่ลูกคานําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค โดยนําเงินกูระยะสั้นไปใชในธุรกิจที่ไดผลตอบแทนระยะยาว หรือสภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ําระหวางการดําเนินธุรกิจ ทําใหลูกคาไมสามารถชําระหนี้คืนตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดไวได 
            4.4 ผูวิจัยไดจําแนกสาเหตุตามหลักทฤษฏี 7’s Model ของ McKinsey ได ดังนี้ 

     4.4.1 กลยุทธ (Strategy) ไดแก ธนาคารมีการกําหนดเปาหมาย (KPI) ใหกับสาขา เพื่อใหสาขาจายสินเช่ือใหได
ตามเปาหมายที่ธนาคารกําหนด พนักงานจึงมุงเนนการจายสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา 

     4.4.2 โครงสราง (Structure) ไดแก ธนาคารมอบอํานาจใหผูจัดการสาขาสามารถอนุมตัิสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี 
(OD) ไดภายในวงเงินท่ีกําหนด ทําใหการอนุมัตสิินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (OD) อนุมัติไดรวดเร็วกวาสินเชื่อประเภทอ่ืน 

     4.4.3 ระบบ (System) ไดแก ธนาคารไมมีระบบควบคุมหรือแจงเตือนการคางชําระหน้ีเงินกู  (Warning 
System) 

     4.4.4 รูปแบบ (Style)  ไดแก การปฏิบัติงานมุ ง เนนการจายสินเ ช่ือตามเปาหมายของธนาคาร 
    4.4.5 บุคคล (Staff) ไดแก พนักงานสวนมากไมเขาใจการจายสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เนื่องจากเปน 

ผลิตภณัฑใหมของธนาคาร 
    4.4.6 ทักษะ (Skill) ไดแก พนักงานไมมีความชํานาญในการวิเคราะหความตองการในการใชสินเช่ือเบิกเงินเกิน  

บัญชี (OD) ของลูกคา 
                4.4.7 คานิยมรวม (Shared Value) พนักงานมีคานิยมที่แข็งแกรงในการปฏิบัติงาน โดยเนนการปฏิบัติงานใหได 
ตามเปาหมายของธนาคาร 
            4.5 แบบสัมภาษณสวนที่ 3 แนวทางในการลดปญหาหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) 
ประเภทบุคคลธรรมดา ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือไดกลาวถึงแนวทางในการลดปญหาหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของ 
สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัช ี(OD) ไว 3 แนวทางพรอมเหตุผลประกอบ ดังนี ้
                 4.5.1 แนวทางที่ 1 การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจายสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ใหกับ
พนักงานวิเคราะหสินเช่ือ เพื่อใหพนักงานใชเครื่องมือในการวิเคราะหสินเช่ือไดตรงกับประเภทธุรกิจและความตองการสินเช่ือ 
ของลูกคาและพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                 4.5.2 แนวทางที่ 2 สรางเครื่องมือหรือระบบท่ีเปนมาตรฐานในการติดตามหน้ี เพื่อใหพนักงานไดทราบขอมูล 
ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว สามารถชวยลูกคาแกไขปญหากอนการเกิดหนี้ดอยคณุภาพ (NPL) ไดทัน 
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                 4.5.3 แนวทางที่ 3 ปรับกลยุทธและโครงสรางองคกร โดยท่ีธนาคารลดเปาหมายการจายสินเช่ือ แยกอํานาจ 
ในการอนุมัติสินเช่ือใหเหมาะสมกับการจายสินเช่ือ มีการกําหนดภารกิจใหชัดเจนในเร่ืองการติดตามหนี้ และปรับพฤติกรรม
ของพนักงานใหมุงเนนคุณภาพของลูกคามากกวาการจายสินเช่ือใหไดตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด  เพื่อใหการจายสินเช่ือ 
ของธนาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
            การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือเก่ียวกับสาเหตุในการเกิดหน้ี 
ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา และแนวทางในการลดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ 
(NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา พบวาผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือมีความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน ยกตัวอยางเชน  สาเหตุในการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภท
บุคคลธรรมดา ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือจํานวน 17 คน ไดใหความเห็นวา การท่ีธนาคารกําหนดเปาหมาย 
การจายสินเช่ือ (Key Performance Indicator: KPI) ใหกับสาขาท่ัวประเทศ ทําใหผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ
มุงเนนไปที่การจายสินเช่ือใหไดตามเปาหมายของธนาคารเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา  สวนแนวทาง 
ในการลดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ผูบริหารเห็นวาตองการให
ธนาคารจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจายสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เพื่อเพ่ิมความรูและทักษะดานการวิเคราะห
สินเช่ือใหกับพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานวิเคราะหสินเช่ือไดมีความเห็นวาธนาคารควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การจายสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เพื่อใหตนเองไดพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิเคราะหสินเช่ือและ 
นําไปปฏิบตัิงานไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน      

5. สรุปผลการวิจัย

            การศึกษาเรื่องการลดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ ผูศึกษาไดสรปุตามวัตถุประสงคของการศึกษาได ดังนี้ 
            5.1 สาเหตุการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา ของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ มี 6 สาเหตุ คือ 1) ธนาคารกําหนดเปาหมายการจายสินเช่ือ (Key 
Performance Indicator: KPI) ใหกับสาขาท่ัวประเทศ ทําใหพนักงานมุงเนนการจายสินเช่ือโดยไมคํานึงถึงคุณภาพของลูกคา 
2) ลูกคานําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค 3) พนักงานใหสินเช่ือไมตรงกับประเภทของธุรกิจ 4) พนักงานไมมีการตรวจสอบหรือ
ควบคุมการใชเงินกูหลังการใหสินเช่ือ 5) ธนาคารไมมีเครื่องมือหรือระบบในการแจงเตือนการคางชําระหนี้ (Warning 
System) และ 6) สภาพเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่ลูกคาคาดคิด 
            5.2 แนวทางในการลดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดาของ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ ที่ผูบริหารและพนักงานวิเคราะหสินเช่ือไดใหความเห็นไวมาก
ที่สุดคือแนวทางที่ 1 การจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจายสินเช่ือประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ใหกับพนักงานวิเคราะห
สินเช่ือ เพื่อใหพนักงานใชเครื่องมือในการวิเคราะหสินเช่ือไดตรงกับประเภทธุรกิจและความตองการสินเช่ือของลูกคาและ  
พัฒนาทักษะในการวิเคราะหสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. อภิปรายผลการวิจัย

            จากการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางในการลดปญหาหน้ีดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) 
ประเภทบุคคลธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค 
ได ดังนี ้
            วัตถุประสงคที่ 1 สาเหตุการเกิดหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคลธรรมดา 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ พบวา สาเหตุจากปจจัยภายใน เชน ธนาคารกําหนด
เปาหมาย (KPI) ดานการจายสินเช่ือใหกับสาขา พนักงานใหสินเช่ือไมตรงกับประเภทของธุรกิจ พนักงานไมมีการตรวจสอบ
หรือควบคุมการใชเงินกูหลังการใหสินเช่ือ ธนาคารไมมีเครื่องมือหรือระบบในการแจงเตือนการคางชําระ (Warning System) 
สาเหตุจากปจจัยภายนอก เชน สภาพเศรษฐกิจไมเปนไปตามที่ลูกคาคาดคิด และสาเหตุจากตัวลูกหน้ี เชน ลูกคานําเงินกู  
ไปใชผิดวัตถุประสงค สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการคางชําระหนี้ที่ถูกอางถึงในงานวิจัยของศิขริน ศิริออน 
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(2554) ที่อธิบายแนวคิดนี้วามูลเหตุของการคางชําระหน้ีเกิดจากมูลเหตุที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลักทรัพยที่ไมเหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคารไมมีประสิทธิภาพ  
การอํานวยสินเช่ือของธนาคารท่ีไมมีการกลั่นกรองที่ดี เปนตน  มูลเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย
ของรัฐบาล คานิยมและเทคโนโลยี และภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดโดยไมคาดคิด เปนตน มูลเหตุที่เกิดจากตัวลูกหนี้ เชน 
การที่ลูกหนี้นําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของการกูยืม การยายถิ่นท่ีอยู การเปลี่ยนงาน ลูกหนี้ถึงแกกรรม เปนตน และงานวิจัย
ของ ธัญกมล ก้ีประเสริฐทรัพย (2560) ไดศึกษาผลกระทบของการดําเนินนโยบายกึ่งการคลังที่มีผลตอหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได 
(NPL) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแหงหน่ึง จากการศึกษาพบวา ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานภัยธรรมชาติ ปจจัย
ภายใน ไดแก ปจจัยดานการติดตามหนี้ของธนาคาร ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหน้ีเอง ไดแก การท่ีลูกหน้ีนําเงินกูที่ไดรับไปใช  
ผิดวัตถุประสงคการกู สงผลตอการเกิดหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได (NPLs) มากที่สุด  
            วัตถุประสงคที่ 2 แนวทางในการลดปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ของสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ประเภทบุคคล
ธรรมดา ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ คือ การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจายสินเช่ือ
ประเภทเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ใหกับพนักงานวิเคราะหสินเช่ือ เพื่อใหพนักงานใชเครื่องมือในการวิเคราะหสินเช่ือไดตรงกับ
ประเภทธุรกิจและความตองการสินเช่ือของลูกคาและพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสินเช่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิจัยเห็น
วาการที่ผูบริหารเลือกแนวทางดังกลาว เนื่องจากธนาคารยังไมมีการจัดอบรมหรือการดูงานเกี่ยวกับการใหสินเช่ือเบิกเงินเกิน
บัญชี (OD) อยางจริงจัง ซึ่งสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) เปนผลิตภัณฑใหมของธนาคารท่ีผูจัดการสาขาสามารถอนุมัติได
รวดเร็ว เพราะธนาคารมีการกําหนดวงเงินใหผูจัดการสาขามีอํานาจในการอนุมัติสินเช่ือประเภทนี้ได แตลูกคาไมจําเปนตองมี
หลักฐานในการเบิกเงินกูกับธนาคาร ดังนั้นลูกคาอาจจะนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคทําใหกิจการขาดสภาพคลองและคาง
ชําระหนี้เงินกูกับธนาคารได และธนาคารยังไมมีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชี (OD) ลงในชองทาง
การเรียนรูของธนาคาร เชน Intranet หรือ E-Learning จึงทําใหพนักงานปฏิบัติงานตามความเขาใจของตนเองเปนสวนใหญ   
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

            7.1 ดานบุคลากร 
                 ผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการในการจายสินเช่ือควรตระหนักถึงคุณภาพของการปลอยสินเช่ือ 
คุณภาพของลูกคา มากกวาเนนการจายสินเช่ือใหไดตามเปาหมายของธนาคาร 
            7.2 ดานระบบงาน 
                 7.2.1 ธนาคารควรจัดหาเครื่องมือในการชวยติดตามการคางชําระหนี้ของลูกคาใหกับพนักงาน เพื่อเปนการแบง
เบาภาระงานใหกับสาขาและพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 
                 7.2.2 ธนาคารควรปรับระบบการทํางาน อํานาจในการอนุมัติสินเช่ือใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ เพื่อให 
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
  

            การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ืองนี้ ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.ผุสดี พลสารัมย อาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาอิสระที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการศึกษาคนควาอิสระ  
มาโดยตลอด ขอขอบคุณธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่เปนแหลงความรูในการหาขอมูลทั้งในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและหองสมุดของธนาคาร ผูอํานวยการหลักสูตรที่ไดใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือตลอดเวลา  
ที่ศึกษาอยู รวมถึงพี่ ๆ เพื่อนนักศึกษาปริญญาทุกทานที่ไดชวยเหลือ ใหกําลังใจในการทําการศึกษาค นควาอิสระเสมอมา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 จํานวน 75 คน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (Independent t-test) ผลการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) The satisfaction of graduate users in human 
resource management program, Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
and 2) comparison The satisfaction of graduate users in human resource management program, Faculty 
of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University classified by types of organizations. The 
sample was 75 employers between 2017 to 2019. The data was analyzed in term of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Independent t-test. The results indicated that the satisfaction 
of employers of graduates was at the highest level (Mean=4.54, S.D.=0.75). In addition, employers with 
different types of organizations had no the different level in satisfaction. 

Keywords: Satisfaction, Employers of Graduates, Human Resource Management 

บทนํา 

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากภายใตเศรษฐกิจยุคใหม ปจจุบันองคกร
ตองใชพลังขับเคลื่อนจากมนุษยเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จและสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ทรัพยากรมนุษยจัดเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนจุดแข็งขององคกร ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหรองรับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นดวย (ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2560: 64) สถาบันการศึกษาเปนแหลง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมใหสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันกันอยางสูง โดยมีการเปดหลักสูตรหลายสาขาเพื่อใหพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเตรียม
ความพรอมบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ขณะท่ีผูเรียนมีจํานวนลดนอยลง ทําใหหลักสูตรจํานวนหนึ่งตอง
ปดหลักสูตร ทั้งน้ีแนวทางหน่ึงในการทราบถึงคุณภาพบัณฑิต และความตองการของหนวยงาน คือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลายงานวิจัยเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและได
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ไดแก ผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245) พบวาผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เชนเดียวกันกับ
ผลการวิจัยของกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560) พบวาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2557-2558 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อใหบัณฑิตมีงานทําและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีนโยบายใหทุกภาคสวนทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิขา ให
ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เปนบัณฑิตที่พึงประสงคตรงกับความตองการของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ซึ่งจากการศึกษาวิจัยความ
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พึงพอใจตอหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวานักศึกษาช้ันปที่ 
1-4 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (วรญา ทองอุน และจันจิราภรณ ปานยินดี, 2560: 1) ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหนวยงานตามประเภทของหนวยงานยังมีไมมาก ดังนั้นคณะผูวิจัยสนใจศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให
หลักสูตรและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลมาเปนพื้นฐานการจัดอบรมและพัฒนานักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หมายถึง ความรูสึก อารมณ ความคิดเห็นของหัวหนางาน ผูบริหาร ผูประกอบการท่ีมี

ตอการปฏิบัติงานของผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (กลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2560: 3; ประภาพรรณ เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช, 2559: 136-144)            

องคประกอบของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี ดานอัตลักษณบัณฑิต (สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245) พบวาผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะหรือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.68 ดานคุณธรรม จริยธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานความรูอยู
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 ดานทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ดานทักษะการจัดการเรียนรูอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 

ผลการวิจัยของประภาพรรณ เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช (2559: 136-144) พบวาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 0.49 ผูใชบัณฑิตมีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และบัณฑิตมีสรรถนะทางวิชาชีพที่วิทยาลัยพยาบาลกําหนดในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดานความรูความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 และดานความรูความสามารถทาง
วิชาชีพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  

ผลการวิจัยของกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560) พบวาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2557-2558 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 ดานความรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.00 ดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.58 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
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ผลการวิจัยของสุรชัย โกศิยะกุล (2556: 11-20) พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยูในระดับมาก ความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก ดานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา และดานความรู
ความสามารถพ้ืนฐานในการทํางาน  

ผลการวิจัยของศศิพิมล แสงจันทร กุลวีณ วุฒิกร และนันทินี สุดโททอง (2554: 87-94) พบวาความพึงพอใจของ
ผูประกอบการท่ีมีตอบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยรวมในระดับพึงพอใจ มาก 
ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอบัณฑิตในดานมนุษยสัมพันธมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 รองลงมา คือ 
ดานความรับผิดชอบในหนาท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 ดานจริยธรรมคุณธรรมของบัณฑิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ดานคุณลักษณะ
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ความพึงพอใจในความรูความสามารถทางวิชาการมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38  

ผลการวิจัยของดุสิต จักรศิลป และคณะ (2560: 28) พบวาผูใชบัณฑิตในหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยของกาญจนา สิริกุลรัตนและคณะ (2553) พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยของธิติมา พลับพลึง ปยพงศ พลับพลึง และ เกวลี แกนจันดา  (2559: 845) พบวาผูใชบัณฑิตที่ทํางานใน
ภาครัฐและภาคเอกชนมีความพึงพอใจตอบัณฑิตดานดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนสามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูใชบัณฑิตที่อยูในประเภทหนวยงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตกตางกัน 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 จํานวน 92 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562) 

โดยแบงเปนผูใชบัณฑิต ป 2560 จํานวน 23 คน ป 2561 จํานวน 35 คน และป 2562 จํานวน 34 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบัณฑิตป 2560-2562 คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
1973: 125) โดยกําหนดที่ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 75 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 
(stratified random sampling) โดยเก็บจากผูใชบัณฑิต ป 2560 จํานวน 18 คน  ป 2561 จํานวน 29 คน และป 2562 
จํานวน 28 คน 

ประเภทหนวยงานเอกชน 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต 
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ
5. ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลย ี
6. ดานอัตลักษณบัณฑติ

ประเภทหนวยงานรัฐ 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยติดตอประสานงานใหศิษยเกาชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมขอมูล

ระหวางเดือนสิงหาคม 2562 ถึง เดือนมกราคม 2563 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต พัฒนามาจากกลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2560: 3); สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2561) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต มี 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ดานอัตลักษณบัณฑิต รวมขอคําถาม 28 ขอ เกณฑการประเมินความพึงพอใจกําหนดมาตรา
สวน 5 ระดับ โดยมีคาคะแนน 1-5 เรียงลําดับจากนอยที่สุดไปมากที่สุด จากนั้นจะหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ ซึ่งมีการ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2558)  ดังนี ้  

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงความพึงพอใจมาก   
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยนี้ไดมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใชจากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยทุกขอคําถามมีคา

ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาทดลองใช (try-out) กับพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และ ทดสอบความเท่ียง (reliability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ซึ่งตัวแปรตองมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการทดสอบพบวาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของตัวแปรเทากับ 0.95 แสดงวาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้   
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ใชคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard

deviation)    
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามประเภทของหนวยงาน

ใชการทดสอบที (independent t-test) 

ผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จากการวิเคราะหขอมลูสามารถสรปุผลการนําเสนอโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาผูใชบัณฑิตเปนเพศหญิง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 53.33 เพศชาย 

จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 4667 ตําแหนงงานหัวหนาฝาย/แผนก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 93.33 ผูบริหารระดับสูง 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ประเภทของหนวยงานเอกชน จํานวน 65 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 86.67 หนวยงานราชการ 
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จํานวน 10 หนวย คิดเปนรอยละ 13.33 ประสบการณ 5-10 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 46.67 ประสบการณนอยกวา 5 ป 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 13.33  

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจดัการในภาพรวม 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต Mean S.D. แปลผล 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.65 0.29 มากที่สุด 
ดานความรู 4.69 0.38 มากที่สุด 
ดานทักษะทางปญญา 4.55 0.36 มากที่สุด 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.63 0.34 มากที่สุด 

ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 4.58 0.35 มากที่สุด 

ดานอัตลักษณบณัฑิต 4.61 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.62 0.20 มากที่สุด 

ผลการศึกษาในตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 
2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามประเภทของหนวยงาน 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
และอัตลักษณของบัณฑิต 

หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน t P-Value 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.70 0.30 4.64 0.29 .643 .522 

ดานความรู 4.83 0.39 4.67 0.37 1.204 .233 
ดานทักษะปญญา 4.60 0.42 4.55 0.35 .424 .673 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.52 0.36 4.65 0.34 -1.080 .284 

ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.66 0.25 4.56 0.37 .804 .424 

ดานอัตลักษณบณัฑิต 4.55 0.50 4.62 0.48 -.426 .672 
รวม 4.64 0.13 4.61 0.21 .410 .683 

ผลการศึกษาในตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามประเภทของหนวยงานไมแตกตางกัน กลาวคือ ผูใชบัณฑิตในหนวยงานรัฐ
และหนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตไมแตกตางกัน  

ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผูใชบัณฑิตที่อยูในประเภทหนวยงานที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมแตกตางกัน  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของรัชดาภรณ ตัณฑิกุล (2559: 237-245); ประภาพรรณ 
เปลี่ยนแกว และเนาวนิจ พึ่งจันทรเดช (2559: 136-144); กลุมงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2560); ศศิพิมล แสงจันทร กุลวีณ วุฒิกร และนันทินี สุดโททอง (2554: 87-94) พบวาผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ีผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตทั้ง 5 
ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด หมายความวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตอยูในระดับสูง แตเมื่อเปรียบเทียบราย
ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยนอย ไดแก ดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ซึ่งหลักสูตรควรพัฒนาท้ังดานทักษะทางปญญาและดานทักษะเชิงวิเคราะหดาน
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน 

2. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2560-2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการ
จัดการในหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของดุสิต จักรศิลป และคณะ (2560: 28); 
กาญจนา สิริกุลรัตนและคณะ (2553); ธิติมา พลับพลึง ปยพงศ พลับพลึง และ เกวลี แกนจันดา  (2559: 845) พบวาผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรไดบมเพาะใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดตรงความตองการของหนวยงาน โดยพัฒนาความรู
ความสามารถที่เกี่ยวกับระเบียบ เอกสารราชการ และความรูความสามารถการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ ทําให
หนวยงานราชการและหนวยงานเอกชนเกิดความพึงพอใจตอบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชน 
1. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตดานทักษะทางปญญามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.55 เมื่อเทียบกับดานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยนอย สาขาวิขาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตดาน
ทักษะทางปญญา โดยการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะปญญากับการเรียนการสอน เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การระดม
สมองเพ่ือเสนอแนวทางการแกปญหา การวิจัย 

2. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัตลักษณของบัณฑิตดานทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 เมื่อเทียบกับดานอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยนอย สาขาวิชาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ควรมุงเนนการพัฒนาทักษะเชิงวิเคราะหดานตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมกลุมและการ
นําเสนอเพิ่มมากข้ึน และจัดฝกอบรมเก่ียวกับการใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป เชน โปรแกรมMS excel โปรแกรม payroll และมีการ
ทดสอบการใชโปรแกรม  

3. จากผลการวิจัยพบวาผูใชบัณฑิตในหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและอัต
ลักษณของบัณฑิตไมแตกตางกัน สาขาวิชาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมุงเนนการพัฒนานักศึกษาท้ัง 6 ดาน โดยมีระบบการ
ใหรางวัลสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อจูงใจใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเองในทุกดาน ทั้งดานคุณธรรม ความรู 
ทักษะปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอัตลักษณบัณฑิต 

4. สาขาวิชาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีการประสานงานความรวมมือกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องเพ่ือให
เขาใจถึงความตองการของตลาดแรงงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมดวยการใชการสัมภาษณ หรือการประชุมกลุมยอย เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
2. ควรศึกษาความพึงพอใจจากผูมีสวนไดสวนเสียจากกลุมอื่น ๆ เชน ศิษยเกา เพื่อจะไดขอมูลจากบุคคลหลายกลุม

มาประยุกตใชกับการพัฒนานักศึกษา  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโป
นิกส และ 2) เพื่อวัดความพึงพอใจผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส รูปแบบการวิจัยเปน
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชแนวคิด หรือ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีผูประกอบการ ทฤษฎีหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทฤษฎี
ความพึงพอใจ ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส เปนกรอบวิจัย พ้ืนที่ดำเนินการวิจัย คือ อ. เมือง จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดราชบุรี 
กลุมตัวอยาง คือ 1) ผูประกอบการหรือเกษตรผักไฮโดรโปนิกส จำนวน 4 คน ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 2) ประชาชนทั่วไป 

จำนวน 384 คน ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณผูประกอบการและเกษตรกรที่ทำ
ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส และ 2) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปน
ผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติพื้นฐาน ในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใชวเิคราะหเน้ือหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา  
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 พบวา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 5  บท เริ่มตนต้ังแตการ

เรียนรูชนิดของผัก การเปนเกษตรกรในการประกอบธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส การขายผักผานทางการตลาดออนไลน การ
จัดเตรียมผักเพื่อการขนสง และทายสุดเรียนรูการเจาะตลาดสำหรับการขายผัก 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชหนงัสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 3.81 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4   

องคความรู/ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสชวย
ใหผูที่สนใจเขาถึงแหลงความรูไดงายขึ้นและสะดวกในการคนควาหาความรู 

คำสำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการ ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 
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Abstract 

The purpose of this research is 1) to develop electronic books for entrepreneurship in hydroponic 

vegetable businesses and 2) to measure user satisfaction of electronic books for hydroponics business 

entrepreneurs. The research format is quantitative and qualitative research. Use the concepts or theories, 

such as entrepreneur theory, electronic book theory, satisfaction theory, hydroponics vegetable business 

is a research conceptual framework. The research area is Muang district, Nakhon Pathom Province and 

Ratchaburi Province. The sample consisted of 1) 4 entrepreneurs or agricultural vegetable hydroponics 

used purposive sampling 2) 384 people in general used accidental sampling. The research instruments 

were 1) Interview form for entrepreneurs and farmers who were conducting hydroponic vegetable 

business and 2) A questionnaire assess satisfaction in using of electronic books for being a hydroponics 

business entrepreneur. Data was analyzed used basic statistics in quantitative research. The qualitative 

research section used to analyze content and write descriptive descriptions. The results of the research 

revealed that: 

 The research result according to objective 1: The development of electronic books, the research 

consisted of 5 chapters, learning the types of vegetables, being a farmer in the hydroponic vegetable 

business, vegetables for transportation and finally learn to penetrate the market to sell vegetables. 

 The research result according to objective 2: The result of satisfaction evaluation of users of 

electronic book at a good level with an average of 3.81 and a standard deviation of 0.4. 

  Knowledge / Findings from this research electronic books for entrepreneurs in the hydroponic 

vegetable business help those interested in accessing resources more easily and conveniently to search 

for knowledge. 

Keywords: Electronic book, Entrepreneur, Hydroponics vegetable business 
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1. บทนำ 
 กระแสรักสุขภาพและสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษมีการเติบโตขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ดวยสภาพแวดลอมของสังคมตองพบกับมลภาวะทางอากาศและโรคภัยตาง ๆ อยางมากมายจึงทำใหสุขภาพรางกาย
ของประชากรแยลงรวมทั้งประเทศไทยมีจำนวนผูสงูอายุเพิ่มมากข้ึน สงผลใหกระแสรักสุขภาพไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภค
ที่ใสใจในสุขภาพ เนื่องจากการเลือกรับประทานผักปลอดสารพิษท่ีจำเปนตอรางกาย จะทำใหรางกายมีภูมิตานทานที่แข็งแรง
มากขึ้น ถึงแมการแขงขันธุรกิจที่เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษจะมีมากข้ึนแตผูประกอบการไดปรับตวัตามกระแสโดยการทำธุรกจิที่
เก่ียวกับผักไฮโดรโปนิกส โดยเกษตรกรสวนใหญที่ปลูกผักในดินเปนการปลูกผักโดยใชปุยเคมี และ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช จึงทำ
ใหดินขาดความอุดมสมบูรณ และยังสงผลใหเกิดสารพิษตกคางในรางกาย ดังนั้นผูประกอบการในปจจุบันจึงหันมาปลูกพืชดวย
ระบบไฮโดรโปนิกส ซึ่งเปนวิธีปลูกพืชแบบไมใชดิน โดยใหรากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง ไมใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม
กอใหเกิดสารเคมีตกสูรางกาย จึงเปนทางเลือกใหมสำหรับกลุมผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพ 

 ในปจจุบันมีสื่อการเรียนรูที่เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากมายแตยังไมมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับผักไฮโดรโป
นิกสมากนัก หนังสือที่มีอยูโดยทั่วไป จะมีลักษณะเปนเอกสารที่จัดพิมพดวยกระดาษ แตดวยความเปลี่ยนแปลงของ  ยุคสมัย 

และความเปลี่ยนแปลงดานเล็กทรอนิกส ท่ีมีการพัฒนาตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง ทำใหมีการคิดคนวิธีการใหมโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาชวย จึงไดนำหนังสือดังกลาวเหลานั้นมาทำคัดลอก (scan) โดยท่ีหนังสือก็ยังคงสภาพเดิมแตจะไดขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เปนแฟมภาพขึ้นมาใหม วิธีการตอจากนั้นก็คือจะนำแฟมภาพตัวหนังสือมาผานกระบวนการแปลงภาพเปน
ตัวหนังสือ (text) ดวยการทำ OCR (Optical Character Recognition) คือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อแปลงภาพ
ตัวหนังสือใหเปนตัวหนังสือที่สามารถแกไขเพิ่มเติมได การถายทอดขอมูลในระยะตอมา จะถายทอดผานทางแปนพิมพ และ
ประมวลผลออกมาเปนตัวหนังสือและขอความดวยคอมพิวเตอร ดังนั้นหนากระดาษก็เปลี่ยนรูปแบบไปเปนแฟมขอมูล (files) 

แทน ทัง้ยังมีความสะดวกตอการเผยแพรและจัดพิมพเปนเอกสาร (documents printing) รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ยุคแรกๆ มีลักษณะเปนเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdfไฟล ตอมาเม่ือมีการพัฒนาภาษา HTML (Hypertext 

Markup Language) ขอมูลตาง ๆ ก็จะถูกออกแบบและตกแตงในรูปของเว็บไซต โดยในแตละหนาของเว็บไซตเราเรียกวา 
"web page" โดยสามารถเปดดูเอกสารเหลานั้นไดดวยเว็บเบราวเซอร (web browser) ซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตที่สามารถ
แสดงผลขอความ ภาพ และการปฏิสัมพันธผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เมื่ออินเทอรเน็ตไดรับความนิยมมากข้ึน บริษัท
ไมโครซอฟต (Microsoft) ไดผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเพ่ือคอยแนะนำในรูปแบบ HTML Help ขึ้นมา มีรูปแบบของ
ไฟลเปน .CHM โดยมีตัวอานคือ Microsoft Reader (.LIT) หลังจากน้ันตอมามีบริษัทผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรจำนวนมาก 

ไดพัฒนาโปรแกรมจนกระทั่งสามารถผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกสออกมาเปนลักษณะเหมือนกับหนังสือท่ัวไปได เชน สามารถ
แทรกขอความ แทรกภาพ จัดหนาหนังสือไดตามความตองการของผูผลิต และท่ีพิเศษกวานั้นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสเหลานี้ 
สามารถสรางจุดเช่ือมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกได อีกทั้งยังสามารถ
แทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ ลงไปในหนังสือได โดยคุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถทำไดในหนังสือทั่วไป (ระพีพัฒน ขุนจัน
,2556) 

 การปลูกพืชแบบไมใชดินเริ่มเขามาในประเทศไทย เมื่อในป พ.ศ.2526 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดเสด็จฯไปเยือนประเทศญ่ีปุน และไดทรงไดทอดพระเนตรการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกสเปนการคาซ่ึงเปนระบบ 

DFT (Deep Flow Technique) สนพระราชหฤทัยเปนอยางมาก จึงทรงไดศึกษาหาแนวทางและความเปนไดของเทคโนโลยี
ดานนี้เขามาใชในประเทศไทยตอมาในป พ.ศ.2530 ซึ่งเปนปแหงการเฉลิมฉลองเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (F.A.O.) ไดนอมเกลาฯ ถวาย
โครงการวิจัยการปลูกพืชไรดินเพื่อรวมเฉลิมฉลองในวาระดงักลาว สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เลือกโครงการวิจัยการปลูกพืชโดยไมใชดิน เพื่อใชในการผลิตพืช เนนการนำเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่หาไดงายใน
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ทองถิ่นมาใชประโยชนผานทางมหาวิยาลัยเกษตรศาสตรโดยมีพื้นที่วิจัย 3 แหงคือ 1. งานสวนในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งเปน
พื้นที่วิจัยท่ีติดตั้งระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส มีระบบควบคุมการใสปุย และกรดอัตโนมัติจากประเทศอังกฤษ นำมา
ทดลองเปนแหงแรกในประเทศไทย 2. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร และภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
แหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 3. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความประสงคและสนใจท่ีจะศึกษาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสและสนใจที่จะเลือกกลุมตัวอยางของผูประกอบการ
และประชาชนมาศึกษาเน่ืองจากผูประกอบการเปนผูปลูกผักไฮโดรโปนิกสเปนผูรู และ ใหขอมูลในการปลูกเราจึงสามารถ
สัมภาษณการปลูก การลงทุน การดูแลยังไงและในกลุมตัวอยางขอวประชาชนเราไดทราบวิธีการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกสไป
บริโภคเน่ืองจากมีความปลอดภัยจากสารเคมีและในกลุมตัวอยางท่ีไดเลือกมามีความสำคัญในการท่ีจะใหขอมูลไดจริงมาศึกษา
ในการทำวิจัยในคร้ังน้ี  หวังวาวิจัยเรื่องนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสและเปนแนวทางให
สำหรับผูที่สนใจศึกษาธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสในเรื่องการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย (objectives)
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส
2. เพื่อวัดความพึงพอใจผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผปูระกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส

3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยไดทำการสัมภาณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจผักไฮโดรโป

นิกสใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดราชบุรี คือ ผูประกอบการหรือเกษตรกรผักไฮโดรโปนิกส จำนวน 4 คน ใช
วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และใชแบบสอบถามประชาชนทั่วไป วิธีกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ คอแครน 

(Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ใชในกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรท่ีแนนอน จำนวน 384 คน ใชวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

3.2 ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เริ่มตั้งแต ธันวาคม ป พ.ศ.2562 – 

มีนาคม ป พ.ศ.2563

3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส และ ศึกษาความพึงพอใจผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 

3.4 ขอบเขตดานพ้ืนที่ งานวิจัยนี้ไดดำเนินการศึกษา ผูประกอบการหรือเกษตรกรผักไฮโดรโปนิกสและประชาชน
ทั่วไปท่ีอยูใน อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม และ จังหวัดราชบุรี 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัไดกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
5.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวของ  จากการท่ีทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดานการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีนอยเนื่องจากเปนองคความรูใหมที่บางคนยังไมเขาใจบริบทเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส สำหรับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) หนังสืออิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบไฮเปอรเท็กซ 

และไฮเปอรมีเดียผานจอคอมพิวเตอร หรืออุปกรณมัลติมีเดียชนิดอื่น ๆ ที่สามารถเช่ือมโยงหรือถายโอนขอมูลได ผูเรียน
สามารถอานผานทางอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาอื่น ๆ ได เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปาลม หรือเครื่อง
อาน E-book เปนอุปกรณที่ใชในการอานรูปแบบสิ่งพิมพดานอิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดียที่เปนแผนจานขอมูลเสียง เชน 

ซีดีรอม แผนซีดีรอมสามารถจัดขอมูลไดจำนวนมากในรูปแบบหนังสือท่ีอยูในรูปแบบดิจิทัล ตัวอักษร ลักษณะภาพดิจิทัล ภาพ
แอนิเมช่ัน วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง คำพูด เสียงดนตรี และเสียงอ่ืน อยูในหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้ มีลักษณะการนำเสนอ
ที่สอดคลองและคลายคลึงกับการอานหนังสือทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน โดยผูเรียนสามารถเ รียนรูไดตลอดเวลา และทุก
สถานท่ีตามทีผู่เรียนตองการ(อาวัชนา สินวณิชยกุล,2552)  คุณลักษณะสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสก็คือ 

 1 .สามารถเช่ือมโยงไปยังสวนตาง ๆของหนังสือเว็บไซตตาง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได 

2. สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทาง
เครื่องพิมพได 

3. สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา
การพัฒนา Multimedia e-Book  มีซอฟตแวรชวยหลายตัว โดยซอฟตแวรที่โดดเดนตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่ง

ปจจุบันไดพัฒนามาเปน FlipAlbum 6.0  โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำใหการนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-

Flipping interface และมีช่ือเรียกเฉพาะวา FlipBook ผลงานผานโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer (บุญเลิศ  อรุณ
พิบูลย,2550) 

5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยงของ  
นางสาวภณิดา ทัพวาท (2557) ผลการศึกษาพบวาลักษณะของกลุมลูกคาผูประกอบการท่ีเหมาะสมกับฟารมผัก

ไฮโดรโปนิกสขนาดเล็กนั้นจะเปนกลุมผูประกอบการตลาดสด เนื่องจากในชวงแรกเร่ิมของการทำฟารมผักโดยเฉพาะฟารม
ขนาดเล็กนั้น ผลผลิตที่ไดยังไมสามารถกำหนดหรือควบคุมคุณภาพไดตามที่ตองการจึงยังไมควรมีการซื้อขายกับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส

ผูประกอบการ 

ตัวแปรตน

ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 

ตัวแปรตาม

การพัฒนาหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส
สำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผัก
ไฮโดรโปนิกส 

ระดั บ ความพึ งพอใจผู ใชหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประ 

กอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 
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หางสรรพสินคาและรานอาหาร เพราะในการซื้อขายกับผูประกอบการอาจจะตองมีการเซ็นสัญญา หากผลผลิตที่ไดไมมี
มาตรฐานตามที่กำหนดไว หรือไมสามารถสงผักไดตามเวลาก็อาจจะเกิดผลเสียตามมา 

ลลิดา เกตุเอม (2555) ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินความคิดเห็น โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง Food and Drinks โดยภาพรวม พบวาอยูในระดับดี แยกเปนรายดาน ไดแก ดาน
เนื้อหา อยูในระดับปานกลาง ดานสื่ออยูในระดับดี ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีมีตอ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง Food and Drinks พบวาภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

6. วิธีการดำเนินวิจัย
 6.1 เคร่ืองมือวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมครั้งน้ี ประกอบดวย   

 6.1.2 แบบสัมภาษณผูประกอบการและเกษตรกรท่ีทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 

 6.2.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการ เปนผูประกอบการธุรกิจผัก
ไฮโดรโปนิกส โดยมีการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยไปทดสอบกับกลุมเปาหมายที่ใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะหหาคาดวยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของคอนบารด (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ผลปรากฏวามีคาเทากับ 0.954 แสดงวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง 
6.2วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.2.1 วิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูประกอบการหรือเกษตรผักไฮโดรโปนิกส 

6.2.2 วิธีเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจจำนวน 384 ชุด 

7. ผลการวิจัยและวิเคราะหผล
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 1 พบวา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการ

เปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งทางผูวิจัยไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรม Canva ที่สามารถใช
รูปแบบมัลติมีเดียหลายชนิดลงไป เชน ภาพถาย (Image) และโปรแกรม Flipbuilder ในการรวบรวมหนากระดาษเพื่อทำเปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังแสดงในภาพท่ี... 

       ภาพท่ี 1 หนาปก     ภาพท่ี 2 สารบัญ            ภาพท่ี 3 สารบัญ
เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบไปดวย 5 บท ไดแก บทที่ 1 มาเรียนรูชนิดของผักไฮโดรโปนิกส บทที่ 2 มาเปน
เกษตรกรฝกหัดแบบมีอาชีพในการประกอบธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส บทที่ 3 มาเรียนรูเคล็ดลับการขายผักไฮโดรโปนิกสผาน
ชองทางการตลาดออนไลน บทท่ี 4 มาเรียนรูวิธีการจัดเตรียมผักไฮโดรโปนิกสเพื่อการขนสง บทท่ี 5 มาเรียนรูการเจาะตลาด
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สำหรับขายผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งทั้ง 5 บท ไดมาจากการสัมภาษณผูประกอบการท้ัง 5 รายและการศึกษาคนควาหาขอมูลใน
อินเตอรเน็ต 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ 2 พบวา การวัดความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ไดทำการเก็บขอมูลการวัดความพึงพอใจของผูใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส โดยแบงการประเมินออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 1. ประเด็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 2. ประเด็น
เนื้อหาการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส แตละดาน ประกอบดวย ดานเน้ือหา ดานการใชภาษา ดานการจัด
ภาพประกอบ ดานการออกแบบและการพัฒนา ดานการนำไปใชประโยชน เมื่อไดขอมูลจากแบบประเมินจากกลุมตัวอยาง
เรียบรอยแลว จึงนำผลท่ีไดมาวิเคราะหในรูปของความถี่ รอยละและคาเฉลี่ย ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบประเมิ นเปนขอมูลใน
รูปแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผลการประเมินในภาพรวม พบวาผลการประเมินการวัดความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากผูใช 384 

คน ภาพรวมอยูในระดับ ดี (x ̅=3.81, S.D.=0.4) รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสามารถในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวม 

     องคประกอบ                                         S.D.                ระดับความพึงพอใจ 
     ดานเน้ือหา                           3.77                0.528                              ดี 
     ดานการใชภาษา                     3.78                0.591                              ดี 
     ดานการจัดภาพประกอบ           3.79                0.573                              ดี 
     ดานการออกแบบและการพัฒนา  3.79                0.583                              ดี 
     ดานการนำไปใชประโยชน          3.90                0.639                              ดี 

     คาเฉลี่ยโดยรวม                    3.81                0.4                               ดี 
 

จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอมถามมีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅ = 3.81, 

S.D. 0.4) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีกับประเด็นดานการนำไปใชประโยชน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.90, S.D. 0.639) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในระดับดีกับประเด็นดานการออกแบบและการ
พัฒนา มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.79, S.D. 0.583) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในระดับดีกับประเด็นดานการจดัภาพประกอบ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.79, S.D. 0.573) รองลงมา คือ ความพึงพอใจในระดับดีกับประเด็นดานการใชภาษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ ( x ̅ = 3.78, S.D. 0.591) รองลงมา คือความพึงพอใจในระดับดีกับประเด็นดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ (x ̅ = 3.78, 

S.D. 0.591) ตามลำดับ ดังน้ันเมื่อพิจารณาลงไปในขอความขององคประกอบแยกเปนรายประเด็น รายละเอียดดังตารางที2่ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแยกเปนรายประเด็น 

     องคประกอบ                                                S.D.                ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็นดานเน้ือหา 
     เนื้อหามีความสัมพันธกับช่ือเรือ่ง         3.66                0.853                            ดี 
     การเรียงลำดับเนื้อหา                      3.73                0.814                            ดี 
     ความยาวของเน้ือหามีความเหมาะสม   3.70                0.861                            ดี 
     ทานมีความรูในการประกอบธุรกิจ 

ผักไฮโดรโปนิกสมากนอยเพียงใด              3.75               0.827                            ดี 

1378



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

     เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการ 
ใหความรูสำหรับกับการเปนผูประกอบการ 
ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสมากนอยเพียงใด       3.79               0.803              ดี 
     เนื้อหาในหนังสือเล็กทรอนิกส 

มีประโยชนตอผูประกอบการ 
ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสมากนอยเพียงใด      3.89                0.779  ดี 
     ทานมีความรูความสามารถในการ 
ผลิตผักไฮโดรโปนิกสมากนอยเพียงใด       3.66                0.836      ดี 

 คาเฉลี่ยโดยรวม   3.77    0.528      ดี 
ประเด็นดานการใชภาษา 
      ภาษาที่ใชถูกตอง                         3.98     0.838    ดี 
      ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย     3.71               0.854          ดี 
      ช่ือเนื้อหาในแตละตอนมคีวาม 

เหมาะสมกับเน้ือหา            3.79               0.835        ดี 
      สะกดคำถูกตอง                3.75            0.797      ดี 
      มีการเวนวรรคโดยไมฉีกคำ             3.67           0.835    ดี 

 คาเฉลี่ยโดยรวม  3.78   0.591  ดี 
ประเด็นดานการจัดภาพประกอบ 

     ภาพประกอบท่ีนำมาใชประกอบ 

เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

มคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา                    3.97                0.820      ดี 
     ภาพประกอบท่ีนำมาใชประกอบ 

เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ 

สื่อความหมายไดอยางชัดเจน                 3.79                0.800                    ดี 
 ภาพมีความสวยงามนาสนใจ      3.72                0.809                ดี 

     ภาพประกอบมีความสัมพันธกับ 

 เนื้อหาในแตละตอน            3.81               0.772                 ดี 
    ขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสม       3.67         0.860        ดี 

 คาเฉลี่ยโดยรวม   3.79   0.573    ดี 
ประเด็นดานการออกแบบและพัฒนา 
     การออกแบบหนาจอ                      3.88       0.833                   ดี 
     ความเหมาะสมในการจดัวางตัวอักษร 
ในหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถอานไดงาย 3.89               0.823         ดี 
     ความตอเนื่องในการนำเสนอเน้ือหาใน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส           3.76  0.789        ดี 
     ความเหมาะสมของรูปแบบ สตีัวอักษร  3.66               0.862          ดี 
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     ความเหมาะสมของปุมและเมนูตาง ๆ  

ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส                        3.77               0.791                             ดี                     
     คาเฉลี่ยโดยรวม                          3.79              0.583                            ดี 
ประเด็นดานการนำไปใชประโยชน  

  สามารถนำความรูทีไ่ดไปประยุกตใชไดจริง 4.05               0.847                             ดี 
  ความรูจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ 

นำไปใชประโยชนไดจริง                         3.78               0.829                             ดี 
  หนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ สามารถเปน 

แนวทางในการพัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส 3.85                0.833                             ดี  

     คาเฉลี่ยโดยรวม                          3.90               0.639                            ดี 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความสามารถในการใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสแยกเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นดานเนื้อหา ประเด็นที่คาการกระจายตัวของขอมูลสูงกวาประเด็นอื่นอยางชัดเจน คือ เนื้อหามีความสัมพันธกับช่ือ
เรื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.66) และประเด็นทานมีความรูความสามารถในการผลิตผักไฮโดรโปนิกสมากนอยเพียงใด ( x ̅ 
= 3.66) อยูในระดับดี ซึ่งทั้ง2 ประเด็นนี้เปนผลการประเมินที่ต่ำสุดจากทุกประเด็นประเด็น ผลประเมินดังกลาวสัมพันธกับคา
กระจาย ตัวของขอมูลที่สูงที่สุดจากทุกประเด็น (S.D.=0.861) แสดงถึงผูใชแตละคนมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน เน่ืองจาก 

เนื้อหามีรายละเอียดมาก สงผลใหผูอานขาดความสนใจในเนื้อหา และเน้ือหาบางหัวขอยังไมครอบคลุม ประเด็นดานการใช
ภาษา ประเด็นท่ีคาการกระจายตัวของขอมูลสงูกวาประเดน็อ่ืนอยางชัดเจน คือ มีการเวนวรรคโดยไมฉีกคำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ( 

x ̅ = 3.67) อยูในระดับดี ซึ่งประเด็นนี้เปนผลการประเมินที่ต่ำสุดจากทุกประเด็น ผลประเมินดังกลาวสัมพันธกับคากระจาย 

ตัวของขอมูลทีสู่งที่สุดจากทุกประเด็น (S.D.=0.854) แสดงถึงผูใชแตละคนมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก คำบางคำใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสเกิดการฉีกคำแลวทำใหความหมายเปลี่ยน ประเด็นดานการจัดภาพประกอบ ประเด็นที่คาการกระจาย
ตัวของขอมูลสูงกวาประเด็นอ่ืนอยางชัดเจน คือ ขนาดของรูปภาพมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.67) อยูในระดับ
ดี ซึ่งประเด็นนี้เปนผลการประเมินที่ต่ำสุดจากทุกประเด็น ผลประเมินดังกลาวสัมพันธกับคากระจาย ตัวของขอมูลที่สูงที่สุด
จากทุกประเด็น (S.D.=0.860) แสดงถึงผูใชแตละคนมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน เนื่องจาก รูปภาพมีขนาดไมเหมาะสมขนาด
ของรูปภาพเล็กบาง ใหญบาง สงผลใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสไมมีความสมดุล ประเด็นดานการออกแบบและพัฒนา ประเด็นท่ี
คาการกระจายตัวของขอมูลสูงกวาประเด็นอ่ืนอยางชัดเจน คือ ความเหมาะสมของรูปแบบ สีตัวอักษร มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 

3.66) อยูในระดับดี ซึ่งประเด็นนี้เปนผลการประเมินที่ต่ำสุดจากทุกประเด็น ผลประเมินดังกลาวสัมพันธกับคากระจาย ตัวของ
ขอมูลที่สูงที่สุดจากทุกประเด็น (S.D.=0.862) แสดงถึงผูใชแตละคนมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน เนื่องจาก การออกแบบของ
แตละคนไมเหมือนกัน บางคนชอบตัวอักษรแบบเปนทางการบางคนชอบแบบไมเปนทางการ ประเด็นดานการนำไปใช
ประโยชน ประเด็นที่คาการกระจายตัวของขอมูลสูงกวาประเด็นอ่ืนอยางชัดเจน คือ ความรูจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
นำไปใชประโยชนไดจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x ̅ = 3.78) อยูในระดับดี ซึ่งประเด็นนี้เปนผลการประเมินท่ีต่ำสุดจากทุกประเด็น 

ผลประเมินดังกลาวสัมพันธกับคากระจาย ตัวของขอมูลที่สูงที่สุดจากทุกประเด็น (S.D.=0.847) แสดงถึงผูใชแตละคนมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน เนื่องจาก ผูที่อานหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความรูเรื่องผักไฮโดรโปนิกสและสามารถนำความรูที่ไดไป
ประโยชนไดจริง   
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8. สรุปผลการวิจัย
 8.1 สรุปการวิจัยการประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจในการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิ กสสำหรับการเปน
ผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกสจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จำนวน 4 คน พบวา กระบวนการในการผลิตผักไฮโดรโป
นิกสสวนมากใชเวลาโดยเฉลี่ย 35 – 55 วัน สวนมากผูประกอบการปลูกมากท่ีสุด โดยเฉลี่ย คือ คะนา เพราะปลูกตามความ
ตองการของลูกคาและทำการสงใหกับบริษัทตาง ๆ เปนสวนใหญ สวนมากผูประกอบการจะใชระบบระบบ DFT คือ ระบบมี
น้ำหลอเลี้ยงรากพืชตลอดเวลา ในการเริ่มตนทำธุรกิจผูประกอบการควรลงทุน โรงเรือน วัสดุอุปกรณสำหรับปลูกผัก ธาตุ
อาหาร(ปุย),น้ำ,ไฟฟา แปลงผัก  เมล็ดพันธุ และระบบปมน้ำ รวมทั้งบรรจุภัณฑ ปญหาท่ีผูประกอบการพบ คือ โรคของพืช 

เชน โรครา โรคโคนผักเนา ความรอนสูง ผักเติบโตชาในชวงฤดูรอน เพลี้ย,แมลง ผูประกอบการปองกันโดยการใชสารไลแมลง
จากธรรมชาติ นำตนผักที่ติดเชื้อราออก บางคนก็ปลอยตามธรรมชาติ และสุดทาย ใชแสลนพลางแสงเพ่ือลดอุณหภูมิ อาจใช
น้ำสเปรยดวย โรครา ตองทำความสะอาดแปลงผัก และอาจตองฉีดยาปองกันเ ช้ือรา ชองทางท่ีผูประกอบการเลือกขายผัก
ไฮโดรโปนิกส คือ Facebook และ Line มีวิธีการดูแลรักษา ฉีดน้ำลางใบผักกอนทำการตัดและใสถุงแพ็คหลังตัดแลวทันที 
เก็บตามจำนวนท่ีสั่ง (ตามออเดอร) ตกแตงใบท่ีเนาเสียบอย ๆ และสุดทาย บรรจุใสภาชนะตะกรา,ถุงพลาสติก ไมใหซอนทับ
กันจำนวนมากแลวใหอยูในอุณหภูมิที่เย็น อุปสรรคในการทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส คือ ในชวงฤดูรอน ใชสเปรยลดความรอน 

ระบบปมน้ำ ใชปรับสภาพน้ำตามท่ีพืชตองการ ตองวัดคา PH ของน้ำ และ ปญหาผักลนตลาด สุดทายการตลาดตองมีความ
มุงมั่น พยายาม นำเสนอสินคาในทุกรูปแบบ เชน นำไปขายในสถานท่ีราชการ ตลาดนัด และสื่อตาง ๆ มีใบรับรอง GAP ฟารม 

และเปนสินคา OTOP 4 ดาวในการทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส มีขอดี คือ ผลิตพืชผักที่ปลอดจากสารเคมี ยาฆาแมลงไดดีกวา
ชนิดอื่น ๆ และเพ่ิมรายไดใหกับบุคคลในชุมชน มีขอเสีย คือ มีตนทุนในการผลิตสูง สุดทายนี้ ผูประกอบการมีความคิดเห็น คือ 

สะดวกสบายตอการศึกษาคนควาหาความรู เปนสวนใหญ 

 8.2 สรุปการประเมินผลวัดระดับความพึงพอใจดานความพึงพอใจของผูใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 213 คน  มีอายุต่ำกวา 25 ป จำนวน 334 คน มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 

322 คน ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 330 คน รูจักหนังสืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 278 คน เคยอานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 273 คน อื่น ๆ ....... (ไมเคยอาน) จำนวน 100 คน  

9. อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาในรายดานสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดีทุกดาน ซึ่งสามารถอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ 
ดานเนื้อหา พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับดี โดย

ระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ เนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับผูอาน 

ดานการใชภาษา  พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับดี 
โดยระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ ภาษาที่ใชถูกตอง 

ดานการจัดภาพประกอบ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูใน
ระดับดี โดยระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ ภาพประกอบที่นำมาใชประกอบเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 

ดานการออกแบบและการพัฒนา พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

โดยรวมอยูในระดับดี โดยระดับความสำคัญมากที่สุด คือ ความเหมาะสมในการจัดวางตัวอักษรในหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สามารถอานไดงาย 
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 ดานการนำไปใชประโยชน พบวา ปจจัยที่สงผลตอระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยู
ในระดับดี โดยระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริง 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา งานวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา เกตุเอม (2555) ที่ทำการศึกษา
วิจัยเร่ือง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Drinks ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

ศูนยการเรียนรูเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดนาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวาผลการประเมินความ
คิดเห็น โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง Food and Drinks โดยภาพรวม 

พบวาอยูในระดับดี แยกเปนรายดาน ไดแก ดานเนื้อหา อยูในระดับปานกลาง ดานสื่ออยูในระดับดี ผลการวิเคราะหความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง Food and Drinks พบวาภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก  

9. ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ทำใหทราบถึง
ระดับความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส และไดทราบถึงขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ตัวหนังสือบางหนามากเกินไป  

 2. รูปภาพมีนอยเกินไป 

 3. ข้ันตอนการปลูกควร เพิ่มภาพบรรยาย วิดิโอ  

 4. ควรมีการเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับผูประกอบท่ีประกอบธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส 

 
10. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษางานวิจัยใหครอบคลุมทุกดาน ดังนี ้

1. การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ในการ
ทำวิจัยครั้งหนาผูวิจัยเห็นสมควรวาควรขยายขอบเขตพื้นที่การวิจัย ซึ่งปญหาที่ผูวิจัยพบเจอก็คือ บางที่ก็ปดธุรกิจถาวรไปหา
ปลูกอยางอ่ืนแทน 

2. ควรมีการศึกษาโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

  
11. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเปนผูประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส สำเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีไดรับความกรุณาจากอาจารยกนกพัชร กอประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและอาจารยในสาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศทุก ๆ ทานที่ไดใหคำแนะนำในการทำวิจัยคร้ังนี้ และใหคำปรึกษาในเรื่องตาง ๆ มาโดยตลอด และคอย
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เสมอมา จนงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส
นี ้
 

12. อางอิง 
บุญเลิศ อรุณพิบูลย. (2550). Multimedia e-Book ดวย Flip Album 6.0. เขาถึงจาก :       

1382



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

12 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6 4 &Itemid=3 1 . 

สืบคนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563. 

ส า ร ส น เ ท ศ ศึ ก ษ า  เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ช สื่ อ ป ร ะ ส ม ใ น ง า น ส า ร ส น เ ท ศ . ( 2 5 5 2 ) . เ ข า ถึ ง จ า ก  : 

http://oknation.nationtv.tv/blog/freeday888. สืบคนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563. 

อ า วั ช น า  สิ น ว ณิ ช ย กุ ล . ( 2 5 5 2 ) .ค ว า ม ห ม า ย ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส . เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  : 

https://sites.google.com/a/go.buu.ac.th/kar-phathna-bth-reiyn-hnangsux-xilekthrxniks-electronic-book-

raywicha-sukhsuksa-laea-phla-suksa-sahrab-nakreiyn-chan-mathymsuksa-pi-thi-1/bth-thi-2. สืบคนเมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2563. 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ของประชาชนในการชำระภาษี ประจำปงบประมาณ 2559.(2559). 

เขาถึงไดจาก : http://www.saomeaunwai.go.th/pdf/14998256891.pdf . สืบคน เมื่อ 21 มกราคม 2563. 

ลลิดา เกตุเอม .(2555).การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Drinks ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ศูนยการเรียนรูเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดนาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.เขาถึงได
จาก:http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/7869/fulltext.pdf?sequence=2&isAllowed

=y สืบคนเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2563.
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ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียม 
ความพรอมกอนการเกษียณอายุที่สงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงาน 

กลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี 

วิมพวิภา พิสิฐพงศธร1*และ ศักดิ์ชาย นาคนก1 

1หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
Wimvipa.p@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1.) ศึกษาระดับทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ 2.) ศึกษา
ระดับทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุและ 3.) ศึกษาทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
และทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุที่สงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท 
ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี โดยประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป 
จังหวัดสระบุรี ที่มีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป จํานวน 233 คน  ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผานการประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญทําการเก็บขอมูล และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาแจกแจงความถ่ี สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน  ผลการวิจัยพบวา 

1.) ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญในระดับมาก
(Mean = 3.48) โดยพบวาทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ ในดานพึงพอใจในชีวิต ดานตระหนักในคุณภาพชีวิต 
ที่ดีและความสามารถควบคุมตนเอง คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญมาก  

2.) ทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญในระดับมาก 
(Mean = 3.64) โดยพบวาทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุในดานคานิยม ดานเศรษฐานะ และดาน
ปจจัยเกื้อหนุน คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ความสําคัญมากเชนกัน 

3.) ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จสงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท           
ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี ไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่
ไดกําหนดไว 

4.) ทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุสงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุม
บริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี ไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ไดกําหนดไว 

คําสําคัญ: ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ ทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ   
 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
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Abstract 

The objective of this research were 1.) To study the levels of skill in the successful ageing 2.) To 
study the level of perspective in the successful ageing and 3.) To study skills for being a successful 
elderly and perspective in the successful ageing and pre-retirement preparation affecting the retired 
planning of the employee business of ready meal group Sara Buri province. The population used in the 
research are 233 employees in the business of ready meal group Sara Buri province who are 40 years 
old or more. The research instruments were questionnaires which were evaluated by experts. The data 
was collected and analyzed to find the percentage, mean, frequency distribution, standard deviation 
and analyze regression. The results of the research showed that  

1.) The mean of the skill for the successful ageing and pre-retirement preparation affecting the 
retired planning of the employee business of ready meal group Sara Buri province is at a high level of 
importance (Mean=3.48). It was found that, regarding the skill for the successful ageing in terms of 
satisfaction in life, awareness of quality of life and ability to control themselves, the mean is at a high 
level of importance. 

2.) The perspective in pre-retirement preparation of the employee business of ready meal group 
Sara Buri province, it was found that the mean is at a high level of importance  (Mean = 3.64). It showed 
that the perspective in pre-retirement preparation in terms of values, economic status, and supporting 
factors, the mean is at a high level of importance as well. 

3.) The skill in the successful ageing affects the retired planning of the employee business of 
ready meal group Sara Buri province in the same direction with statistical significance at the level of 
0.05, which is in accordance with the hypothesis given. 

4.) The skill in the pre-retirement preparation affects the retired planning of the employee 
business of ready meal group Sara Buri province in the same direction with statistical significance at the 
level of 0.05, which is in accordance with the hypothesis given. 

Keywords: the skill in the successful ageing, the perspective in pre-retirement preparation, 
 the retired planning 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนํา

สังคมไทยเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (Aged Society) ดังนั้นประชาชนสังคมไทยควรตระหนักถึงการเตรียมการในเร่ือง
ดังกลาวอยางจริงจัง ในปจจุบันการท่ีประชากรไทยยังขาดการเตรียมพรอมจะสงผลใหในอนาคตเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ จะตกอยูใน
ภาวะที่ยากลําบากทั้งในดานสุขภาพ เศรษฐกิจที่อยูอาศัยและสังคม การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุ 
ที่เปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยแรงงาน ควรวางแผนเตรียมพรอมกอนการ
เกษียณไมนอยกวา 5 ป การเตรียมการลวงหนาจะเปนการกําหนดทางเลือกที่ดีใหแกชีวิตและเปนการเตรียมพรอมที่จะ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการที่จะใหเกิดขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากวัยทํางานเปนวัยที่กําลังจะกาวเขาสูวัยสูงอายุ และเร่ิมเผชิญกับคว าม
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ ตลอดจนเปนวัยท่ีรางกายยังคงมีความแข็งแรง และมีศักยภาพในการท่ีจะเตรียมพรอมเพ่ือ
วัยสูงอายุในทุกดานเพ่ือสรางหลักประกันที่ดีใหแกชีวิตในยามสูงวัย ดังนั้นการเตรียมความพรอมที่ดีกอนการเกษียณจะนําพา
บุคคลไปสูบั้นปลายชีวิตที่ดีงามและมีคุณภาพ 

 ในป 2561 จังหวัดสระบุรีมีประชากร ท้ังหมด 645,024 คน  ในจํานวนน้ีมีประชากรผูสูงอายุ  102,552 คน  คิดเปน 
15.89% และเม่ือดูจากสถิติยอนหลัง มีแนวโนมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกป  จึงเปนจังหวัดที่เขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ และ
ยังเปนจังหวัดที่มีแรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก (ระบบสถิติทางการทะเบียน. สถิติประชากรและบาน จํานวน
ประชากรแยกรายอายุ ป 2559-2561) จึงเปนจังหวัดที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยตอไป  จากความสําคัญ
ดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณและทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอายุท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของ พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  เนื่องจากในอีก 10-15 ป 
ขางหนา พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรีกําลังเขาสูวัยเกษียณอายุ  ซึ่งพนักงานของบริษัทมีอายุ
เกิน 40 ปข้ึนไปจํานวน 554 คนจาก 1,751 คน  คิดเปนรอยละ 32 ซึ่งพนักงานสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจถึงปญหาที่
อาจจะตามมาหลังการเกษียณอายุ อีกทั้งไมเห็นถึงความสําคัญการวางแผนเพื่อวัยเกษียณและทัศนะดานการเตรียมความพรอม
กอนการเกษียณอายุ  อีกท้ัง  ซีพีเอฟ เปนบริษัทเอกชนขนาดใหญในประเทศไทย จึงเปนบริษัทที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลเพื่อ
ใชในการทําวิจัย ทั้งน้ีผลการวิจัยจะเปน ประโยชนตอการตอการนําพัฒนา สงเสริม และยกระดับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
และทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ ใหแกบุคลากรในองคกร เพื่อเปนการปองกันการเกิดปญหาตางๆ
หลังจากท่ีไดเกษียณอายุจากการทํางานแลว 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศกึษาระดับทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 
2.2 เพื่อศึกษาระดับทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุท่ี 
2.3 เพ่ือศึกษาทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการ

เกษียณอายุท่ีสงผลตอการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก พนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี ที่มีอายุตั้งแต 40 

ปขึ้นไป ชวงอายุนี้เปนชวงวัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน เปนชวงที่มีแบบแผนชีวิตสมบูรณ และเปนชวงระยะใกล
เกษียณอายุรวมถึงสามารถรับรูและตัดสินใจไดเองโดยไมมีปจจัยอื่นมากําหนดซึ่งประชากรของท้ัง 3 โรงงานมีจํานวน 554 คน 

เนื่องจากงานวิจัยในครั้งน้ีทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการหาขนาดกลุมตัวอยางจากการหา
ขนาดกลุมตัวอยางจากคํานวณสูตรขนาดตัวอยางทราบจํานวนประชากร Taro Yamane กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของ
การสุมตัวอยางเทากับ 0.05 และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงายเม่ือไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 233 คน ผูวิจัยจึง
เลือกใชการเก็บตามจํานวนโควตา (Quota Sampling)  และเก็บตามสะดวก (Convenience Sampling) 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่จัดทําข้ึนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปนการอธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอยางและการวิเคราะหสถิติเชิง
อางอิง เปนการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษา โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  
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ผลการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและทัศนะดานการ
เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุท่ีสงผลตอการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป 
จังหวัดสระบุรีซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 ขอมูลทางดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 
73.4 มีอายุอยูระหวาง  40- 45 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 58.0 หนวยงานที่สังกัดอยูของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ 
โรงงาน 2 จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 43.4  มีระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จาํนวน 
101 คน คิดเปนรอยละ 43.4 มีสถานภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ สมรสและอยูดวยกันกับคูสมรส จํานวน 127 คน คิด
เปนรอยละ 54.5 มีจํานวนบุตรที่อยูในความดูแลของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ บุตร 2 คน จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 
35.2 มีระดับรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 60.1 
มีระดับรายจายของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รายจายตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 59.2 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ ประกอบดวยการสรางสุขภาวะทางกายและ
จิตมีชีวิตยืนยาว ตระหนักในคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถควบคุมตนเอง และ                        
พึงพอใจในชีวติ 

ทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 
n = 233 ระดับ 

ความสําคญั คาเฉลี่ย 
(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

1.  การสรางสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว 3.29 0.64 ปานกลาง 
2.  ตระหนักในคุณภาพชีวิตที่ด ี 3.69 0.61 มาก 
3.  พัฒนาความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 3.17 0.64 ปานกลาง 
4.  สามารถควบคมุตนเอง                               3.56 0.58 มาก 
5.  พึงพอใจในชีวิต 3.70 0.61 มาก 
สรุปทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 3.48 0.50 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบวาทักษะเพื่อเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสาํเร็จโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ความสําคญั

มาก (Mean = 3.48, S.D. = 0.50) โดยทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเรจ็ดานพึงพอใจในชีวิตมีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด (Mean = 3.70, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ตระหนักในคุณภาพชีวิตที่ดีทีสุ่ด (Mean = 3.69, S.D. = 0.61) สามารถ
ควบคุมตนเอง (Mean = 3.56, S.D.= 0.58) การสรางสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว (Mean =3.29, S.D. = 0.64) 
และพัฒนาความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ (Mean = 3.17, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย ทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอาย ุประกอบดวย ปจจัยเก้ือหนุน                               
เศรษฐานะ และคานิยม 

ทัศนะดานการเตรยีมความพรอมกอนการ
เกษียณอาย ุ

n = 233 ระดับ 
ความสําคญั คาเฉลี่ย 

(Mean) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

1.  ปจจัยเก้ือหนุน 3.54 0.67 มาก 
2.  เศรษฐานะ 3.63 0.67 มาก 
3.  คานิยม 3.74 0.68 มาก 
สรุปทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอาย ุ

3.64 0.57 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวาทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 
ความสําคัญมาก (Mean = 3.64, S.D. = 0.57) โดยทัศนะดานการเตรยีมความพรอมกอนการเกษียณอายุในดานคานิยม  มีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.74, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ เศรษฐานะ (Mean = 3.63, S.D. = 0.67) และ ปจจัย
เกื้อหนุน (Mean = 3.54, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ ประกอบดวย ปจจัยเกื้อหนุน เศรษฐานะ และคานยิม 

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 
n = 233 ระดับ 

ความสําคญัคาเฉลี่ย 
(Mean) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

1. ดานสุขภาพรางกาย 3.07 0.89 ปานกลาง 
2. ดานจติใจ 3.68 0.64 มาก 
3. ดานวิถีชีวิตหรือสังคม 3.63 0.65 มาก 
4. ดานการเงิน 3.27 0.77 ปานกลาง 
สรุปการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3.41 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวาการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ ความสําคัญมาก (Mean = 
3.41 , S.D. = 0.60) และรายดานพบวาการวางแผนเพื่อวัยเกษียณดานจิตใจ และดานวิถีชีวิตหรือสังคม คาคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ความสําคัญมาก และดานการเงิน และดานสุขภาพรางกาย  คาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญปานกลาง  โดยการ
วางแผนเพ่ือวัยเกษียณในดานจิตใจ  มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 3.68, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ดานวิถีชีวิตหรือ
สังคม (Mean = 3.63, S.D. = 0.65) ดานการเงิน (Mean = 3.27, S.D. = 0.77) และดานสุขภาพรางกาย (Mean = 3.07, 
S.D. = 0.89) ตามลําดับ 

ตารางที่ 4 คาสถิติตาง ๆ ของแบบจําลองทางเศรษฐมติิของแบบจําลองทางเศรษฐมิติของทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบ
ความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุที่สงผลตอการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุม
บริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จงัหวัดสระบุร ี

Coefficients 
B Beta t-statistic Sig. 

คาคงท่ี 0.033 0.182 

การสรางสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว 0.231 0.246 4.552 0.000** 
ตระหนักในคุณภาพชีวิตที่ดี 0.002 0.002 0.039 0.969 

พัฒนาความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 0.208 0.223 3.608 0.000** 

สามารถควบคุมตนเอง            0.109 0.105 1.813 0.071 

พึงพอใจในชีวิต 0.215 0.219 3.593 0.000** 

ปจจัยเกื้อหนุน -0.040 -0.045 -0.814 0.416 

เศรษฐานะ 0.126 0.141 2.565 0.011** 

คานิยม 0.120 0.137 2.410 0.017** 

R Square (R2) = 0.643 , F= 53.204 , Sig 0.000 

a. Dependent Variable : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
**ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตวัแปรตามพบวา ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ี
ประสบความสําเร็จในดานการสรางสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว พึงพอใจในชีวิตและพัฒนาความสามารถทางสังคม
และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหาร
สําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม สมมุติฐานที่กําหนดไว และทัศนะดานการ
เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุดานเศรษฐานะและคานิยม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ  อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลปรากฏวา
คาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน และจากสมการถดถอยท่ีไดนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 64.3 
และจากการ พิจารณาคาความยืดหยุน (B) เทากับ 0.231, 0.208, 0.215, 0.126 และ 0.120 ตามสําดับ คาทางสถิติ F 
เทากับ 53.204 และ Sig. เทากับ 0.000 

กลาวคือ เมื่อใหความสําคัญกับทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จในดานการสรางสุขภาวะทางกายและ
จิตมีชีวิตยืนยาว พัฒนาความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจและพึงพอใจในชีวิต และมีทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอน
การเกษียณอายุดานเศรษฐานะและคานิยม ท่ีเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพี
เอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรีเพ่ิมขึ้นผันแปรในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 5 ผลคาสถิติตาง ๆ ของแบบจําลองทางเศรษฐมิติ ของระดับทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและ
ทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี 

Coefficients 
 B Beta t-statistic Sig. 

คาคงท่ี -0.033  -0.188  

ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 0.743 0.620 4.552 0.000** 
ทัศนะดานการเตรยีมความพรอมกอนการเกษียณอาย ุ 0.235 0.223 0.039 0.000** 

R Square (R2) = 0.628 , F= 194.164 , Sig 0.000 

a. Dependent Variable : การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 

**ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบวา ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
วางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตาม สมมุติฐานที่กําหนดไวและทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ  มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีคา D.W. เทากับ 1.647 ผลปรากฏวาคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน และจากสมการ
ถดถอยท่ีไดนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดถึงรอยละ 62.8 และจากการ พิจารณาคาความยืดหยุน (B) เทากับ 
0.743 และ 0.235 ตามสําดับ คาทางสถิติ F เทากับ 194.16 และ Sig. เทากับ 0.000 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ จากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพนักงาน สวนใหญมีทักษะ

เพื่อเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จโดยเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญมาก และเม่ือพิจารณาถึงทักษะเพื่ อเปนผูสูงอายุที่
ประสบความสําเร็จแตละดาน พบวาทักษะเพ่ือเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จในดานพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับ
ความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ แสนคํานึง ตรีฤกษฤทธ์ิ (2556) ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตและการเตรียม
ความพรอมกอนการ เกษียณอายุของขาราชการครู จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบวา พบวา 3 ใน 5 มีการเตรียมความพรอม
ดานการเกษียณอายุคอนขางสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย จิตใจ สังคม อยูในระดับดี สวนดาน
ทรัพยสินเงินทองอยูในระดับดีและการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุโดยภาพรวม มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพ
ชีวิตโดยภาพรวมอยางมีนัยยะสําคัญและพบวาการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุดานรางกาย ดานจิตใจมีอิทธิพลตอ

1389



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 
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คุณภาพชีวิตโดยรวมการเตรียมความพรอมดานรางกายมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตซึ่งสงผลตอสุขภาพสุขภาพกาย จิ ตใจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

2. ระดับทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ จากการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพนักงาน สวนใหญ
มีทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุโดยเฉลี่ยอยูในระดับความสําคัญมาก และเมื่อพิจารณาถึงทัศนะดาน
การเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุแตละดาน พบวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับคานิยมใน ระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ระวี  สัจจโสภณ (2556) ไดทําการศึกษาแนวคิดทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังใน
ผูสูงอายุ  ผลการศึกษาพบวามีกําหนดแนวคิดภาวะพฤฒิพลัง (active aging) ขึ้นในชวงปลายทศวรรษท่ี 90 โดยใหความหมาย
ไววาเปนแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณของผูสูงอายุและเปนเปาหมายของภาวะหรือคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั่วโลก โดย
คาดวาภาวะพฤฒิพลังเปนหนทางเดียวที่จะแกไขปญหาที่เกิดจากการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุทั่วโลก แนวคิดนี้ไดรั บการ
นําเสนอแกประเทศตางๆ ทั่วโลกเพื่อนําไปใชในการพัฒนาประชากรผูสูงอายุใหเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพท่ีดี มีความตระหนักใน
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต มีความสามารถในทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะพึ่งพิงตนเอง
เทาที่ผูสูงอายุจะทําได และใชความสามารถน้ันในการชวยเหลือตนเอง ครอบครัว บุคคลอ่ืนและสังคม 

3. ระดับทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จและทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุที่
สงผลตอการวางแผนเพื่อวัยเกษียณจากการศึกษาพบวา ทักษะเพ่ือการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสํา เร็จและทัศนะดานการ
เตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของพนักงานกลุมบริษัท  
ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม สมมุติฐานที่กําหนดไว กลาวคือ
พนักงานสวนใหญมองวา เมื่อมีทักษะในดานการสรางสุขภาวะทางกายและจิตมีชีวิตยืนยาว พัฒนาความสามารถทางสังคมและ
เศรษฐกิจและพึงพอใจในชีวิต และทัศนะดานการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุดานเศรษฐานะและคานิยม จะมีผลใน
การวางแผนเกษียณอายุ สอดคลองกับการสัมภาษณผูเกษียณอายุ จํานวน 5 คน วาปจจัยที่สงผลทางสถิตินั้นสอดคลองกับการ
ใชชีวิตจริงตามสมมุติฐานในทุกหัวขอ และสอดคลองกับ จิณณรัตน ลวราบุญนาคภิรมย (2558) ไดทําการศึกษา การเตรียม
ความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเตรียม
ความพรอมกอนการเกษียณอายุของพนักงานดานความมั่นคงทางครอบครัวและดานสังคม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับดานอื่นๆ และสอดคลองกับ ชนัญญา ปญจพล(2558) ไดทําการศึกษา การเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ: 
กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง)  ผลการศึกษาพบวาลักษณะการเตรียมความพรอมของขาราชการ
ตอการเขาสูวัยผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยาง มีลักษณะการเตรียมความพรอมในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานเศรษฐกิจมีการ
เตรียมความพรอมมากท่ีสุด รองลงมาคือดานจิตใจดานสังคม และดานรางกาย ตามลําดับสวนการเปรียบเทียบความสัมพันธกับ
ลักษณะการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ พบวา ความรูตอการเปนผูสูงอายุและผูสูงอายุที่มีศักยภาพ และการรับรูของ
การเตรียมความพรอมของหนวยงาน มีผลตอลักษณะการเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ อาหารสําเร็จรูป จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปน

องคกรที่ดําเนินธุรกิจประเภทเกษตรอุตสาหกรรม เปนหลัก ดังนั้นจึงควรศึกษาตอในองคกรหรือกลุมธุรกิจอื่น ๆ เขน ธุรกิจ 
อลังหาริมทรัพย ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางธุรกิจทําใหขอมูลมีความ
หลากหลายและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้ง 
ในจังหวัดนครปฐม 

เบญจรัตน สอสะอาด1 สาลิณี จันที1 พงษสันติ์ ตันหยง1* และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล1 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงค

กิ้งในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด
นครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการวิจัยพบวา ระดับความ
พึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคาอยูในระดับมากที่สุด ดานชองทางการจัดจำหนายอยูในระดับมาก ดานผลิตอยูใน
ระดับมาก ดานสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือน
แตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ สวนเพศและการศึกษาแตกตางกันทำใหความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ สวนประสมทางการตลาด โมบายแบงคกิ้ง 
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Satisfaction with the marketing mix of mobile banking users 

in Nakhon Pathom Province 
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1General Management Program, Faculty of Management Science, 
 Nakhon Pathom Rajabhat University 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the level of satisfaction with the marketing mix 

of mobile banking users in Nakhon Pathom Province 2) to compare satisfaction with the marketing of 

mobile banking service users in Nakhon Pathom Province According to personal factors This research 

used the quantitative research methodology. The results showed that satisfaction level with the 

marketing mix of mobile banking users in Nakhon Pathom Province In overall, it was found that it was at 

a high level. When considering each aspect, it was found that the price was at the highest level. The 

distribution channels are in a high level. Production level is in a high level. The marketing promotion 

aspect is at a high level. Personal factors of the users such as age, occupation, status, and monthly 

income are different, resulting in satisfaction with the marketing mix of mobile banking users in Nakhon 

Pathom Province with statistically significant differences. Gender and education were different, resulting 

in satisfaction not significantly different. 

Keywords:  Satisfaction, Marketing mix, Mobile banking 

1. บทนำ
ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบอินเตอรเน็ตอยูตลอด ทำใหเทคโนโลยีมีความสำคัญและเขามามี

บทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และพัฒนาเขาสูโลกของเราเปนอยางมากเปรียบเสมือนโลกไรพรมแดนสามารถติดตอสื่อสาร
กันไดตลอดเวลา ท้ังเห็นหนาและมีเสียง ถายทอดสดใหเห็นและไดยินในเวลาขณะนั้นเลย ทำใหเกิดสังคมออนไลนขนาดใหญ
ขึ้น (Social network) ซึ่งทำใหผูคนติดตอสื่อสารและรับรูเรื่องราวกันไดอยางรวดเร็ว มีความสะดวกสบาย และไมวาจะธุรกิจ
ไหนก็ตองมีเทคโนโลยีและระบบอินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA 

(เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เผยผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 หรือ 
Thailand Internet User Behavior 2019 ช้ี ทศวรรษที่ผานมา คนไทยใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดกวา 150% 
สงผลใหปจจุบันไทยมีผูใชอินเทอรเน็ต 47.5 ลานคน หรือราว 70% ของจำนวนประชาชนท้ังหมด จากการสำรวจขอมูลของ
ประชาชนเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ประจำป 2562 ผานทางออนไลน ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 
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โดยมีคนไทยเขามาตอบแบบสอบถามกวา 17,242 คน ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ป 2562 คนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย
วันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาที เพิ่มขึ้น 17 นาทีจากป 2561 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2562) 

จากขอมูลการใชอินเทอรเน็ตดังกลาวทำใหการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะการเขามาของเทคโนโลยี 
เชนเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ตองการความรวดเร็ว สะดวกสบายจึงไดเกิดการทำธุรกรรมผานสมารทโฟน ซึ่ง
เรียกวา โมบายแบงคกิ้ง (Mobile Banking) โมบายแบงคกิ้ง คือ ตัวชวยสำคัญแหงยุคดิจิทัลที่เขามาอำนวยความสะดวกให
การทำธุรกรรมทางการเงิน เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผูบริโภค และ
เศรษฐกิจโลก จากผลสำรวจธุรกรรมการชำระเงินผานบริการ Mobile Banking ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา ในเดือน
มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีจำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Mobile Banking กวา 37 ลานบัญชี เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา
เดียวกันในปที่แลวกวา 11 ลานบัญชี สะทอนใหเห็นความนิยมของคนไทยที่เพิ่มมากข้ึนตอบริการนี้ อันเปนสัญญาณดีที่แสดง
ใหเห็นถึงการกาวสูความเปน 4.0 และสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทยตลอดชวงเดือนตุลาคม 2561 ที่
ผานมา 3 ธนาคารช้ันนำของประเทศ ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงไทย 
(KTB) ไดมีการแถลงขาวเปดตัว Mobile Banking รูปแบบใหมของแตละธนาคารอยางตอเน่ือง โดยมีการปรับเปลี่ยน
รูปลักษณใหทันสมัย เพิ่มความม่ันคงปลอดภัยของระบบ รวมทั้งเปดตัวฟเจอรใหมที่ชวยอำนวยความสะดวกใหตรงกับไลฟ
สไตลผูใชงานในปจจุบัน (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลใหบทบาทของธนาคารเปล่ียนไป โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือบทบาทหนาที่
ไปทำธุรกรรมในดานการใหคำปรึกษาการลงทุน หรือบริการดานสินเช่ือและบริการอื่น  ๆ ที่ไมสามารถทำผาน Digital 

Banking ได ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดมีการปรับลดสาขาลง เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เขามาเปลี่ยนแปลงระบบ
ธนาคารอยางรวดเร็ว ขณะที่พฤติกรรมลูกคาก็เปลี่ยนแปลงไป และตองเตรียมความพรอมรับมือคูแขงรายใหม ๆ แผนการ
ปรับตัวของธนาคารพาณิชย คือการทำองคกรใหมีความกระชับ ตัดตนทุนคาใชจาย ลดจำนวนพนักงานและยุบสาขาลง การทำ
ธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนโฉมหนาไปใหมแลว พัฒนาไปสูระบบธนาคารดิจิตอล ลูกคาไมจำเปนตองเดินทางเขาธนาคาร แต
สามารถทำธุรกรรมออนไลนผานชองทางการใหบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินไดดวยตัวเองผาน โมบายแบงคกิ้งบน
สมารทโฟน เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วมากขึ้นโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปยังสาขาของธนาคารหรือไปท่ีตู  ATM 
เหมือนอดีตที่ผานมา จึงนำมาซึ่งการแขงขันทางการตลาดดวยการใชสวนประสมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมได ท่ีกิจการจะตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หมายถึง ความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ 
ผลิตภัณฑราคา การจัดจำหนาย ระบบการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถ
ควบคุมได ตองใชรวมกันทั้ง 4 อยาง วัตถุประสงคที่ใชเพื่อสนองความตองการของลูกคา(ตลาดเปาหมาย) ใหลูกคาเกิดความพงึ
พอใจ ซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา ราคา การจัดจำหนาย การแจกจายตัวสินคาและสงเสริมการตลาด (Boone & Kurtz, 1989) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดชวยเพิ่มการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นเมื่อมีการแขงขัน ธุรกิจจึงตองใชสวนประสมทาง
การตลาดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกับคูแขง คณะผูวิจัย จึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการตอสวน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประโยชนที่ไดจะนำมาใชในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ
ของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ในอันที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมีความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น
ชวยเพิ่มการตัดสินใจใชบริการ 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดตอเดือนที่

แตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนำมาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
5.1 แนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4P’S) ไดศึกษาตามแนวคิดของ (Kotler & Armstrong, 2014: 68 ; 

Kotler, 2012; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไววา 
เปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่กิจการใช เพื่อโนมนาวความตองการในตัวผลิตภัณฑของกิจการที่ สามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไค โดยสวนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps ประกอบดวย ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 
2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย 4) ดานสงเสริมการตลาด

5.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของคริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อคและลอเรน ไรน, 2546: 83-84; Zeithaml 

and Bitner, 2003; Mullins, 2001 อางใน ธนสิทธิ์ ปนประเสริฐ, 2549:10) กลาววาความพึงพอใจคือการตัดสินใจโดยเกิด
ความชอบจากทัศนคติที่ผูใชบริการเกิดปฏิกิริยาท่ีไดรับในการไดรับบริการ (ความคาดหวัง) ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการวัดความพึง
พอใจ  
6. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม และไมทราบขนาดกลุมตัวอยางประชากรที่แนชัด ดังนั้นขนาดตัวอยางประชากรจึงใชวิธีการคำนวณดวยสูตร
วิธีของ Cochran (1953) ซึ่งไดกลุมตัวอยางจำนวน 385 ราย ผูวิจัยเพิ่มจำนวนของกลุมตัวอยางอีกราวรอยละ 5 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ 400 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด จำนวน 6 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 สวนที่ 2 พฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application เปน
คำถามปลายปด จำนวน 3 ขอ ไดแก ความถ่ีในการซื้อ ใช Mobile Banking Application ฟงช่ันไหนบอยที่สุด ใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของธนาคารใดบาง 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 

- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 

- รายไดตอเดือน 

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด (4P’S) 

- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจำหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
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 สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s จำนวน 13 ขอ วามีความสำคัญตอการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application โดยเปนคำถามปลายปดคำตอบท่ีใหเลือกตอบมีลักษณะเปนมาตรวัด 5 ระดับ  
6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนำเอา

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นำแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจำนวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรง

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-

1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทำการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเช่ือมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทาง
การตลาด มีคาเทากับ 0.75  

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพ
ของแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจำนวน 400 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562 

6.6 การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรและขอมูลพฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาความถี่และคารอยละ (%) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย     

 6.6.2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s ใช คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 6.6.3 การทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลดวยสถิติ t-test และ one way ANOVA  

7. ผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.50 สวนใหญมีอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 46.50

สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.30 สวน
ใหญมีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 48.50 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.50  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งสวนใหญมีพฤติกรรมการใช
บริการโมบายแบงคกิ้งมากกวา 8 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.80 สวนใหญจะใชบริการโอนเงินคิดเปนรอยละ 36.90 และ
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการโมบายแบงคกิ้งของธนาคารไทยพาณิชยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 24.90 รองลงมา
คือธนาคารกสิกรไทยคิดเปนรอยละ 24.00  

ระดับความพึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมสรุปไดดัง
ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
คาสถิติ 

ระดับความพึงพอใจ 
X S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.42 .483 มาก 
ดานราคา 4.55 .492 มากทีสุ่ด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.49 .430 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.11 .641 มาก 

ภาพรวม 4.39. .380 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด

นครปฐม ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( =4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคาอยูในระดับมากที่สุด 
( =4.55) ดานชองทางการจัดจำหนายอยูในระดับมาก ( =4.49) ดานผลิตอยูในระดับมาก ( =4.42) ดานสงเสริมการตลาด
อยูในระดับมาก ( =4.11)   

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลไดดังตารางที่ 2  

ตารางที ่2 คาสถิติ t  

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 2 พบวา เพศของผูใชบริการแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโม
บายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในภาพรวม ไมเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนดาน
ผลิตภัณฑ 
ตารางที ่3 คาสถิติ ANOVA     

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
เพศ 

t Sig 

ดานผลิตภัณฑ -2.32* .021 

ดานราคา -1.12 .265 

ดานชองทางการจัดจำหนาย -1.47 .142 

ดานการสงเสริมการตลาด -.782 .434 

ภาพรวม -1.85 .065 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจำหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานภาพรวม 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

อาย ุ 2.13* .007 6.00* .000 4.95* .001 7.31* .000 9.19* 000 

ระดับการศึกษา 1.84 .139 2.80* .040 1.98 .116 1.88 .132 1.62 .184 

อาชีพ 3.25* .012 6.43** .000 5.44* .001 4.48* .001 7.65* .000 

สถานภาพ 3.05* .028 4.56* .004 3.97* .008 6.98* .000. 9.63* 000 

รายไดตอเดือน 1.45 .228 3.02* .030 5.44* .001 2.69* .046 6.20* .000 
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จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนแตกตางกันทำ
ใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ สรุปเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนระดับการศึกษาท่ีไมเปนไปตามสมมติฐาน สรุปความแตกตางไดดังตาราง
ที่ 4  

ตารางท่ี 4 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด
นครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

√=มีนัยสำคัญทางสถิติ  ×=ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  
8. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานจะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ 
รายไดตอเดือนแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพร สวนมานพ และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย (2559) 
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใช Application K Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน
ในเขตกรุงเทพฯ ผลการทดสอบทางสมมติฐาน ไดแก ลักษณะประชากรของผูใชงานอายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมี
ความพึงพอใจในการใช Application K Mobile Banking Plus แตกตางกันดานผลิตภัณฑดานราคาดานการจัดจำหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด และไมสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรวดี อุไรวงศ (2554) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา
ในการใชบริการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทรจังหวัดขอนแกนในเรื่องสถานภาพ ไมมีผลตอระดับความพึงพอใจสวนประสม
การตลาดบริการทุกปจจัย 

เพศและระดับการศึกษาของผูใชบริการแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการ
โมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญาพัทธ จงทวี 
(2558) ที่ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการMobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครที่พบวาเพศและ
ระดับการศึกษาของผู ใชบริการแตกตางกันทําใหสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ  Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สรุป อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม สวนเพศและระดับการศึกษาน้ันไมสงผลตอความพึงพอใจ 
9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
      9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคามากที่สุด ดังนั้น

ทางธนาคารที่ใหบริการควรใหความสำคัญในการนำมากำหนดเปนกลยุทธเปนลำดับตน ๆ เน่ืองจากผูใชบริการในปจจุบันมี
การเปรียบเทียบราคาและใชราคาเปนตัวตัดสินใจเลือกใชบริการ   

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานภาพรวม 

เพศ × × × × × 

อาย ุ √ √ √ √ √ 
ระดับการศึกษา × √ × × × 

อาชีพ √ √ √ √ √ 
สถานภาพ √ √ √ √ √ 
รายไดตอเดือน √ √ √ √ √ 
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     9.1.2 จากผลการวิจัย พบวาอายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ดังนั้นทางธนาคารท่ีใหบริการในจังหวัดนครปฐม ควรนำปจจัย
สวนบุคคลเหลานี้มาใชวาจะกำหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดอยางไรกับผูใชบริการท่ีมีอายุ อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน  

  9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

    9.2.1 การศึกษาคร้ังน้ีทำการศึกษาเฉพาะผูใชบริการในเขตจังหวัดนครปฐมเทาน้ัน จึงอาจ ทำใหผลการศึกษาไม
สามารถสื่อความหมายไดในภาพรวมของกลุมเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งแอปพลิเคช่ันทั้งหมด 
ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุม ตัวอยางในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เชน กลุมผูเลือกใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผาน ในเขตปริมณฑล หรือกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตางจังหวัด  

   9.2.2 การศึกษาคร้ังน้ีทำการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินโมบายแบงคกิ้ง
เทานั้น ดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุมตัวอยางที่ยังไมเคยใช บริการเพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการไมใชบริการ ซึ่งเปน
แนวทางหน่ึงที่จะสามารถเพิ่ม จำนวนผูใชบริการใหมากข้ึนได  
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Abstract 

To study work styles that are suitable for the current changing era To 
suggest strategies for organizational development to be ready in the form of Digital organizations. This 
research is a study of document data research Is the importing of information from various sources Come 
to analyze the current working pattern that has changed. With technology and digital systems involved in 
the change of work style today. The results of the research showed that the components of internal 
factors consist of Emotional and thinking skills Also known as Soft Skill is important to the management of 
the organization in the digital age. Regarding the culture of the organization that focuses on digital 
technology, it is an important factor affecting the success of digital transformation. Flexible structure 
Agility Is the right organization in the digital age Communication in the digital age is fast and There must 
be transparency, not hidden, overlapping agenda that creates confusion. Everyone in the organization 
must see the same picture. Regarding leadership, the viewpoint of leaders must have a true 
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understanding of how to use technology in the organization. The strategy for a successful modern 
organization management requires a clear connection between all components. 

Keywords: Management Strategy, Development, Digital Organization 
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ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายสําหรับการรบัรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

มณฑกาญจน บุญเพิ่มผล1* และ ธีรศักด์ิ ทรัพยวโรบล1  

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*monthakan.b@ku.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูบริโภคขาวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 400 คน และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหถดถอยแบบโลจิสติกส 
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 37.5 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา และมีรายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือน 41,250.81 บาท  ซึ่งพฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญมัก
รับประทานขาวโดยทั่วไป 3 มื้อตอวัน ซื้อขาวสารบรรจุถุง 1 ครั้งตอเดือน สวนใหญของกลุมตัวอยางยังไมรูจัก ไมเคย
รับประทาน หรือซื้อขาวสังขหยดเมืองพัทลุงหรือขาวที่ผานการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมากอน ผลจากการวิเคราะห
ถดถอยแบบโลจิสติกส พบวา ปจจัยหลักที่สงผลตอความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาว
สังขหยดเมืองพัทลุงในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ปจจัยการใหความสําคัญกับฉลากรับรองมาตรฐาน
โดยภาครัฐ และการใหความสําคัญตอการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรไทย ดังนั้น จึงควรเนนการส่ือสารเก่ียวกับฉลากรับรอง
มาตรฐานโดยภาครัฐและการชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทย ใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

คําสําคัญ: การรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร, ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง, ความเต็มใจจาย 
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Factors Affecting Willingness to Pay for Geographical Indication Certification  
of Sangyod Mueang Phatthalung Rice 

Monthakan Boonpermpol1* and Teerasak Sapwarobol1  

1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 
*monthakan.b@ku.th

Abstract 

The main purpose of this study was to investigate factors affecting willingness to pay for 

geographical indication certification of Sangyod Mueang Phatthalung Rice by randomly surveying 400 rice 

consumers in Bangkok Metropolitan Region.  The results revealed that the subjects were mostly females, 

37.5 years old on average, single status, Bachelor’s degree or equivalent, and had average income of 

41,250.81 baht per month.  The behaviors of subjects mostly had rice three times per day and buy 

packed rice once per month.  Most of the subjects had not previously known, tried or bought Sangyod 

Mueang Phatthalung or Geographical Indication certified rice.  Results analyzed with logistic regression 

showed that factors positively affecting geographical indication certification of Sangyod Mueang 

Phatthalung Rice at a significant level of 0.01 were: placing importance on labeled certified by 

government agency and placing importance on increasing Thai farmers’ income.  Therefore, 

communicating labels certified by government agency and being able to increase Thai farmers’ income 

should be emphasized to target consumers. 

Keywords: Geographical Indication Certification; Sangyod Mueang Phatthalung Rice; Willingness to Pay 
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1. บทนําและความสําคัญของปญหา
ในประเทศไทย ขาวจัดเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาต้ังแตโบราณกาล ขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

หรื อ ข า วจี ไอ  (GI, Geological Indication) หมายถึ ง  ข าวที่ ได รั บ ก ารขึ้ น ท ะ เบี ยน เป น สิ่ งบ งชี้ ท าง ภู มิ ศ าสต ร 
ตามพระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 สามารถบงบอกแหลงผลิตของขาวชนิดนั้นๆ ไดวาผลิตจากพื้นที่ใดและ
บงบอกถึงความเปนเอกลักษณโดดเดนของแตละพันธุขาว รวมถึงความพิเศษแตกตางจากขาวชนิดเดียวกันที่ผลิตจากแหลงอื่น 
อีกทั้งยังบงบอกถึงความผูกพันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของทองถ่ิน ซ่ึงสามารถบงบอกเรื่องราววิถีชีวิตของผูคน
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันอีกดวย และนับตั้งแตมีพระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีขาวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรแลวจํานวน 12 ชนิด ไดแก ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ขาวเหลืองประทิวชุมพร ขาวเจกเชยเสาไห ขางฮางหอมทอง
สกลทวาป ขาวหอมมะลิสุรินทร ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ขาวก่ําลานนา ขาวไรลืมผัวเพชรบูรณ 
ขาวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ และขาวหอมมะลิอุบลราชธานี  ซึ่งขาวสังขหยดเมืองพัทลุงและขาวหอม
มะลิทุงกุลารองไห เปนขาวเพียงสองพันธุที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากสหภาพยุโรปอีกดวย  

การขึ้นทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรนับเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหน่ึง  (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2562) 
เนือ่งจากเปนสิ่งที่บงช้ีถึงอัตลักษณของสินคาและความสามารถในการจัดการการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผูผลิต
สินคา ซึ่งในดานหนึ่งอาจชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาในสายตาของผูบริโภค อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่งนั้น การขอรับรอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับผูผลิตอาจเผชิญกับความยุงยากซับซอนซึ่งอาจกอใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากการขอรับรอง   

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตองมีการจัดทําระบบการผลิตที่สามารถถูกตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของสินคา (Traceability) 
รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบ และสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปที่ ไดมาตรฐานในพ้ืนที่ เดียวกันตั้งแตตนน้ําถึงปลายนํ้าอีกดวย            

ซึ่งกอใหเกิดตนทุนกับผูผลิตทั้งสิ้น  นอกจากนี้ในสวนของภาครัฐก็มีตนทุนในการเขาไปตรวจสอบใหผูผลิตผลิตขาวตาม
มาตรฐาน GI อีกดวย ดังนั้น ทั้งผูผลิตและภาครัฐจึงตองคํานึงถึงความเต็มใจจายเพิ่มของผูบริโภคและปจจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อที่จะสามารถเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตสินคาขาว อีกท้ังเปนแนวทางใหภาครัฐปรับนโยบายเพ่ือสามารถใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรไทยอยางเหมาะสมอีกดวย 

การตัดสินใจที่จะยินดีจายหรือไมจายเพิ่มใหกับการรับรอง GI ของผูบริโภค กลาวไดวา เปนพฤติกรรมตอบสนองท่ี
เปนผลมาจากหลายปจจัยซึ่งเกิดจากทั้งตัวบุคคลเองและการปฏิสัมพันธของบุคคลกับสภาวะแวดลอมขณะมีชีวิตอยู ตัวอยาง
ปจจัยเหลานี้ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ เปนตน ปจจัยดานทัศนคติ เชน การใหความสําคัญกับราคา 
ความเช่ือ/ไมเชื่อในการรับรองมาตรฐาน GI โดยภาครัฐ เปนตน และปจจัยความรูความเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง (Facts) ซึ่ง
ในกรณีนี้ ไดแก ความรูความเขาใจมาตรฐาน GI ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

การศึกษานี้จึงมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายของผูบริโภคที่มีตอการรับรอง GI 

ของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง โดยศึกษาถึงกลุมตัวอยางของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากเปน
ผูบริโภคที่มีแนวโนมมีกําลังซื้อสูง ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใชการวางแผนเพื่อขยายชองทางการตลาดและสงเสริม
การบริโภคขาวสังขหยดท่ีไดรับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายเพ่ิมของการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายเพ่ิมของการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น มีแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ประกอบดวย 
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แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของ Phillip Kotler (1997) แนวคิดนี้อาศัยทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษยที่วา พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือสิ่งเรา (Stimulus) ทําใหเกิดส่ิงเราดังกลาวจะเปนตัวปอนเขา (Input) ผาน
เขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่งเปรียบเสมือน “กลองดํา (Black Box)” ที่อยูภายใตอิทธิพลและวัฒนธรรม สังคม 
จิตวิทยาและปจจัยสวนบุคคล จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอส่ิงเราในรูปแบบการตัดสินใจซ้ือหรือไม
ซื้อ ดังนั้นแนวคิดนี้เนนย้ําวา การตอบสนอง (Response) จะเกิดขึ้นได จะตองมีสิ่งเรา (Stimulus) หรือปจจัยตางๆ เปน
ตัวกระตุน  

แนวคิดการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจโดยวิธีการสมมติเหตุการณ (Contingent Valuation Method: CVM) เปน
วิธีการที่จะวัดมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาหรือสิ่งแวดลอม และเปนวิธีการประเมินมูลคาของความเต็มใจที่ผูบริโภคเต็มใจที่
จะจาย (Willingness to Pay: WTP) ดวยการจําลองสถานการณ ซึ่งมีสมมติฐานท่ีสําคัญ ไดแก   1. บุคคลสามารถที่จะ
สะทอนถึงมูลคาของสินคาไดโดยผานความเต็มใจท่ีจะจาย  2. มูลคาของสินคาทุกชนิดสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปของตัว
เงิน  3. มูลคาที่บุคคลแสดงออกมาน้ันเปนมูลคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลน้ัน วิธีนี้เปนการหาสวนเกินของผูบริโภค (Consumer 

Surplus) ภายใตเสนอุปสงค (Demand Curve) ซึ่งจัดไดวาเปนการวัดสวนเกินของผูบริโภคที่คํานึงถึงอรรถประโยชน 
(Utility) หรือความพึงพอใจของบุคคลตอสินคาและบริการ โดยอาจวัดจากจํานวนเงินสูงสุดที่บุคคลเต็มใจท่ีจะจายเพื่อที่จะ
ไดรับความพอใจเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสินคาหรือสิ่งแวดลอม (กนกวรรณ, 2562) 

สําหรับการตรวจเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายเพิ่มของการรับรอง GI ของขาว
สังขหยดเมืองพัทลุง พบวา ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรง แตมีงานวิจัยเกี่ยวกับความเต็มใจจายซ้ือสินคาอาหารที่มีการ
บงบอกถึงคุณภาพอาหารบนฉลาก นําไปสูการจํากัดความหมายของตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ กลุมปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ สถานะ การศึกษา ซึ่งงานวิจัยของกิตติณัฏฐ จิตตอาจหาญและพนามาศ ตรีวรรณกุล (2558) ระบุวาการศึกษาสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรอินทรีย รายไดตอเดือน ซึ่งงานวิจัยของเยาวรัตน ศรีวรานันท (2554) พบวา รายได 20,000 บาท
ตอเดือนขึ้นไปสงผลตอการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรอินทรีย  และอายุ ซึง่งานวิจัยของจิตราภา บุญญาสนธ์ิ และขวัญกมล ดอนขวา 
(2558) พบวา อายุที่มากข้ึนสงผลตอการตัดสินซื้ออาหารอินทรีย  สวนปจจัยความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน ซึ่งงานวิจัย
ของนภวงศ ภาวะโสภณ (2560) พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GI สงผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไหที่ไดรับการรับรอง GI นอกจากนี้ ปจจัยทัศนคติตอสถานการณสุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีผลิตภายในประเทศสงผล
ตอความยินดีจายเพิ่มสําหรับมาตรฐานรับรอง (Jolly, 1991; อุดลย ศุภนัท, 2560) นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัย
พฤติกรรมและทัศนคติที่เปนลักษณะเฉพาะของการรับรองมาตรฐาน GI เพิ่มเติม ไดแก การเคยสังเกตสัญลักษณหรือขอความ
แสดงมาตรฐาน ความเชื่อวา ขาวท่ีผานการรรับรอง GI โดยกรมทรัพยสินทางปญญา จะทําใหขาวปลอดภัยและมีคุณภาพ 
และพฤติกรรมภูมิหลังของผูบริโภคที่รูจักขาวสังขหยดเมืองพัทลุงมากอน ซึ่งรายละเอียดของตัวแปรจะนําเสนอในหัวขอ
วิธีดําเนินการวิจัยเปนลําดับถัดไป 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่รวบรวมจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคเปาหมาย เนื่องจากเปนกลุมที่มีกําลังซ้ือสูง 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีการช้ีแจงรายละเอียดของการรับรอง GI ของขาว
สังขหยดเมืองพัทลุง และถูกพัฒนาข้ึนโดยอางอิงจากกรอบแนวคิดทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดทําการ
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1967) กรณีไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน และสมมติ ใหขอมูลมีการ
กระจายตัวแบบปกติ และคาความคลาดเคล่ือนที่รอยละ 5 จํานวนตัวอยางขั้นต่ําที่ควรใชในการศึกษาคือ 385 ตัวอยาง เพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผลการศึกษา งานศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก กลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง และใชวิธีการสุม

1411



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขอมูลท้ังหมดถูก
เก็บรวบรวมในชวงเวลาระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ และ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตอการบริโภคและเลือกซ้ือสินคาขาวในเบ้ืองตน และการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
ความเต็มใจจายเพิ่มของการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ดวยแบบจําลองถดถอยแบบโลจิสติกส 
(Logistic Regression) เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีมีการสุมซํ้า (Iteration) และเปนสมการถดถอยท่ีมีรูปแบบตัวแปรตามเปน
สองทางเลือก (Binary Choice) 

ถากําหนดใหตัวแปรตาม (y) เปนความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยด
เมืองพัทลุงของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคาไดเพียง 2 คา คือ y = 1 คือ การระบุวา “ยินดีจาย” สวนเพิ่ม
ใหกับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง และ y = 0 คือ การระบุวา “ไมยินดีจาย” สวนเพิ่มใหกับ
การรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง และ กําหนดใหตัวแปรอิสระ (x) ที่คาดวาจะมีผลตอความเต็มใจ
จายเพิ่มใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัยการใหความสําคัญกับฉลากรับรองจากภาครัฐ การใหความสําคัญตอการเพ่ิมรายไดให
เกษตรกรไทย ปจจัยความเชื่อในสถานการณขาวไทยในปจจุบัน ความเชื่อในการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยกรมทรัพยสิน
ทางปญญา การรับรูขาวสารของความปลอดภัยและคุณภาพขาว การสังเกตตราสัญลักษณของการรับรองมาตรฐานขาวความ
เขาใจในขอบังคับของการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร การบริโภค และการรูจักขาวสังขหยดเมืองพัทลุง หรือขาวที่ผานการ
รับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรพันธุอื่นๆ สามารถเขียนสมการความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ y เพ่ือการประมาณคาดัง
สมการที่ (1) ดังนี้ 

P (y = 1|x) = P (y  > 0|x) = G (xβ) …………………………….(1)

โดยที่ G (xβ) ≡ exp (xβ) / [1 + exp (xβ)]  

y* คือ ตัวแปรแฝงของตัวแปรตาม y ที่สามารถสังเกตได  
G (xβ) คือ ฟงกชันการแจกแจงเชิงสะสมแบบโลจิสติกส  
β คือ เวคเตอรคาพารามิเตอรของตัวแปรอิสระที่ประมาณขึ้นจากแบบจําลอง  
x คือ เวคเตอรของตัวแปรอิสระตางๆ  
จากสมการที่ 1 สามารถเขียนใหมเปนสมการโลจิสติกสของปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายเพิ่มสําหรับการรับรอง 

GI ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 
y = G (βx) = G (β0 + β1 label_gov + β2 help_farm + β3 con_safe + β4 noti_cert + β5 believ_gi  

+ β6 understand + β7 quan_sang + β8 price + β9 eat_sang + β10 gender + β11 age + β12 inc_per  

+ β13 bachelor_above + β14 status) + ε 

กําหนดให β1, β2,…, β14    คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
label_gov = 1 ใหความสําคัญกับฉลากรับรองจากภาครัฐตอความยินดีจายเพ่ิม, label_gov = 0 อื่นๆ  
help_farm = 1 ใหความสําคัญการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทยตอความยินดีจายเพิ่ม, help_farm = 0 อื่นๆ 
con_safe = 1 มีความเชื่อวา การปลูกขาวในประเทศมีความปลอดภัยดีอยูแลว, con_safe = 0 อื่นๆ 

noti_cert = 1 เคยสังเกตสัญลักษณหรือขอความแสดงมาตรฐาน, noti_cert = 0 อื่นๆ 
believ_gi = 1 มีความเชื่อวา ขาวที่ผานการรับรอง GI โดยกรมทรัพยสินทางปญญา จะทําใหขาวปลอดภัยและมี

คุณภาพ, believ_gi = 0 อื่นๆ 
understand = ระดับคะแนนรวมความเขาใจเกี่ยวกับขาวสังขหยดพัทลุง & GI (คะแนน 0-8)  
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quan_sang = ปริมาณการเคยซื้อขาวสังขหยดเมืองพัทลุงมากอน (กิโลกรัม) 
price = 1 ใหความสําคัญกับราคาในการเลือกซื้อขาว, price = 0 อื่นๆ 

eat_sang = 1 เคยทานขาวสังขหยดเมืองพัทลุง, eat_sang = 0 อื่นๆ 
gender = 1 เพศหญิง, gender = 0 อื่นๆ 
age = อายุ (ป) 
inc_per = รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 
bachelor_above = 1 ถากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป, bachelor_above = 0 อื่นๆ 
status = 1 สมรส/อยูดวยกัน, status = 0 อื่นๆ 

ε = คาความคลาดเคลื่อน 
หลังจากท่ีประมาณคาพารามิเตอรจากแบบจําลองเรียบรอยแลว งานศึกษาครั้งนี้ไดคํานวณหาผลกระทบสวนเพิ่ม 

(Marginal Effect) เนื่องจากคาสัมประสิทธ์ิจากการประมาณการแบบจําลองไมสามารถแปรผลไดโดยตรงจึงตองคํานวณหาคา
ผลกระทบสวนเพิ่ม ซึ่งแสดงถึงการประมาณการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอิสระตางๆ ที่มีผลตอความเปล่ียนแปลงความนาจะเปนที่
ผูบริโภคจะเต็มใจจายสวนเพิ่มของการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุ ง คาผลกระทบสวนเพิ่ม 
สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (2) ดังนี้ 

      = G (x’ β) βi               ……………………………(2) 

โดยที่ i เทากับ 1, 2,…,14 

5. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.25) มีอายุเฉล่ีย 37.5 ป มี

สถานภาพโสด (รอยละ 63.5) และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจํานวนมากท่ีสุด (รอยละ 60.25) เมื่อ
พิจารณาตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ (รอยละ 46.5) มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 41,250.81 บาท สําหรับผลการศึกษาดานพฤติกรรมในการบริโภคขาวและเลือกซ้ือขาวสาร กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อ
ขาวสารดวยตัวเอง 1 ครั้งตอเดือน (รอยละ 27.5) กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาไมเคยสังเกตสัญลักษณหรือขอความแสดง
มาตรฐานบนฉลากของสินคาขาว (รอยละ 61.5) กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวาไมเคยทราบขาวเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยหรือคุณภาพของขาว (รอยละ 53.25) กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดกับบรรจุภัณฑที่ไมมีรองรอย
ความเสียหาย เปนอันดับหนึ่ง (รอยละ 52.5) คุณคาทางโภชนาการ เปนอันดับสอง (รอยละ 50) และราคา เปนอันดับสาม 
(รอยละ 40.75)  นอกจากนี้ สวนใหญของกลุมตัวอยางยังไมรูจักขาวสังขหยดเมืองพัทลุง (รอยละ 63)  ไมเคยรับประทานขาว
สังขหยดเมืองพัทลุง (รอยละ 80.75) ไมเคยซ้ือขาวสังขหยดเมืองพัทลุง (รอยละ 85.75) ไมรูจักขาวที่ผานการรับรอง GI (รอย
ละ 58.5) ไมเคยรับประทานขาวที่ผานการรับรอง GI (รอยละ 67.5) และไมเคยซื้อขาวที่ผานการรับรอง GI มากอน (รอยละ 
76.75) 

หลังจากท่ีทําการตรวจสอบปญหา Multicollinearity เรียบรอยแลว โดยการหาคา Correlation Coefficients 

ระหวางตัวแปรอิสระท้ังหมด พบวา ถึงแมวาคา Correlation Coefficient ของตัวแปรอายุ (age) และสถานภาพ (status) สูง
ที่สุด ซึ่งอยูที่ 0.5123 แตยังนอยกวาเกณฑที่ 0.75 จึงสรุปไดวา ไมมีตัวแปรอิสระที่สัมพันธกันเองสูง และจึงไมไดทําการตัดตัว
แปรอิสระที่กําหนดไวขางตนออก และทําการวิเคราะหถดถอยแบบโลจิสติกสตอไป โดยเปรียบเทียบสามแบบจําลองไดผลดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 1 ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) จากการวิเคราะหถดถอยแบบโลจิสติกส 

ตัวแปรอิสระ แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 
การให ค วามสํ าคัญ กั บฉลากที่ ได รับ รอ งจากภาค รัฐ 
(label_gov) 

- - 0.264031*** 

(0.06242) 

การใหความสําคัญกับการเพ่ิมรายได ให เกษตรกรไทย 
(help_farm) 

- - 0.2330855*** 

(0.06149) 

ความเชื่อวา ขาวที่ผลิตในประเทศไทยปลอดภัยดีอยูแลว 
(con_safe) 

- - -0.1923881*** 

(0.06771) 
การเคยสังเกตสัญลักษณการรับรองคุณภาพขาว (noti_cert) - - 0.114861** 

(0.05751) 

ความเชื่อวามาตรฐาน GI โดยกรมทรัพยสินทางปญญามีความ
ปลอดภัยและคุณภาพ (believ_gi) 

- - 0.0818599 

(0.06463) 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GI และขาว 
สังขหยดเมืองพัทลุง (understand) 

- 0.017051 

0.01913 

0.0301006 

(0.02145) 

ปริมาณซื้อขาวสังขหยดเมืองพัทลุงมากอน (quan_sang) - - 0.0059251 

(0.00375) 

การใหความสําคัญกับราคา (price) - - -0.1041476 

(0.1037) 

การเคยรับประทานข าวสั งขหยดเมืองพัทลุ งมากอน 
(eat_sang) 

- - 0.0351997 

(0.07699) 

รายไดสวนบุคคลตอเดือน (inc_per) 0.000000012 

(0.000000000) 

-0.0000000398  

(0.0000000000) 

0.00000423 

(0.00000000) 

การศึกษา (bachelor_above) 0.1194724 

(0.09308) 

0.1259095 

(0.09233) 

0.1109467 

(0.09738) 

เพศ (gender) -0.0223153 

(0.05116) 

-0.0215745  

(0.0512) 

-0.0873257 

(0.05883) 
อายุ (age) 0.0017028 

(0.00238) 

0.0014843 

(0.0024) 

-0.002964 

(0.00272) 

สถานภาพ (status) -0.1083273* 
(0.05961) 

-0.1075509* 
(0.05977) 

-0.1121382* 

(0.06332) 

หมายเหตุ *, ** และ *** ระดับนัยสําคัญที่ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ และตัวเลขในวงเล็บคือคาผิดพลาดมาตรฐาน 
(Standard Errors) ของตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 2 คา Log Likelihood ของแบบจําลองถดถอยแบบโลจิสติกส 

แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3 
Log Likelihood -267.46716 -267.06829 -230.72136 

ทั้ งนี้ ผู วิจัยไดทํ าการปองกันปญหา Heteroscedasticity ดวยวิธี Robust Standard Errors (Breusch and 

Pagan, 1979) ในการประมาณคาในตารางที่ 1 
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6. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายเพิ่มของการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คนซึ่งเปนผูบริโภคที่อาศัยอยูในพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาบงชี้วา ปจจัยการใหความสําคัญกับฉลากรับรองจากภาครัฐ และการให
ความสําคัญตอการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทย สงผลในเชิงบวกตอความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรอง GI ของขาวสังข
หยดเมืองพัทลุงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ปจจัยความเชื่อในสถานการณความปลอดภัยของการบริโภค
ขาวที่ผลิตในประเทศไทย สงผลในเชิงลบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 การเคยมีประสบการณในการสังเกตสัญลักษณ
แสดงมาตรฐานความปลอดภัยหรือคุณภาพขาว สงผลในเชิงบวกท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
สถานภาพ มีผลตอความเต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุงที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสในแบบจําลองที่ 1 (ในตารางที่ 1) ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก รายได

สวนบุคคล อายุ การศึกษา สถานภาพ และเพศ พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก สถานภาพ ที่ระดับ 0.1 

จากการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสในแบบจําลองที่ 2 (ในตารางท่ี 1) ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลทั้งหมดจาก
แบบจําลองท่ี 1 และไดเพิ่มปจจัยความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 
พบวา ปจจัยสถานภาพเปนเพียงปจจัยเดียวที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1  

จากการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกสในแบบจําลองที่ 3 (ในตารางท่ี 1) ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลทั้งหมดจาก
แบบจําลองท่ี 1 ปจจัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและขาวสังขหยดเมืองพัทลุงจากแบบจําลอง
ที่ 2 และไดเพิ่มปจจัยทางทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคขาว ไดแก การใหความสําคัญกับฉลากรับรองโดยภาครัฐ 
การใหความสําคัญกับการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรไทย ความเชื่อเกี่ยวกับสถานการณความปลอดภัยของการผลิตขาวของ
ประเทศไทย การเคยสังเกตสัญลักษณการรับรองคุณภาพขาว ความเชื่อวามาตรฐาน GI โดยกรมทรัพยสินทางปญญามี      
ความปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงปริมาณซื้อขาวสังขหยดเมืองพัทลุงมากอน และการใหความสําคัญกับราคาในการเลือก
ซื้อสินคา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การใหความสําคัญกับฉลากรับรองโดยภาครัฐ การให
ความสําคัญกับการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทย ความเชื่อเก่ียวกับสถานการณความปลอดภัยของการผลิตขาวของประเทศไทย 
การเคยสังเกตสัญลักษณการรับรองคุณภาพขาว และสถานภาพ 

จากการพิจารณาคา Log Likelihood (ในตารางท่ี 2) ซึ่งเปนคาที่บงชี้ถึงความสอดคลองกับแบบจําลองกับขอมูล 
ซึ่งพบวาแบบจําลองที่ 3 ที่ประกอบไปดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูความเขาใจเก่ียวกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
และขาวสังขหยดเมืองพัทลุง และปจจัยดานทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและขาว   
สังขหยดเมืองพัทลุง มีความสอดคลองกับขอมูลมากกวาแบบจําลองท่ี 2 และที่ 1 ตามลําดับ เนื่องจากมีคา Log Likelihood 

ของแบบจําลองที่ 3 มีคามากกวา (-230.72136) แบบจําลองท่ี 2 (-267.06829) และแบบจําลองที่ 1 (-267.46716) 

ตามลําดับ จึงนําแบบจําลองท่ี 3 มาพิจารณาแปลความหมายของผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) 

ปจจัยการใหความสําคัญกับฉลากรับรองโดยภาครัฐ (label_gov) มีคาผลกระทบสวนเพิ่มเทากับ 0.264031 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งแปลความหมายไดวา กลุมตัวอยางซ่ึงใหความสําคัญกับการฉลากรับรองโดยภาครัฐมีแนวโนมที่จะ
เต็มใจจายสวนเพิ่มสําหรับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรคิดเปนความนาจะเปนเพิ่มขึ้น 0.264031 เนื่องจากภาครัฐเปนผู
ออกเคร่ืองหมายการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรใหกับเกษตรกรท่ียื่นคํารองขอการรับรอง หากผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ฉลากรับรองโดยภาครัฐ จึงมีแนวโนมที่จะเต็มใจจายสวนเพิ่มใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
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ปจจัยการใหความสําคัญกับการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรไทย (help_farm) ตอความเต็มใจจายเพิ่ม มีคาผลกระทบ
สวนเพิ่มเปนบวก มีคาเทากับ 0.2330855 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 กลาวคือ หากผูบริโภคใหความสําคัญกับการเพิ่มรายไดให
เกษตรกรไทย ความนาจะเปนในการเต็มใจจายเพ่ิมสําหรับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรเพิ่มขึ้น 0.2330855 เนื่องดวยเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว รายไดของเกษตรกรไทยอยูในระดับต่ํา ผูบริโภคท่ีตองการจะเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทย
จึงเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการยินยอมที่จะจายเพิ่มใหกับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ปจจัยความเชื่อที่วา การปลูกขาวในประเทศมีความปลอดภัยดีอยูแลว (con_safe) มีคาผลกระทบสวนเพิ่มเปนลบ
เทากับ -0.1923881 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งหมายถึง ความนาจะเปนของกลุมตัวอยางท่ีมีความเช่ือวา การปลูกขาวใน
ประเทศมีความปลอดภัยดีอยูแลว สงผลความเต็มใจจายเพ่ิมสําหรับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรจะเปลี่ยนแปลงลดลง 
0.1923881 เนื่องดวยผูบริโภคที่มีความเชื่อดังกลาว มีความเชื่อมั่นอยูแลววาขาวที่ผลิตในปจจุบันมีความปลอดภัยดีอยูแลว 
จึงไมยินดีจะจายเพ่ิมใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ปจจัยการสังเกตสัญลักษณการรับรองคุณภาพขาว (noti_cert) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาผลกระทบ
สวนเพ่ิมในแบบจําลองท่ี 3 เทากับ 0.114861 ซึ่งหมายถึง เมื่อกลุมตัวอยางมีประสบการณสังเกตสัญลักษณการรับรอง
คุณภาพขาว จะมีความนาจะเปนที่จะยินดีจายสวนเพ่ิมใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพิ่มขึ้น 0.114861 เนื่องจาก
ผูบริโภคที่ใสใจในสัญลักษณการรับรองคุณภาพขาว จะมีแนวโนมจายเพ่ิมใหกับขาวที่ผานการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

ปจจัยสถานภาพ (status) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1 โดยมีผลกระทบสวนเพิ่มเทากับ -0.1121382 ในแบบจําลองท่ี 
3 ซึ่งหมายความวา หากกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จะมีความนาจะเปนในการยินดีจายเพิ่มสําหรับการรับรอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุงลดลงเทากับ 0.1121382 นาจะเนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีเปนสมรส/อยู
ดวยกันมีความเปนอิสระในการตัดสินใจใชจายเงินนอยกวากรณีโสด/หยาราง/แยกกันอยู 

ขณะที่ปจจัยสําหรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 
(understand) ไมมีนัยสําคัญตอความเต็มใจจายเพิ่มสําหรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับขาวสังขหยดเมืองพัทลุงใน
ทั้งสามแบบจําลอง ผลการศึกษานี้ขัดแยงกับผลการศึกษาของ นภวงศ ภาวะโสภณ (2560) เกี่ยวกับความเต็มใจจายของ
ผูบริโภคตอการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ซึ่งระบุวา ปจจัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหมีนัยสําคัญ ซึ่งทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกตางของขาว    
สังขหยดเมืองพัทลุงและขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห กลาวคือ ผูบริโภคท่ัวไปรูจักขาวสังขหยดเมืองพัทลุงนอยกวาขาวหอมมะลิ
ทุงกุลารองไห ทําใหผูบริโภคใชทัศนคติหรืออารมณความรูสึกมากกวาความรูความเขาใจ 

 อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมตัวอยางที่ระบุวาไมเต็มใจจายเพิ่มใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยด
เมืองพัทลุง (รอยละ 59.5) ไดใหเหตุผลวา การดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของขาวเปนหนาที่ของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ ประชาชนไมควรตองจายเงินเพิ่ม ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณดําเนินการเอง เปนอันดับหน่ึง (รอยละ 48.25) ไม
เชื่อวาภาครัฐจะสามารถกํากับดูแลขาวใหมีมาตรฐานตรงตามขอกําหนดที่เขียนไวในมาตรฐานส่ิงบงชี้ทางภู มิศาสตร (GI) ได
จริง เปนอันดับสอง (รอยละ 20.5)  และเต็มใจจายเพิ่มหากมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนอันดับสาม (รอยละ 18.75) 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงธุรกิจ 

8.1.1 เกษตรกรผูผลิตอาจเนนการสื่อสารกับกลุมผูบริโภคโดยผานการเลาเรื่อง (story) เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตขาวของตนเองบนฉลากสินคาขาว เพื่อใหผูบริโภคเกิดเจตคติเชิงบวกหรืออารมณรวมเพื่อเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูซื้อ
และตัวเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาน้ีบอกเปนนัยวา ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญกับการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรไทยมี
แนวโนมที่จะยินดีจายเพิ่มใหกบัการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของขาวสังขหยดเมืองพัทลุง 

8.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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8.2.1 รัฐบาลอาจตองพยายามรักษาความนาเชื่อถือในฐานะผูมีอํานาจในการรับรองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
เนื่องจากผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับฉลากท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐสงผลเชิงบวก
ตอความเต็มใจจายสวนเพิ่มใหกับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  

8.2.2 ควรมีการจัดสรรงบประมาณบางสวนสําหรับกระบวนการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุน
เกษตรกรไทย เนื่องจากเหตุผลหลักที่ผูบริโภคไมเต็มใจจะจายเพิ่มใหกับการรับรองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น ไดแก ความเช่ือ
วาภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณดําเนินการการดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของขาวเปนหนาที่ของหนวยราชการที่
เกี่ยวของ ประชาชนไมควรตองจายเงินเพิ่ม 

8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
8.3.1 เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามในคร้ังนี้เก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 

2563 ซึ่งเปนชวงที่มีการระบาดของโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทําใหผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับการซ้ือ
หนากากอนามัย หรือแอลกอฮอลสําหรับลางมือ มากกวาสินคาทั่วไป จึงควรมีการศึกษาในชวงเวลาอื่นๆ  

8.3.2 อาจเพ่ิมความเสมือนจริงของสถานการณสัมภาษณ เชน การใชสินคาขาวสังขหยดเมืองพัทลุงที่ติดตรา
รับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจริง และเนื่องจากเปนสินคาอาหารจึงอาจใหมีการทดลองชิม เพื่อใหเกิดความเสมือนจริงของ
สถานการณการซื้อขายมากขึ้น และเพื่อทําใหผูบริโภคสามารถเปดเผยความเต็มใจจายท่ีแทจริงจากการสัมผัสทุกมิติของสินคา 
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Application 
  

Application 
200   t-

test  F-test 
 

  
:   สังคมไรเงินสด ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการบริการ านแอพ ปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียว อง 

Factors Affecting Payment through Mobile Application in Convenience Stores 
of College Students in Bangkok  

Adilla Pongyeela 1,*, Pornthip Tantivisethsak 2, and Amornsuda Chuasuwan  
1Department of International Business, CIBA, Dhurakij Pundit University 

* adilla.poa@dpu.ac.th

Abstract 
The research about factors affecting payment through mobile application in convenience stores 

of college students in Bangkok aimed to study personal factors, using application factors, and other 
factors affecting the payments through mobile application in convenience stores. The population was 
200 college students both Thai and Chinese in Bangkok. Descriptive statistics used to analyst the data 
was frequency and percentage.  Inferential Statistics used to test the hypotheses were t-test and F-test. 
It was found that the highest influencer was personal factors, the next was using application factors, and 
other related factors respectively. Most of the respondents were satisfied to use the application because 
of its convenience and no need to carry cash, save time and safety. The students who had different 
nationality, age, education, revenue, and experience had significant different opinions about factors 
affecting the decision making of paying toward application convenience stores. 
Keywords:  Cashless society, Personal factors, Application factors, Other related factors 
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1.

ในปจจุบัน คนมีทางเลือกมาก ้นในการชาระเงินท่ีรานสะดวก ื้อ ทางเลือกเหลาน้ันไดแก การใชบาร คด การใชเงิน
อิเลค ทรนิคเปนทางเลือก องรานท่ีไรการใชเงินสด การทาเชนน้ันชวยใหประหยัดเวลาท้ัง าย  ื้อและ  าย กอนหนาน้ี
บริ ภคตองใชเงินสดชาระคาสินคาเปนสวนให แตในปจจุบัน บริ ภคมีทางเลือกมาก ้นในการใชเงินดิจิตอลมากกวาแต

กอน 
สังคมไรเงินสดเกิด ้นในรานคาปลีก องประเทศจีน เปนรานอาหารตาง ตลอดจนรานคาริม นน สิ่งน้ีทาให

ประกอบการในประเทศไทยใหความสนใจในเทค น ลยีท่ีใชในการชาระเงินเหลาน้ี จากการสารวจพบวา รอยละ องคน
ไทยพยายามท่ีจะใชวิ ีการชาระเงินทางดิจิตอล คนไทยจานวนมากกวาคร่ง องกลุมน้ีใหความสนใจเก่ียวกับเทค น ลยีในการ
ชาระเงินท่ีนาเสนอ างตน ในปจจุบันมีวิ ีการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ันหลายวิ ีสาหรับรานสะดวก ื้อ เชน แอพพลิเคช่ัน
องทร หรือท่ีเรียกวา ทรมันน่ี ท่ีใชกันในรานเ เวนอิเล เวน เทค น ลยีเหลาน้ี ลักดันใหประเทศไทยเปนสังคมไรเงินสด แต

การ ลักดันใหเกิดสังคมท่ีไรเงินสดน้ีไดตองอาศัยความรวมมือจากหลาย าย ไดแก ภาครัฐ ส าบันการเงิน ายจัดระบบการ
ชาระเงิน เพ่ือชวยกันสราง ครงสรางพ้ืนฐานท่ีจาเปนสาหรับรานคา สวนเรื่องความปลอดภัยจะ ้นอยกับพ ติกรรม องคนใน
สังคมน้ัน (www.truemoney.com, 2019) 

อยางไรกตาม แนว นมการใชเทค น ลยีเหลาน้ีในประเทศไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป รวมท้ัง
เรื่องพ ติกรรม บริ ภค อง คนบางกลุมในสังคมไทยยังไมไววางใจในเรื่องความปลอดภัยท่ีมีตอการชาระเงิน านทางระบบ
ดิจิตอล ยังคงพอใจท่ีจะชาระเปนเงินสดสาหรับสินคาท่ีมีมลคาไมสง 

ในอนาคตอันใกล แนว นมการใชเงินดิจิตอลจะเปนท่ีนิยมมาก ้นและสามาร ตอบสนองคนรุนใหม เครือ าย
รานคาตาง จะใชงานและรองรับเทค น ลยีเหลาน้ีมาก ้น ท่ีมีแพรหลาย ะน้ีกคือ e-wallet องทรมันน่ี และ Alipay 

เพ่ือยืนยันความนิยมในการใชเงินดิจิตอลในปจจุบัน ดยการชาระเงิน าน Application ค ะ วิจัยจงไดทาการวิจัย
ในเรื่องน้ีกับรานสะดวก ื้อในกรุงเทพเพราะเปนเมืองหลวงท่ี บริ ภคมักช้ีนาพ ติกรรมท่ีทันสมัยกอนเ ตอ่ืน 

2.

1. เพ่ือศก าการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ัน องนักศก าในเ ตกรุงเทพ
2. เพ่ือศก าปจจัยท่ีสง ลตอการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ันในรานสะดวก ื้อ องนักศก าในเ ตกรุงเทพ

เพ่ือศก าเปรียบเทียบความคิดเหนท่ีมีตอการใชแอพพลิเคช่ันจาแนกตามสั ชาติ และคุ ลัก ะทาง
ประชากรศาสตรอ่ืน  

3.

3.1  
การตัดสินใจใชนวัตกรรมเกิด ้นเมื่อ ใชพบวานวัตกรรมน้ันดีและใหประ ยชนมากกวาท่ีเคยใช การยอมรับ

นวัตกรรมเปนกระบวนการ กระบวนการยอมรับนวัตกรรมจะเรวหรือชา ้นอยกับปจจัยสวนบุคคลน้ัน และคุ สมบัติ อง
นวัตกรรม (อรทัย เลื่อนวัน, ่งคลายกับการยอมรับตัวแบบ TAM : ่งตัวแบบ TAM เก่ียว องกับทัศนคติ อง ใช
นวัตกรรมท่ีไดจากการรับร งคุ ประ ยชนและความงายในการใชงาน (Davis, 1989). 
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3.2  

การยอมรับนวัตกรรมเกิดจากความนาเช่ือ ือท่ีมีตอ ใหบริการ ชนิด อง ุรกรรมทางการเงินท่ีใช านสมารท น ก
พั นามาก ้นอยเรื่อย อยางตอเน่ือง ใหบริการตองรัก าความมั่นใจใหกับ ใชงาน ุรกรรมเหลาน้ีตองปราศจาก อ ิดพลาด
ในกร ีเหลาน้ีจะมีความเก่ียว องกับช่ือเสียง องบริ ัท บริ ัทท่ีมีช่ือเสียงดีจะนามา ่ง ลกาไรจากการทา ุรกิจออนไลน 

 
3.3   
ความนาไววางใจ อง ใหบริการจะใหประ ยชนมากตอ ใชงาน ความนาเช่ือ ือไววางใจ อง ใหบริการมี

ความสัมพัน เชิงบวกตอพ ติกรรม บริ ภค เพราะความนาเช่ือ ือไววางใจชวยลดความเสี่ยงใหกับ ใชบริการ (Amoroso 

and Watanabe, 2012)   Kim, Shin และ Lee (2009) พบวาการไดรับความนาเช่ือ ือจากลกคาเปนสิ่งสาคั และความ
นาเช่ือ ือไววางใจมีความสัมพัน เชิงบวกกับความตั้งใจทา ุรกรรมทางการเงิน าน ทรศัพทมือ ือ 

 
4.     

 

งานวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงปริมา ประชากรคือนักศก าไทยและจีนท่ีกาลังศก าอยในเ ตกรุงเทพมหานคร ใช นาด
ตัวอยาง 200 คน ่ง นาดตัวอยางน้ีใชความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10% ท่ีความเช่ือมั่น สุมตัวอยาง ดยการใช ควตา เปน
นักศก าชาวไทย 100 คน ชาวจีน 100 คน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบ ามท้ังปลายเปดและปลายปดท่ี านการทดสอบ
คุ ภาพ ดยการหาคา IOC และคาอัล าเพ่ือทดสอบความนาเช่ือ ือ องแบบสอบ าม ส ิติเชิงพรร นาท่ีใชวิเคราะห อมล
คือ คาความ ี่ คารอยละ ส ิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test และF-test ทาการเกบรวบรวม อมลในป  
 
5.  
 

ตอบแบบสอบ าม องงานวิจัยในครั้งน้ี คือ นักศก ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพจานวน 200 คน มีท้ังนักศก าไทย
และนักศก าจีน ่งสวนให เปนเพศห ิงอายุ 18-  ป และศก าอยในระดับปริ าตรี ดยมีรายไดเ ลี่ยนอยกวา 10,000 

บาทตอเดือน และ รอยละ 97 องกลุมตัวอยางเคยใชบริการการชาระเงิน าน Application ในรานสะดวก ื้อ  
 

1  ปจจัยท่ีสง ลตอการชาระเงิน าน Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ องนักศก าในกรุงเทพ  

Application   
ปจจัยสวนบุคคล 4.14 
ปจจัยการใชบริการ Application ชาระเงินบนมือ ือ  
ปจจัยอื่น ท่ีเกีย่ว อง  

 

จากตารางท่ี  1 พบวาปจจัยท่ีสง ลตอการชาระเงิน าน Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ องนักศก าใน
กรุงเทพ  จากการวิเคราะห ดยใชคาเ ลี่ย ่งทาการวัดปจจัย ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคลมีคาเ ลี่ย 4.14  2) 

ปจจัยดานการใชบริการ Application ชาระเงินบนมือ ือ มีคาเ ลี่ย    และ ปจจัยอ่ืน ท่ีเก่ียว อง มีคาเ ลี่ย  

 
2 คาส ิติ องระดับความคิดเหนท่ีมีตอปจจัยดานบุคคลท่ีสง ลตอการชาระเงิน าน Application ในรานสะดวก ื้อ 

Application  
      

เงินสดไมเพียงพอตอการชาระเงิน 72 49 49 21 9  
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ลดการเสียเวลาในการกดเงิน านต ATM  72   1  
    

อยากลองเทค น ลยีใหม      2  
  (18.00)  (1.00) 

ชวยลดความเสี่ยงในการส หาย องเงินสด 80 84  9 2  
(40.00) (42.00)   (1.00) 

สะดวก เชน สามาร ใชสมารท นสัม ัสกับ
เคร่ืองรับชาระเงินไดทันที ดยไมตองหยิบกระเปาเงิน 

98   4 0  
(49.00)   (2.00) (0.00) 

ประสบการ ที่เกี่ยว องกับการใชงาน 99  24   4.28 
  (12.00)  

4.14 

จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยท่ีมี ลมากท่ีสุด คือ ความสะดวกท่ีสามาร ใชสมารท นกับเครื่องชาระเงินไดทันที
รองลงมาคือ ประสบการ ท่ีเก่ียว องกับการใชงาน (4.28%) ลดการเสียเวลาในการกดเงิน านต

อยากลองเทค น ลยีใหม ชวยลดความเสี่ยงในการส หาย องเงินสด และเงินสดไมเพียงพอตอการชาระ
เงิน  

 3 คาส ิติ องระดับความคิดเหนท่ีมีตอปจจัยการใชบริการแอพพลิเคช่ันในการชาระเงิน ในรานสะดวก ื้อ 

  
      

ความ กตองและแมนยา อง Application 104   2 0  
   (1.00) (0.00) 

การปองกันการส เสียความเปนสวนตัว อง 
Application 

 89  9 0 4.08 
  (17.00)  (0.00) 

ความปลอดภัยจากการ ก จรกรรม อมล 70 84  12 0  
 (42.00) (17.00)  (0.00) 

ความเส ียร อง Application ระหวางการใชงานท่ี
หนาราน 

 87  8   
   (4.00) (

สิท ิพิ เศ สวนลด องสมนาคุ ที่รานคาและ 
Application มอบใหเมื่อชาระ าน Application 

97  19 14 2 4.22 
   (7.00) (1.00) 

ศนยบริการ อง Application แกไ ป หาไดทันที
เมื่อเกิดป หา ะใชงาน 

   27   
0)    

ความสะดวกในการใชงาน 102  18 2 2  
  (9.00) (1.00) (1.00) 

ความมีชื่อเสียง อง ใหบริการ Application  72   1 4.18 
  (18.00)  

 4.13 

จากตารางท่ี พบวา ปจจัยท่ีมี ลตอการชาระเงินมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการใชงาน และความ กตองแมนยา
รองลงมาคือสิท ิพิเศ ท่ีเปนสวนลดหรือ องสมนาคุ เมื่อชาระ าน Application (4.22%) การปองกันการส เสีย

ความเปนสวนตัว (4.08%) ความปลอดภัยจากการ ก จรกรรม อมล ความเส ียร อง Application ระหวางการใช
งานท่ีหนาราน และศนยบริการ อง Application แกไ ป หาไดทันที ตามลาดับ 

4 จานวน รอยละ และคาเ ลี่ย องระดับความคิดเหนท่ีมตีอปจจัยอ่ืนท่ีมี ลตอการชาระเงิน าน Application ใน
รานสะดวก ื้อ 

Application 
 

      

1. มีรานคาที่รองรับการชาระเงิน าน Application มาก ้น   20 4 0  
  (10.00) (2.00) (0.00) 

2. ความนาเชื่อ ือ องรานคาที่รับชาระเงิน าน
Application 

 87  11 1 4.01 
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พนักงานในรานคามีความรในการแนะนาการใช 
Application เปนอยางดี 

 71 24 20   
  (12.00) (10.00)   

4. บุคคลในครอบครัวแนะนาใหใช 47    24  
    (12.00)  

ความคิดเหน อง Blogger / า านเวบไ ต มี
อิท ิพลตอการเลือกใชบริการ 

      
(27.00)      

ความเรว องเครือ าย Internet    4 0 4.22 
   (2.00) (0.00)  

 - - - - - 3.79 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาปจจัยท่ีสง ลตอการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ันในรานสะดวก ื้อมากท่ีสุดคือ จานวนรานคาท่ี
รองรับการชาระเงิน าน Application มาก ้น รองลงมาคือความเรว องเครือ ายอินเทอรเนต (4.22%)  ความ
นาเช่ือ ือ องรานคาท่ีรับชาระเงิน (4.01%)  พนักงานในรานคามีความรในการแนะนาการใช Application เปนอยางดี

บุคคลในครอบครัวแนะนาใหใช และความคิดเหน องบลอกเกอรการ า านเวบไ ตมีอิท ิพลตอการ
เลือกใชบริการ ตามลาดับ 

 
 5: จานวนและคารอยละ องความรสกพงพอใจในการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ันในรานคา 

   
พอใจ   
ไมพอใจ 27  

 200 100.00 
 

จากตารางท่ี พบวา สวนให องกลุมตัวอยาง  รสกพงพอใจกับการชาระเงิน าน Application  บนมือ
ือในรานสะดวก ื้อ  

 
 6: เหตุ ล องนักศก าท่ีพงพอใจในการชาระเงิน านแอพพลิเคช่ันในรานคา 

    
1. สะดวก ไมตองพกเงินสด  89 49.17 
2. แอพพลิเคชั่นงายตอการใชงาน   18.78 

รวดเรว ประหยัดเวลา ไมตองรอรับเงินทอน  27 14.92 
4. ไดรับสิท ิพิเศ  สวนลด   8.29 

ปลอดภัยกวาการ อืเงินสด  12  
คุมงบประมา ไดงาย  2 1.10 

7. ชอบลองเทค น ลยีใหม   1  
8. เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพราะลดการใช นบัตร  1  

 181 100.00 
หมายเหต ุ: ตอบตอบไดมากกวา 1 คาตอบ 

 

จากตารางท่ี พบวา เหตุ ลท่ี ตอบแบบสอบ ามพงพอในระดับสงมาจาก 1) สะดวก ไมตองพกเงินสด (49.17%), 

2) แอพพลิเคช่ันงายตอการใชงาน รวดเรว ประหยัดเวลา ไมตองรอรับเงินทอน (14.92%),  4) ไดรับสิท ิพิเศ  

สวนลด ปลอดภัยกวาการ ือเงินสด คุมงบประมา ไดงาย  (1.10%),  7)  ชอบลองเทค น ลยี
ใหม  และ 8) เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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 7: เหตุ ล องกลุมตัวอยางท่ีไมพงพอใจในการชาระเงิน าน  Application ในรานคา 
    

1. รานคาที่รับชาระ านแอพพลิเคชั่นยงัมีไมมากพอ 8  
2. ความรสกไมปลอดภยั   

ชอบใชเงินสด    
4. แอพพลิเคชั่นไมเส ียร 4 14.29 

ลาชา  2 7.14 
การใหสิท ิพิเศ ยังมีนอย  1  

   ไมคอยไดจาย านแอพพลิเคชั่น  1  
   รานคาไมคอยแนะนา แกไ  เวลาแอพพลิเคชั่นมีป หา  1  

28 100.00
หมายเหต ุ: ตอบตอบไดมากกวา 1 คาตอบ 

จากตารางท่ี 7 พบวา เหตุ ลท่ี ตอบแบบสอบ ามไมพงพอใจมาจาก 1) รานคาท่ีรับชาระ านแอพพลิเคช่ันยังมีไม
มากพอ ความรสกไมปลอดภัย ( ชอบใชเงินสด ( %),  4) แอพพลิเคช่ันไมเส ียร (14.29%), 

ลาชา (7.14 การใหสิท ิพิเศ ยังมีนอย การไมคอยไดจาย านแอพพลิเคช่ัน และ รานคาไมคอยแนะนา แกไ เวลา
แอพพลิเคช่ันมีป หา มีจานวน ตอบแบบสอบ ามใหเหตุ ลเทากัน ( %). 

 8: สรุป ลการทดสอบสมมติฐาน องนักศก าท่ีมี อมลพ้ืนฐานแตกตางกันมีปจจยัท่ีสง ลตอการชาระเงิน าน 

Application ในรานสะดวก ื้อแตกตางกัน (n = 200)  

Application    
 

  
 

 
เงินสดไมเพียงพอตอการชาระเงิน     
ลดการเสียเวลาในการกดเงิน านต ATM    
อยากลองเทค น ลยีใหม   
ชวยลดความเสี่ยงในการส หาย องเงินสด    
สะดวก เชน สามาร ใชสมารท นสัม ัสกับเคร่ืองรับชาระเงินไดทันที ดยไม

ตองหยิบกระเปาเงิน 
 

ประสบการ ที่เกี่ยว องกับการใชงาน     
 

Application  
ความ กตองและแมนยา อง Application   

การปองกันการส เสียความเปนสวนตัว อง Application    
ความปลอดภยัจากการ ก จรกรรม อมล   
ความเส ียร อง Application ระหวางการใชงานที่หนาราน    
สิท ิพิเศ สวนลด องสมนาคุ ที่รานคาและ Application มอบใหเมื่อชาระ

าน Application 
 

ศนยบริการ องแอพพลิเคชั่นแกไ ป หาไดทันที เมื่อเกิดป หา ะใชงาน  
ความสะดวกในการใชงาน    
ความมีชื่อเสียง อง ใหบริการ Application    

 
จานวนรานคาที่รองรับการชาระเงิน าน Application มาก ้น
ความนาเชื่อ ือ องรานคาที่รับชาระเงิน าน Application    
พนักงานในรานคามีความรในการแนะนาการใช Application เปนอยางดี   
บุคคลในครอบครัวแนะนาใหใช    
ความคิดเหน อง Blogger / า านเวบไ ต มีอิท ิพลตอการเลือกใช

บริการ 
  

ความเรว องเครือ ายอินเตอรเนต
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จากตารางท่ี 8 แสดง ง ลการทดสอบสมติฐาน ดยใชวิ ี t-test และ F-test ท่ีระดับนัยสาคั พบวา
นักศก าไทยและนักศก าจีนมีความคิดเหนท่ีแตกตางกันอยางเหนไดชัดเก่ียวกับปจจัยท่ีสง ลตอการชาระเงิน าน
Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ ดยปจจัยดานเพศและระดับการศก าไมสง ลตอการชาระเงิน าน Application 

บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ ตางจากปจจัยดานอายุ รายได และประสบการ ท่ีสง ลตอการตัดสินใจชาระเงิน าน
Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ 

6.

จากการศก าพบวาปจจัยดานบุคคลสง ลมากสุดตอการชาระเงิน าน Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ 

เน่ืองจากไมจาเปนตอง ือเงินสด และประหยัดเวลา ยิ่งไปกวาน้ันวิ ีการดาเนินชีวิต องคนสวนให ดยเ พาะนักศก ามีการ
เสพติด ทรศัพทมือ ือเปนอยางมากในทุกท่ีท่ีเดินทางไป เพราะวา ทรศัพทมือ ือทาใหชีวิตสะดวกสบายมาก ้น จากการศก า
อง จิ าดา  พบวา คนยอมรับ งความสะดวก องการใชเทค น ลยี และสอดคลองกับ ภัคจิรา ท่ีพบวา
บริ ภคในทุกวันน้ีเนนเรื่องความสะดวกและสบายชองการใชแอพพลิเคช่ันแทนการ ือเงินสด ยิ่งไปกวาน้ันจาก ลการศก า
องศนยวิจัยกสิกรไทย พบวาสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมไรเงินสด และมีแนว นมท่ีจะทา ุรกรรม าน
ทรศัพทมือ ือ องตนเองอีกดวย 

ลการทดสอบสมมติฐานพบวา นักศก าไทยและจีนมีความเหนท่ีแตกตางกันมีนัยสาคั เก่ียวกับปจจัยท่ีสง ลตอ
การชาระเงิน าน Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อ อาจจะเน่ืองมาจาก คนแตละประเทศมีวั น รรม รวม งทัศนคติ
ท่ีแตกตางกัน ่งสง ล ดยตรงตอพ ติกรรม อง คนเหลาน้ัน นอกจากน้ี อายุ รายได และประสบการ ท่ีตางกัน องนักศก า
เองกยังสง ลการตัดสินใจชาระเงิน าน Application บนมือ ือในรานสะดวก ื้อดวย 

7.

1. จากการศก าในครั้งน้ีพบวา ตอบแบบสอบ ามสวนให  พอใจตอการชาระเงิน าน Application

ดังน้ัน จัดการรานสะดวก ื้อควรพิจาร าการลงทุนดานเทค น ลยีน้ีใน ุรกิจใหมาก ้น 

2. จากการศก าในครั้งน้ีพบวา สวนลด องรานคาและการทาการสงสงเสริมการตลาดมีอิท ิพลอยางมากตอ  ื้อใน
การตัดสินใจชาระเงิน าน Application ดังน้ัน จัดการรานสะดวก ื้อควรพิจาร าการทาการสงเสริมการตลาด องรานคาให
มาก ้น 

จากการศก าในครั้งน้ีพบวา ความ กตอง อง Application มีอิท ิพลอยางมากตอ  ื้อในการตัดสินใจชาระเงิน
าน Application ดังน้ัน จัดการรานสะดวก ื้อควรตรวจสอบระบบการชาระเงินเพ่ือยืนยันความ กตอง องระบบอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือไมใหพลาด 

8.
เน่ืองจากการศก าในครั้งน้ีเปนการศก าประชากรท่ีเปนเ พาะนักศก า ดังน้ันการศก าในอนาคตอาจจะ

ทาการศก าเพ่ิมเติมกับประชากรท่ีแตกตางออกไป 
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ปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไร 
ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธิรารักษ คงสมบุญ1* และ ศักดิ์ชาย นาคนก1  

1สังกัด หลักสตูรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
*Thirarak@hotmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนท่ีมีผลตอความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือบริษัท 
จดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 13 บริษัท โดยรวบรวมขอมูลจากงบการเงิน
ยอนหลังระหวางป 2552-2561 เปนระยะเวลา 10 ป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด 
(Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบอัตราสวนถัวเฉลี่ย 
ของอุตสาหกรรม (Industrial Average Ratios) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) 

จากการศึกษาพบวาบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยจากการเติบโตของรายไดคารักษาพยาบาลซึ่งเปนรายไดที่มา  
จากธุรกิจหลักของบริษัท มีคาเทากับรอยละ 8.2105 ในขณะท่ีขนาดของกิจการโดยคํานึงถึงมูลคาของสินทรัพย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 8,717.1444 ลานบาท จํานวนผูถือหุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,477.7573 ลานหุน และจากการเปรียบเทียบโครงสราง
เงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทตอคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมพบวา บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด 
(มหาชน) มีกําไรตอหุนสูงสุด และบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีกําไรตอหุนต่ําที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา
ในชวงป พ.ศ.2552-2561 ขนาดของบริษัทและจํานวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรของ  
บริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดานกําไรตอหุน (EPS) ในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจที่มีขนาดใหญยอมจะมีความไดเปรียบมากกวาธุรกิจขนาดเล็ก และไดเปรียบ
ทางดานการแขงขันในตลาด อีกทั้งผูถือหุนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุดของธุรกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตหรือ  
การอยูรอดของธุรกิจมากที่สุด 

คําสําคัญ: ปจจัยทางการเงิน โครงสรางเงินทุน ความสามารถในการทํากําไร ธุรกิจการแพทย 
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the financial factors and capital structure that affect 
the profitability of listed companies in the medical business group in the Stock Exchange of Thailand. 
The samples used in the research  comprised of 13 listed companies in the Medical Business group in 
the Stock Exchange of Thailand. Historical data were collected from the financial statements for a 
period of 10 year from 2009-2018. The statistics used in the data analysis are Mean, Maximum, 
Minimum, standard deviation, Comparison of industrial Average Ratios and multiple linear regression 
analysis 

The results showed that the average growth rate from the growth of medical fee income which 
was the income from the main business of the company was equivalent to 8.2105 percent, while the 
size of the business regarding the value of assets accounted for 8,717.1444 million baht with an average 
of 1,477.7573 million shares. And by comparing the capital structure that affects the company's 
profitability to the industry average, it is found that Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited 
has the highest earnings per share and Thonburi Medical Center Public Company Limited having the 
lowest earnings per share. In addition, the results revealed that from 2009-2018 Size of firm and 
Shareholders are related to the profitability of the listed companies in the medical business group in the 
Stock Exchange of Thailand. Earnings per share (EPS) in the same direction because the company is in 
the industry which large businesses will have an advantage over small businesses as well as having the 
competitive advantage in the market In addition, shareholders are the most beneficiary of the business. 
Which has the greatest influence on the growth or survival of the business. 

Keywords: Financial factors, Capital structure, Profitability, Healthcare Businesses 

บทนํา 
ธุรกิจการแพทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง สวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน โดยไดแรงหนุนจากการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประชากรโลก อาทิ 1.การเขาสูสังคมผูสูงอายุ หลายประเทศจึงพยายามศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุมากขึ้น เพ่ือพัฒนาประเทศของตนใหมีคุณภาพ กลายเปน “สังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ” ประเทศไทยกําลังมี 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรอยางรวดเร็ว จํานวนประชากรวัยทํางานลดลง แตประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรนี้มีผลใหคาใชจายดานสขุภาพและการดแูลทางดานสงัคมเพิ่มสูงข้ึนอีกดวย 2.ความตองการของ
ผูบริโภคท่ีตองการรับบริการทางการแพทยที่มีมาตรฐานและไดรับความสะดวกสบายในการรับบริการ 3.การขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนช้ันกลาง โดยการเรงขยายสาขาและสรางโรงพยาบาลแหงใหม ในแถบหัวเมืองตางจังหวัด
เพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีมีจํานวนและกําลังซ้ือมากข้ึน รวมถึงเมืองที่เปนแหลงทองเท่ียวหลักและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับผูปวย
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ที่เปนนักทองเที่ยวและผูปวยจากประเทศเพ่ือนบาน 4.การพัฒนาของประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ  
ผนวกกับกระแสการดูแลสุขภาพกําลังอยูในความสนใจของคนท่ัวโลก อีกทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญที่มี ศักยภาพเรงขยาย
กิจการผานการซื้อหรือควบรวม เปดสาขาใหมในกรุงเทพและตางจังหวัดที่เปนเมืองสําคัญ และเขามาถือหุนของโรงพยาบาล
เอกชนอ่ืนๆ เพิ่มลงทุนและสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งและเสริมใหธุรกิจมีหวงโซอุปทานครบวงจรรองรับ
ความตองการใชบริการที่หลากหลาย ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงจัดวามีความม่ังคงและมีความเสี่ยงต่ํา เพราะ
เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งเปนสิ่งจําเปน จึงไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนอยกวาเมื่อเทียบกับธุรกิจ
บริการอื่น ในชวงหลายปที่ผานมาธุรกิจการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเติบโตตอเนื่องมีรายไดและกําไรสุทธิเติบโต
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีเครือขายมาก มีความไดเปรียบดานตนทุน บุคลากร และการเขาถึง
ผูใชบริการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเขาถึงเงินทุนผานการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใชลงทุนปรับปรุง 
และขยายกิจการ หรือเปนเงินทุน หมุนเวียนของกิจการ และการสรางพันธมิตรโดยการรวมกลุมรับ -สงตอผูปวยมารักษาตอ 
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและมีสวนครองตลาดที่มากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการลงทุนในธุรกิจกลุม
การแพทยหรือกลุมโรงพยาบาล เนื่องจากภาพรวมถูกยกใหเปนกลุมหุนที่นาลงทุนในชวงเศรษฐกิจถดถอย สาเหตุคือธุรกิจ 
มีความแข็งแกรง และมีอัตราเติบโตตอเนื่อง ถึงแมราคาหุนไมสูงแตใหผลตอบแทนสม่ําเสมอทําใหนักลงทุนพิจารณาเขาลงทุน
ในหุนกลุมนี้  โดยธุรกิจการแพทยมีจุดเดนทั้งในดานคูแขงจํานวนนอยรายและมีอํานาจตอรองที่ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทยมีอํานาจตอรองคอนขางสูง และมีบริการครอบคลุมทุกดาน ทั้งบริการทางการแพทย ยารักษาโรค 
เครื่องมือทางการแพทยหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีแนวโนมที่จะสงผล
กระทบในระยะยาว สงผลใหธุรกิจกลุมการแพทยที่มีระบบบริการท่ีสามารถรองรับผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพตองรองรับการรักษา
ผูปวยที่ติดเชื้อโควิด-19 และผูที่อยูในกลุมเสี่ยงเปนจํานวนมาก ธุรกิจการแพทยในปจจุบันจึงมีความนาสนใจลงทุนเปนอยาง
มากโดยผลการศึกษาที่ไดผูบริหารบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถนําผล
การวิเคราะหของปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนใดที่สงผลกับความสามารถในการทํากําไรไปใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาการวางแผนและบริหารโครงสรางเงินทุนเพื่อที่จะไดบริหารผลประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่ม
มูลคาของกิจการใหดีขึ้น เพราะความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นหรือลดลงยอมสงผลกระทบกับความ
นาเช่ือถือของโรงพยาบาลท้ังตอนักลงทุน ผูถือหุนหรือสถาบันการเงินที่เปนแหลงเงินทุนสําหรับการขยายกิจการจะสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงเปนแนวทางในการศึกษาแกผูที่สนใจตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1 เพื่อศึกษาสถานภาพโครงสรางเงินทุนและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.เพื่อเปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

3 เพื่อวิเคราะหปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
กลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

1 การเติบโตของรายไดสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการแพทยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

2 ขนาดของกิจการสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการแพทยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

3 จํานวนผูถือหุนสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการแพทยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

4 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

1437



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

5 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุม
ธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

6 อัตราสวนหนี้สินไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุม
ธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

7 อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

8 อัตราความสามารถในการจายดอกเบ้ียสงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบยีนในกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน 

ประชากร/กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยนี้คือบริษัทในกลุมธุรกิจการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน
ทั้งสิ้น 23 บริษัท กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทในกลุมธุรกิจการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย โดยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จากบริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม และมีการนําสงงบการเงินครบทุกปในชวงป พ.ศ.2552 -2561 รวมระยะเวลา 10 ป  
ไดประชากรกลุมเปาหมายจํานวน 13 บริษัท ดังน้ี 1. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) AHC 2. บริษัท บางกอก 
เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) BCH 3. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 4. บริษัท โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร จํากัด (มหาชน) BH 5. บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน) CMR 6. บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) KDH 7. บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) M-CHAI 8. บริษัท วัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) 
NEW 9. บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) NTV 10. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) RAM  
11. บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) SKR 12. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) SVH 13. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด
(มหาชน) VIBHA 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการศึกษาปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานวณดังนี ้ 

1.ปจจัยทางการเงิน ไดแกการเติบโตของรายได (RG) ขนาดของกิจการ (SIZE) และจํานวนผูถือหุน (SH)
 2.โครงสรางเงินทุน ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (DA) อัตราสวนหน้ีสินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 

(SDA) อัตราสวนหนี้สินไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (LDA) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (DE) และอัตรา
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (IC) 

3.ความสามารถในการทํากําไร ไดแก อัตรากําไรตอหุน (EPS) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแกขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขอมูลไดมา
จากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยขอมูลทุติยภูมิที่จําเปนตองใชในการศึกษา คืองบการเงินประจําป  
ซึ่งประกอบไปดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2561 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาในครั้ งนี้ มี แนวทางการวิ เคราะห โดยการนําขอมู ลจากงบการเงินที่ รวบรวมได ของบริษั ท  
จดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชในการคํานวณอัตราสวนทางการเงินของแตละ
บริษัท ตั้งแตป พ.ศ.2552 ถึงป พ.ศ. 2561 รวม 10 ป เพื่อศึกษาสถานภาพของปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มี 
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ผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดยจะแยกการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้  

1. การวิเคราะหสถานภาพโครงสรางเงินทุนและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหจากคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  
ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุง (Minimum) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน (Standard Ratio) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาอัตราสวนเฉลีย่ของ
อุตสาหกรรม (Industrial Average Ratios) จะเปนการเปรียบเทียบอัตราสวนของกิจการกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลุมเดียวกัน 
            3. การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางการเงินและ
โครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 

1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RG (รอยละ) 130 -30.61 39.13 8.2105 7.99112 
SIZE (ลานบาท) 130 294.93 92929.77 8717.1444 16487.88297 
SH (ลานหุน) 130 10.00 15668.96 1477.7573 3661.12360 
DA (เทา) 130 .12 .65 .3278 .13061 
SDA (เทา) 130 .09 .56 .1918 .08094 
LDA (เทา) 130 0.00 .52 .1358 .11666 
DE (เทา) 130 .13 1.86 .5573 .37100 
IC (เทา) 130 -46.59 2015.27 66.3477 253.37043 
EPS (บาท) 130 -2.68 113.44 8.2054 20.75643 
Valid N (listwise) 130     

 
 จากการศึกษาพบวา ปจจัยทางการเงิน ประกอบดวย การเติบโตของรายได (RE) ซึ่งเปนการรับรูจากการเติบโตของ
รายไดคารักษาพยาบาลซ่ึงเปนรายไดที่มาจากธุรกิจหลักของบริษัท มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 8.2105 ขนาดของกิจการ (SIZE) 
โดยวัดจากมูลคาของสินทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 8,717.1444 ลานบาท จํานวนผูถือหุน (SH) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,477.7573 
ลานหุน โครงสรางเงินทุน ประกอบดวย อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (DA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.3278 เทา อัตราสวน
หนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (SDA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.1918 เทา อัตราสวนหน้ีสินไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (LDA)  
มีค าเฉลี่ ย เท ากับ  0 .1358 เท า  อัตราสวนหน้ีสินรวมตอส วนของผู ถือหุ น  (DE) มีค าเฉลี่ ย เท ากับ  0.5573 เท า  
อัตราความสามารถในการจายดอกเบี้ย (IC) มีคาเฉลี่ยเทากับ 66.3477 และความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย  
อัตรากําไรตอหุน (EPS) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.2054 บาท  
 

2. การวิเคราะหการเปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุม
ธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับคาเฉลี่ย (Industrial Average Ratios) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 อัตราสวนถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Industrial Average Ratios) 
ลํา 
ดับ 

อัตราสวนทางการเงิน ผลการประเมิน  
(ตํ่าสุด) 

ผลการประเมิน 
(สูงสุด) 

1 อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช  บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ  
2 อัตราสวนหน้ีสินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม บมจ. โรงพยาบาลเอกชน บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 
3 อัตราสวนหน้ีสินไมหมุนเวียนตอสนิทรัพยรวม บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช  บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ  
4 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช  บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ  
5 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย บมจ. ธนบุรีเมดิคอล เซ็นเตอร บมจ. สมติิเวช  
6 กําไรตอหุน บมจ. ธนบุรีเมดิคอล เซ็นเตอร บมจ. โรงพยาบาลรามคําแหง 

จากการวิเคราะหการเปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนท่ีมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุม
ธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม พบวา  
 2.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมตํ่ากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)  
แสดงวาบริษัทมีการใชทุนจากเจาของกิจการหรือผูถือหุนมากกวาการกูยืม ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา และหากตองการกูยืม
เงินในอนาคตสามารถทําไดงาย เพราะยังมีเครดิตทางการเงินท่ีดี  
 2.2 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมต่ํากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือ บริษัท โรงพยาบาลเอกชน จํากัด 
(มหาชน) แสดงวา บริษัทมีการใชทุนจากเจาของกิจการหรือผูถือหุนมากกวาการกูยืม ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา หากตองการ
กูยืมเงินในอนาคตสามารถทําไดงาย และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นไดดี 
 2.3 อัตราสวนหน้ีสินไมหมนุเวียนตอสินทรัพยรวมต่าํกวาคาเฉลีย่อุตสาหกรรมคือ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั 
(มหาชน) แสดงวาบริษัทมีการใชทุนจากเจาของกิจการหรือผูถือหุนมากกวาการกูยืม ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา  
 2.4 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนต่ํากวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม คือ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด 
(มหาชน) แสดงวาโครงสรางเงินทุนของบริษัทมาจากทุนหรือสวนของผูถือหุน มีโอกาสท่ีจะหาเงินทุนเพิ่มจากเจาหนี้หรือ
ธนาคาร และมีความสามารถในการจายชําระหนี้ดี จึงมีความเสี่ยงต่ํา  
 2.5 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ยสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)  
แสดงวาบริษัทมีความสามารถในการจายชําระดอกเบี้ยไดมาก เจาหนี้จะมีความมั่นใจไดวาจะไดรับชําระหนี้ตามขอ ผูกพัน
ประจํางวดมีผลกระทบตอนโยบายของการจายเงินปนผล และนโยบายอื่นของบริษัท  
 2.6 กําไรตอหุนสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  แสดงวาบริษัท 
มีประสิทธิภาพในการทํากําไรท่ีดี สามารถใหผลตอบแทนตอผูถือหุนในราคาที่สูง มีการเงินท่ีแข็งแรงม่ันคง  

3. การตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยการคํานวณ
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
RG SIZE SH DA SDA LDA DE IC 

Pearson RG 1.000 -0.029 -0.046 -0.002 -0.055 0.029 -0.065 -0.013 
Correlation SIZE 1.000 0.699** 0.541** 0.019 0.594** 0.601** -0.018 

SH 1.000 0.410** 0.103 0.388** 0.456** -0.082 
DA 1.000 0.472** 0.793** 0.969** -0.061 
SDA 1.000 -0.162 0.424** -0.057 
LDA 1.000 0.792** -0.033 
DE 1.000 -0.090 
IC 1.000 
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวท่ีเปนอิสระกัน ไดแก ปจจัยทางการเงินกับโครงสรางเงินทุน เพื่อ
ใชทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 28 คู มีคาระหวาง -0.162 ถึง 0.969 โดยตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเกิน 0.80 คือ ตัวแปรอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม (DA) กับ ตัวแปรอัตราสวนหนี้สินรวมตอผูถือหุน (DE) 
ซึ่งตัวแปรท้ังสองอธิบายโครงสรางเงินทุนเหมือนกันทั้งคู จึงมีความสัมพันธกันสูง หลังจากแยกประมวลผลตัวแปรดังกลาวทีละ
สมการจึงไมมีผลตอการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ และไมเกิดปญหา Muliticollinearity 
 
 4  การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะหกําไรตอหุน (EPS) โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression Analysis)  

ตัวแปร 

ความสามารถในการทํากําไร 
กําไรตอหุน (EPS) 

t 
P-

Value 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std.Error Beta 
คาคงท่ี (Constant) -15.36 7.58  -2.02 0.04 
การเติบโตของรายได RG  -0.21 0.20 -0.08 -1.02 0.30 
ขนาดของกิจการ SIZE  0.00 0.00 0.42 3.35 0.00* 
จํานวนผูถือหุน SH  -0.00 0.00 -0.34 -3.17 0.00* 
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม DA  -138.61 316.44 -0.87 -0.43 0.66 
อัตราสวนหน้ีสินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม SDA  330.99 316.51 1.29 1.04 0.29 
อัตราสวนหน้ีสินไมหมุนเวียนตอสนิทรัพยรวม LDA  192.85 317.90 1.08 0.60 0.54 
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน DE  -37.28 19.67 -0.66 -1.89 0.06 
อัตราความสามารถในการจายดอกเบ้ีย IC  0.00 0.00 0.00 0.08 0.93 
r = .533 Adjusted R2 = .237 R2 = .284 SE = 18.130 DW = .758 F = 6.00  P-Value = 0.00* 

 
 จากการศึกษาปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่สงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
กลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  อยางมีนัยสําคัญมี 2 ดาน ไดแก ขนาดของกิจการ (SIZE) และ
จํานวนผูถือหุน (SH) โดยมีคา P-value เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ขนาดของกิจการและจํานวนผูถือหุน 
สงผลไปในทิศทางเดียวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดานกําไรตอหุน (EPS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งน้ีไดทําการวิเคราะหถึงผลกระทบของโครงสรางเงินทุนที่มีตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
จดทะเบียนในกลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2552-2561 โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อวิเคราะหปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาพบวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยจากการเติบโตของรายได  
คารักษาพยาบาลซ่ึงเปนรายไดที่มาจากธุรกิจหลักของบริษัท มีคาเทากับรอยละ 8.2105 ในขณะที่ขนาดของกิจการโดย
คํานึงถึงมูลคาของสินทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 8,717.1444 ลานบาท จํานวนผูถือหุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,477.7573 ลานหุน  
 จากการเปรียบเทียบโครงสรางเงินทุนที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจ
การแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดานกําไรตอหุน (EPS) สูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคือ
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) แสดงวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการทํากําไรท่ีดี สามารถใหผลตอบแทนตอ  
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ผูถือหุนในราคาที่สูง มีการเงินที่แข็งแรงมั่นคง ดานกําไรตอหุนต่ําที่สุด คือ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
แสดงวากิจการไมมีความสามารถใหผลตอบตอผูถือหุน 

จากการศึกษาปจจัยทางการเงินและโครงสรางเงินทุนที่สงผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียน
กลุมธุรกิจการแพทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญมี 2 ดาน ไดแก 1.ขนาดของกิจการ (SIZE) 
มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรดานกําไรตอหุน (EPS) เนื่องจากบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจที่มีขนาด
ใหญยอมจะมีความไดเปรียบมากกวาธุรกิจขนาดเล็ก อีกทั้งไดเปรียบทางดานการแขงขันในตลาด และบริษัทท่ีมีขนาดใหญกวา
ก็มีความสามารถในการระดมทุนมากกวาทั้งจากแหลงเงินภายในและภายนอก  สอดคลองกับผลการศึกษาของนฤพนธ  
สุขสมยา (2560) พบวา ขนาดของกิจการมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจการแพทยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประไทย 2.จํานวนผูถือหุน (SH) มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไรดานกําไรตอหุน (EPS) 
เนื่องจากผูถึงหุนเปนผูไดประโยชนช้ันในสุดของธุรกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตหรือการอยูรอดของธุรกิจมากท่ีสุด  
การบริหารธุรกิจจึงตองใหความสําคัญและใหผูถือหุนไดประโยชนจากธุรกิจอยางยุติธรรม หรือมีจริยธรรมทางธุรกิจ  

ขอเสนอแนะ 

การวิเคราะหถึงโครงสรางเงินทุนและปจจัยอ่ืน ๆ โดยการวัดจากอัตราสวนทางการเงินเพื่อวิเคราะหหาผลกระทบท่ีมี
ตอความสามารถในการทํากําไรของกลุมธุรกิจการแพทย สามารถชวยใหนักลงทุนสามารถวิเคราะหถึงความสามารถและ
ศักยภาพของกลุมธุรกิจไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ดังนั้นควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ดวย เชน ปจจัยดานนโยบายการเงินของบริษัท 
ปจจัยในการจายผลตอบแทน  ปจจัยภายนอกท่ีอาจจะมีผลตอการลงทุน เปนตน จะชวยใหนักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนใน
กลุมธุรกิจการแพทยอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ศักด์ิชาย นาคนก ประธานที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาจนถึงใหงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ทุกทานที่ไดใหความรูแงคิดตางๆ ตลอดเวลาการศึกษา จนทําใหผูวิจัยสามารถนําวิชา
ความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ 

สุดทายขอขอบคุณบิดา มารดา บุคคลในครอบครัว เพื่อนทุกคน ที่คอยใหกําลังใจและใหการสนับสนุน ใหความ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษา คุณความดีและประโยชนแหงการคนควาอิสระนี้ ผูขอมอบใหเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน    
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ของสถานประกอบการ
ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 

สายฝน  ไชยศรี1*  และปราการ หังสวนัส1

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
*y_saiphon@hotmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับการนําเทคโนโลยีดิจติัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ระดับความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย  และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ 

การใชเทคโนโลยีดิจิทลัในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา จําแนกตามประเภท
ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจการผลิต ธุรกจิการคา และธุรกิจบริการ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม ที่มีคาความเที่ยงหรือ
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ทั้งฉบับ คือ .805 ทําการศึกษานายจางในสถานประกอบการขนาดเล็ก จํานวน 400 คน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA กําหนดระดับ
นัยสําคญัทางสถิติที่ 0.5 ผลการวิจัยพบวา 1) สถานประกอบการขนาดเล็กมีการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในระดับปานกลาง (x̄=2.84) ทั้งในงานบริหาร งานพัฒนา งานสรรหาคดัเลือก และงานคาตอบแทน โดย
เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีการนาํมาใชมากท่ีสุด คือ ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และเวบ็ไซต (Website) ในการ
รับสมัครงาน (x̄=4.25) รองลงมาคือ ใช User Experience (UX/UI) สรางประสบการณและโอกาสใหพนักงานไดใชดิจิทลั
ทํางาน เชน ระบบการลางาน online  รับ-สงหนังสือดวย E-doc ตารางการทํางาน online (x̄=4.18) และใช Digital 

Application เพื่อติดตอ ประสานงาน ประชุม สื่อสารระหวางพนกังานดวยกันและในการทํางานรวมกันของพนักงานขามฝาย 
(x̄=3.98) ตามลําดับ 2) ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดจากการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช
อยูในระดับมาก (x̄=3.58)  โดยดานเวลาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.01) รองลงมาคือ ดานคุณภาพ (x̄=3.40)  และ
ดานปริมาณ (x ̄=3.32)  อยูในระดับปานกลาง และ 3) ลักษณะกิจการท่ีแตกตางกัน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ : เทคโนโลยีดิจิทัล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, ประสิทธิภาพ, จังหวัดสงขลา 
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Digital Technology for Increasing Human Resource Management Efficiency of 

Small Establishments, Songkhla Province. 

Saifon Chaisri1,* and Prakarn Hangsawanus1 

1 Faculty of Management Sciences. Songkhla Rajabhat University 

* y_saiphon@hotmail.com

Abstract 

The objective of study the level of digital technology implementation in human resource 

management, level of opinions on the efficiency of using digital technology in human resource 

management and compare lavel of opinions on the efficiency of using digital technology in human 

resource management of small establishments in Songkhla Province. Classified by business type such as 

manufacturing, commercial and service. The study adopted a quantitative research using a 

questionnaire that the reliability of coefficient alpha was .805 with 400 employer. The statistics used in 

data analysis are mean, percentage and one-way ANOVA at a statistical significance level of 0.5. The 

results was found that 1) The small establishments used digital technology for human resource 

management at a medium level (x̄ = 2.84),  in administration, development, recruitment/selection and 

compensation tasks.  The most commonly applied digital technology is social networks and websites for 

job applications (x ̄ = 4.25), followed by  User Experience (UX / UI) to create experiences and 

Opportunities for employees to use digital work such as : online leave system, send and receive 

document by E-doc, online work schedule (x̄ = 4.18) and Digital Application to coordinate meetings, 

communicate between employees together and to work across departments (x̄ = 3.98), respectively.  2) 

The effective management of human resources obtained from digital technology used is high level (x ̄ = 

3.58)  by time efficiency had the highest average (x ̄ = 4.01), followed by quality efficiency  (x ̄ = 3.40) and 

quantity efficiency (x̄ = 3.32) at a medium level. And 3) The different business type are different mean 

levels of opinions on the efficiency of human resource management. Statistical significance at the level 

of .05 

Keywords : Digital Technology,  Human Resource Management,  Efficiency,  Songkhla Province 
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1. บทนํา  
ยุคเทคโนโลยี (Technology) 4.0 เปนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนามูลคาและคุณคา (Value 

Creation) ที่สรางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว ดวยการนําเทคโนโลยีเขามามีบทบาท
ในชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  เพื่อจะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 

เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”  และตองผลิตอยางสรางสรรค หรือ Creative 

production (ศุภกร ศิรสุนทร, 2560) ในดานเศรษฐกิจมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล โดยระบบอินเทอรเน็ต แบบทันทีทันใด 
(Real Time) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่จะแกปญหาหรือ
สนองความตองการของมนุษยใหมากที่สุด หลายองคกรจึงไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในงานทรัพยากรมนุษย หรือ Digital HR 

ในงานธุรการ/ทะเบียนประวัติ งานสรรหางานคัดเลือก งานพัฒนา งานจายคาตอบแทน หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน งาน
ประชาสัมพันธขาวสาร งานประชุม เปนตน  เพื่อใหสามารถสื่อสารและเช่ือมโยงระหวางกัน สรางการมีสวนรวม และใชในการ
ตัดสินใจทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  โดยอาศัยขอมูลที่ทันสมัย ถูกตองและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาองคกรใหคงความสามารถ และกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ชวยลดตนทุน ประหยัดคาใชจาย ประหยัดเวลา นําไปสูการ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลตอประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทําให
สถานประกอบการในจังหวัดสงขลาซึ่งเปนเมืองหลัก เมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารและ
นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่หลากหลายซึ่งอาจแตกตางกันตามศักยภาพขององคกร ดังนั้นจึง
ทําการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัด
สงขลา เพื่อศึกษาวาสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมีจํานวนพนักงานไมมาก  มีศักยภาพคอนขางต่ํา ทั้งดานคน เงินทุน 
งบประมาณ และความพรอมของเทคโนโลยี จะมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย
หรือไม เพียงใด เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย ใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป 
2. วัตถุประสงค  

ศึกษาประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัด
สงขลา โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังน้ี  

1. ศึกษาระดับการนําเทคโนโลยีดิจติลัมาใชในการบริหารทรัพยากรมนษุย  
2. ศึกษาระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย   
3. ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย  

จําแนกตามประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคา และธุรกิจบริการ ของสถานประกอบการขนาดเล็ก ในจังหวัดสงขลา  
3. วิธีดําเนนิการ  

วิธีดําเนินการวิจยั ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในงานบริหารทรัพยากรมนษุย ประกอบดวย ประสิทธิภาพดานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และระยะเวลา 

ประชากร ไดแก นายจางในสถานประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ที่มีจํานวนลูกจางไมเกิน 50 คน จํานวน 
49,640 แหง (สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา,2562) กลุมตัวอยาง คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
ความเชื่อม่ันที่ 95% แทนคาสูตรได   N=49,640/1+49,640(0.05)2 = 396.80  ใหโควตาสถานประกอบการแยกตามลักษณะ
กิจการ ไดแก การผลิต การคา และการบริการ ในสัดสวน 1 : 2 : 1  ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 400 แหง เลือกตัวอยาง
โดยใชตารางเลขสุมจากรายชื่อสถานประกอบการขนาดเล็กของสํานกังานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา  

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมลู  ใชแบบสอบถามซ่ึงมีทั้งหมด 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทั่วไปของนายจางสถานประกอบการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา อายุงาน รายไดตอเดือน และลักษณะกิจการ สวนท่ี 2 
คําถามเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก งานบริหาร งานสรรหาคัดเลือก งานพัฒนา 
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งานคาตอบแทน สวนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร ไดแก ดานคุณภาพ ดานปรมิาณ และดานเวลา  โดย 
กอนนําไปใชไดนําแบบสอบถามทีไ่ดใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจเครื่องมือและทําการหาคาความเที่ยงหรือคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
แบบสอบถามท้ังฉบับไดคาแอลฟา (alpha) คือ .805 แสดงวาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นสูง  

การวิเคราะหขอมลู กําหนดเกณฑระดับ 5= มากที่สดุ 4=มาก  3=ปานกลาง 2=นอย และ 1=นอยที่สุด ระดับ
คาเฉลี่ย (กมลชนก เบญจภมุริน, 2556) กําหนดคาเฉลีย่ 1.00 - 1.80  นอยที่สุด, คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  นอย, คาเฉลี่ย 2.61 
– 3.40  ปานกลาง, คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  มาก และคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 มากที่สุด สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลีย่ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.5 

4. ผลการศึกษา
ผลการวิจัยไดสรุปเปน 4 ตอน  คอื ตอนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของนายจาง ตอนท่ี 2 ผลการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  ตอนที่ 3 ผลระดับประสิทธิภาพการบรหิาร และตอนท่ี 4 ผลการเปรยีบเทียบคาเฉลีย่ระดับความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจําแนกตามลักษณะกิจการ  ดังนี ้

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของนายจางสถานประกอบการ 
ผลการวิเคราะหลักษณะท่ัวไปของนายจางสถานประกอบการ ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายไดตอเดือน อาย ุ

งาน ลักษณะกิจการ จากกลุมตัวอยาง 400 ชุด มีผลการศึกษา ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของลักษณะท่ัวไปของนายจางสถานประกอบการ 
ขอมูลพื้นฐาน (N=400) จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 96 24.0 

หญิง 304 76.0 

อายุ 15-29 ป 142 35.5 

30-44 ป 160 40.0 

45-59 ป 98 24.5 

ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 125 31.3 

ปริญญาตรี 275 68.7 

สูงกวาปริญญาตรี - - 

รายได : เดือน ไมเกิน 15,000 บ. 100 25.0 

15,001-30,000 บ. 288 72.0 

มากกวา 30,000 บ. 12 3.0 

อายุงาน ไมเกิน 5 ป 257 64.2 

6 – 10 ป 89 22.3 

มากกวา 10 ป 54 13.5 

ลักษณะกิจการ การผลิตสินคา 100 25.0 

การคา 200 50.0 

บริการ 100 25.0 

จากตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของนายจางสถานประกอบการ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ 76 มีอายุ
เฉลี่ย 30-44 ป คิดเปนรอยละ 40 ระดับการศึกษา ปริญญาตร ีคดิเปนรอยละ 68.7 มีรายไดตอเดอืน 15,001-30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 72 มีอายุงานไมเกนิ 5 ป คิดเปนรอยละ 64.2 ลักษณะกิจการประเภทการคา คิดเปนรอยละ 50  
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ตอนท่ี 2 การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย  
ผลการวิเคราะหการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก งานบริหาร งานสรรหาคัดเลือก 

งานพัฒนา และงานคาตอบแทน  แสดงผลเปนคาเฉลีย่ (Mean) ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในการบริหารทรัพยากรมนษุย 

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Digital HR) 

ระดับการใช 
x ̄ S.D ระดับ 

งานบริหาร (Administration) 3.37 .24 ปานกลาง 
-ใช Digital work place ขับเคล่ือนประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานผานโปรแกรม 
ใชติดตามงานอยางเปนระบบ ดวยการเชื่อ  มระบบ Employee Self Service (ESS) และ 
Manager Self Service (MSS)  

2.60 .59 นอย 

-ใชเทคโนโลยีแบบ Real time เพื่อวิเคราะห คาดการณ และตัดสินใจไดทันทวงที  แกปญหา
ขอผิดพลาดในการทํางานไดอยางรวดเร็ว (Fail fast) 

3.35 .56 มาก 

-ใชระบบ Big Data ในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Insightful Analytics) ไดแก ขอมูลการ
เขาทํางาน จํานวนพนักงาน เงินเดือน เปนตน  

2.18 .72 นอย 

-ใชระบบ GPS, QR code หรือ Beacon เพื่อบันทึกเวลาการเขา ออกงาน   3.91 .51 มาก 
- ใช User Experience (UX/UI) สรางประสบการณและโอกาสใหพนักงานไดใชดิจิทัล
ทํางาน เชน ระบบการลางาน online  รับ-สงหนังสือดวย E-doc ตารางการทํางาน online   

4.18 .63 มาก 

-ใช Digital Application เพื่อติดตอ ประสานงาน ประชุม สื่อสารระหวางพนักงานดวยกัน 
และในการทํางานรวมกันของพนักงานขามฝาย 

3.98 .53 มาก 

งานสรรหาคัดเลือก (Recruitment&Selection) 2.66 .32 ปานกลาง 
-ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และเว็บไซต (Website) ในการรับสมัครงาน 4.25 .54 มากท่ีสุด 
-ใชระบบปญญาประดิษฐ Algorithms (AI) ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ดวยการ
ประเมินและวัดความเปนไปไดของผูสมัครกับตําแหนงงาน 

1.44 .61 นอยท่ีสด 

-ใชระบบ Online ในการสัมภาษณ และทดสอบพนักงานใหมเขาทํางาน   2.28 .45 นอย 
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Development) 2.75 .81 ปานกลาง 
-ใชการเรียนหรือการอบรมออนไลน (Online Learning / Learning Platforms)ใหการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง Continuous Learning  

3.63 1.59 มาก 

-ใชระบบ Cloud HR เพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานท่ีหลากหลาย  1.86 .53 นอย 
งานคาตอบแทน (Compensation) 2.61 .43 ปานกลาง 
-ใช Internet of things (IoT) และอุปกรณสวมใส Wearable เพื่อควบคุม ดูแลระบบการ
จัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  

1.71 .72 นอยท่ีสุด 

-ใช HR Tech แพลตฟอรม (Platform) เงินเดือน โดยเช่ือมโยงงาน HR อยางครบวงจรกับ
การจายเงินเดือน/คาจาง ไดแก Payroll System, Time attendance  

3.52 .83 มาก 

รวม 2.84 .26 ปานกลาง 
จากตารางที่ 2 การนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ของสถานประกอบการขนาดเล็ก 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มคีาเฉลี่ย (x̄=2.84)  เมื่อพิจารณาเปนงาน พบวา ดานบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄=3.37) ระดับ
ปานกลาง รองลงมา งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีคาเฉลี่ย (x̄=2.75) ระดับปานกลาง งานสรรหาและคัดเลือก มีคาเฉลี่ย (x̄=
2.66) ระดับปานกลาง และงานคาตอบแทน มีคาเฉลีย่ (x̄=2.61) ระดับปานกลาง ตามลําดับ โดยงานบริหาร ใช User 

Experience (UX/UI) สรางประสบการณและโอกาสใหพนักงานไดใชดิจิทัลทํางาน เชน ระบบการลางาน online  รับ-สง
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หนังสือดวย E-doc ตารางการทํางาน online  มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก (x ̄=4.18)  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใชการ
เรียนหรือการอบรมออนไลน (Online Learning / Learning Platforms)ใหการเรยีนรูอยางตอเนื่อง Continuous Learning 
มีคาเฉลีย่สูงสุด อยูในระดับมาก  ( x̄=3.63)  งานสรรหาและคดัเลือก ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และ
เว็บไซต (Website) ในการรับสมคัรงาน มีคาเฉลีย่สูงสดุ อยูในระดับมากที่สุด ( x ̄=4.25)  และงานคาตอบแทน ใช HR Tech 

แพลตฟอรม (Platform) เงินเดือน โดยเช่ือมโยงงาน HR อยางครบวงจรกับการจายเงินเดือน/คาจาง ไดแก Payroll System, 
Time attendance มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  ( x ̄=3.52)   

เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีการนาํมาใชมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังน้ี  ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และเว็บไซต 
(Website) ในการรับสมัครงาน มีคาเฉลีย่สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  ( x̄=4.25)  รองลงมาคือ ใช User Experience 

(UX/UI) สรางประสบการณและโอกาสใหพนักงานไดใชดิจิทัลทํางาน เชน ระบบการลางาน online  รับ-สงหนังสือดวย E-
doc ตารางการทํางาน online  มีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก  ( x ̄=4.18) และใช Digital Application เพื่อติดตอ ประสานงาน 
ประชุม สื่อสารระหวางพนักงานดวยกัน และในการทํางานรวมกันของพนักงานขามฝาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( x̄=3.98) 
ตามลาํดับ  

เทคโนโลยีดิจิทลัที่มีการนาํมาใชนอยท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้  ใชระบบปญญาประดิษฐ Algorithms (AI) ในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน ดวยการประเมินและวดัความเปนไปไดของผูสมัครกับตําแหนงงาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยท่ีสดุ  
( x̄=1.44) รองลงมาคือ ใช Internet of things (IoT) และอุปกรณสวมใส Wearable เพื่อควบคุม ดูแลระบบการจัดการ
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด  ( x ̄=1.71) และใชระบบ Cloud HR เพิ่มศักยภาพ
และความสามารถของพนักงานท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดบันอย  ( x ̄=1.86) ตามลําดับ  

ตอนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร 
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร ไดแก ดานคุณภาพ ดานปริมาณ และดานเวลา 

แสดงผลเปนคาเฉลีย่ (Mean) ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร  
ประสิทธิภาพการบริหาร 

(การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชทําให....) 
ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D ระดับ 

ดานคุณภาพ (Quality) 3.40 .16 ปานกลาง 
- ทุกคนทํางานงายขึ้นผาน App บนสมารทโฟน สะดวกทุกท่ีทุกเวลา เขาถึงไดครบวงจร 4.20 .51 มาก 
- เกิดการทํางานรวมกันระหวางคนท่ัวท้ังองคกร ไดงานจากศักยภาพและความสามารถที่
หลากหลายของพนักงาน 

2.09 .28 นอย 

- มีขอมูลเชิงลึกที่มีความแมนยํา ถูกตองตรงจากแหลงเดียว และเขาถึงขอมูลไดงาย 
สะดวกสําหรับทุกคน 

2.65 .53 ปานกลาง 

- สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีซับซอนได และสามารถติดตามงานไดทุกมิติ 3.34 .51 ปานกลาง 
- เกิดการจางงานท่ียืดหยุนมากขึ้น ทําใหพนักงานพึงพอใจและทํางานอยางมีความสุข 4.19 .39 มาก 
- ไดมาซ่ึงผูสมัครงานและพนักงานใหมท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับตําแหนงงาน 2.91 .33 ปานกลาง 
- เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Learning Agility) ไดความรูท่ีเขมขนกวาเดิม และเฉพาะ
ทางมากข้ึน 

4.02 .36 มาก 

- สามารถพัฒนาทักษะและเกิดทักษะใหมๆ (Upskill/Reskill) เพื่อนําไปใชในการทํางานท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได  

3.83 .50 มาก 
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร (ตอ)  
ประสิทธิภาพการบริหาร 

(การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชทําให....) 
ระดับความคิดเห็น 

x ̄ S.D ระดับ 

ดานปริมาณ (Quanlity) 3.32 .23 ปานกลาง 
- ทําใหพนักงาน 1 คน สามารถทํางานไดหลายโปรเจกต (Collaboration) 1.97 .44 นอย 
- การรับคนเขาทํางานเปดกวางมากกวาเดิม สามารถดึงดูดผูมีความรู ความสามารถสูงเขา
มาปฏิบัติงานกับองคกรไดตามจํานวนท่ีตองการ  

4.08 .36 มาก 

- มีเวลาในการพัฒนาตนเองมากขึ้น ไดรับการพัฒนาจากการอบรมออนไลนอยางเพียงพอ 3.93 .42 มาก 
ดานเวลา  (Time) 4.01 .83 มาก 
- ไดงานท่ีรวดเร็วตามระยะเวลาท่ีตองการ 4.35 .50 มากท่ีสุด 
- สามารถแกปญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ (Real time) 

และเรียนรูเพื่อปรับปรุงไดทันที (Fail Fast: Learn fast) 

3.67 1.59 มาก 

รวม 3.58 .30 มาก 

จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร ของสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยรวมอยูในระดับ
มาก  มีคาเฉลี่ย (x̄=3.58)  เมื่อพิจารณาเปนดาน ๆ พบวา ดานเวลา มีคาเฉลีย่สูงสุด (x̄=4.01) ระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
คุณภาพ มีคาเฉลีย่ (x̄=3.40) ระดับปานกลาง และ ดานปริมาณ มีคาเฉลี่ย (x̄=3.32) ระดับปานกลาง ตามลาํดับ  

ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจากการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชระดับมากท่ีสดุ 3 ลําดับ ดังนี้  ไดงานท่ี
รวดเร็วตามระยะเวลาที่ตองการ มีคาเฉลีย่สูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด  ( x ̄=4.35)  รองลงมาคือ ทุกคนทํางานงายข้ึนผาน 
App บนสมารทโฟน สะดวกทุกที่ทุกเวลา เขาถึงไดครบวงจร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( x̄=4.20) และเกิดการจางงานท่ี
ยืดหยุนมากข้ึน ทําใหพนักงานพึงพอใจและทํางานอยางมีความสุข มีคาเฉลีย่อยูในระดับมาก  ( x ̄=4.19) ตามลําดับ  

ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจากการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชระดับนอยท่ีสดุ 3 ลําดบั ดังนี้ ทําให
พนักงาน 1 คน สามารถทํางานไดหลายโปรเจกต (Collaboration)   ( x̄=1.97) รองลงมาคือ เกิดการทํางานรวมกันระหวาง
คนท่ัวท้ังองคกร ไดงานจากศักยภาพและความสามารถท่ีหลากหลายของพนักงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย  ( x̄=2.09) และ 
มีขอมูลเชิงลึกท่ีมีความแมนยาํ ถูกตองตรงจากแหลงเดียว และเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกสําหรับทุกคน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
นอย  ( x ̄=2.65) ตามลําดับ  

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจําแนกตามลักษณะกจิการ 
ผลการเปรยีบเทียบคาเฉลีย่ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร จําแนกตามลักษณะกิจการ ไดแก การ

ผลิต การคาและการบริการ ผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ไดคา
ความแปรปรวนทางเดียว (Significant) มีนัยสําคญัที่ระดับ .05 คือ คา sig = 0.000, 0.031 และ 0.005 นอยกวา .05 ทั้งดาน
คุณภาพ ดานปริมาณ และดานเวลา  ผลการวิเคราะห พบวาในแตละดาน มคีวามแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ซึ่ง
ทําการวิเคราะหผลดวยตาราง Post Hoc Test เพื่อทดสอบคาความแตกตาง  แสดงผลดังตารางที่ 4 และ 5 
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ตารางที่ 4 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การบริหาร จําแนกตามลักษณะกจิการ  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups .842 2 .421 17.285 .000 

Within Groups 9.668 397 .024 

 Total 
10.510 399 

Between Groups .356 2 .178 3.510 .031 

Within Groups 20.152 397 .051 

Total 
20.509 399 

Between Groups 7.351 2 3.675 5.437 .005 

Within Groups 268.349 397 .676 

Total 
275.699 399 

ตารางที่ 5 วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางกลุม ดวย Post Hoc Tests

Dependent Variable (I) ลักษณะกิจการ (J) ลักษณะกิจการ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

คุณภาพ การผลิต การคา .11000* .01911 .000 

บริการ .09500* .02207 .000 

การคา การผลิต -.11000* .01911 .000 

บริการ -.01500 .01911 .433 

บริการ การผลิต -.09500* .02207 .000 

การคา .01500 .01911 .433 

ปริมาณ การผลิต การคา .06333* .02759 .022 

บริการ .07667* .03186 .017 

การคา การผลิต -.06333* .02759 .022 

บริการ .01333 .02759 .629 

บริการ การผลิต -.07667* .03186 .017 

การคา -.01333 .02759 .629 

เวลา การผลิต การคา .19750 .10069 .051 

บริการ -.12000 .11627 .303 

การคา การผลิต -.19750 .10069 .051 

บริการ -.31750* .10069 .002 

บริการ การผลิต .12000 .11627 .303 

การคา .31750* .10069 .002 

1450



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

จากตารางที ่5  พิจารณาจากคา Sig พบวา 
ประสิทธิภาพดานคณุภาพ คูที่แตกตางกับคูอ่ืน ๆ คือ การผลิต ตางกับการคาและบริการ มีคา  Sig.=.000 ซึ่งนอย

กวา .05  เมื่อพิจารณาจากคา Mean Difference (I-J) พบวา การผลิตมีคาเปน บวก แสดงวา กิจการการผลติ มีคาเฉลีย่สูง
กวากจิการอื่น ๆ    

ประสิทธิภาพดานปริมาณ คูที่แตกตางกับคูอื่น ๆ คือ การผลิต ตางกับการคาและบริการ มีคา  Sig.=.022 และ .017 

ซึ่งนอยกวา .05  เมื่อพิจารณาจากคา Mean Difference (I-J) พบวา การผลิตมคีาเปน บวก แสดงวา กิจการการผลิต มี
คาเฉลี่ยสูงกวากิจการอื่น ๆ    

ประสิทธิภาพดานเวลา คูที่แตกตางกับคูอ่ืน ๆ คือ การคา ตางกับการบริการ มีคา  Sig.=.002 ซึ่งนอยกวา .05  เมื่อ
พิจารณาจากคา Mean Difference (I-J) พบวา การคามีคาเปน ลบ แสดงวา กิจการการคา มีคาเฉลีย่นอยกวากิจการบริการ    

เพื่อใหเห็นความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบรหิารทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ดาน คือ 
ดานคุณภาพ ดานปรมิาณ และดานเวลา ตามลักษณะกิจการ ไดแก การผลิต การคาและการบริการ ผูวิจัยไดสรุป ดังภาพที่ 1 

  กิจการการผลิต       กิจการการคา              กิจการบริการ 

ภาพที่ 1 ความแตกตางของคาเฉลีย่ระดับความคดิเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยตามลักษณะกิจการ 

5. บทสรุป อภิปรายผล
การศึกษาคร้ังนี ้ ทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการขนาดเล็ก 

ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพคอนขางต่ํา ทั้งดานคน เงินทุน งบประมาณ และความพรอมของ
เทคโนโลยี วาจะมีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีดิจิทลัสําหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษยหรือไม เพียงใด โดยทําการวจิัย
เชิงปริมาณ เก็บขอมลูจากนายจางสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือตัวแทนนายจาง จํานวน 400 แหง แบงตามลักษณะ
กิจการ ไดแก การผลิตสินคา การคา และการบริการ ดวยการเก็บแบบสอบถามและสมัภาษณ ผลการศึกษาสรุปดังนี้  

สรุปลักษณะท่ัวไปของนายจางสถานประกอบการขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 
30-44 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มรีายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท มีอายุงานไมเกิน 5 ป  อภิปรายไดวา ลักษณะ
ดังกลาว เปนไปตามฐานขอมลูของสถานประกอบการขนาดเล็ก ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
(2562) จากลักษณะดังกลาวนี ้ จะเห็นวาคนทํางานเปนวัยกลางคน ซึ่งไมใชคนจบใหม จึงมีประสบการณการทํางานมา
พอสมควร และเปนวัยที่เรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลได และการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผูจบการศกึษาระดับนี้จาํนวนมากใน
จังหวัดสงขลา สอดคลองกับรายงานขอมูลลูกจางของสํานักงานสถิตจิังหวัดสงขลา (2562) ซึ่งบุคคลท่ีมีการศึกษาระดับนีล้วนมี
ประสบการณการใชเทคโนโลยดีิจทิัล สามารถเรียนรูไดดี และในดานอายุงานสวนใหญมักทํางานไดไมเกิน 5 ป จึงทําใหอัตรา
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การเขา-ออกของพนักงานมีสูง ทําใหเปนปญหาตอการพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลได สอดคลองกับงานวิจัยของพิไลวรรณ 
จอยีผล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศใน
ประเทศไทย พบวา การยอมรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรตยิศ เปนผลท่ีเกิดขึ้นจากคุณลักษณะสวนตวั 
เชน อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และคุณลักษณะขององคการ เปนตน 

สรุปการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย สถานประกอบการขนาดเล็กมีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในงานบริหารทรัพยากรมนุษยในระดับปานกลาง ทั้งในงานบริหาร งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย งานสรรหาและ
คัดเลือก และงานคาตอบแทน โดยเทคโนโลยีดจิิทัลที่มีการนํามาใชมากที่สุด 3 ลําดับ คือ ใชเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) และเว็บไซต (Website) ในการรับสมคัรงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ใช User Experience (UX/UI) สราง
ประสบการณและโอกาสใหพนักงานไดใชดิจิทัลทํางาน เชน ระบบการลางาน online  รับ-สงหนังสอืดวย E-doc ตารางการ
ทํางาน online  และใช Digital Application เพื่อติดตอ ประสานงาน ประชุม สื่อสารระหวางพนักงานดวยกัน และในการ
ทํางานรวมกันของพนักงานขามฝาย ตามลําดับ อภิปรายไดวา เทคโนโลยดีิจิทัลท้ัง 3 ลวนเปนเทคโนโลยีดิจิทลัเบื้องตนที่มีการ
ใชงานกันมานานและใชกันท่ัวไป ยังไมนําเทคโนโลยีดิจิทลัอื่นมาใช ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี
ยังตองพัฒนาใหทันสมัยกวาเดมิ  

สวนเทคโนโลยีดิจิทัลทีย่ังนํามาใชนอยที่สุด 3 ลําดับ คือ ใชระบบปญญาประดิษฐ Algorithms (AI) ในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานดวยการประเมินและวัดความเปนไปไดของผูสมัครกับตําแหนงงาน รองลงมาคือ ใช Internet of things 

(IoT) และอุปกรณสวมใส Wearable เพื่อควบคุม ดูแลระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และใช
ระบบ Cloud HR เพิ่มศักยภาพและความสามารถของพนักงานท่ีหลากหลาย ตามลําดับ  อภิปรายไดวา เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 3 
ลวนเปนเทคโนโลยีดิจิทลัสมัยใหมช้ันสูง ที่ตองอาศัยศักยภาพของเงินทุน บุคลากรที่เชี่ยวชาญ และตองอาศัยการพัฒนามา
อยางยาวนาน และตอเนื่อง ซึ่งสถานประกอบการขนาดเล็กยังไมมีศกัยภาพและความพรอมในการใช  

ดังนั้นสถานประกอบการขนาดเลก็ ควรเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัใหทันสมัย และกาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อสรางการไดเปรยีบในการแขงขัน ดวยการการนํา Digital HR บนแอปพลิเคชันคลาวด พรอมกับการพัฒนา
ปญญาประดิษฐ (AI) และอินเทอรเน็ตออฟธิงค (IoT) ซึ่งสอดคลองกบัผลการศึกษาของ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เครือขายมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร (2559)  เรื่อง การศึกษาศักยภาพในการปรับตวัของผูประกอบการธุรกจิ 
SMEs เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคา กรณศีึกษาจังหวัดสงขลา ที่ไดเสนอแนะผูประกอบการธุรกิจ SMEs ใหทําการศึกษา 
และฝกฝนใหเกดิความคุนชินกับเทคโนโลยีทีม่ีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการบริหารตอไป    

สรุประดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร สถานประกอบการขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ไดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชอยูในระดับมาก โดยดานเวลา มคีาเฉลี่ยสูงสดุ อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานคณุภาพ และดานปริมาณ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ  โดยประสิทธิภาพการบริหารจากการนํา
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใชระดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ ไดงานท่ีรวดเร็วตามระยะเวลาที่ตองการ รองลงมาคือ ทุกคนทํางานงายข้ึน
ผาน App บนสมารทโฟน สะดวกทุกที่ทุกเวลา เขาถึงไดครบวงจร และเกิดการจางงานท่ียืดหยุนมากข้ึน ทําใหพนักงานพึง
พอใจและทํางานอยางมีความสุข ตามลาํดับ อภิปรายไดวา การที่ประสิทธิภาพดานคุณภาพและดานปริมาณอยูในระดับปาน
กลาง ยังไมสูงนั้น และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพที่ได จะเห็นวามีความสอดคลองกับแนวคิดของ สุรพชิย พรหมสิทธ์ิ (2561) ท่ี
ไดกลาวไวในงาน Digital Dialogue : “Digital HR-กระบวนการ HR ใหมในโลกดิจิทัล” จดัโดย คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หัวขอภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในองคกรเมื่อยุคดจิิทัลมาถึงการรับการเปลีย่นแปลงอยาง
รวดเร็ว สะดวกทุกท่ีทุกเวลา เขาถึงไดครบวงจร และเกิดการจางงานท่ียืดหยุนมากขึ้น ดวยการทําใหทุกคนทํางานงายข้ึนผาน 
App บนสมารทโฟน สอดคลองกบังานวิจัยของ พัชราภา  โพธิ์ออง  ศึกษา เทคโนโลยี (Digital HR) กับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสรรหาบุคลากรในองคกรธุรกจิคาปลีก พบวา มีการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในทุกขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร โดย
ภาพรวมมรีะดับความคดิเห็นอยูในระดับสูง และระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรอยูในระดับสูง 
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และสูง มาก โดยปจจยัดานระยะเวลา เปนปจจัยเดียวท่ีมีระดับความคิดเห็นในระดับสูงมาก ซึ่งจากการ วิเคราะหสามารถสรุป
ไดวา การนําเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital HR) มาใชในการสรรหาบุคลากร สงผลเชิงบวก ตอประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร
ทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน (ผูสมัคร) และดานระยะเวลา  

สวนประสิทธิภาพการบริหารจากการนําเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชระดับนอยท่ีสุด 3 ลําดับ คือ ทําใหพนักงานสามารถ
ทํางานไดหลายโปรเจกต (Collaboration) รองลงมาคือ เกิดการทาํงานรวมกันระหวางคนท่ัวท้ังองคกร ไดงานจากศักยภาพ
และความสามารถท่ีหลากหลายของพนักงาน และมีขอมูลเชิงลึกท่ีมีความแมนยาํ ถูกตองตรงจากแหลงเดียว และเขาถึงขอมูล
ไดงาย สะดวกสําหรับทุกคน ตามลําดับ อภิปรายไดวา  ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานประกอบการขนาดเลก็ มีจํานวนลูกจางไมมาก
และสวนใหญทํางานแบบ Project based ที่มีการทํางานรวมกัน ไดใชความสามารถหลากหลายอยูแลวโดยปกติ เทคโนโลยี
ดิจิทลัจึงไมไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพท่ีมากขึ้นกวาเดิม    

สรุปการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจําแนกตามลักษณะกิจการ คาเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหาร มีความแตกตางกันตามลักษณะกิจการ  โดยประสทิธิภาพดานคุณภาพ และ
ดานปริมาณ  กิจการการผลิต มคีาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงกวากิจการอื่น ๆ  สวนประสิทธิภาพดานเวลา กิจการการคามีคาเฉลี่ย
ประสิทธิภาพนอยกวากิจการบริการ  อภิปรายไดวา กิจการผลิต ตองปรับเปลีย่นจากการผลิตสินคา “โภคภณัฑ” ไปสูสินคา
เชิง “นวัตกรรม” ที่จะตองพัฒนาศักยภาพในการผลติอยางสรางสรรค หรือ Creative production ดวยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี สอดคลองกับ ศุภกร ศริสุนทร (2560) ที่เขียนไวในบทความเรื่อง 4.0 คืออะไร  ทําไมตอง 4.0 ? วาการเปลีย่นจาก
การผลิตแบบเดิมๆ ที่ใชทรัพยากรและแรงงานจํานวนมาก เพื่อใหเกดิผลทางเศรษฐกิจ (ทํามากแตไดนอย) มาสูการใชความคดิ
สรางสรรคผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคา (ทํานอย แตไดมาก) แทน ประเทศไทย 4.0 จะขับเคลื่อนดวย
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)  ก็จะตองพัฒนาศักยภาพ และใชเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตแทนคนมากข้ึน 
และการทํางานท่ีจะตองเปลีย่นรูปแบบใหม โดยการอาศัยเทคโนโลยีเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์  ชะมารัมย 
ทําการศึกษาการทํางานรูปแบบใหมดวยเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ : ประเด็นความทาทายใหมของการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรในยดุประเทศไทย 4.0 ซึ่งทําการวิเคราะหใหเห็นถึงทิศทางและแนวโนมของการทํางานรูปแบบใหมดวยเทคโนโลยี
โทรศัพทมือถือ ที่จะชวยพัฒนาประเทศใหเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวตักรรม โดยอาศยัเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวตักรรม เปนพืน้ฐาน ดังนั้น รูปแบบการทํางานใหม จึงมีลีกษณะที่ใหความสําคญัและเนนการทํางานแบบไร
สาย การเพิ่มความคลองตัวในการทํางาน ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเวลา ลดคาใชจาย มุงใหความสาํคัญตอ
การทํางานแทนคนดวยระบบอัตโนมัติ เนนเครื่องมือวิเคราะหที่ชาญฉลาด การทํางานแบบไรกระดาษ แตจะใหความสนใจกับ
มนุษยท่ีประสบการณและสมรรถนะที่ทําใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว    
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ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต (ธกส เพิ่มรัก) 

กิตติศักดิ์ กิตติ์วรรัตน1*, อริสรา เสยานนท2 

1นักศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาขาวิชาการจัดการ 
การโรงแรม คณะการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

*Kitworarut.k@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุของการยกเลกิและเวนคืนกรมธรรม ผลติภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต
แบบออมทรัพยสงเคราะห ธกส เพ่ิมรัก กอนครบกําหนดสัญญา ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
และการสัมภาษณหัวหนาการเงินจาก 3 สาขา ซึ่งผลที่ไดจากกลุมตัวอยางสวนใหญพบวาเปนเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 
54.25 มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยคิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานะภาพสมรส โดยคิดเปนรอยละ 80.50 มีระดับการ ศึกษา 
ต่ํากวามัธยม โดยคิดเปนรอยละ 35.75 มีอาชีพเปนเกษตรกร โดยคิดเปนรอยละ 73.25 มีรายไดเฉลี่ยตอปอยูที่ 100 ,001-
200,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 44.75 และมีสาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญาจากความ
ตองการลดคาใชจายในครัวเรือนสูงที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 68 ผูศึกษาจึงเลือกแนวทางการแกไขปญหาดวยการใหพนักงาน 
ทําหนาที่เปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางการเงิน โดยใหคําแนะนําแกลูกคากอนออม พรอมทั้งปรับลดอัตราเงินฝากสงเคราะห  
ใหเหลือต่ําสุดเพียงเดือนละ 100 บาทควบคูกันไป ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ ในอัตราสงฝากรายเดือน 
ที่ลูกคาสามารถสงฝากไดในระยะยาวจนครบกําหนดอายุสัญญา ชวยใหธนาคารมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย  
ที่กําหนดไวและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  

คําสําคัญ: การยกเลิกกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม เงินฝากสงเคราะหชีวิต 
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Solving the problems of canceling and expropriating the policy before 
the contract expires Life insurance products (BAAC PERMRAK) 
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1 MBA students from the Faculty of Business Administration 

University of the Thai Chamber of Commerce 
      2 Assistant Professor Dr. Department of Management Hospitality, 

Faculty of Tourism and Hospitality Industry University of the Thai Chamber of Commerce 
*Kitworarut.k@gmail.com

Abstract 

The objective of this study was to find the reason for canceling and expropriating the policy 
before the contract expires Life insurance products (BAAC PERMRAK). With data from 400 questionnaires 
and interviews the 3 branches chief financial and the results of the sample was female by 54.25 percent 
between ages of 41-50 years old by 40.50 percent with marital status 80.50 percent have lower high 
school education level 35.75 percent had a career as a farmer 73.25 percent of the average annual 
income was 100,001-200,000 baht 44.75 percent, the reasons for the cancellation and surrender the 
policy before maturity from the need to cut costs in most households 68 percent. Student chose a 
troubleshooting guide provide employees with a role like financial advisor by advises clients before 
saving and the deposit rate cut to a minimum of 100 baht per month together. This will allow 
employees to offer the product in the rate of monthly customer deposits can be deposited in the longer 
term to maturity of the contract. That allows banks were operated in accordance with the stated goals 
and operating performance improved steadily.  

Keywords: Canceling the policy, Insurance expropriation, Life insurance 

1. บทนํา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย สังกัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานใหความชวยเหลือดานการเงิน  
แกเกษตรกร กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรเกตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเน่ือง  
กับเกษตรกร เพ่ือเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ธนาคารยังใหความสําคัญกับการออมเงินและการสรางความม่ันคงใหกับชีวิต และภูมิคุมคุมกันทางการเงินใหกับ
เกษตรกรลูกคาและครอบครัว โดยไดนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต ซึ่งเปนผลิตภัณฑในรูปแบบเดียวกันกับประกัน
ชีวิต เพื่อใหเกษตรกรลูกคาและครอบครัวสามารถเลือกออมเงินได ผานผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต 3 ประเภท ไดแก 

1) แบบสินเช่ือสงเคราะห “ธกส มอบรัก” เปนผลิตภัณฑที่มีจุดเดนในการใหความคุมสินเช่ือ มีความคุมครองและ
มีอัตราการสงฝากฯ ระยะสั้นแบบปตอป และเมื่อครบกําหนดสัญญาไมมีเงินคืน 

2) แบบตลอดชีพ “ธกส ทวีรัก 99” เปนผลิตภัณฑที่มีจุดเดนในการใหความคุมครองระยะยาวแบบตลอดชีพ จนถึง
อาย ุ99 ปบริบูรณ โดยมีอัตราการฝากเงินสงเคราะหแบบคงท่ีตลอดอายุสัญญา 

3) แบบสะสมทรัพย “ธกส เพ่ิมรัก” เปนผลิตภัณฑที่มีจุดเดนในการใหความคุมครองชีวิตและทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง โดยเปนกรมธรรมการฝากเงินสงเคราะหที่มีระยะเวลาสงฝาก 10 ป มีระยะเวลาความคุมครอง 12 ป และไดจะรับเงิน
คืนเมื่อฝากครบกําหนดตามเง่ือนไขของกรมธรรม  
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โดยมีสวนงานในความรับผิดชอบและบริหารจัดการคือ สํานักเงินฝากเพ่ือสงเคราะหชีวิต (สงช.) ทั้งนี้จากรายงาน
การยกเลิกบอกลางและรายงานการเวนคืนกรมธรรม พบวาผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบสินเช่ือสงเคราะห “ธกส 
มอบรัก” และ แบบตลอดชีพ “ธกส ทวีรัก 99” มีอัตราการยกเลิกท่ีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนกรมธรรมการฝากเงินสงเคราะห
ชีวิตของแตละประเภท ขณะท่ีผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบสะสมทรัพย “ธกส เพิ่มรัก” มีการยกเลิกและเวนคืน
กรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญาเพ่ิมขึ้นทุกป โดยปบัญชี 2559 มีผูขอฝากเงินสงเคราะหชีวิตจํานวน 156 ,215 ราย มียอด
รวมการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมจํานวน 531 ราย คิดเปนสัดสวน 0.34% , ปบัญชี 2560 มีผูขอฝากเงินสงเคราะหชีวิต
จํานวน 93,996 ราย มียอดรวมการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมจํานวน 891 ราย คิดเปนสัดสวน 0.95% และปบัญชี 2561 
มีผูขอฝากเงินสงเคราะหชีวิตจํานวน 98,875 ราย มียอดรวมการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมจํานวน 1,330 ราย คิดเปน
สัดสวน 1.35% ซึ่งจากตัวเลขดังกลาวจะเห็นไดวาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป จึงเปนปญหาที่ทําให
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบสะสมทรัพย “ธกส เพิ่มรัก” มีอัตราการฝากเงินสงเคราะหชีวิตและจํานวนกรมธรรม 
ที่ลดลง (สํานักเงินฝากเพื่อสงเคราะหชีวิต, 2562) 

ธนาคารจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต 
แบบออมทรัพยสงเคราะห ธกส เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา และเมื่อทราบสาเหตุของปญหาที่แทจริงแลวจะทําใหสามารถ
ดําเนินการหาแนวทางแกไขปญหาไดตอไป โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดวยการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง ดวยการ
เก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยคัดเลือกจาก 10 สาขา ที่มีจํานวนการเวนคืนกรมธรรม ธกส เพิ่มรัก เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ภายใน 3 ปบัญชีที่ผานมา (1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2562) และการสัมภาษณหัวหนาการเงินจาก 
3 สาขา ที่มีจํานวนการเวนคืนกรมธรรม ธกส เพิ่มรัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ภายใน 3 ปบัญชีท่ีผานมาเชนเดียวกัน  
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1) เพื่อหาสาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบออมทรัพยสงเคราะห 
ธกส เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา 
 2) เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบออมทรัพย
สงเคราะห ธกส เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง สํารวจจากปจจัยทางประชากรศาสตร ของลูกคาผูฝากเงินสงเคราะหชีวิตทั้งเพศหญิง
และเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 20-60 ป ทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยกลุมตัวอยางที่ไดคือ ลูกคาที่สมัครผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะห
ชีวิต แบบออมทรัพยสงเคราะห ธกส เพิ่มรัก ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 20-60 ป ทุกสาขาทั่วประเทศ จํานวน 
400 ราย ซึ่งคํานวณไดจากวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดความคลาด
เคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% หรือ 0.05 และระดับความเช่ือมั่น 95% (ขวัญมิ่ง คําประเสริฐ , 2561) ทั้งนี้ ไดสุม
ตัวอยาง โดยแยกเปนการเก็บแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ดังนี้ 

1.1) การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการเก็บแบบสอบถามโดยสุมตัวอยางสาขาละ 40 ชุด ซึ่งคัดเลือกจาก 
10 สาขา ที่มีจํานวนการเวนคืนกรมธรรม ธกส เพิ่มรัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ภายใน 3 ปบัญชีที่ ผานมา (1 เมษายน 
2559 – 31 มีนาคม 2562) ไดแก สาขาเกาะยายฉิม สาขาหนองนาคํา สาขาสวา งแดนดิน สาขาดานซาย สาขาแมต๋ํา 
สาขาอุดรธานี สาขาหนองคาย สาขาดอกคําใต สาขาศรีธาตุ และสาขาลําทะเมนชัย รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 ชุด 

1.2) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพท พนักงานตําแหนงหัวหนาการเงิน โดยสุม
ตัวอยางสาขาละ 1 ราย ซึ่งคัดเลือกจาก 3 สาขา ที่มีจํานวนการเวนคืนกรมธรรม ธกส เพิ่มรัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ภายใน 3 ปบัญชีท่ีผานมา (1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2562) ไดแก 1.สาขาเกาะยายฉิม 2.สาขาหนองนาคํา 3.สาขาสวาง
แดนดิน รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ราย 
 

2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท ซึ่งไดมีการทดสอบคุณภาพเครื่องมือจากการสงชุดแบบสอบถามและหัวขอ
คําถามที่ใชในการสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาทําการพิจารณา ดังนี ้

2.1) แบบสอบถาม โดยใชทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 6W1H (นภวรรณ คณานุรักษ, 2562) เปนแนวทางในการ
ออกแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ  
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สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน 6 ขอ) 
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดตอป

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต (จํานวน 10 ขอ) 
1. ทานเคยทําประกันชีวิตหรือไม
2. ทานมีผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส. อะไรบาง
3. ทานมีวิธีการเก็บออมเงินอยางไร
4. พนักงานอธิบายใหความรูและความเขาใจกอนการสมัครผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก” หรือไม
5. ทานทราบเง่ือนไขและความคุมครองของผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก” หรือไม
6. ทานคิดวาอัตราเงินฝากสงเคราะหรายเดือนของผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก” ในอัตราเทาใด ที่ทานสามารถ

สงฝากได 
7. ทานคิดวาจํานวนเงินทุนสงเคราะหที่ไดรับ มีความคุมคากับอัตราสงฝากชําระรายเดือนที่ทานเลือก

หรือไม
8. ทานมีความประสงคในการฝากเงินสงเคราะหชีวิต ดวยความตองการของตัวทานเอง หรือ จากการ

เชิญชวนของพนักงาน
9. เหตุผลในการสมัครผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก” ของทานคือ
10. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลตอทานในการตัดสินใจสมัครผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก”

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผลตอการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา (จํานวน 5 ขอ) 
1. ทานมีความเช่ือมั่นตอผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส. หรือไม
2. ทานเคยติดตอ ธ.ก.ส. หลังจากที่สมัครเงินฝากสงเคราะหชีวิตหรือไม เชน การสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ,

การแกไขขอมูล, การแจงสิทธ์ิเรียกรองคาสินไหม ฯลฯ 
3. ธ.ก.ส. มีการการแจงสิทธิประโยชนตางๆ ถึงทานหลังจากการสมัครเงินฝากสงเคราะหชีวิตหรือไม เชน

จดหมาย, SMS, ทางโทรศัพท ฯลฯ 
4. ที่ผานมาทานเคยยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมของ ธ.ก.ส. หรือไม
5. หากทานมีความประสงคยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม มีผลมาจากสาเหตุใด

2.2) แบบสัมภาษณ โดยใชทฤษฎีการจัดการประสบการณลูกคา (ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ, 2562) เปนแนวทางในการ
ออกแบบคําถามที่ใชในการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณจะประกอบดวยคําถาม 4 ขอ ดังนี้ 

1. ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุใหลูกคาทําการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา
2. ทานไดมีการพูดคุยหรือโนมนาวลูกคากอนทําเรื่องยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมหรือไม
3. เหตุผลที่ลูกคายกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมคืออะไร
4. ทานคิดวาสาขาของทานจะมีแนวทางหรือวิธีการอยางไรในการรักษาลูกคาที่ตองการยกเลิกหรือเวนคืน

กรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา 

3) วิธีการเก็บขอมูล
3.1) ทําการเก็บแบบสอบถามลูกคาดวย Google ฟอรม ผาน Line Application โดยวิธีการขอความรวมมือจาก

10 สาขา ที่มีจํานวนการเวนคืนกรมธรรม ธกส เพิ่มรัก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ภายใน 3 ปบัญชีที่ผานมา (1 เมษายน 
2559 – 31 มีนาคม 2562) โดยสุมตัวอยางสาขาละ 40 ชุด รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 ชุด 

3.2) ติดตอติดตอพนักงานตําแหนงหัวหนาการเงินสาขาที่ตองการสัมภาษณ จํานวน 3 ราย เพื่อทําการนัดหมาย
วันและเวลาที่ผูใหสัมภาษณสะดวก โดยไมรบกวนเวลาทํางาน พรอมท้ังจัดเตรียมคําถามที่จะใชในการสัมภาษณ และบันทึกการ
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สัมภาษณดวยโทรศัพท Smart phone จํานวน 2 เคร่ือง โดยเครื่องแรกใชในการติดตอสัมภาษณและทําการบันทึกเสียง 
สวนเครื่องที่ 2 ใชในการอัดคลิปวิดีโอในขณะท่ีทําการสัมภาษณทางโทรศัพท 
 

4) การวิเคราะหขอมลู 
4.1) ตามวัตถุประสงคขอที่ 1.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยาง 

หรือการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรของกลุมตัวอยาง โดยการแปลงขอมูลดิบ ( raw material) ใหอยูในรูปแบบ 
ที่เขาใจดวยวิธีรอยละ (percentage) เพ่ือใหทราบถึงเปอรเซ็นตของกลุมตัวอยางกับจํานวนสิ่งที่สนใจ แลวนําผลท่ีได 
มาเปรียบเทียบหาสาเหตุการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา ของผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต (ธกส 
เพิ่มรัก) (ขวัญมิ่ง คําประเสริฐ, 2561)  

4.2) ตามวัตถุปะสงคขอที่ 1.2 ใชการสรุปใจความจากประเด็นสําคัญ ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพท 
พนักงานตําแหนงหัวหนาการเงินทั้ง 3 ราย เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหาท่ีลูกคามาติดตอยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม 
กอนครบกําหนดสัญญา ไปจนถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขปญหา 
 

4. ผลการวิจัย 
 

ผลทีไ่ดจากการเก็บแบบสอบถามสวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากปจจัยทางประชากรศาสตรพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 54.25 มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยคิดเปนรอยละ 40.50 มีสถานะภาพ
สมรส โดยคิดเปนรอยละ 80.50 มีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยม โดยคิดเปนรอยละ 35.75 มีอาชีพเปนเกษตรกร โดยคิดเปน
รอยละ 73.25 และมีรายไดเฉลี่ยตอปอยูที่ 100,001-200,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 44.75  

ผลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันชีวิต จากปจจัยทางประชากรศาสตรพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเคยทําประกันชีวิต โดยคิดเปนรอยละ 98.75 มีประวัติการสมัครผลิตภัณฑ ธกส เพิ่มรัก เพียงผลิตภัณฑ
เดียว โดยคิดเปนรอยละ 50 มีวิธีการเก็บออมเงินดวยการทําประกันชีวิตแบบออมทรัพย โดยคิดเปนรอยละ 50.50 แจงขอมูล
วาพนักงานอธิบายใหความรูและความเขาใจกอนการสมัครผลิตภัณฑ “ธกส เพิ่มรัก” โดยคิดเปนรอยละ 98.75 มีการรับทราบ
เง่ือนไขและความคุมครองแตไมเขาใจท้ังหมด โดยคิดเปนรอยละ 53.75 มีความสามารถสงฝากตามอัตราเงินฝากสงเคราะห  
รายเดือนที่ 300 บาท โดยคิดเปนรอยละ 49.75 มีความรูสึกคุมคา โดยคิดเปนรอยละ 98.25 มีความประสงคในการฝากเงิน
สงเคราะหชีวิตจากความตองการของตัวเอง โดยคิดเปนรอยละ 48.75 มีการสมัครเพ่ือความม่ันคงของชีวิตและครอบครัว 
โดยคิดเปนรอยละ 46.25 และใหขอมูลวาตนเองมีอิทธิพลในการตัดสินใจสมัครมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 59.50 

ผลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่มีผลตอการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบ
กําหนดสัญญา จากปจจัยทางประชากรศาสตรพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑเงินฝากชีวิตของ ธ.ก.ส. 
โดยคิดเปนรอยละ 99.75 ไมเคยมีการติดตอ ธ.ก.ส. หลังจากท่ีสมัครเงินฝากสงเคราะหชีวิต โดยคิดเปนรอยละ 75.25 
เคยไดรับการติดตอจาก ธ.ก.ส. ในการแจงสิทธิประโยชนหลังจากการสมัครเงินฝากสงเคราะหชีวิต โดยคิดเปนรอยละ 93.25 
ไมเคยมีประวัติการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมผลิตภัณฑเงินฝากชีวิตของ ธ.ก.ส. โดยคิดเปนรอยละ 95 และมีสาเหตุของการ
ยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญาผลิตภัณฑเงินฝากชีวิตของ ธ.ก.ส. จากความตองการลดค าใชจาย 
ในครัวเรือนสูงสุดเปนอันดับที่หน่ึง โดยคิดเปนรอยละ 68 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมผลิตภัณฑเงินฝาก
สงเคราะหชีวิต 
ตัวเลือกการตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ลดคาใชจายในครัวเรือน 272 68.00 
ความคุมครองไมตรงตามความ

ตองการ 6 1.50 

มีกรมธรรมหลายฉบับตองการถือ
เพียงฉบับเดียว 41 10.25 
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ตารางที่ 1 (ตอ) ตารางแสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสาเหตุการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมผลิตภัณฑ  
เงินฝากสงเคราะหชีวิต  
ตัวเลือกการตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ชําระหนี้เงินกูเสร็จสิ้น และไม
ตองการถือตอกรมธรรม 9 2.25

มีอายุสญัญากรมธรรมนานเกินไป 15 3.75 
ตองการคาเบี้ยหรือมลูคาเวนคืน 

เพื่อนําไปใชจาย 43 10.75

ไมพอใจการบริการ 5 1.25 
ไมประสงคที่จะยกเลิก 9 2.25 

รวม 400 100 

ผลทีไ่ดจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา 
1) สาเหตุของปญหาที่ลูกคามาติดตอขอยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา มีสาเหตุหลักมาจากการ

ที่ลูกคาตองการลดคาใชจายในครัวเรือนมากท่ีสุด และมีความตองการคาเบี้ยหรือมูลคาเวนคืนเพื่อนําไปใชจายภายในครอบครัว
และชีวิตประจําวัน อีกทั้งในกรณีที่ลูกคาบางรายท่ีมีการถือกรมธรรมหลายฉบับ ก็ยังมีเหตุผลในการยกเลิกหรอืเวนคืนกรมธรรม
เพื่อใหเหลือกรมธรรมหลักเพียงกรมธรรม เดียว หรือเพื่อลดจํานวนกรมธรรมลง ทั้งน้ี ก็เพื่อเปนการลดคาใชจายภายใน
ครอบครัวทั้งสิ้น โดยมีผลมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1.1) ภาระคาใชจายภาคครัวเรือนของลูกคา  
1.2) หนี้สินจากการขอสินเชื่อ  
1.3) สภาพเศรษฐกิจท่ีไมแนนอน สงผลทําใหราคาสินคาการเกษตรตกตํ่า  
1.4) สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตร เชน ปญหาภัยแลง นํ้าทวม 
1.5) คาครองชีพท่ีสูงขึ้น 

2) ทางสาขาไดดําเนินการแกไขปญหา ดวยการอธิบายใหลูกคาเห็นถึงคุณประโยชนตามเง่ือนไขความคุมครองของ
กรมธรรม เปนหลั ก  เพื่อใหลูกคาถือตอกรมธรรม  และใหคําแนะนํากับลูกค าแตละราย ท่ีมีปญหาทางการเ งิน 
ทั้งยังมีการโนมนาวและเชิญชวนใหลูกคาสมัครเงินฝากสงเคราะหชีวิตใหมอีกครั้ง หรือแนะนําใหเลือกอัตราการสงฝากที่ต่ําลง 
เพื่อใหลูกคาไดนําเงินคาเบี้ยและมูลคาเวนคืนกรมธรรมไปเปนคาใชจายหมุนเวียนภายในครอบครัว 

ดังนั้น ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวาสาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรมกอนครบกําหนดสัญญา มาจากความ
ตองการลดคาใชจายในครัวเรือนท่ีมีสาเหตุสูงสุดเปนอันดับที่หนึ่ง และมีแนวทางการแกไขปญหาโดยใหพนักงานธนาคาร 
ทําหนาที่เปรียบเสมือนท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยใหคําแนะนําแกลูกคาทั้งกอนออมและหลังออม 

5. สรปุผลการวิจัย

จากผลการศึกษาสามารถนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลการวิจัย โดยนําทฤษฎีกางปลา (วันรัตน จันทกิจ, 2549) ที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปได ทําใหทราบสาเหตุของปญหาและสามารถหาแนวทางแกไข 
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

1) สาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะห ชีวิต แบบออมทรัพยสงเคราะห ธกส
เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา คือ ความตองการลดคาใชจายในครัวเรือน 

2) แนวทางในการแกไขปญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบออมทรัพย
สงเคราะห ธกส เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา คือ การทําความเขาใจกับพฤติกรรมของลูกคาแตละราย แลวจึงทําหนาท่ีให
คําแนะนําเพื่อใหลูกคาเห็นถึงคุณประโยชนของกรมธรรม จากน้ันจึงใหคําปรึกษาและหาทางออกใหกับลูกคาแตละรายที่มี
ปญหาทางการเงินและการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 

1460



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

6. อภิปรายผล 
 

 จากวัตถุประสงคการวิจัย 
1) เพื่อหาสาเหตุของการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบออมทรัพยสงเคราะห 

ธกส เพิ่มรัก กอนครบกําหนดสัญญา ผลการวิจัยพบวา เหตุผลสวนใหญที่ลูกคามีความตองการยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม 
กอนครบกําหนดสัญญามาจากสาเหตุ ความตองการลดคาใชจายในครัวเรือน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมลูกคาหลัก 
ของธนาคารมีอาชีพเปนเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร โดยมีปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดปญหาในเร่ืองของสถานภาพ 
ทางการเงิน ซึ่งเปนผลมาจาก ปญหาภัยแลง นํ้าทวม รวมไปจนถึงสภาพแวดลอมภายนอกในเร่ืองของเศรษฐกิจที่สงผลใหราคา
สินคาเกษตรตกต่ํา แตกลับมีคาครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหมีรายไดจากผลผลิตที่ไมแนนอน สงผลใหกลุมลูกคาหลักสําหรับ
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส. มีภาระหนักในเรื่องของคาใชจายภายในครอบครัว จึงตองการยกเลิกและเวนคืน
กรมธรรมเพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย หรือความตองการนําเงินมูลคาเวนคืนกรมธรรมไปใชจายในชีวิตประจําวัน รวมไป
จนถึงการนําเงินไปชําระหนี้สินกับทางธนาคาร สอดคลองกับ จินีกาญจน พงศปยะนนท(2554) ที่กลาววา สาเหตุที่ทําใหลูกคา
ยกเลิกกรมธรรมมากท่ีสุดนั้นคือ ลูกคานั้นมีความจําเปนที่จะตองใชเงินระหวางทางท่ีสงประกันชีวิต ซึ่งสงผลกระทบทําใหลูกคา
นั้นไมสามารถสงตอได และมีผลทําใหลูกคาตองตัดสนิใจยกเลกิกรมธรรมทั้งๆ ที่ก็รูวาจะตองเสียผลประโยชนก็ตาม และก็มักจะ
เปนเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน (จินีกาญจน พงศปยะนนท, 2554) 

 

2) เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต แบบออมทรัพย
สงเคราะห ธกส เพ่ิมรัก กอนครบกําหนดสัญญา ผลการวิจัยพบวา มีแนวทางในการแกไขปญหาโดยใหพนักงานทําหนาที่
เปรียบเสมือนท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อใหคําแนะนําแกลูกคาท้ังกอนออมและหลังออม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กลุมลูกคาหลัก
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส. สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ทําใหยังขาดความรู 
ในเรื่องเงินฝากสงเคราะหชีวิต และการทําประกันภัยตางๆ สอดคลองกับ เบญญา รัศมีโกเมน(2558) ที่กลาววา ในสวนของ
พนักงานขายก็พัฒนาใหมีความรูที่ทันสมัย อบรมแบบประกันใหมๆ พัฒนาจากการขายประกันชีวิตก็พัฒนาเปนลักษณะ 
การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหคําแนะนําในการวางแผนทางการเงิน (เบญญา รัศมีโกเมน, 2558) 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
1) กลุมลูกคาหลักผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส.  สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกรและครอบครัว 

ของเกษตรกร ทําใหยังขาดความรูในเร่ืองเงินฝากสงเคราะหชีวิต และการทําประกันภัยตางๆ ซึ่งแตกตางกับกลุมลูกคา 
ของบริษัทประกันเอกชน พนักงานจึงควรใหความสําคัญกับลูกคาทุกราย โดยการใหความรูในเรื่องเงินฝากสงเคราะหชีวิต 
และทําความเขาใจกับลูกคาแตละรายดวยความจริงใจจากทัศนะคติที่ดี 

2) ควรจัดอบรมใหความรู เพิ่มทักษะงานเงินฝากสงเคราะหชีวิต และสื่อสารแกพนักงานสาขาที่เปนผูปฏิบัติ ใหได
รับทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจที่ทางธนาคารมุงหวังยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือคร อบครัว 
ของเกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อใหพนักงานสาขาไดมีความรูความสามารถท่ีจะนําเสนองานเงินฝากสงเคราะหชีวิต 
แกลูกคา ดวยการใหบริการที่มาจากความเขาใจ 

3) ธนาคารควรใชแนวทางการแกไขปญหา โดยใหพนักงานทําหนาท่ีเปรียบเสมือนท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหคําแนะนํา
แกลูกคาทัง้กอนออมและหลังออม เพื่อใหลูกคาเห็นถึงคุณประโยชนตามเง่ือนไขความคุมครองของกรมธรรมเปนหลัก 

4) ควรปรับลดอัตราเงินฝากสงเคราะหใหเหลือต่ําสุดเพียงเดือนละ 100 บาท เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา  
ไดเลือกออม โดยท่ีไมสงผลกระทบตอภาระคาใชจายภายในครัวเรือนมากจนเกินไป ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถนําเสนอ
ผลิตภัณฑในอัตราสงฝากรายเดือนท่ีลูกคาสามารถสงฝากไดในระยะยาวจนครบกําหนดอายุสัญญา เพื่อใหลูกคาไมตองมีภาระ
คาใชจายที่สูงจากการสงชําระเงินฝากสงเคราะหชีวิต 

 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1) ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปศึกษาตอในธุรกิจที่มีกลุมลูกคาที่เปนเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรได เพื่อให

ลูกคากลุมนี้ไดเขาถึงหลักประกันและโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ดวยเชนกัน 

1461



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

2) ธนาคารมีบริษัทประกันชีวิตคูคาที่ดําเนินธุรกิจรวมกัน จึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมของพนักงานสาขา ที่อาจเลือก
แนะนําผลิตภัณฑของบริษัทประกันอ่ืน แทนการดําเนินงานในสวนของเงินฝากสงเคราะหชีวิตของธนาคารเอง 

3) ผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงขอจํากัดสําหรับกลุมลูกคาหลักของธนาคาร โดยมีปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดปญหาในการ
สมัครและถือตอผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิต อันเกิดจาก ปญหาภัยแลง น้ําทวม รวมไปจนถึงสภาพแวดลอมภายนอก 
ในเรื่องของเศรษฐกิจท่ีสงผลใหราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ทําใหมีรายไดจากผลผลิตที่ไมแนนอน สงผลใหกลุมลูกคาหลักสําหรับ
ผลิตภัณฑเงินฝากสงเคราะหชีวิตของ ธ.ก.ส. มีภาระหนักในเรื่องของการเงิน  เพื่อเปนการดูแลลูกคาในภาพรวมของธนาคาร 
จึงควรศึกษาในเรื่องผลกระทบจากปจจัยตางๆ ที่สงผลตอผลิตภัณฑหลักของทางธนาคารเพ่ิมเติม เพื่อใหไดรับทราบถึงปญหา  
ที่เกิดขึ้นกับลูกคาและหาแนวทางแกไข 

8. กิตติกรรมประกาศ

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สืบเนื่องมาจากการไดรับความชวยเหลือ การดูแล 
เอาใจใส การใหคําแนะนํา รวมถึงความกรุณาของทุกๆ ทาน ทั้งอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของ  
กับผูวิจัย ท่ีใหความกรุณาตรวจสอบแกไขและชวยเหลือในทุกๆ ดาน จนสําเร็จไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท เปนอยางสูง ที่คอยใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา  
เพื่อแกไขปญหาตลอดจนชวยเหลืองานวิจัยจนสําเร็จลุลวงตลอดมา 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอบคุณเพื่อนๆ ตลอดจนพี่ๆ นองๆ  ในที่ทํางานทุกคน ที่คอยให
กําลังใจและชวยเหลือในทุกๆ ดาน จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี และนอกจากน้ี สําหรับบุคคลที่มีสวนชวยเหลือท่ีมิได
กลาวไว ณ ท่ีนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ดลยา อมราภรณ1*  กัมปนาท วิจิตรศรีกมล1 และณัฐพล จิตมาตย2 
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2ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากรในการผลิตขาวไร
ของเกษตรกรในพื้นทีบานปาละอู ตําบลหัวสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไรของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณนักวิจัยจากโครงการสเงสริมเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร สัมภาษณเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร สําหรับการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การจัดการทรัพยากรในการผลิตขาวไร คือ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สวนปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการ
เทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร คือ ใชการทดสอบไคสแควร (Chi Square Test)  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร คือ ปจจัย
ดานสถานะทางสังคม ปจจัยดานการประกอบอาชีพหลัก ปจจัยดานการรับรูขาวสาร และปจจัยดานระยะทางจากบานถึงศูนย
การเรียนรูชุมชน ปจจัยดานเทคนิคของมหสวิทยาลัยศิลปากร และปจจัยดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการยอมรับ
เทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร และเกิดแรงจูงใจในการยอมรับเพิ่มมากข้ึน ควรสงเสริมใหมีการ
ประชาสัมพันธในขอดีของเทคนิคฯ เพ่ือใหเกษตรกรตระหนักในคุณคา เห็นความสําคัญ และเล็งเห็นถึงผลประโยชนของ
เทคนิคฯ จนในไปสูการยอมรับในวงกวางมากข้ึน 

คําสําคัญ : ขาวไร ยอมรับ เทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตร 
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Abstract 

This research project aimed to study economic and social conditions and resource management 

in upland rice production of the framers in the area of Ban Pa La-U village,  

Huai Sat Yai Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. The current study also aimed to 

study factors influencing an adoption of agricultural resources management techniques in rice framing of 

the agricultural people in the mentioned area. Interviews were conducted to collect data from 

participants – researchers working under the project relating to promoting agricultural resource 

management techniques for field rice production. Subdistrict administration organisation officials and 

heads of farmer's household were also involved in the interviews. Descriptive statistical analysis was 

performed to analyse the conditions of economics, society and resource management in upland rice 

production. A Chi-squared Test was employed to analyse the factors affecting the adoption of 

agricultural resource management techniques of upland rice production. The findings indicated that the 

factors affecting the adoption of agricultural resource management techniques of upland rice production 

included social status, main occupation, information access,  distance from farmers’ house to the 

community learning centre, Techniques’s Silpakorn University and Techniques of Environmental 

protection.  Moreover, to promote the adoption of agricultural resource management techniques of 

upland rice production and build up people’s motivation for a growing future adoption, the advantages 

of these techniques should be promoted to the public so that the agricultural people feel more aware 

of the techniques’values, significances and benefits to be more adopted in a wider network.  

Keywords: Upland rice, adoption, agricultural resources management techniques 
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บทนํา 
ขาวไร เปนธัญพืชท่ีมีความสําคัญตอเกษตรกรบนพื้นที่สูงอยางมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการ

ปลูกขาวไรบนพ้ืนท่ีสูง ซึ่งพ้ืนที่ท่ีมีการปลูกขาวไรหนาแนน ไดแก พื้นที่บานปาละอู ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เกษตรกรในบานปาละอูจะเนนวิธีการปลูกขาวไรโดยอาศัยการพึ่งพาธรรมชาติ ไมมีระบบชลประทาน (สุวิมล 
ชินกังสดาร, 2559) จึงทําใหสามารถปลูกไดเพียงปละหนึ่งครั้งในชวงฤดูฝนเทาน้ัน ในการบํารุงดิน เกษตรกรสวนมากไมใสปุย 
และไมมีการบํารุงดินขณะเพาะปลูก ปลอยใหขาวไรโตอยางธรรมชาติ และจะเก็บเกี่ยวในฤดูเก็บเกี่ยว (พรรณธิภา ณ เชียงใหม
, 2559) ซึ่งการปลูกโดยพ่ึงพาธรรมชาติอยางเดียวนั้น จึงไมสามารถคาดการณปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในรอบการ
เพาะปลูกนั้นได หากปใดเกิดปญหาภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม จะทําใหผลผลิตขาวไรไดรับความ
เสียหาย (กรมการขาว, 2556)  นอกจากน้ีแลวเกษตรกรสวนใหญขาดความรูและทักษะในการจัดการทรัพยากรที่ใชในการผลิต
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ทําใหขาวไรมีอัตราผลผลิตต่ํา ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ตอมาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดตั้ งโครงการเพ่ิมศักยภาพขาวไร
ภายใตการมีสวนรวมของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมุงศึกษาวิจัยในพื้นที่บานปาละอู ตําบลหัวยสัตวใหญ อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยโครงการฯ ดังกลาวนั้นมุงเนนการใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษต ร
สําหรับการผลิตขาวไร ไดแก เทคนิคการผลิตปุยอินทรียตนทุนต่ํา ซึ่งมีดินขุยไผเปนองคประกอบหลักและมีองคประกอบ
อินทรียวัตถุอื่นนํามาหมักกันเปนเวลารวม 2 เดือน ซึ่งจะทําใหขาวที่ผลิตโดยใสปุยตัวนี้มีผลผลิตที่มากกวาใสปุยสูตรเกา ถูก
แมลงทําลายผลผลิตนอย ระหวางผลูกมีความแข็งแรงไมจําเปนตองใหนํ้ามาก และสามารถเพิ่มปริมาณการงอกของตนออนได
ดีมากขึ้น โดยเทคนิคฯ นี้จะเนนจัดการทรัพยากรการเกษตรท่ีใชผลิตขาวไรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ(ดวงใจ สุริยาอรุณ
โรจน, 2553)   ซึ่งสอดคลองกับการจัดการทรัพยากรการผลิตที่ เหมาะสม ยั่งยืน ควบคูไปกับการอนุรักษ และยังเปนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมระหวางนักวิชาการและเกษตรกรผูปลูกขาวไรระหวางการดําเนินการวิจัยอีกดวย  

ทฤษฎ ี

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลยีนั้นขึ้นอยูกับปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมทั้งภสยนอกและภายใน  (Davis, 1989) เมื่อยอมรับ
เทคโนโลยีนั้นๆแลวจะสามารถสรางประโยชนไดเพียงใด ถายอมรับแลวเกิดประโยชนก็จะสงผลใหมีการยอมรับ ซึ่งการ
ตัดสินใจในการยอมรับนั้นขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงซึ่งมีความแตกตางกันออกไป  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พรรณธิภา ณ เชียงใหมและคณะ (2559) ไดศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตขาวไร โดยเกษตรกรประสบปญหา

ขาดแคลนน้ํา เพราะตองอาศัยน้ําจากฝน จึงทําการเพาะปลูกไดเพียงหน่ึงครั้งตอป นอกจากน้ีเกษตรกรยังขาดความรูในการ
บํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต ถามีการปลูกขาวไรในพื้นที่เดิมตอเนื่องเปนเวลานานจะทําใหผลผลิตขาวไรลดลง  ดังนั้นจึง
จําเปนตองมกีารผลิตปุยอินทรียที่เปนปุยที่ใชสําหรับการปลูกขาวไรโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติที่ทนตอความแหงแลง มีแรธาตุ
อาหารที่ชวยในการบํารุงดิน และชวยในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุภา ปูแตงออน
และคณะ (2559) ซึ่งไดคนพบเหมือนกันวา ปุยอินทรียมีผลตอการงอกของขาวไร มีสวนชวยในความไวของการงอกของเมล็ด
ขาวไร โดยในการศึกษาไดใชปุยอินทรียที่มีองคประกอบของดินขุยไผ เปนหลัก นอกจากน้ียังทําใหมีความยาวรากของขาวไร
มากขึ้น ทําใหรากของขาวไรสามารถยึดเกาะดินไดเหนียวแนนขึ้น ผลผลิตเพิ่มข้ึน จากผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาเศษพืช
และดินขุยไผ มีผลในการเพิ่มการเจริญเติบโตของขาวไร และมีสวนชวยในการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น ไม
ตองมีตนทุนในการซ้ือหามาใช นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของฌาณิกา จันทสระ (2559) ไดทําการศึกษาถึงคุณคาทางโภชนาการ
ของขาวไรที่รวบรวมไดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งคนพบวาขาวไรที่ปลูกดวยปุยหมักอินทรียนั้นมีการเจริญเติบโตท่ีดีให
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ผลผลิตสูงเชนกัน นอกจากนี้เมล็ดขาวไรเมื่อนําไปทดสอบคุณคาทางโภชนาการในหองปฏิบัติการ คนพบวามีคุณคาทาง
โภชนาการสูงกวาขาวไรที่ปลูกแบบธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hadush Hagos (2018) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับเทคโนโลยี โดยศึกษาการผลิตขาวไรในจังหวัด Tselemti ในประเทศเอธิโอเปย จากการศึกษาพบวาปจจัย
ดานการเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร ทําใหเกษตรกรเลือกที่จะยอมรับเทคโนโลยีมากข้ึน ซึ่งพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการปลอยสินเช่ือเงินกูใหแกเกษตรกร เพื่อนําเงินไปลงทุนทําเกษตรกรรมมีผลตอการปลูกขาวไร เน่ืองจากถามีเงิน
ลงทุนก็จะทําใหเกษตรกรสามารถนําไปใชจายเปนคาวัสดุที่ใชในการทําการเกษตรได นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานการ
ประชาสัมพันธขาวสาร สถานะความเปนอยูในสังคมเกษตรกร  ซึ่งสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูที่ถูกตองในการทําการเกษตร มี
แรงจูงใจ จึงสงผลทําใหผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกษตรกรสนใจที่จะปลูกขาวไรเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียังสัมพันธกับการศึกษา
ของวนิดา สุจริตธุระการ และคณะ (2553) ซึ่งไดทําการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี โดยทําการศึกษาความรูในการผลิตปุย
อินทรียในพื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีการพากลุมเกษตรกรตัวอยางที่ทําการศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานโดยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องของการเดินทางให และอบรมใหความรูในการทําปุยอินทรียเชนกันทําใหเกษตรกรเห็นกรรมวิธีในการผลิต อีก
ทั้งยังไดเห็นเห็นประโยชนของปุยอินทรีย  ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการยอมรับเทคโนโลยีปุยอินทรียเพราะมีความจําเปนในการ
เพาะปลูก และอนุรักษทรัพยากรในการเพาะปลูกไปพรอมกัน 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาไดใชแบบสัมภาษณและการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวอยาง คือ หัวหนาตรัวเรือนเกษตรกรบานปาละอู 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ จํานวน 121 ราย โดยทําการศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกร แลวนํามา
แสดงผลเปนจํานวนและรอยละ และหาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร  
ใช กา รสุ มต วอย า งแบบอา ศัยความน าจะ เปน  โดย  โดยการ เลื อกกลุ มตั วอย า งแบบเฉพาะ เจาะจง  ได แก  
หัวหนาครัวเรือนเกษตรกร และนํามาทําการทดสอบไคสแควร (Chi Square Test) ซึ่งสามารถแสดงสมการได ดังนี้ 

 = คาสถิติไคสแควร 
 Oi = คาสถิติที่ไดจากการสังเกตของตัวแปร 
 Ei = ความถี่คาดหวัง  
 K = จํานวนกลุมของตัวแปรตั้งแต1…12 

ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการทดสอบและคําอธิบายตัวแปร 
ตัวแปร ประเภท

ของตัว
แปร 

หนวย คําอธิบาย 

1. การยอมรับเทคนคิ คุณภาพ - กําหนดให 0 = ไมยอมรับเทคนิคฯ 

       และ 1 = ยอมรับเทคนิคฯ 

2. เพศ คุณภาพ - กําหนดให 0 = ชาย และ 1 = หญิง 
3.อายุ ปริมาณ ป - 

4.การศึกษา ปริมาณ ป จํานวนปท่ีไดรบัการศึกษา 
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ตัวแปร ประเภท
ของตัว
แปร 

หนวย คําอธิบาย 

5. อาชีพหลัก คุณภาพ - 0 = ปลูกขาวไรเปนอาชีพหลัก 

1 = ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

6.รายได ปริมาณ บาท/

ครัวเรือน/ป 
- 

7.รายจาย ปริมาณ บาท/

ครัวเรือน/ป 
- 

8.การรับรูขาวสาร คุณภาพ - 0 = เจาหนาท่ีอบต. 

1 = แหลงขาวอื่นๆ  
9.ระยะทางจากบานถึง
ศูนยการเรียนรูชุมชน 

ปริมาณ กิโลเมตร - 

10.สถานะ คุณภาพ - 0 = เจาหนาท่ีรัฐและผูนําชุมชน 
1 =  ลูกบาน 

11. ปจจัยดานเทคนิค
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คุณภาพ - รวมคะแนนที่ถูกตองตามปจจัยดานพฤติกรรมการเพาะปลูก 

12. ปจจัยดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

คุณภาพ - รวมคะแนนที่ถูกตองตามปจจัยดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

13. ปจจัยดาน
เทคโนโลยี 

คุณภาพ - รวมคะแนนที่ถูกตองตามปจจัยดานเทคโนโลยี 

ผลการศึกษา 
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของหัวหนาครัวเรือนเกษตรกร พบวาหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรสวนใหญที่มีการ

ยอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไรมีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 23.97 เปนเพศชายจํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 17.40 มีอายุอยูระหวาง 40 - 60 ป โดยมีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.70 สําเร็จการศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ปลูกขาวไรเปนอาชีพหลักจํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 24.00 มีรายไดนอยกวา 50,000 บาทตอป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.90 มีรายจายนอยกวา 40,000 บาทตอป 
จํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 12.40 รับรูขาวสารผานทางเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
22.03 มีสถานะทางสังคมเปนลูกบานจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 93.10  ขอมูลการยอมรับทคนิคการจัดการทรัพยากร
เกษตรสําหรับการผลิตขาวไร มีหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรท่ียอมรับเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 29 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 23.97 ไมยอมรับ 92 ครัวเรือน  คิด
เปนรอยละ 76.03 จากหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 121 ครัวเรือน และปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชเทคนิคการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก สถานะทางสั งคม อาชีพหลัก การรับรูขาวสาร 
ระยะทางจากบานถึงศูนยการเรียนรูที่ใกลที่สุดในชุมชน ปจจัยดานเทคนิคของมหาวิทยาลัยศิลปากร และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม แสดงไดดัง ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร 
ปจจัย Pearson Chisquare 2-tails (Prob) 

1. เพศ 0.025 0.873 

2. อาย ุ 0.322 0.851 

3. การศึกษา 7.149 0.128 

4. สถานะ 6.451 0.011* 

5. อาชีพหลัก 13.714 0.00* 

6. รายได 2.055 0.841 

7. รายจาย 1.474 0.831 

8. .การรับรูขาวสาร 9.759 0.002* 

9. ระยะทาง 11.259 0.010* 

10. ดานพฤติกรรมการเพาะปลูก 29.201 0.000* 

11. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 5.239 0.020* 

12. ดานเทคโนโลยี 5.711 0.335 

 

สรุปผล 

 ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชเทคนิคการจัดการทรัพยากรเกษตรสําหรับการผลิตขาวไร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ
และสังคม ไดแก สถานะทางสังคม อาชีพหลัก การรับรูขาวสาร ระยะทางจากบานถึงศูนยการเรียนรูที่ใกลที่สุดในชุมชน 
นอกจากน้ียังมีปจจัยดานการเพาะปลูก และปจจัยดานสิ่งแวดลอม   ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนมีความสอดคลองกับผลการศึกษาท่ี
ผานมาดังที่กลาวไวขางตน ไมวาจะเปน สถานะทางสังคม ประชากรสวนใหญมีสถานะเปนลูกบาน อาชีพหลัก คือ การปลูก
ขาวไรอยางเดียวเปนอาชีพหลักโดยไมประกอบอาชีพอ่ืน  การรับรูขาวสาร มากท่ีสุดผานทางการประชาสัมพันธของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนที่เช่ือถือและไวใจของเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงมีสวนสําคัญที่ทําใหเกษตรกรยอมรับเทคนิค 
ระยะทางจากบานถึงศูนยการเรียนรูที่ใกลที่สุดในชุมชน เกษตรกรท่ีอาศัยอยูภายในพื้นที่ใกลศูนยการเรียนรูชุมชนรัศมี 5 

กิโลเมตร จะมีการยอมรับเทคนิคมากกวาเกษตรกรที่อาศัยอยูไกลออกไป เน่ืองจาก ระยะทางมี สวนสําคัญที่ทําใหเกษตรกร
ยอมรับเทคนิค สวนปจจัยดานอื่นๆ มีปจจัยดานการเพาะปลูกที่มีผลตอการยอมรับเทคนิค เนื่องจากเกษตรกรนั้นมีความ
ตองการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตขาวไรใหมีปริมาณดีและมีคุณภาพ ดังนั้นหากมีการสงเสริมเทิคนิคตางๆดานการเพาะปลูกของมหา
วิทยัลศิลปากรที่ทําใหมีผลผลิตที่ด ีมีเทคนิคที่พิเศษตางจากเทคนิคอ่ืนท่ีเคยมีมา ไดแก ทนแลง ลําตนแข็งแรงสามารถตานทาน
การหักลมและการกัดกรอนของแมลงและศัตรูพืช เปนตน ก็จะมีผลใหมีการยอมรับเทคนิค สําหรับปจจัยดานสิ่งแวดลอม  มี
สวนสําคัญที่จะทําใหเกษตรกรยอมรับเทคนิค เนื่องจากในอดีตเกษตรกรขาดความรูในการเพาะปลูก ทําใหทรัพยากรเกษตรท่ี
ใชในการเพาะปลูกเสื่อมโทรม สงผลใหผลผลิตตกต่ํา หากมีแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อไมใหทรัพยากรท่ีใชในการ
เพาะปลูกเสื่อมโทรม ก็จะสามารถดึงดูดใหเกษตรกรยอมรับเทคนิคได เพราะ เกษตรกรก็ตองการที่จะอนุรักษทรัพยากรเกษตร
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ใหมีไวใชอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับเทคนิคปุยอินทรีย ท่ีอนุรักษดินโดยการเพิ่มแรธาตุ อนุรักษน้ํา เพราะมีสวนผสมที่ชวยให
ทนแลง เกษตรกรไมจําเปนตองใหน้ํา หากเพาะปลูกในชวงฤดูฝนตามระยะเวลาท่ีเทคนิคกลาว ก็สามารถรอฝนอยางเดียวได 
นอกจากนี้สวนผสมของปุยยังมีสวนที่ชวยทนตอการกัดกรอนของแมลงและทําใหลําตนแข็งแรง หากมีวาตภัยก็สามารถ
ตานทานการหักลมได 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1.สถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ CSR รวมถึงการอนุรักษ
พ้ืนที่สีเขียว 2.ประเมินระดับความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมเก่ียวกับ CSR 3.ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ในการทํา CSR เก็บขอมูลตัวอยางในตําบลบางกะเจาและทรงคนองจํานวน 317 ตัวอยาง การวิเคราะห
ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทําตารางไขวโดยทดสอบ Chi-Square ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุอยูในชวง 41 – 50 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดอยูที่ตํ่ากวา 10,000 – 20,000บาท ประกอบอาชีพรับจาง 
และอยูอาศัยภายในพ้ืนที่มามากกวา 30 ป  การบริหารจัดการจะแบงเปน 4 ดาน คือ พ้ืนท่ีสีเขียว อนุรักษหิ่งหอย พัฒนา
อาชีพ และการจัดการขยะ การมีสวนรวมในการอนุรักษมีนอย ตอมาความรูอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติทางบวกตอ
กิจกรรม CSR การมีสวนรวมในกิจกรรมมีนอย ความคิดเห็นตอผลกระทบเกิดในทางบวกคือการมีกิจกรรมทําใหเกิดประโยชน
โดยเฉพาะการเพ่ิมปริมาณนักทองเท่ียว รานคา และรายได ดังน้ันหนวยงานท้ังเอกชนและภาครัฐควรคํานึงถึงความตองการ
ของคนในพ้ืนที่ คอยติดตามตรวจสอบผลการทํากิจกรรมและใหความรู เพ่ือการทําCSRที่เหมาะสมและการอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียว
ใหคงอยูอยางย่ังยืน 

คําสําคัญ: ผลกระทบ ความรับผิดชอบตอสังคม คุงบางกะเจา 
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Abstract 

This research sought to study social status, the economic, management of CSR, green spaces 
conservation, along with assessing knowledge level, attitude, and participation in CSR activities. The 
research also aimed to study the opinions of people on social, economic and environmental impacts of 
CSR activities. The data derived from 317 samples living in Bang Kachao and Song Kanong. The standard 
deviation, cross tabulation and Chi-square test were used to analyze the data. Results revealed that the 
respondents are mostly female, aged 41 – 50 years old. Education levels are mostly bachelor's degree. 
Monthly incomes are less than 10,000 – 20,000 baht, occupations are mainly employees and have been 
living in the area for over 30 years. Regarding management has divided into 4 parts; which are 1.green 
areas, 2.firefly conservation, 3.career development, 4.waste management, less participation conservation 
.Next, knowledge level medium, positive attitudes but less participation on CSR activities. Positive 
opinions, the CSR activities led to an increasing number of tourists, local shops, and income. Therefore, 
both the private sector and government sector should consider the needs of people in the area, keep 
monitoring the process and result of activities and provide knowledge and better understanding to 
accomplish proper CSR and sustainable green space conservation. 

Keywords: Impacts, Corporate Social Responsibility(CSR), Kung Bang Kachao 

1. บทนํา

พ้ืนที่สีเขียว เปนหน่ึงในตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งเมืองท่ีดีควรจะมีพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมและเขาถึงไดงาย 
ซึ่งองคการอนามัยโลก(WHO) กําหนดวาเมืองที่มีสิ่งแวดลอมที่ดีควรมีพ้ืนที่สีเขียวอยางนอย 9 ตารางเมตรตอคน  แตพ้ืนที่สี
เขียวภายในกรุงเทพมีแค 2.4 % หรือประมาณ 6.7 ตารางเมตรตอคน (วอยซทีวี , 2562) จะเห็นไดวาเราจะตองเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือใหเปนตามเกณฑและเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนกรุงเทพฯรวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวที่มีอยูเพ่ือไมใหสัดสวน
พ้ืนที่สีเขียวลดลง ซึ่งพ้ืนที่สีเขียวในคุงบางกะเจาเปนพ้ืนท่ีที่มีความสําคัญเน่ืองจากมีระบบนิเวศนที่อุดมสมบูรณและมีความ
หลากหลายของพืชและสัตวสูง และอยูใจกลางแหลงความเจริญของเมือง หากอนุรักษไวก็จะเรียกไดวาเปนปอดกลางเมือง
ใหกับคนกรุงเทพ สมุทรปราการ  

แมวาในคุงบางกะเจาจะมีกฎหมายที่เขามาควบคุมพ้ืนท่ีในเรื่องการใชประโยชนที่ดิน เพ่ือไมใหพื้นท่ีสีเชียวลดลง แต
ผลที่เกิดข้ึนยังไมคอยไดผล เพราะการใชกฏหมายเปนการจัดการแบบมาตรการสั่งการและควบคุม (Command and 
control) อาจทําใหประชาชน หรือผูมีสวนเก่ียวของไมมีแรงจูงใจในการทําตาม จึงมีการใชทางเลือกที่เริ่มจากความสมัครใจใน
การที่จะเขารวมของประชาชนเองน้ันคือ การทํา CSR เพราะ CSR เปนกิจกรรมที่ทําเพ่ือตองการใหมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะใสใจ
ในเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม  
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การทํากิจกรรม CSR ในพ้ืนที่คุงบางกะเจา มีการทําอยางตอเน่ือง เชน ในพ้ืนท่ีสวนศรีนครเข่ือนขันธ เน่ืองจากเปน
พ้ืนท่ีที่มีระบบนิเวศนอุดมสมบูรณ อยูใกลกรุงเทพ  จํานวนกิจกรรมในป พ.ศ. 2562 ตําบลบางกะเจาและตําบลทรงคนอง มี
ปริมาณกิจกรรมมากที่สุด(กรมปาไม, 2562) การที่คุงบางกะเจามีหนวยงาน CSR เขามาในพ้ืนที่แตละครั้งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ เพ่ือหานโยบายและแนวทางในการสงเสริมการทํา CSR ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีคุงบางกะเจา 
และเพ่ืออนุรักษพ้ืนที่สีเขียวใหคงอยูอยางย่ังยืน การศึกษาความคิดเห็นของผลกระทบ ในดาน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมจึงมีความสําคัญในการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ CSR รวมถึงการอนุรักษพื้นที่สีเขียว ใน
พื้นที่ศึกษา 

2.2 เพื่อประเมินระดับความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมเก่ียวกับ CSR ของผูมีสวนเก่ียวของในพื้นที่ศึกษา 
 2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ในการทํา CSR ของหนวยงาน 
ในพื้นที่ศึกษา 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู 
ความรูหมายถึง ขอมูล  ขอเท็จจริงที่ไดรับจากประสบการณ การคนควา ขาวสารการสังเกต ซึ่งสามารถพิสูจนหา

ความจริงได  แลวเก็บสะสมความรูไวเพ่ือนํามาปรับใชในชีวิต 
การวัดความรู มีรูปแบบของแบบทดสอบ 3 ลักษณะ (อาภาศรี  ตระกูลจั่นนาค, 2551) 
1. แบบปากเปลา (Oral Test) การทดสอบที่ใชการถามเปนรายบุคคลจะใชไดผลดีเมื่อมีผูทําการทดสอบนอย 

เน่ืองจากตองใชระยะเวลานาน แตจะเปนการถามท่ีการโตตอบไดทันที 
2. แบบเขียนตอบ (Paper – Pencil Test) แบงได 2 รูปแบบ 
แบบเรียงความ (Essay Type) เปนการทดสอบที่ใหอิสระทางความคิด ทัศนคติ ความรูสึก และเรียบเรียงเพ่ือตอบ

ตามหัวขอที่กําหนด สามารถวัดพฤติกรรมและนํามาสังเคราะหใหเหตุผลไดแตจะอยากในการนํามาวิเคราะหออกเปนคะแนน 
แบบจํากัดคําตอบ (Fix – Response Type) เปนการทดสอบที่มีคําตอบใหเลือก 4 แบบ คือ การแบบเลือกถูกผิด 

แบบเติมคํา แบบจับคู และแบบเลือกตอบ 
3. แบบปฏิบัติ (Performance Test) การทดสอบที่ผูทําแบบทดสอบไดทําการปฏิบัติจริงๆ  
 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น   
ความหมายคือ ความคิดเห็นเปนการแสดงออกมาตาม สถานการณ สภาพแวดลอม ประสบการณ ความเชื่อ 

การศึกษา ซึ่งไมอาจบอกไดวาความคิดเห็นน้ันถูกหรือผิด 
วิธีวัดความคิดเห็น พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ (2531) การสรางมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นมี 4 วิธี 
1. วิธีของเธอรสโตร (Thurston’s Scale)  วิธีสรางมาตรวัดออกมาเปนปริมาณแลวนําไปเทียบกับตําแหนงของความ

คิดเห็นทัศคติไปในทางเดียวกันและมีชวงที่หางกัน (Equal – Appearing Intervals) 
2. วิธีกัตตแมน (Gattman’s Scale) วิธีวัดทัศนคติในแนวทางเดียวกันและสามารถจัดอันดับขอความทัศคติสูงตํ่า

แบบเปรียบเทียบกันและกัน จากอันดับตํ่าสุดถึงสูงสุดได 
3. วิธีแนวแบบ S – D Scale (Semantic Diffierential Scale) โดยใชคูคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขาม เชน ดี-

เลว ขยัน-ข้ีเกียจ เปนตน 
4. วิธีวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยเปนการแสดงทัศนคติในทางที่ชอบและไมชอบ จะมีการจัดอันดับ 5 

หรือ 4 คําตอบและมีการใหคะแนนตามทิศทางดานบวกและลบ 
 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ 
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ความหมายของผลกระทบไดวา เกิดจากการที่ตัดสินใจทํากิจกรรมหรือดําเนินการตางๆและมีผลลัพธตามมา ซึ่ง
ผลลัพธที่ไดน้ันสามารถแบงไดตามประเภท ขนาด ระยะเวลา และเปนผลท้ังทางบวกและผลทางลบ 

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตามจะกอใหเกิดผลใน 3 รูปแบบ คือ 
1. ระดับผลผลิต เปนผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการดําเนินกิจกรรม
2. ระดับผลลัพธ เปนผลที่เกิดตอเน่ืองมาจากผลผลิต
3. ระดับผลกระทบ เปนผลที่เกิดตอเน่ืองจากการเกิดผลผลิตและผลลัพธ

3.4 แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
คือการสรางองคกรใหมีความดีเพ่ือกอใหเกิดความย่ังยืนของกิจการ จะมีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนา 

(สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553)  
การจําแนกบทบาทของCSR สามารถจําแนกได 3 ประเภท ไดแก 
ประเภทแรก CSR after process หรือเรียกวา กิจกรรมเพ่ือสังคม เปนการดําเนินกิจกรรมแยกจากข้ันตอน

กระบวนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมมักจะเกิดข้ึนหลังจากที่มีเหตุการณหรือภัยพิบัติข้ึน ยกตัวอยางกิจกรรมเชน การแจกจาย
สิ่งของเพ่ือบรรเทาอุทกภัย การใหเงินเยียวยากับผูที่ไดรับผลกระทบ ประเภทที่สอง CSR in process หรือเรียกวา ธุรกิจเพ่ือ
สังคม เปนการดําเนินธุรกิจใหมีกําไรและมีความรับผิดชอบ ยกตัวอยางกิจกรรมเชน การชดเชยคาเสียหายใหกับผูบริโภคใน
กรณีที่สินคามีความบกพรองไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ การเปดเผยขอมูลตามหลักสิทธิที่ผูบริโภคควรจะทราบ และ
ประเภทสุดทาย CSR as process หรือเรียกวา กิจการเพ่ือสังคม เปนการดําเนินกิจการโดยไมแสวงหากําไร หรือเปน
หนวยงานที่ต้ังข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคม ยกตัวอยางเชน มูลนิธิกระจกเงา  

มีการจําแนกรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมไว 6 กิจกรรม ไดแก 
การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ โดยจะเนนท่ีการสรางความตะหนัก

ถึงปญหา กิจกรรมถัดมาคือ การตลาดที่เก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม เปนการบริจาครายไดที่ไดจากการขายผลิตภัณฑของ
องคกร กิจกรรมที่สามคือการตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม เปนการสนุบสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน สุข
ภาวะ สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย กิจกรรมที่สี่การบริจาคเพ่ือการกุศล เปนการบริจาคตามความตองการทั้ง
ในรูปของเงิน และสิ่งของ กิจกรรมที่หาการอาสาชวยเหลือชุมชน เปนการทํากิจกรรมรวมกันทั้งในองคกรและคูคา เพ่ือสราง
ความสัมพันธกันเองในองคกรและกับคูคา โดยจะมีการกําหนดวันหยุดเพ่ิมเพ่ือชดเชยวันท่ีไปทํากิจกรรมอาสา และกิจกรรม
สุดทายการประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม เปนการดําเนินธุรกิจโดยคิดหาวิธีปองกันเพ่ือลดการเกิดผลกระทบทาง
สังคม หรือเปนการรวมมือในการชวยกันแกไขปญหา (วศินี  นพคุณ, 2551) 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การศึกษางานวิจัยในเรื่อง ผลกระทบจากกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีตอชุมชนคุงบางกะเจา จังหวัด 

สมุทรปราการ ผูวิจัยไดทําการคนควา งานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการทําการศึกษา โดยแบงตามประเด็น 12 
ประเด็น  

จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอความแตกตางทางความคิด การบริหารจัดการ การอนุรักษ พ้ืนท่ีสีเขียว
และความรับผิดชอบตอสังคม สรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอความแตกตางทางความคิดเห็นไดแก เพศ อายุ รายได ระดับ
การศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว  สวนการอนุรักษ พ้ืนท่ีสีเขียว และการบริหารจัดการ ควรมีการสงเสริมการ
มีสวนรวมและกระจายอํานาจสูประชาชน รวมถึงการจัดการพ้ืนท่ีใชประโยชนโดยการคงพ้ืนท่ีสีเขียวไวดังเดิมและแบงสรางที่
อยูอาศัย จะทําใหมีมูลคาสูงที่สุด ถัดมาความรับผิดชอบตอสังคม ประเภทกิจกรรมท่ีหนวยงานทํามีลักษณะคลายกัน แตการ
ทํากิจกรรม CSR ไมไดพัฒนาส่ิงแวดลอมหรือสังคมอยางแทจริง ซึ่งหากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเปนไปในแนวทางน้ีก็จะทําให
เกิดผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและสังคมไดในระยะยาว  ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม รวมถึงศึกษาความรูทัศนคติเก่ียวกับ CSR ของผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ีตําบลบางกะเจา
และทรงคนอง 
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4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางในตําบลบางกะเจาคือ องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจา สวนศรีนครเข่ือนขันธ 
พิพิธภัณฑปลากัดสยาม Mom&me coffee bar ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนบานจันสมไม
มงคล และวิสาหกิจชุมชนทองมวนสมุนไพรบานสวน ในตําบลทรงคนองศึกษากับ องคการบริหารสวนตําบลทรงคนองสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดจากแดง โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดปาเกด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน
เมืองสวนปาเกดนอมเกลา และกลุมลําพูบางกระสอบ ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวนตัวอยาง 18 
ตัวอยาง สวนประชาชนใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage sampling )โดยทําการแบงการเก็บตามหมูบาน
แลวแบงยอยลงไปเปนครัวเรือน จํานวนตัวอยาง 299 ตัวอยาง รวมท้ังหมด 317 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอย
ละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือทางสถิติการทําตารางไขว(Crosstab)โดยทําการทดสอบ Chi-Square และการพรรณนา 
ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือเก็บขอมูล  การทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม คาCronbach’s alpha 
เทากับ 0.88  

 
5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ขอมูลสถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ CSR รวมถึงการอนุรักษพื้นที่สีเขียว  

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 41 – 50 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี มีรายไดอยูที่ตํ่ากวา 10,000 – 20,000บาท ประกอบอาชีพรับจาง และอยูอาศัยภายในพ้ืนท่ีมามากกวา 30 
ป 

จากการศึกษาการบริหารจัดการ CSR พบวา ข้ันตอนการบริหารจัดการ มีการ แบงดานการทํากิจกรรมเปน 4 ดาน 
ไดแก 1.ดานอนุรักษ 2.ดานอนุรักษหิ่งหอย 3.ดานพัฒนาอาชีพ 4.ดานการจัดการขยะ การขอเขาทํากิจกรรมในสถานท่ีของ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และกลุมชุมชน จะใชการทําหนังสือย่ืนเรื่องแจงความจํานงใชเวลาในการดําเนินการไมนาน การมี
สวนรวมของประชาชนภายในพ้ืนที่ สามารถเขารวมใน 3 ชวง คือ 1. การเขารวมประชุม เสนอความคิดเห็นกอนการมีกิจกรรม 
2. การทํากิจกรรม 3. การประเมินกิจกรรม แตการท่ีมีกิจกรรมเขามาทําในพ้ืนที่ทําใหเกิดปญหา 3 ประการ ไดแก 1.จราจร 
เกิดรถติดในบางเวลาของกิจกรรมและเกิดเสาไฟฟาลมหรือไฟฟาดับจาการท่ีรถไปเก่ียวกับสายไฟฟา 2.การทํากิจกรรมไม
กระจายท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ กิจกรรมไมตอเน่ือง ไมมีการติดตามตรวจสอบกิจกรรม และกิจกรรมที่เกิดข้ึนไมไดมาจากความตองการ
ของคนภายในพ้ืนที่ 3.การขอความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมบอยครั้งทําใหการที่จะดําเนินกิจกรรมอื่นๆทําไดไมเต็มท 

จากการศึกษาการอนุรักษพ้ืนที่สีเขียวพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษคือระยะทางความใกลไกล
จากแหลงที่ทํากิจกรรม จะมีอิทธิพลในการรวมคิด รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินกิจกรรม ทําใหการเขารวมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ เชน กิจกรรม ปลูกตนไม แจกกลาไม อยูในระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ 2.47 

5.2 ระดับความรู ทัศนคติ การมีสวนรวมเก่ียวกับ CSR 

จากการศึกษาระดับความรูเก่ียวกับ CSR พบวา กลุมตัวอยางมีความรูในระดับปานกลาง  

จากการศึกษาทัศนคติที่มีตอ CSR พบวาทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวม ดานองคกรที่ทํากิจกรรม และดาน
กิจกรรมที่เกิดข้ึน มีระดับทัศนคติอยูในระดับมากคือมีทิศทางความคิดไปทางบวกตอCSR โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86, 3.81, 
3.76 ตามลําดับ ดังตารางท่ี1 

ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) 
ทัศนคติเก่ียวกับกิจกรรม CSR คาเฉลี่ย ระดับทัศนคติ 

ดานองคกรที่ทํากิจกรรม 3.81 มาก 
ดานการมีสวนรวม 3.86 มาก 
ดานกิจกรรมที่เกิดข้ึน 3.76 มาก 
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จากการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรม CSR พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูถึงการมีกิจกรรมมากกวาไมรู แตสวน
ใหญไมไดเขารวมกิจกรรม 

5.3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

จากการศึกษาพบวาการมีกิจกรรมCSRทําใหเกิดผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมทางบวกอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.97, 2.95, 2.78 ตามลําดับดังตารางท่ี 2 คือการทํากิจกรรม CSR กอใหเกิดประโยชนกับพ้ืนที่ 
และปจจัยที่สงผลตอการไดรับผลกระทบข้ึนอยูกับระยะทางใกลไกลจากแหลงที่ทํากิจกรรมและความตางของกลุมคนคือ 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน กลุมชุมชน ประชาชน ทําใหไดรับผลกระทบตางกัน 

ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นตอผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ของกลุมตัวอยาง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจาก CSR คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
ดานเศรษฐกิจ 2.97 ปานกลาง 
ดานสังคม 2.95 ปานกลาง 
ดานสิ่งแวดลอม 2.78 ปานกลาง 

6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

1. ประชาชนในตําบลบางกะเจาและทรงคนองมีระดับการศึกษาสูง และสวนใหญอยูในวัยทํางาน เรื่องการบริหาร
จัดการ CSR มีการแบงกิจกรรมเปน 4 ดาน คือ 1. ดานอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียว 2. ดานอนุรักษหิ่งหอย 3 . ดานพัฒนาอาชีพ 4. 
ดานการจัดการขยะ ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีจะมีสวนรวมในการเขารวมประชุมเสนอแนะความคิดเห็น เขารวม
ทํากิจกรรมและประเมินกิจกรรม ในการขอเขาทํากิจกรรมในสถานท่ีของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และกลุมชุมชน จะใชการ
ทําหนังสือย่ืนเรื่องแจงความจํานง และเปนการเก็บขอมูลสถิติจํานวนหนวยงานที่มาทํากิจกรรมอีกดวย แตการที่มีกิจกรรมเขา
มาทําในพ้ืนที่ทําใหเกิดปญหา 3 ประการ ไดแก 1.จราจร เกิดรถติดในบางเวลาของกิจกรรมและเกิดเสาไฟฟาลมหรือไฟฟาดับ
จากการที่รถไปเก่ียวกับสายไฟฟา ซึ่งมีการแกไขปญหาโดยใหรถท่ีเขามาทํากิจกรรมที่สวนศรีนครเข่ือนขันธใชเสนทางเขาของ
วัดบางกอบัวเน่ืองจากเสนทางน้ีจะมีทางโคงไมมากและมีเลนถนนท่ีกวางกวาทางเขาซอยเพชรหึงษ33 2.การทํากิจกรรมไม
กระจายท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ กิจกรรมไมตอเน่ือง ไมมีการติดตามตรวจสอบกิจกรรม และกิจกรรมที่เกิดข้ึนไมไดมาจากความตองการ
ของคนภายในพ้ืนที่ 3.การขอความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมมีบอยครั้งทําใหการท่ีจะดําเนินกิจกรรมอื่นๆทําไดไมเต็มที่ 
และอาจเปนสาเหตุนึงใหการมีสวนรวมในการอนุรักษพ้ืนท่ีสีเขียวมีนอย ผลการศึกษามีความคลายกับการทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของในดานการมีสวนรวมพบวา การมีสวนรวมอยูในระดับนอยถึงปานกลาง ไดแก นถนาท สนลอย (2542)  
อนิศา ออนบุญญะ (2549) ภัททิรา คูรณารักษ (2555) ศุภโชค นาคเงิน (2556) โดยมีการใหเหตุผลวา การทํากิจกรรมระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนยังมีความรวมมือที่ยังไมดีพอ ควรมีการใหความรู และการกระจายขาวสารใหทั่วถึง เพ่ือเพ่ิม
ความเชื่อมั่น และความสนใจในการเขารวม แตมีความแตกตางกับงานวิจัยของ ศิริรัตน พรหมดวงตา (2559) ท่ีบอกวาการมี
สวนรวมอยูในระดับสูง ท่ีมีความตางอาจเพราะ ผูวิจัยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูภายในพ้ืนท่ีแหลงการเกิดกิจกรรมแต
ไมไดเปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมโดยตรงทั้งหมด ซึ่งทําใหการมีสวนรวมนอย แตทางคุณศิริรัตน 
ทําการศึกษากับกลุมที่เปนคนทํากิจกรรมผูใชบริการเองโดยตรง 

2. ทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับCSR รวมถึง และการเขารวมทํากิจกรรมมีนอย เน่ืองจากกลุมตัวอยางในตําบลบางกะ
เจาและทรงคนองมีความรูเก่ียวกับCSRระดับปานกลางคอนไปทางนอยคือมีความรูแตยังไมเขาใจอยางแทจริง เมื่อไมรูถึง
ประโยชนหรือที่มาของการทํากิจกรรมทําใหความสนใจในการมีสวนรวมมีนอย ประกอบกับอาชีพสวนใหญของประชาชนใน
ตําบลบางกะเจาและทรงคนองท่ีประกอบอาชีพรับจางอาจทําใหไมใชกลุมท่ีเกี่ยวของในการทํากิจกรรม และความสนใจอาจมี
นอยเน่ืองจากตองทํางานเลี้ยงชีพทําใหไมไดนึกถึงการเขารวมกิจกรรม ดังน้ันการท่ีหนวยงานตางๆเขามาทํากิจกรรมภายใน
พ้ืนท่ีควรมีการถามความตองการ ความคิดเห็น ใหความรูและอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมใหเขาใจตรงกัน เพ่ือลดปญหา
ความขัดแยงและเพ่ิมความนาสนใจรวมถึงทําใหการทํากิจกรรมเกิดประโยชนกับพ้ืนที่อยางเต็มที่  
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3. ผลกระทบที่เกิดข้ึนเปนผลกระทบดานดีทั้ง ดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม คือการมีกิจกรรมกอใหเกิด
ประโยชนกับพ้ืนที่ชวยให เศรษฐกิจมีการเติบโต นักทองเท่ียวเพ่ิม รายไดเพ่ิม สิ่งแวดลอมไดรับการดูแล  มีความขัดแยงกับ
งานวิจัยของ เรืองอุไร เพชรสังข (2552) ท่ีบอกวาการทํากิจกรรมCSR เปนการทําเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงใหกับบริษัทเทาน้ันแต
งานวิจัยครั้งน้ีกลับพบวา การทํากิจกรรมCSRกอใหเกิดประโยชนตอพ้ืนที่ ในเรื่องประเภทกิจกรรม แตละกิจกรรมท่ีหนวยงาน
ไดเขามาทําในพ้ืนที่ไมมีความแตกตางกันมากเพราะความตองการของคนในพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการทํา
กจิกรรมคลายกัน มีความเหมือนกับงานวิจัยของ ศิริรัตน พรหมดวงตา (2559) ที่บอกวากิจกรรมที่แตละบริษัทไดทํามีความ
คลายกัน 

 
7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

 หนวยงานที่เขามาทํากิจกรรมภายในพ้ืนท่ีควรเขามาพูดคุยกับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหทราบถึงความตองการและปญหาที่
อยากใหชวยแกไข ซึ่งจะตองพยายามชวยเหลืออยางเต็มที่ รวมถึงตองมีการวางแผน ติดตาม และอธิบายรายละเอียดใหมี
ความเขาใจตรงกัน เน่ืองจากการใหความสนใจ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมีนอย แตมุมมองที่มีตอCSRเปนไปในทางบวก 
แสดงถึงการเห็นประโยชนที่จะเกิดข้ึนหากมีกิจกรรม ดังน้ันหากทํากิจกรรมตามความตองการและอธิบายรายละเอียดกิจกรรม
ใหชัดเจนถึงประโยชนที่เกิดข้ึนก็จะไดรับความสนใจ กิจกรรมที่เกิดข้ึนก็จะเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีและหนวยงานก็ประสบ
ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 

 7.2 ขอเสนอแนะเพือ่การศึกษาตอไป 

7.2.1 ศึกษาผลกระทบในตําบลอ่ืนเพ่ิมเติมจะไดมีขอมูลที่ครอบคลุมครบถวนทั้งคุงบางกะเจาเก่ียวกับ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก CSR  

7.2.2 เปรียบเทียบปริมาณกิจกรรม CSR ที่มากนอยในแตละตําบลวามีผลตอผลกระทบหรือไม  
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บทบาทของระบบเครดิตทางสังคม กรณีศึกษา ธนาคารความดี ตําบลหนองสาหราย อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

อาทิตย วันนารี1*  และ ธันยพัทธ ใครวานิช2 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของระบบเครดิตทางสังคม 
โดยมุงเนนศึกษาถึงประโยชน ปญหาและอุปสรรค รวมถึงปจจัยสําคัญที่จะทําใหระบบดังกลาวประสบความสําเร็จ ซึ่งเปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผานกรณีศึกษาธนาคารความดีตําบลหนองสาหราย โดยการเก็บขอมูลจากผูเขารวมสัมภาษณจํานวน 20 
คน รวมถึงขอมูลจากเอกสาร ซึ่งผลการวิจัยนี้พบวาประโยชนของระบบเครดิตทางสังคม คือ การเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ลด
ความเลื่อมล้ําทางสังคม สนับสนุนการทําดี สรางสังคมดีและมีระเบียบ  สวนปญหาและอุปสรรคของระบบดังกลาว คือ ระบบ
เครดิตทางสังคมเปนระบบแนวคิดใหมและยังไมเปนที่รูจัก สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ียังไม
ทันสมัย การละเมิดสิทธิสวนบุคคล ความปลอดภัยของขอมูลและกฎหมายที่ยังไมเอื้ออํานวย นอกจากน้ีงานวิจัยนี้ยังไดคนพบ
วาหากมีการนําระบบเครดิตทางสังคมมาใชจริงในประเทศไทยปจจัยหลักที่จําเปนตองเรงพัฒนาเพื่อทําใหระบบดังกลาวไดรับ
การยอมรับ คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย ยกระดับการศึกษาและทําความเขาใจของคนในสังคม แกไข
กฎหมายและบทลงโทษเพื่อเอ้ือตอการดําเนินการของระบบ  รัฐตองมีบทบาทใหมากข้ึนทั้งในสวนของนโยบาย กลยุทธ และ
ปฏิบัติการ รวมถึงจําเปนตองมีการรวมมือกันจากทุกภาคสวน เพื่อรวมกันแกปญหา 

คําสําคัญ: เครดิตทางสังคม ธนาคารความดี ธนาคารเพื่อสังคม 
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Abstract 

This study aims to investigate and attempt to understand the roles and significance of Social 
Credit System (SCS). The study puts emphasis on identifying benefits, issues and key success factors 
associated with the systems.  The study adopted a qualitative case study approach involving one case 
study, Nong Sarai’s Social Banking. Data were collected through interviews and documentary analysis. In 
total, 20 interviews were conducted. The findings show that, on the benefits’ side, SCS helps people to 
get an access to capital investment, reduce income gap, support good deeds while building good society 
with order. Th findings also show that issues associated with the implementation of SCS include; it is a 
new concept and may not be well accepted, social and culture difference, less advanced information 
technology, privacy concerns, security, and unsupportive laws and regulations. The study further 
indicates that if the system were to be successfully implemented in Thailand, attentions need to be 
placed on factors such as improving information technology and education, while adjusting law and 
regulation. More importantly, government needs to play a crucial role in devising policy, strategy and 
operation. It is also imperative to build a collaborative culture where people work closely together to 
solve problems.         

Keywords: Social Credit System, Merit Banking, Social Banking  

1. บทนํา
สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สิ่งที่เห็นเดนชัดคือการเปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคม

อุตสาหกรรม จากระบบสังคมนิยมมาเปนระบบทุนนิยม การเปลี่ยนแปลงน้ีเกิดขึ้นในหลาย ๆ มิติ ไมวาจะเปนในสวนของ
การเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากน้ีโลกยังมีการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การพัฒนา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยียิ่งทําใหสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด กลายเปนสังคมแบบไรขีดจํากัดของขอมูล
ขาวสาร ผูคนไดใชและสัมผัสกับขอมูลขาวสารมากมายและกลายเปนสังคมแบบยอสวนทายที่สุด  (ธงชัย สมบูรณ, 2560) อาจ
กลาวไดวาเทคโนโลยีเหลานี้ไดนํามนุษยเรากาวเขาสูสังคมและเศรษฐกิจในรูปดิจิทัลหรือเปนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (digital 
economy) อยางเต็มรูปแบบ ชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมมากมายตางเริ่มมีความคุนเคยกับการใชสื่อออนไลน การทํา
ธุรกรรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  การใชระบบส่ือสารขอมูล สมารทโฟน และระบบสารสนเทศมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเขามา
สรางความสะดวกสบายใหกับทุกชีวิตอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ยกตัวอยางเชน ที่ประเทศจีน เปนเรื่องปกติที่ประชาชน
โดยเฉพาะในสังคมเมืองไมจําเปนตองพกพาเงินสดเพราะสามารถชําระเงินผาน Sesame credit ซึ่งอยูในสวนของ Ant 
Financial’s Alipay ซึ่งเปนหนึ่งในสองของรูปแบบการชําระเงินที่ใหญที่สุดในโลก ในปพ.ศ. 2560 มีจํานวนประชากรมากกวา 
520 ลานคนในจีนแผนดินใหญ ใชการชําระเงินผาน Alipay (Chong, 2019) จึงไมแปลกใจที่จะเขาใจวาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับขอมูลขนาดมหาศาล (big data technologies) ไดมีการถูกนํามาขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐบาลจีน อาทิเชน 
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ควบคุมความคิดของประชาชน ควบคุมความประพฤติเปนรายบุคคล ออกกฎหมายและการจัดการเชิงพาณิชย เปนตน (Liang, 
Das, Kostyuk, & Hussain, 2018) 

ในยุคปจจุบันหรือยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทุกประเทศตางพยายามสรางประเทศของตนเองใหเปนเลิศในทุกๆ 
ดาน เพื่อสรางความสุขใหกับประชากรของตนเอง จริงอยูที่วาการปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาเปนการ
ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมและบริการ และการมุงกาวไปสูยุคที่เศรษฐกิจและสังคมขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จนกลายเปนสังคมดิจิทัลทําใหเศรษฐกิจของประเทศน้ันมีการเติบโต แตเราม่ันใจไดมากแคไหนวาการเปล่ียนแปลงนี้และการ
กาวไปสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะนําพาสิ่งที่ดีมาสูทุกคนและทําใหสังคมเปนสังคมที่ดีและนาอยู  สังคมทุกวันนี้ ถูก
ขับเคลื่อนดวยวัตถุนิยมกลายเปนวาใหความสําคัญกับสิ่งของและรูปลักษณภายนอกมากกวาคุณคาทางจิตใจหรือการทําความดี 
คําถามที่ตามมาก็คือ ภายใตสภาวะการดํารงชีวิตแบบน้ี การแขงขันทางดานเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมแบบนี้ จะมีคนสักกี่
คนทีจ่ะตระหนักถึงความสําคัญของการทําดี ซึ่งคําวา “ความดี” ถือเปนหัวใจสําคัญของการอยูรอดของสังคมมนุษยเรา  

ในชวง 10 ปที่ผานมาจะเห็นวารัฐบาลจีนไดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว แตทุกวันนี้
รัฐบาลจีนตองประสบกับปญหาทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ทําใหรัฐบาลจีนตองกําหนดยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการควบคุม 
กํากับดูแลใหประเทศของตนเปนสังคมที่โปรงใส มีธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจและการดํารงชีวิต ลดการคอรรัปชั่น รวมถึงจัด
ระเบียบสังคม ปรับพฤติกรรมของประชาชนในประเทศใหมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑมากขึ้น  รัฐบาลจีนจึงไดนํา
ระบบเครดิตทางสังคม หรือ Social Credit System (SCS) มาใชเปนเครื่องมือในการสรางบรรทัดฐานเดียวกันทั้งประเทศ และ
ใชขอมูลเครดิตของบุคคลในการสรางคานิยม วัฒนธรรมแหงความซ่ือสัตย มีคุณธรรม มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ผานกลไกการสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัล และการลงโทษ เพื่อยกระดับเครดิตโดยรวมของสังคมใหดีขึ้น (Kostka, 
2019)  ถึงแมวาระบบ SCS ที่รัฐบาลจีนนํามาประยุกตใชนั้นมีสวนชวยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใหดีไดใน
ระดับหนึ่ง แตแนวคิดและการปฏิบัติดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและบอยครั้งที่ไดรับการวิจารณจากหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการละเมิดสิทธิสวนบุคคล บทบาทและอํานาจของรัฐที่มีมากเกินไป เปนตน (Chorzempa, 
Triolo, & Sacks, 2018; Hoffman, 2018; Matsakis, 2019)  

จะเห็นวา ในปจจุบันยังหาผลสรุปที่ชัดเจนไมไดวาระบบ SCS แทที่จริงนั้นมีประโยชนหรือมีโทษ และควรมีการนํามา
ประยุกตใชกับสังคมใดสังคมหนึ่งมากนอยเพียงใด และคําถามที่สําคัญตอมาก็คือระบบดังกลาวจะมีความเหมาะสมในการนํามา
ประยุกตใชกับสังคมไทยหรือไม ซึ่งตองยอมรับวาประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสังคมที่ตองเรงใหมีการปรับปรุ งแกไข นี้จึงเปน
จุดเริ่มตนที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคม ศึกษาถึงบทบาทของระบบ SCS ในสังคมไทย 
ประโยชน ขอกังวล รวมถึงปจจัยที่เอื้อใหเกิดความสําเร็จในการนําระบบ SCS มาใชในสังคมไทย ผานกรณีศึกษาธนาคารความ
ดี ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจบุรี  

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาความเขาใจของประชาชนที่มีตอระบบเครดิตทางสังคมและการทําดี  

 2.2 เพื่อศึกษาถึงผลประโยชนของระบบเครดิตทางสังคมที่มีตอการพัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความยั่งยืน  
 2.3 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและขอกังวลท่ีอาจเกิดขึ้นจากระบบเครดิตทางสังคมและทําใหระบบดังกลาวลมเหลว 
 2.4 เพื่อศึกษาถึงปจจัยสําคัญที่จะเปนสวนชวยสงเสริมใหระบบเครดิตทางสังคมเปนที่ยอมรับในสังคมไทยและให

ผลลัพธที่นาพอใจ 

3. ขอบเขตงานวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาในเชิงกรณีศึกษา (Qualitative case study) โดยถูกออกแบบเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด

ของประชาชนที่เกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคมหรือระบบ SCS เพื่อใชในการจัดระเบียบของสังคม รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สําคัญที่จะทําใหระบบดังกลาวประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม ผานกรณีศึกษาธนาคารความดี ตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

 3.1 ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับระบบเครดิตทางสังคมโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ประโยชน ขอ
กังวลและปจจัยสําคัญที่เปนสวนสงเสริมระบบดังกลาว  
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 3.2 ผูใหสัมภาษณคือกลุมคนท่ีเปนตัวแทนจากธนาคารความความดีและสมาชิกของธนาคารความดี ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 20 คน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 งานวิจัยเชิงกรณีศึกษา 

 งานวิจัยเชิงกรณีศึกษาถือวาเปนอีกแนวทางวิจัยหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในเชิงธุรกิจและการจัดการ 
จิตวิทยา และวงการการศึกษา เปนตน ซึ่ง Yin (2013) ไดใหคําจํากัดความงานวิจัยรูปแบบนี้อยางเดนชัดวา  

 “an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in-depth and within its real 
world context, especially when the boundaries between phenomenon and context may not be evident” 
(Yin, 2013, pp. 16-17).  

 “เปนระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบหนึ่งที่คนหาหลักฐานเชิงประจักษโดยสังเกต ตรวจสอบปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสมัย
ปจจุบันอยางละเอียดลึกซึ้งภายใตบริบทชีวิตจริง โดยเฉพาะเมื่อขอบเขตระหวางบริบทกับปรากฏการณนั้นไมสามารถแยกจาก
กันไดอยางชัดเจน” (Yin, 2013, pp. 16-17). 

 งานวิจัยรูปแบบน้ีจึงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเขาถึงองคความรูและความเขาใจตอเหตุการณที่
ศึกษาและสภาพแวดลอมในเชิงลึก  งานวิจัยเชิงกรณีศึกษายังเปดโอกาสใหนักวิจัยไดเขาใกลชิดกับกลุมตัวอยางและ
สภาพแวดลอมที่ทําการศึกษา ซึ่งทําใหนักวิจัยเขาใจปญหาท่ีศึกษาไดดียิ่งขึ้น (Benbasat, Goldstein, & Mead, 1987; 
Halinen & Törnroos, 2005) นอกจากน้ี Eisenhardt and Graebner (2007) ยังระบุวา ผลลัพธของงานวิจัยเชิงกรณีศึกษา
ที่ดียังสามารถสรางองคความรูใหม ๆ ที่สามารถนําไปสูการสรางเปนทฤษฎีใหม ๆ ได   หลังทําการวิเคราะหอยางถี่ถวนตามที่ 
ศาสตราจารย Yin ไดแนะนําเบื้องตน สามารถสรุปไดวา งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยกรณีศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อคนควา 
(Exploratory qualitative case study) และเปนแบบกรณีศึกษาเดียว โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการวิเคราะห
เอกสาร  เหตุผลที่การศกึษานี้เปนงานวิจัยเชิงนี้เพราะ ประการแรก การศึกษาน้ีถูกออกแบบเพ่ือตอบคําถามท่ีมุงเนนการทําเขา
ความใจกับกระบวนการ (How)  และ เหตุผล (What)  ประการที่สอง เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ การ
สัมภาษณและเอกสาร นักวิจัยจึงไมสามารถควบคุมพฤติกรรมและการตอบของผูมีสวนรวม (Participant) สามารถกลาวไดวา 
นักวิจัยสรางองคความรูจากการตีความเขาใจจากประสบการณ แนวคิด ความรูสึกจากผูมีสวนรวม ประการท่ีสาม เหตุการณที่
ศึกษาไมไดเปนในเชิงอดีตทั้งสิ้น ขอมูลสวนมากท่ีใชในวิเคราะหมาจากการสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลใหม ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึง
เปนงานวิจัยกรณีศึกษาเดียว (Single case study) เพื่อเปนตัวอยางในการอธิบายถึงความเหมาะสม ปญหาและอุปสรรคของ
ระบบ SCS และปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของระบบในประเทศไทย ซึ่งผูที่มีสวนรวมในงานวิจัยนี้ประกอบไปดวย
ตวัแทนจากธนาคารความดีชมุชนตําบลหนองสาหราย และกลุมสมาชิกของธนาคาร เหตุผลสําคัญที่นักวิจัยตัดสินในเลือกศึกษา
เพียงกรณีเดียวเพราะความเหมาะสมทางดานเวลาและงบประมาณท่ีมีสําหรับนักศึกษาปริญญาโท นอกจากนี้  Yin (2013) ยัง
ระบุวากรณีศึกษาเดียวมีความพอเพียงที่สามารถสรางองคความรูใหม ๆ ได   

4.2 กระบวนการเก็บขอมูล 
 งานวิจัยฉบับน้ี มีการเก็บขอมูลในชวงเวลาที่แตกตางกัน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือสัมภาษณ (Interview) 

และขอมูลเอกสาร (Documentary analysis) เหตุผลที่นักวิจัยเลือกเก็บขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง เพื่อเพิ่มความเที่ยงของ
งานวิจัย (Reliability) และความตรงของงานวิจัย (Validity) เพราะขอมูลจากหลาย ๆ แหลงสามารถนํามายืนยันและอางอิงกัน
ได ดังที่ Yin (2013) ไดแนะนํา จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสัมภาษณที่จําแนกโดย  Myers (2009) and Yin 
(2013) งานวิจัยฉบับนี้มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเพื่อเก็บขอมูลและเขาถึงแนวคิด 
ประสบการณ และความรูของผูมีสวนรวมเพราะเนื้อหาเก่ียวกับ Social Credit System เปนอะไรทีแ่ปลกใหม ดังนั้นนักวิจัยจึง
มีความจําเปนที่จะตองตั้งคําถามหรืออธิบายในระหวางการสัมภาษณเพื่อใหเขาถึงขอมูลเชิงลึกและเขาใจคําตอบของผูมีสวน
รวมอยางถี่ถวน นักวิจัยไดดําเนินการกึ่งสัมภาษณกับผูมีสวนรวมจํานวน 20 คน ซึ่งประกอบไปดวย ตัวแทนจากธนาคารความดี
ตําบลหนองสาหรายจํานวน 7 คน และตัวแทนจากชุมชนซ่ึงเปนสมาชิกธนาคารความดีอีกจํานวน 13 คน ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูเขารวม แสดงไวในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ลําดับ นามแฝง บทบาท เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

1. BANK01 ตัวแทนธนาคาร ชาย 53 ม.3 ขาว ผลไม 
2. BANK02 ตัวแทนธนาคาร ชาย 56 ป.6 ขาว ผลไม 
3. BANK03 ตัวแทนธนาคาร ชาย 57 ป.4 ขาว 
4. BANK04 ตัวแทนธนาคาร หญิง 52 ป.4 ขาว 
5. BANK05 ตัวแทนธนาคาร หญิง 42 ม.3 ขาวและเลี้ยงสัตว 
6. BANK06 ตัวแทนธนาคาร หญิง 46 ป.6 ขาว 
7. BANK07 ตัวแทนธนาคาร ชาย 53 ป.4 ขาว 
8. CUS01 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 60 - ขาวและเลี้ยงสัตว 
9. CUS02 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 51 ป.4 ขาวและเลี้ยงสัตว 
10. CUS03 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 56 - ขาว 
11. CUS04 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 63 - ขาว 
12. CUS05 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 53 ป.4 ขาว คะนา 
13. CUS05 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 51 ป.6 ขาว ผลไม 
14. CUS06 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 60 - ขาว 
15. CUS07 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 58 - ขาวและเลี้ยงสัตว 
16. CUS08 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 52 ป.6 ขาวและเลี้ยงสัตว 
17. CUS09 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 54 ป.4 ขาว กะเพรา 
18. CUS10 ตัวแทนจากชุมชน หญิง 56 - ขาว ขาวโพด 
19. CUS11 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 55 ป.6 ขาว 
20. CUS12 ตัวแทนจากชุมชน ชาย 52 ป.4 ขาว 

 กอนการสัมภาษณ นักวิจัยไดติดตอทางโทรศัพทไปยังธนาคารความดีตําบลหนองสาหรายเพื่อขอเขารวมงานวิจัย 
หลังจากที่ทางธนาคารตอบรับที่จะเขารวม นักวิจัยไดขอขอมูลเกี่ยวกับตัวแทนจากชุมชนและขออนุญาตทางธนาคารโดยการทํา
หนังสือจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือติดตอตัวแทนจากชุมชนเพ่ือทําการสัมภาษณ นัดเวลาและสถานที่ เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ 
นักวิจัยจะอธิบายระเบียบการวิจัย วัตถุประสงค ใหผูมีสวนรวมไดรับทราบอีกครั้ง พรอมทั้งขออนุญาตในการบันทึกเสียงการ
สนทนา เพื่อนําไปวิเคราะหเปนลําดับตอไป 

4.3 การวิเคราะหและสรุปผล 
 การวิเคราะหและสรุปผลของงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย สอง ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมขอมูลและวิเคราะห ในชวง

การจัดเตรียมขอมูลเอกสารทุกอยางจะแปลงเปนไฟล PDF และบันทึกไวในระบบฐานขอมูล โดยแตละไฟลจะถูกตั้งชื่อ 
หมายเลขเพื่องายตอการคนหา ในสวนของการสัมภาษณนักวิจัยจะทําการถอดบทสัมภาษณดวยตนเอง เพื่อที่จะไดรับฟงบท
สนทนาอีกครั้งหนึ่งและทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูลมากข้ึน บทสัมภาษณจะถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลโดยมีการตั้งชื่อ 
และใสหมายเลขเพื่องายตอการคนหา กอนที่จะเขาถึงกระบวนการวิเคราะหขอมูล ขอมูลตาง ๆ จะถูกรวบรวมและบันทึกไวที่
โปรแกรม NVivo โปรแกรมนี้ถือวามีประสิทธิภาพสําหรับการวิเคราะหขอมูล แปรผล และจัดประเภทขอมูล มีความแมนยํา
และปองกันการสูญหายของขอมูล หลังจากการจัดเตรียมขอมูลขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบรอย นักวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชขั้นตอนที่แนะนําโดย (Miles et al., 2014) ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การแปรผลและจัดประเภทขอมูล (First cycle of 
coding) ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะกําหนดคําสั้น ๆ หรือนําขอมูลเขาสูรหัส (Coding)  เพื่อสื่อถึงความหมายและคําตอบท่ีไดรับ
จากผูมีสวนรวม จะเปนการยอขอมูลใหนอยลงเพื่อที่งายตอการวิเคราะห ขั้นตอนที่สอง เปนการเอาหัวขอหรือรหัสที่กําหนดไว
ในขั้นตอนแรกมาจัดเรียงในตารางแบบซํ้า ๆ เพื่อหาความสัมพันธหรือรูปแบบรวมของขอมูล (Pattern coding) หลังจากเสร็จ
สิ้นขั้นตอนนี้ นักวิจัยสามารถที่สังเกต วิเคราะห และสรุปขอมูลเพื่อตอบโจทยงานวิจัย 
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5. ผลการวิจัย  
 แนวคิดของธนาคารความดีตําบลหนองสาหรายนั้นมีความคลายคลึงหรืออาจจะเรียกไดวาเปนสวนหนึ่งของระบบ

เครดิตทางสังคมท่ีไดมีการวางแผนและดําเนินการใชแลวเปนบางสวนในประเทศจีน แตจะตางกันอยางชัดเจนและมีขอจํากัด
ตรงที่วาระบบ SCS จะมีขอบเขตการดําเนินงานทั้งในเรื่องของขอมูล กฎระเบียบ และขอบังคับที่กวางกวา รวมถึงใชเทคโนโลยี
ทีมี่ประสิทธิภาพสูงกวา ถึงแมวาระบบ SCS นั้นจะมีผลดีและทําใหสังคมมีระเบียบและนาอยูมากข้ึน แตในปจจุบันยังพบขอมูล
วาระบบดังกลาวไดรับการวิจารณจากสังคมรอบนอกอยางกวางขวางโดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิสวนบุคคล และความ
ปลอดภัยของขอมูล ทําให ณ เวลานี้ ยังไมเปนที่แนชัดวาแนวคิดหรือวิธีการที่จะทําใหสังคมนั้นเปนสังคมที่ดี โดยอาศัยหลักการ
ของระบบ SCS ใหผลเปนอยางไร แลวหากมีการนําระบบ SCS มาประยุกตใชอยางเต็มรูปแบบในประเทศไทยผลลัพธที่ไดจะ
เปนอยางไร แลวมีปจจัยอะไรบางท่ีจะทําใหระบบดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในบานเราไดอยางมีประสิทธิภาพ คําถาม
เหลานี้เปนสิ่งท่ีการศึกษาครั้งนี้พยายามหาคําตอบ ซึ่งไดผลสรุปดังตอไปน้ี 

 ความเขาใจตอระบบเครดิตทางสังคม จากขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณและขอมูลทางเอกสาร ทําให
นักวิจัยสามารถสรุปไดวา ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความเขาใจเปนอยางดีถึงบทบาทและความสําคัญของธนาคารความดีตําบล
หนองสาหราย อยางไรก็ตาม หากกลาวถึงระบบเครดิตทางสังคมจะมีเพียงตัวแทนจากธนาคารความดีทั้งหมด 7 คนเทานั้นที่
สามารถอธิบายถึงระบบดังกลาวไดเปนอยางดี ในสวนของตัวแทนจากชุมชนท่ีเปนสมาชิกของธนาคารทั้งหมด 13 คนนั้นไมได
แสดงความเขาใจเกี่ยวกับระบบ SCS แตอยางใด  

 ประโยชนของระบบเครดิตทางสังคม ผูใหสัมภาษณสวนมากไดตระหนักถึงขอดีของระบบน้ีเปนอยางดี ซึ่ง
ผลประโยชนหลัก ๆ ของระบบนี้ที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงมากสุด คือ การเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 
สนับสนุนการทําด ี สรางสังคมดีและมีระเบียบ 

 ถึงแมระบบเครดิตทางสังคมในมุมมองของผูสัมภาษณสวนใหญจะมีขอดี แตหลายๆทานไดยกประเด็นในส วนของขอ
กังวลเกี่ยวกับระบบดังกลาวซึ่งอาจทําใหการดําเนินงานของระบบลมเหลวและไมเปนที่ยอมรับ โดยขอกังวลที่สําคัญ ๆ คือ เปน
แนวคิดใหมและยังไมเปนที่รูจัก สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ียังไมทันสมัย การละเมิดสิทธิสวน
บุคคล ความปลอดภัยของขอมูล และกฎหมายที่ยังไมเอื้ออํานวย 
 นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังไดคนพบวาหากมีการนําระบบเครดิตทางสังคมมาใชจริงในประเทศไทย ปจจัยหลัก  ๆ ที่
จําเปนตองเรงพัฒนาเพ่ือทําใหระบบดังกลาวไดรับการยอมรับและใหผลลัพธที่ดี คือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ทันสมัย ยกระดับการศึกษาและความเขาใจของคนในสังคม แกไขกฎหมายและบทลงโทษเพื่อเอื้อตอการดําเนินการของระบบ  
รัฐตองมีบทบาทใหมากขึ้นทั้งในสวนของนโยบาย กลยุทธ และปฏิบัติการ รวมถึงจําเปนตองมีการรวมมือกันจากทุกภาคสวน  
 
6. การอภิปรายผล 

  จากการศึกษาคร้ังนี้ ไดพบประเด็นตาง ๆ มากมายท่ีนาสนใจ อีกทั้งยังใหความกระจางเกี่ยวกับระบบเครดิตทาง
สังคม ซึ่งผลการวิจัยจะมีทั้งในสวนที่นํามาสนับสนุนงานวิจัยที่ผานมา และมีในสวนที่แตกตางออกไป ซึ่งเปนสวนเสริมเนื้อเดิม
หรืองานวิจัยเดิม โดยประเด็นสําคัญเหลานี้ เราสามารถแบงออกเปน สี่ ขอตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ไดตั้งไว ดังน้ี 

 6.1 ความเขาใจของประชนเกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคม  
 ตัวแทนจากชุมชนถึงแมจะมีความเขาใจถึงบริบทของธนาคารความดีตําบลหนองสาหรายเปนอยางดี แตพวกเขาไมได

แสดงความเขาใจและตระหนักถึงระบบเครดิตทางสังคม ซึ่งแตกตางจากตัวแทนจากธนาคารท่ีมีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดของ
ระบบเครดิตทางสังคมเปนอยางดี ความไมเขาใจน้ีคงเกิดขึ้นเพราะนอกจากคําวา ‘เครดิตทางสังคม’ เปนอะไรที่แปลกใหมแลว 
ตัวแทนจากชุมชนยังมีระดับการศึกษาท่ีคอนขางนอย หลายทานเปนชาวไรชาวนา ซึ่ งในสวนนี้จะมีความสอดคลองกันกับผล
การศึกษาของ Kostka (2019) โดยเขาไดสรุปผลวากลุมคนที่แสดงความเขาใจและยอมรับในระบบดังกลาวจะเปนกลุมที่มี
รายไดสูง  มีระดับการศึกษาที่ดี และสวนใหญอาศัยอยูในเขตตัวเมือง เมื่อมองยอนกลับมายังตัวแทนของชุมชนที่เขารวมงาน
วิจัยครั้งนี้แลว จะเห็นไดวาทุกทานนอกจากจะมีการศึกษาที่นอยแลว ทุกทานยังเปนผูที่มีรายไดนอยและอาศัยอยูในสังคม
ชนบท ปจจัยเหลานี้อาจทําใหเขาตระหนักถึงระบบเครดิตทางสังคมนอยลงเพราะอาจจะเขาถึงขอมูลขาวสารไดยาก 

 6.2 ประโยชนของระบบเครดิตทางสังคม 
 การศึกษานี้ ไดคนพบประโยชนของระบบเครดิตทางสังคมผานการศึกษาธนาคารความดีตําบลหนองสาหรายนั้นก็คือ 

การเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ลดความเลื่อมล้ําทางสังคม สนับสนุนการทําดี  สรางสังคมดีและมีระเบียบ อยางไรก็ตาม
ประโยชนสูงสุดหรือองครวมของเครดิตาทางสังคมคงหนีไมพนที่วา ระบบดังกลาวทําใหสังคมเปนสังคมที่มีระเบียบ ดี และนา
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อยู  เชนเดียวกับที่ Nopparuth and Fabrice (2019) ที่ไดศึกษาถึงผลประโยชนของระบบ SCS และพบวาระบบดังกลาว
สามารถลดพฤติกรรมท่ีแย ๆ ของประชาชนและสนับสนุนพฤติกรรมท่ีดี ซึ่งทายท่ีสุดจะเปนการสร างสังคมที่ดีและนาอยู 
นอกจากน้ีผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนผลวิจัยของคุณ Nopparuth and Fabrice (2019) ตอที่วาระบบเครดิตทางสังคมนั้น
กระตุนใหคนหันมาทําดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้จะเปนปจจัยสงเสริมใหสังคมเปนสังคมที่ดี อีกประเด็นที่การศึกษาน้ีคนพบ คือ 
ระบบเครดิตทางสังคมทําใหทุกคนเขาถึงแหลงทุนได โดยสามารถนําเอาความดีไปคํ้าประกันเพื่อกูเงินและนําไปเปนทุนในการ
ดํารงชีวิตตอได ซึ่งประเด็นนี้ถือวาเปนประเด็นที่แปลกใหมและยังไมมีการกลาวถึงในวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบ SCS อยางไรก็
ตาม การท่ีทุกคนในสังคมไมวาจะจนหรือรวยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูไดผานการทําดี ทําใหชวยลดความ
เลื่อมล้ําทางสังคมเพราะทุกคนมีทุนที่สามารถหาไดเทากันนั้นก็คือความดี ซึ่งผลการศึกษาน้ีสนับสนุนผลการศึกษาของ Orgad 
and Reijers (2019) ที่ไดกลาวไววาระบบ SCS นั้นมีประสิทธิภาพในการสรางคนและสังคมใหดีมากกวาระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมอยางเชนในยุคปจจุบันเพราะระบบทุนนิยมบางคร้ังไมมีความเปนธรรมในการใหรางวัลตอบแทนกลุมคนที่ทํางานอยาง
หนักและปฏิบัติตามกฎหมายตลอดชีวิต ในทางตรงกันขามกลับใหรางวัลแกคนที่มีความสามารถในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรท่ีขาดแคลนเพ่ือใหไดมาซึ่งทุนทรัพย ดวยเหตุนี้ ระบบทุนนิยมจึงเนนใหกลุมนักลงทุนและสวนใหญมีความเห็นแกตัว
เพราะตางคนตางถวิลหาความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือความอยูรอด แตไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณคาทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถือวามีความสําคัญอยางมากที่จะทําใหสังคมใดสังคมหนึ่งอยูรอดและยั่งยืน 

6.3 ขอกังวลและปญหาของระบบเครดิตทางสังคม 
 ถึงแมการศึกษาครั้งนี้จะมีสวนสนับสนุนงานวิจัยที่วาระบบเครดิตทางสังคมนั้นมีประโยชนตอการสรางสังคมใหเปน

สังคมที่ดีและนาอยู แตอีกดานหนึ่งยังพบวาระบบดังกลาวน้ันมีขอจํากัดบางประการที่อาจจะทําใหระบบลมเหลวในการจัด
ระเบียบสังคม ประเด็นแรกคือระบบเครดิตทางสังคมเปนแนวคิดใหมและยังไมเปนที่รูจัก ดังนั้นอาจทําใหประชาชนรวมถึง
ผูปฏิบัติงานไมสารมารถทําตามกฎและระเบียบไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว ประเด็นถัดมาก็คือตัวกฎหมายท่ียังไมเอื้อตอการ
ดําเนินการของระบบ ซึ่งสองประเด็นนี้มีความความคลายคลึงและสอดคลองกับการศึกษาของ Cheng and Ou (2014) ที่
ทําการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของระบบ SCS ในจีน และทําการเปรียบเทียบกับระบบการจัดการเครดิต
ของกลุมประเทศพัฒนา พวกเขาพบวาปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการใชระบบ SCS ในจีน คือ ตัวกฎหมายที่ยังไมเอื้ออํานวยตอ
การนําระบบ SCS มาใชอยางเต็มรูปแบบ อาทิเชน รัฐบาลยังไมมีบทลงโทษที่ชัดเจนสําหรับบุคคลที่สูญเสียเครดิต นอกจากนี้ยัง
พบวา ความบกพรองของระบบอาจจะเกิดจากความผิดของบุคลากรที่ปฏิบัติการอีกดวย ซึ่งประเด็นหลังนี้เล็งใหเห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาและการใหขอมูลเกี่ยวกับระบบเพื่อสรางความเขาใจใหกับคนในสังคม นอกจากนี้ยังพบประเด็นที่เปน
อุปสรรคตอการนําระบบเครดิตทางสังคมมาประยุกตใชในประเทศไทยซึ่งแตกตางจากที่ไดระบุไวในงานวิจัยอื่น ๆ นั้นก็คือ 
ความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความแตกตางนี้ครอบคลุมถึงระดับประเทศและระดับชุมชน โดยการศึกษาน้ี
พบวา ความทาทายของการนําระบบดังกลาวมาประยุกตใชในประเทศเราน้ันไมเพียงแตจะตองตระหนักถึงความแตกตางทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยกับประเทศจีนซ่ึงเปนตนกําเนิดของระบบ SCS  หากแตตองทําความเขาใจวาชุมชนและ
สังคมในประเทศนั้นยังคอนขางจะมีความแตกตางกันในหลาย ๆ มิติ ซึ่งความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมน้ี มีนัยสําคัญ
ที่วา ถึงแมระบบ SCS จะประสบความสําเร็จในการจัดระเบียบสังคมใดสังคมหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ก็ไมสามารถยืนยันวา
ระบบดังกลาวจะใหผลลัพธที่คลายคลึงกันกับสังคมอื่น ๆ ที่อาจจะมีความแตกตางทางดานสภาพแวดลอม ประชากรศาสตร 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณี เปนตน  ปญหาและอุปสรรคตอมาที่ทําใหระบบเครดิตทางสังคมอาจจะไมแปนท่ียอมรับจาก
คนในสังคมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ซึ่งประเด็นนี้จะมีสวนสอดคลองกับขอกังวลที่ Shahin and Zheng (2020) ที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของส่ือในการสรางความเขาใจใหกับสาธารณชนเกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคมซึ่งพวกเขาพบวา 
การทํางานของส่ือทําใหประชาชนไมไดตระหนักถึงการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของระบบเครดิตทางสังคมและทายที่สุดประชาชน
จะไมมีสิทธิที่จะตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคมเลย ขอกังวลสุดทายที่การศึกษานี้ไดคนพบก็คือความปลอดภัย
ของขอมูล ซึ่งประเด็นนี้สนับสนุนการศึกษาของ Liang et al. (2018) ที่ไดย้ําถึงขอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูลที่
อาจเกิดขึ้นไดหากนําระบบ SCS มาใช ซึ่งพวกเขายังระบุตอวาระบบดังกลาวมีความยากในการจัดการและสวนใหญจะนํามาใช
ในเชิงการเงินและเชิงพาณิชยมากกวา ซึ่งการคนพบนี้มีนัยสําคัญที่วาขอมูลมหาศาลท่ีถูกเก็บรวบรวมและใชในระบบ SCS อาจ
มีการรั่วไหลและไปถึงมือผูไมหวังดีได และอาจเปนอันตรายและสรางความเสียหายแกตัวบุคคลได ยกตัวอยางเชน ที่ประเทศจีน
ขอมูลสวนบุคคลเหลานี้สามารถเขาถึงไดอยางงายดาย บริษัทและรัฐบาลตางมีการแลกเปล่ียนขอมูลเหลานี้กันอยางงายดาย 
(Meissner, 2017) 
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 6.4 ปจจัยที่ชวยใหระบบเครดิตทางสังคมเปนที่ยอมรับในสังคม 
 การศึกษานี้ไดพบถึงปจจัยสําคัญ ๆ ที่จะทําใหการดําเนินการของระบบเครดิตทางสังคมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และมีโอกาสเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ปจจัยแรกคือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Lee (2019) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของคนจีนเกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคม และรัฐบาลเอาขอมูล
เหลานั้นมาขับเคล่ือนในเชิงนโยบายอยางไร ซึ่งหนึ่งในผลการศึกษาของเขาไดระบุวา เทคโนโลยีและโทรศัพทสมารทโฟนเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหระบบเครดิตทางสังคมนั้นใหผลลัพธที่ดีและเปนที่ยอมรับในสังคม นอกจากนี้จากบทสัมภาษณ
อาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานไอที รศ.ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ (2563) ทานยังระบุตอวา ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบ SCS ใน
ประเทศจีน คือ ระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี ซึ่งประเทศจีนนั้นมีความกาวหนาในเรื่องของเทคโนโลยีที่สูง อีกทั้ง
ประเทศจีนถือวาเปนประเทศตนแบบท่ีสามารถทําใหขอมูลทุก ๆ หนวยงานสามารถเช่ือมโยงขอมูลซ่ึงกันและกันได มีการบูร
ณาการขอมูลรวมกัน รวมไปถึงการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี ทําใหประเทศจีนมีศักยภาพและมี
ความสามารถในการผลักดันในเรื่องของระบบ SCS  ใหเกิดขึ้นได ปจจัยตอมาคือการศึกษาและระดับความเขาใจของคนใน
สังคมที่มีตอระบบเครดิตทางสังคม ถึงแมวาประเด็นดานการศึกษาน้ีจะมีความสําคัญแตจากการทบทวนวรรณกรรมแลวยังไมมี
งานวิจัยใด ๆ ที่ไดกลาวถึงประเด็นนี้ ดวยเหตุนี้ หากมีการนําระบบเครดิตทางสังคมมาประยุกตใชจริง ทุก ๆ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีความจําเปนที่ตองรีบเรงสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับคนในสังคมเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาการตอตานจากคนในสังคม 
ซึ่งจากบทสัมภาษณ รศ.ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ (2563) ทานยังระบุตอวา ภาครัฐจะตองทําความเขาใจกับประชาชนใหชัดเจนวา
ระบบ Social Credit System นํามาใชเพื่ออะไร ไมไดเปนการรุกล้ําขอมูลสวนบุคคลแตเปนการเฝาระวังหรือตรวจสอบทําให
ประเทศมีระเบียบมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยท่ีตองยืนยันไดวาขอมูลเหลานั้นไมไดถูกนําไปใชในทางอ่ืน เชน ใชในทาง
ธุรกิจ เปนตน แตจะมีการเก็บเปนความลับของภาครัฐเพื่อใชในการแคตรวจสอบความเรียบรอยในประเทศเทานั้น  ประเด็น
ตอมาท่ีการศึกษานี้พบซึ่งอาจจะทําใหระบบเครดิตทางสังคมเปนที่ยอมรับไดก็คือจําเปนที่จะตองมีกฎหมายและบทลงโทษท่ี
ชัดเจนและเปนธรรมซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ (Cheng & Ou, 2014) ที่ไดเสนอคําแนะนําแก
รัฐบาลจีนวา หากระบบเครดิตทางสังคมจะประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนที่จะตองมีการแกกฎหมายและมีบทลงโทษที่
ชัดเจนโดยเฉพาะกับผูที่เสียเครดิต นอกจากนี้การศึกษาน้ียังพบวารัฐตองเพิ่มบทบาทของตัวเองใหมากขึ้น ทั้งในสวนของ
นโยบาย กลยุทธ และปฏิบัติการ อาทิเชน ลงทุนปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของระบบเครดิตทางสังคม แกกฎหมาย ยกระดับการศึกษาและความเขาใจ เปนตน   รศ.ดร.ทศนัย ชุมวัฒนะ (2563) ทานให
แงคิดวา ประเทศจีนเปนประเทศคอมมิวนิสต รัฐบาลจึงมีสิทธิในเรื่องของการเขาถึงขอมูลของประชาชนในประเทศ
เพราะฉะนั้นกระบวนในการตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมตาง ๆ ของประชาชนในประเทศจึงเปนเร่ืองที่งายและสามารถทํา
ใหกฎหมายรองรับตอการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เหลานี้ไดอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศจีน ซึ่งอาจจะแตกตางจาก
ประเทศไทยที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ปจจัยสุดทายคือการรวมมือกันจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะการสราง
ความไวเนื้อเชื่อใจกันใหเกิดขึ้นกับคนในสังคมและความโปรงใสของระบบ โดยประเด็นนี้อาจจะทําใหคนในสังคมยังไมมีความ
กลาพอที่จะยอมรับระบบเครดิตทางสังคม เชนเดียวกับที่ Liang et al. (2018) ที่ไดพบวามีองคกรบางองคกรยังไมพรอมที่จะ
เปดเผยขอมูลหรือแลกเปล่ียนขอมูลของลูกคากับหนวยงานอื่น ๆ เพราะไมมั่นใจในความปลอดภัย จะเห็นไดวาประเด็นการทํา
การรวมกัน ไมวาจะเปนในสวนของการแลกเปล่ียนขอมูล ความโปรงใส ความไวเนื้อเช่ือใจ การวางแผนรวมกัน ลวนแลวมี
ความสําคัญตอการดําเนินการของระบบเครดิตทางสังคมทั้งสิ้น 
7. ขอเสนอแนะ  

 ผลของการศึกษาน้ีทําใหทราบถึงแนวคิดของระบบเครดิตทางสังคม ประโยชน ขอกังวล และปจจัยที่เอื้อตอการ
ดําเนินการของระบบดังกลาว ซึ่งประเด็นเหลานี้ลวนมีประโยชนทั้งสิ้นไมวาจะเปนการสรางเสริมองคความรูใหม ๆ  เชน 
การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครดิตทางสังคมโดยมีธนาคารความดีตําบลหนองสาหรายเปนกรณีศึกษา ทําใหทราบถึงผลลัพธ
และแนวคิดที่คนในสังคมไทยมีตอระบบดังกลาวซึ่งอาจมีความแตกตางไปจากสังคมจีนที่เปนตนกําเนิดของระบบเครดิตทาง
สังคม และยังสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงปฏิบัติได เชน การศึกษาน้ีไดระบุประเด็นเกี่ยวกับปญหาของระบบเครดิตทาง
สังคมและปจจัยที่จะทําใหระบบดังกลาวเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ขอมูลเหลานี้อาจจะมีความสําคัญตอรัฐบาลหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ท่ีมีแนวคิดในการนําระบบดังกลาวมาใช โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการยกระดับการศึกษาและความเขาใจของคน
ในสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและบทลงโทษ และการรวมมือกันของทุกภาคสวน เปนตน  

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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 ดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหคําแนะนํารวมถึงแนวคิดเห็นตางๆอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ผูวิจัยจึงตระหนักเห็นถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจนวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกมหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารยที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจน
ทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นผูวิจัยขอนอมรับผิดไวแตเพียงผู
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับบริการของผูใชบริการธนาคารออมสิน จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี และเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
รับบริการดานการออมเงินของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุมตัวอยางจากประชากร คือลูกคาที่มาใชบริการ
ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการมีตอ
ธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด 4 ดานดังนี้ ดานสถานที่มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด (   = 4.31) 
ดานการใชบริการมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากท่ีสดุ(   = 4.22) ดานผลิตภัณฑมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก
ที่สุด (   = 4.24) และดานพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด(   = 4.26) ในสวนของพฤติกรรมการใช
บริการของลูกคาธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวากลุมตัวอยางใชบริการกับธนาคารออมสิน เปนระยะเวลา 3 – 6 
เดือน ความถี่ในการใชบริการ 5-10 คร้ังตอเดือน มีการใชบริการที่หลากหลายฝาก-ถอน โอนเงิน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต/
บัตรเดบิตสลากออมสิน ประกันภัย เช็ค/ดราฟ ซื้อหนวยลงทุนและสินเช่ือ/กูยืม เหตุผลที่เลือกใชบริการกับธนาคารโดยใช
เกณฑการตัดสินใจจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดแก เช่ือมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการ/ผลผลิตภัณฑตอบสนอง 
ความประทับใจในการบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน ผลตอบแทนเหมาะสม คาบริการ/ 
คาธรรมเนียม ความใสใจของพนักงาน มีผูแนะนํามาใชบริการ ในขณะท่ีปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมและความพึงพอใจ
ของกลุมลูกคา คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได รายจาย และเงินออมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ทั้ง 4 ดานคือดานสถานท่ี ดานการใชบริการ ดานผลิตภัณฑ และดานพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธกับเหตุผลที่เลอืกใชบริการกับ
ธนาคารเชือ่มั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการ/ผลผลิตภัณฑตอบสนอง ความประทับใจในการบริการ ความรวดเร็วใน
การใหบริการ ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน ผลตอบแทนเหมาะสม คาบริการ/ คาธรรมเนียม ความใสใจของพนักงาน มีผูแนะ
นํามาใชบริการ สวนผลิตภัณฑที่ใชบริการ ไดแก ฝาก-ถอน โอนเงิน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต/บัตรเดบิตสลากออมสิน 
ประกันภัย เช็ค/ดราฟ ซื้อหนวยลงทุนและสินเช่ือ/กูยืม ซึ่งผลิตภัณฑที่ใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจทั้ง 4 ดานคือ
ดานสถานท่ี ดานการใชบริการ ดานผลิตภัณฑ และดานพนักงาน ในสวนของการออมเงินของกลุมตัวอยาง พบวา ปริมาณเงิน
ออมน้ันขึ้นอยูกับปจจัยดานรายไดและรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชบริการ, ความพึงพอใจในการบริการ, การออม, ธนาคารออมสิน, จังหวัดสุพรรณบุรี 
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Abstract 

The purpose of this research study is to study the customers behavior in service of the 
Government Savings Bank in Suphan Buri province, to study the satisfaction of customers of the 
Government Savings Bank in Suphan Buri province, and to analysis factor to affect to the customer 
service for saving of the Government Savings Bank in Suphan Buri province by using questionnaire. The 
populations are customers who use the Government Savings Bank in Suphan Buri Province 
approximately at 400 samples. For analysis statistics is percentage, Standard deviation, and the chi-
square. The results of this research found that the satisfaction of customer is divided to 4 aspects 
namely; location, service quality, product and staff. In terms of location, it means the highest 

satisfaction level (  = 4.31). In part of the staff, it means the highest satisfaction level (  = 4.26). In the 
use of the service, the satisfaction level is the highest level (  = 4.22). And in the product of saving, it 

means the highest satisfaction level (  = 4.24) respectively. For the results of customer behavior, it 
found that the most customers are old customer around 3-6 month. The frequency service is 5-10 times 
per month and several services to provide by the Government Savings Bank. The reason to use the 
service with the bank are the trust in reputation and safety, service and product response, impression in 
service, proficiency,  reply their questions clearly, appropriate fees and benefits, and staff quality 
respectively which is also related to satisfaction. While the factors affecting to satisfaction among 
location, service quality, product and staff are gender, age, status, education level, occupation, income, 
expenses and savings. And the products to use the service are deposit-withdraw, money transfer, ATM 
card, credit / debit card, lottery of the bank, internet baking and application banking, insurance, check / 
draft, purchase of investment units and loans / loans which are rely on satisfaction of customer with 
statistics. As for the savings, it is found that the amount of savings depends on the income and 
expenditure factors at the significant level of 0.05. 

Keywords: Behavior for using service, Satisfaction of Customers Service, Saving, Government Savings 
Bank,  Suphan Buri province 
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1. บทนํา

ในภาวะปจจุบันของโลกท่ีมีปญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม หรือแมแตปญหาดาน
สุขอนามัยของมนุษยโลกนั้น มีผลกระทบตอการใชชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม ปญหาทางดานเศรษฐกิจถือ
วาเปนปญหาใหญเพราะสงผลตอการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน มนุษยทุกคนถูกผูกเขากับระบบเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได 
หากเศรษฐกิจดี การดําเนินชีวิตของมนุษยก็จะดี แตถาหากเศรษฐกิจอยูในชวงขาลง การดําเนินชีวิตอาจจะประสบปญหาได 
อยางเชนปญหาของโรคระบาด Covid-19 ที่กําลังแพรระบาดอยางหนักอยูในขณะน้ีก็สงผลกระทบตอการใชชีวิตของมนุษยใน
ทุกๆดาน ไมวาจะเปนการหาเลี้ยงชีพ การทํางานหรือทํากิจกรรมสันทนาการ การดูแลสุขอนามัย การปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เพิ่มขึ้น การปฏิบัติตนในท่ีสาธารณะ การสื่อสาร การใชเทคโนโลยี หรือแมแตมีสินคานวัตกรรมตางๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากพิบัติภัย ผูคนเริ่มมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการมาของสิ่งที่
ไมคาดฝน จึงทําใหตองมีตัวชวยเพื่อใหยังคงดํารงชีพอยูไดเมื่อเกิดสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางกะทันหัน แตอยางหน่ึงที่
ปฏิเสธไมไดเลยวาสิ่งน้ีจะสามารถชวยใหมนุษยสามารถอยูรอดไดในภาวะวิกฤตินี้ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีพ 
นั่นคือปริมาณเงินออมท่ีเพียงพอตอการใชชีวิต เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงของพิบัติภัย
หรือแมแตไวรัสภัยในครั้งนี้จะดีขึ้น 

ประเทศไทยท่ีผานมาประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจหลายรูปแบบ ซึ่งปริมาณเงินออมท่ีมากพอจะสามารถชวย
ใหสถานะทางการเงินของประเทศดีขึ้นได ดังนั้น การออมจึงเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาประเทศและการใชชีวิตของ
ประชากรในประเทศ แตปจจุบันพฤติกรรมการออมของประชากรไทยกําลังประสบปญหาการออมที่ลดนอยลง เนื่องจาก
พฤติกรรมในการใชจายและการกอหนี้ จึงทําใหหนี้ครัวเรือนไทยอยูในระดับที่สูงข้ึน สวนทางกับปริมาณการออมเงินที่นอยลง
(สรา ช่ืนโชคสันต และคณะ, 2562) จึงทําใหเมื่อเกิดวิกฤตภัยในแตละคร้ังนั้น อาจจะสงผลตอการใชชีวิตของประชากรท่ีไม
สามารถหาเลี้ยงชีพได จากการขาดรายไดและมีเงินออมไมเพียงพอตอการใชชีวิตในยามยาก ซึ่ง จากผลการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ.2557 พบวาแรงงานไทยไมมีความม่ันคงทางดานรายไดและยังไมมีเงินออมท่ีเพียงพอสําหรับใช
จายในยามจําเปน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ จํานวน 22.14 ลานคน หรือประมาณรอยละ 56.71 ของกําลังแรงงาน
ทั้งหมด (ปยวรรณ เงินคลาย, 2559) อีกทั้ง จากการวิจัยยังพบอีกวาแรงงานในระบบจําพวกพนักงานในองคกรเอกชนและ
ภาครัฐขาดการวางแผนการออมหรือกําหนดปริมาณการออมท่ีแนนอน (จุฑาธิบดิ์ ฤกษสันทัต, 2554) จึงทําใหภาครัฐเห็น
ความสําคัญของการออม และพยายามท่ีจะสงเสริมการออมของประชาชน โดยจัดใหมีกองทุนประกันสังคมสําหรับแรงงาน 
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติสําหรับขาราชการและยังไดจัดต้ังกองทุนการออมแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหความสําคัญ
ในการวางระบบและสนับสนุนใหมีมาตรการสงเสริมการออม (วันดี หิรัญสถาพร และคณะ, 2558) นอกจากนี้ภาครัฐยัง
สงเสริมการออมผานการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร จึงไดจัดตั้งธนาคารออมสินที่เปนธนาคารในกํากับของรัฐ ซึ่งมี
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออมเงิน (ธนาคารออมสิน, 2558) โดยนําเสนอ
ผลิตภัณฑทางการเงินอยางหลากหลายรูปแบบท่ีสงเสริมการออมเงินของภาคครัวเรือนอยางตอเนื่อง เชน เงินฝากเผื่อเรียก 
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจํา เงินฝากกระแสรายวัน สลากออมสินสามัญ สลากออมสินพิเศษ สลากออมสินกุศล 
สลากออมสินพิเศษ (รุนธนโชค) สลากดิจิทัล เปนตน (ธนาคารออมสิน, 2558) ซึ่งการใชบริการธนาคารเพื่อทําธุรกรรมทางการ
เงินของผูใชบริการมีเหตุผลมาจากการประชาสัมพันธของธนาคาร ความสะดวกในการเดินทาง ธนาคารมีความสะอาด และ
สะดวกสบาย อีกท้ังดานการรับประกันคุณภาพในการบริการของธนาคาร ความรวดเร็วในการใหบริการของธนาคาร (ภาสกร 
กุลชิต, 2551) ความพึงพอใจในการใชบริการของธนาคารออมสิน (เดือนรุง ชวยเรือง, 2555) ความปลอดภัยในการออมเงิน 
และบริการผลิตภัณฑของธนาคารตอบสนองความตองการ (บุรินทร แสงแกว, 2553) ก็มีสวนในการเลือกใชบริการ ซึ่งปจจัยที่
สงผลตอการออม สวนใหญจะเปนอาย ุรายจาย (บุรินทร แสงแกว, 2553) รายได ระดับการศึกษา (กนกพร รังทอง, ชมพิสุทธิ์ 
เมฆสวาง และชัญฐิกา สุวรรณณิน, 2549)  

ดังนั้นจะเหน็ไดวาการใหบริการของสถาบันการเงินก็มีสวนในพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนท่ีมีความสําคญัตอ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมและสถานการณปจจุบัน จึงทําใหผูวิจัยมีความตองการท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการและ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการธนาคารออมสินท่ีเปนธนาคารที่สงเสริมการออมของภาคครัวเรือน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมทางการเงินอยางตอเนื่อง โดยดูไดจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา
การเงินมีการเติบโตจาก 3,321 ลานบาท ในป 2554 เปน 5,343 ลานบาท ในป 2560 ในขณะท่ีมีรายไดตอหัวอยูที่ 107,228 
บาทตอป ซึ่งเปนอันดับสุดทายในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก ในป 2561 (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
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2561) ซึ่งปจจัยทางดานรายไดถือเปนปจจัยสําคัญในการออมเงิน ซึ่งการศึกษางานวิจัยช้ินนี้ คาดหวังวาผลท่ีไดจะเปน
ประโยชนในดานพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการวางแผนการออมในการเปนแนวทางการสงเสริมการออมของภาค
ครัวเรือนใหดียิ่งขึ้น อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมระดับการออมเงินและเปนฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงใหกับประเทศนําไปสูการพัฒนาและการ
เปนอยูท่ียั่งยืนตอไป 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับบริการของผูรับบริการที่มาใชบริการธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มาใชบริการธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการรับบริการดานการออมเงินของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 ประชากรคือผูรับบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งหมด 13 สาขา จํานวนเฉลี่ยปละ 454,800 คน 
โดยไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากฝายบริการลูกคาของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี สํารวจ ณ วันที่ 25 มกราคม 
2563     
 กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูรับบริการธนาคารออมสินจํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้จะสุมตัวอยางจาก
ผูใชบริการของธนาคารออมสิน จํานวน 454,800  คน โดยการคํานวณขนาดดกลุมตัวอยางจากการคํานวณจากสูตรการ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและกําหนดระดับความเช่ือมั่นไวที่ 95% เปนจํานวน 400 คน ซึ่งการสุมตัวอยางของกลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากรายช่ือผูใชบริการของธนาคาร
ออมสิน จํานวน 454,800  คน โดยไดรับความอนุเคราะหในการขออนุญาตเก็บขอมูลจากฝายบริการลูกคาของธนาคารออม
สิน จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยครั้งน้ีจะใชเคร่ืองมือวิจัยที่เปนแบบสอบถามทั้งปลายเปดและปลายปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 

สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการ สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการธนาคารออมสินในเขตสุพรรณบุรี และสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น  

การหาคุณภาพเครื่องมือ กระทําโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามดวยการใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร จํานวน 3 ทาน เปนผูประเมิน
แบบสอบถามดานความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา ความครบถวน ความสอดคลองของเนื้อหาและความชัดเจนของ
ภาษา จากนั้นนํามาการวิเคราะหคา IOC (Index of Item Objective Congruence) และวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม ตอมาทําการแกไขกอนจะนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกอนการใชงานจริง โดยไดทดสอบกับ
กลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมประชากรที่จะศึกษาแตตางพ้ืนที่ จํานวน 40 ชุด และนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เปนขอมูล

ที่ไดจากแหลงขอมูลอื่นที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของไวแลว  ดวยการศึกษาเอกสารรายงานการดําเนินงาน 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอมูลจากฝายบริการลูกคาสํานักงานธนาคารออมาสิน จังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ังขอมูลที่ได
ทําการคนควาเอกสารจากสื่อออนไลน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และ แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) จะใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยไดรับความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามจากฝายบริการลูกคาของธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  และการทดสอบไคสแคว (Chi-Square Test) 
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4. ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดานขอมูลสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 60.80 สวนใหญจะอยูในชวงอายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมาจะอยูในชวงอายุ 15 – 25 ป คิดเปน
รอยละ 29.00 สวนสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 44.80 รองลงมามีสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 39.50 สวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามจะอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.80  รองลงมาอยู
ในระดับมัธยมศึกษา / ปวช. คิดเปนรอยละ 24.30 อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอาชีพพนักงานเอกชน / 
ลูกจาง คิดเปนรอยละ 30.50 รองลงมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขาย คิดเปนรอยละ 17.50 รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจะมีรายไดอยูที่ 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.10 รองลงมาจะมีรายไดอยูที่ 0-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 
35.20 รายจายของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายจายอยูที่ 0-10,000บาท คิดเปนรอยละ 70.80 รองลงมามีรายจาย
อยูท่ี 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 และเงินออมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีเงินออมอยูที่ 0 - 10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 81.50 รองลงมามีเงินออมอยูที่ 10,001 - 50,000 คิดเปนรอยละ 10.10 

การศึกษาดานพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการกับธนาคารออมสินเปน
ระยะเวลา  3 - 6 เดือน มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมาใชบริการกับธนาคารออมสินเปนระยะเวลา 7 - 12 
เดือน มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และอันดับสุดทายใชบริการกับธนาคารออมสินเปนระยะเวลามากกวา 10 ป มี
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5  ในเร่ืองของเหตุผลที่ทานเลือกใชบริการกับธนาคารออมสินจากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามเลือกคือบริการ/ผลผลิตภัณฑตอบสนองความตองการ มีจํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมาคือ
เช่ือม่ันในช่ือเสียงและความปลอดภัย มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 และผูตอบแบบสอบถามที่มีเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการของธนาคารออมสินนอยที่สุดคือ ตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน มีจํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 5. 30 ซึ่งสาเหตุพบวา
เปนเพราะความสามารถในการตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน มีจํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 94.30 รองลงมาคือ ความกระ
ตื้อร้ือรน/ความใสใจของพนักงาน มีจํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ 93.30  และผูตอบแบบสอบถามที่มีเหตุผลที่เลือกใช
บริการของธนาคารออมสินมากท่ีสุดคือ บริการ/ผลผลิตภัณฑตอบสนองความตองการ มีจํานวน  81 คน คิดเปนรอยละ 45.30 
ในเร่ืองเขามาใชบริการกับธนาคารออมสินจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกคือคือ ฝาก - ถอน จํานวน 345 คน 
คิดเปนรอยละ 86.30 รองลงมาคือ โอนเงิน มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเหตุผลที่
เลือกใชบริการของธนาคารออมสินนอยท่ีสุด คือ ประกันภัย มีจํานวน  4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญที่ไมเลือกใชบริการดานประกันภัยกับธนาคารออมสิน มีจํานวน 396 คน คิดเปนรอยละ 99.00 รองลงมา คือ เช็ค / ดราฟ 
และ ซื้อหนวยลงทุน มีจํานวน 394คน คิดเปนรอยละ 98.50 เทากัน  ในเร่ืองของความถ่ีการใชบริการกับธนาคารออมสินจาก
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูในชวง 5-10 ครั้งตอเดือน มีจํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.30 รองลงมา
ต่ํากวา 5 ครั้งตอเดือน มีจํานวน 152 คน คิดเปน รอยละ 38.00 และความถ่ีที่มาใชบริการนอยที่สุด คือ มากกวา 15 ครั้งตอ
เดือน มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00  ในเร่ืองของทานใชบริการวันใดมากมี่สุดกับธนาคารออมสินจากการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด พบวา ไมแนนอน มีจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.80 มากที่สุด รองลงมาคือ วันจันทร มี
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และวันท่ีมาใชบริการนอยที่สุด คือทุกวันมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.80 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมของดานสถานที่จาก
การวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.31 ) พิจารณาเปนรายขอพบวาทุก
รายการขออยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน โดยท่ีความเหมาะสมของสถานท่ีจอดรถ (  = 4.38 ) มีความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมาเปนบรรยากาศของการใหบริการในธนาคาร (  = 4.35 ) ความปลอดภัยของสถานท่ีใหบริการ (  = 4.31 )ความ
เพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ (  = 4.30 )  และมีปายแนะนําข้ันตอนการใชบริการชัดเจน (  = 4.22 )  ตามลําดับ 
ในขณะท่ีภาพรวมของดานการใชบริการจากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  = 
4.22 ) พิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดในมีการโฆษณาใหบริการตามสื่อตางๆ (  = 4.37 ) 
การเพิ่มดอกเบ้ียเงินฝาก รองลงมาเปนการมีผลิตภัณฑทางการเงินที่ปลอดภาษี ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดดวย
เชนกัน (  = 4.33 ) และผูรับบริการยังมีความพึงพอใจดานชวงเวลาเปด-ปดทําการมีความเหมาะสม ซึ่งมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.32 ) มีการสงเสริมการบริการดานตางๆ เชน การลดดอกเบี้ยเงินกู การใหบริการตามลําดับข้ันตอนมี
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ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  (  = 4.32 )  ดานการดูแลเอาใจใสเต็มใจในการใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.23) ดานการใหความชวยเหลือแนะนําตอบขอสงสัยมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.12 ) คาธรรมเนียม
ใหบริการถูกมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.06 )  และอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 
4.03 )  ตามลําดับ สวนในภาพรวมของดานผลิตภัณฑทางการเงิน พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (  
= 4.24 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายการอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยท่ีมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑทาง
การเงินเกี่ยวกับสลากออมสิน (  = 4.27 ) รองลงมาเปนเงินฝากผูสูงอายุ (  = 4.26 )  บัตรของธนาคาร เชน บัตรเงินสด 
บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม (  = 4.25 ) สินเช่ือผูสูงอายุ (  = 4.24 ) เงินฝาก เชน เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจํา เงินฝาก
ประจําพิเศษ  (  = 4.23 ) สินเช่ือบุคคลและนโยบายรัฐ (  = 4.23 )  และบริการการเงินทางออนไลน (  = 4.21 ) 
ตามลําดับ สุดทายดานพนักงาน ในภาพรวมของดานพนักงานจากการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.26 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายการอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยท่ีมีความพึง
พอใจดานจํานวนพนักงานมีอยางเพียงพอในการใหบริการ (  = 4.33 ) มากที่สุด รองลงมาเปนดานกริยา มารยาทของ
พนักงาน (  = 4.28 ) พนักงานมีความรูความสามารถ (  = 4.28 ) และบริการรวดเร็ว  (  = 4.17 ) ตามลําดับ 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการธนาคารออมสิน พบวาอายุมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารออมสินดานความเช่ือมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย การมีผูแนะนํามาใชบริการ 
ความถี่การใชบริการธนาคารและประเภทบริการดานฝาก –ถอน บัตรเอทีเอ็ม เช็ค/ดราฟ การซื้อหนวยลงทุนและสินเช่ือหรือ
กูยืม สวนสถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารออมสินดานระยะเวลาในการรับบริการ ความรวดเร็ว
ในการใหบริการ และความถี่การใชบริการธนาคาร ในปจจัยดานระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการ
ธนาคารออมสินดานระยะเวลาในการรับบริการ ความเชื่อมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคาร
สามารถตอบสนองความตองการได ความประทับใจในการบริการ พนักงานสามารถตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจนและวันในการ
เลือกใชบริการ ในขณะท่ีปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารออมสินดานระยะเวลาในการรับ
บริการ บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคารสามารถตอบสนองความตองการได ประเภทบริการดาน สลากออมสิน เช็ค/ดราฟ 
ความถี่การใชบริการธนาคารและวันในการเลือกใชบริการ สวนปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการ
ธนาคารออมสินดานระยะเวลาในการรับบริการ ความเชื่อมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคาร
สามารถตอบสนองความตองการได คาบริการ/คาธรรมเนียม การมีผูแนะนํามาใชบริการ และประเภทบริการดานการโอนเงิน 
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เช็ค/ดราฟ การซื้อหนวยลงทุนและสินเช่ือหรือกูยืม ในปจจัยดานรายจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน
การใชบริการธนาคารออมสินดานระยะเวลาในการรับบริการ บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคารสามารถตอบสนองความ
ตองการได ความประทับใจในการบริการ บริการ พนักงานสามารถตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน ผลตอบแทนเหมาะสม 
คาบริการ/คาธรรมเนียม การมีผูแนะนํามาใชบริการ และประเภทบริการดานการโอนเงิน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต/บัตรเดบิต 
สลากออมสิน เช็ค/ดราฟ ประกันภัย การซือ้หนวยลงทุนและสินเช่ือหรือกูยืม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสิน พบวา เพศมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูรับบริการธนาคารออมสินดานพนักงาน อายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสินดาน
สถานท่ี สถานภาพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสินดานสถานที่ อาชีพมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสินดานพนักงาน และรายไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออม
สินดานสถานท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 จากการวิเคราะหการออมเงินของกลุมตัวอยาง พบวา ปริมาณเงินออมน้ันข้ึนอยูกับรายไดและรายจายของกลุม
ตัวอยาง ในสวนของความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารออมสิน ปริมาณเงินออมมีความสัมพันธกับดาน
ระยะเวลาในการรับบริการ ความเช่ือมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคารตอบสนองความ
ตองการได ความรวดเร็วในการใหบริการ ผลตอบแทนเหมาะสม การมีผูแนะนํามาใชบริการ ความถี่การใชบริการธนาคาร และ
ประเภทการรับบริการดานโอนเงิน และบัตรเอทีเอ็ม ในขณะท่ีปริมาณเงินออมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการ
ธนาคารออมสินดานพนักงานเทานั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
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การศึกษาดานพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการกับธนาคารออมสินเปน
ระยะเวลา  3 - 6 เดือน โดยเหตุผลที่เลอืกใชบริการกับธนาคารออมสินคือบริการหรือผลิตภัณฑของธนาคารสามารถตอบสนอง
ความตองการได สวนประเภทในการรับบริการคือการฝาก - ถอน และจะเลือกใชบริการของธนาคารออมสินนอยที่สุด คือ 
ประกันภัย ดานความถี่การใชบริการกับธนาคารออมสินจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยูในชวง 5-10 ครั้ง
ตอเดือน และวันในการใชบริการวันใดมากที่สุดคือไมไดเลือกวันที่แนนอน และวันจันทร ในดานความพึงพอใจของผูที่มาใช
บริการธนาคารออมสิน จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูดานสถานที่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของสมศักดิ์ ภูงามและคณะ (2552) รองลงมาเปนดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑทางการเงิน และดาน
การใชบริการ  ขณะที่ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของผูรับบริการธนาคารออมสิน พบวาอายุ อาชีพ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของวิทยา อินทรพิมล (2558) สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และรายจายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
ใชบริการธนาคารออมสิน สวนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสิน  พบวา เพศและอาชีพมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสินดานพนักงาน สวนอายุ สถานภาพและรายไดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการธนาคารออมสนิดานสถานท่ี ในสวนของการออมเงินของกลุมตัวอยาง พบวา ปริมาณเงินออมน้ัน
ขึ้นอยูกับรายไดและรายจาย ในสวนของความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบริการธนาคารออมสิน ปริมาณเงินออมมี
ความสัมพันธกับดานระยะเวลาในการรับบริการ ความเชื่อมั่นในช่ือเสียงและความปลอดภัย บริการหรือผลิตภัณฑของธนาคาร
ตอบสนองความตองการได ความรวดเร็วในการใหบริการ ผลตอบแทนเหมาะสม การมีผูแนะนํามาใชบริการ ความถี่การใช
บริการธนาคาร และประเภทการรับบริการดานโอนเงิน และบัตรเอทีเอ็ม ในขณะท่ีปริมาณเงินออมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการใชบริการธนาคารออมสินดานพนักงานเทานั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
ควรจะมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและการใชบริการในธนาคารประเภทอ่ืนท่ีชวยสนับสนุนทําในเกิดสมรรถนะ

ในการออมและทําการเปรียบเทียบเพื่อหาคุณภาพในการใหบริการท่ีมีผลตอการออมของภาคครัวเรือน 
6.2 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
ภาครัฐควรเพ่ิมนโยบายดานการออมและรวมมือกับภาคการเงินเพื่อใหภาคครัวเรือนมีนิสัยรักการออมท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการบริการของธนาคารออมสินนั้น อยูในระดับที่สูง ควรจะรักษาระดับคุณภาพในการใหบริการและมี
ผลิตภัณฑทางการเงินที่เหมาะสมเชนนี้ตอไป เพื่อจูงใจใหภาคครัวเรือนมีการออมเงินมากขึ้นจากผลของความสะดวกสบาย
และความพึงพอใจในการรับบริการทางการเงินอีกดวย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาท่ีมาใชบริการในดานการขอสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูมาใชบริการในการขอสินเชื่อของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ลูกคาที่มาใชบริการดานสินเช่ือของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 61.80 สวนใหญจะอยูในชวงอายุ 41 
– 60 ป ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามจะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา คิดเปนรอยละ
42.30 อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอาชีพเกษตรกร/องคกรเกษตรกร คิดเปนรอยละ 48.80  รายไดตอเดือน
ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายไดอยูที่ 1 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 และจํานวนสมาชิกในครอบครัวของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูที่ 4 – 6 คน คิดเปนรอยละ 67.50 ในสวนของพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ทราบขาวสารน้ันจะ
เปนลูกคาเกา ใชเวลาในการติดตอขอสินเช่ืออยูในชวงเวลา ครึ่งช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมง มาใชบริการจํานวน 2 คร้ัง/เดือน 
วัตถุประสงคในการกูเงินสินเช่ือเพื่อ ลงทุนประกอบอาชีพ  ประเภทสินเช่ือเพื่อการเกษตร และมีจํานวนเงินขอกูอยูในชาง 
100,000 – 300,000 บาท ตอมาระดับความพึงพอใจลูกคาที่มาใชบริการในการขอสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดสุพรรณบุรีโดยในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานไดทั้ง 7 
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานชองทางการใหบริการ  ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
การใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการขอสินเช่ือ และดานลักษณะทางกายภาพ พบวามีระดับความพึงพอใจอยูระดับ
มากเชนเดียวกัน สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการดาน
สินเช่ือของกลุมลูกคา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ดานสินเช่ือ ไดแก ระยะเวลาการรับบริการ การรับขอมูลขาวสาร จํานวนครั้งใชบริการ วัตถุประสงคในการขอกู ประเภทของ
สินเช่ือ และจํานวนเงินที่กู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสวนการวิเคราะหความสัมพันธกับความพึงพอใจนั้นพบวา อาชีพมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใหบริการสินเช่ือในดานภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ สินเช่ือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
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The Factors Affecting the Decision of Customers in Loan by Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives in Suphan Buri Province 

Niramol Seedee1* , Natthawan Seanghiran1, Wanlapa Klinkesorn1, 
and Suprawee Sirinukulwattana2 

 Faculty of Management Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
*natthawan999@gmail.com

Abstract 

The purpose of this research study is to study the behavior of customers in requesting loans 
from the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in Suphan Buri province, and to 
analysis the factors affecting the customers' decision in loans by the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) in Suphan Buri province by using questionnaire. The populations are customers who 
use the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) in Suphan Buri Province approximately 
at 400 samples. The results of this research found that there were male approximately 61.80 percent, 
age range between 41-60 years, and the educational level among the lower / upper secondary / 
equivalent level around 42.30 percent. Besides, the most of occupation, range of monthly income and 
the number of family members were a farmer / farmer organization about 48.80 percent, income 
between 1 - 30,000 baht or 45.00 percent, and family members 4 - 6 merely at 67.50 percent 
respectively. In the behavior of customers in requesting loans from the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives (BAAC), the news were recognized by the old status customers of the bank, the 
most spent the time to contact for a loan is between half an hour - 1 hour and twice a month. The 
purpose of the loan is to investment for their agriculture. The amount of the loan is in the range of 
100,000 - 300,000 baht. For the satisfaction level of customers for requesting loans from the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), in overall, the satisfaction is at a high level when 
considering in each of 7 aspects, namely the product Interest rates and fees, the channel of service, the 
marketing promotion, the services of officer, the loan application process and the physical aspects. As 
for the results of the relationship between personal factors and behavior of customer groups found that
gender, age, education level, occupation, and monthly income affect to the behavior of customer in 
part of the time spending, the receiving news, the number of times to use the service, the purpose of the 
loan, the loan type and the amount of the loan. In perspective satisfaction, the occupation has a 
statistically significant relationship with the satisfaction of the loan services with statistics at the 
significant level of 0.05. 

Keywords: Decision of Customers, Provided Loan, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, 
Suphan Buri province 
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1. บทนํา

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิปญญาในการทําการเกษตรท่ีสั่งสม
มาอยางยาวนาน ทําใหประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก ในการพัฒนาในเกษตรกรรม
ของประเทศนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือสรางรายไดที่มั่นคงใหแกประชากรที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและเปนสันหลังของ
ชาติในการผลิตอาหารเพื่อกระจายใหแกประเทศและโลก จึงจําเปนตองมีการพัฒนาสาขาการเกษตรใหเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
นอกจาก ที่ดิน แรงงาน และปจจัยการผลิตอื่น ๆ แลว อีกหน่ึงปจจัยการผลิตที่สําคัญก็คือ ทุน ในการทําเกษตร เน่ืองจาก
เกษตรกรของไทยมักมีปญหาดานเงินทุนและการเขาถึงโอกาสในการขอสินเช่ือ ซึ่งเปนสาเหตุหลักตอการพัฒนาและการทํา
เกษตร การขาดแคลนเงินทุนจะสงผลใหมีการกูยืมเงินนอกระบบ ซึ่งในท่ีสุดก็จะสงผลให เกิดปญหาดานการชดใชหนี้สินและ
การออมของเกษตรกรจะอยูระดับที่ต่ําจากการกระทําดังกลาวอีกดวย เกษตรกรจึงจําเปนตองมีการอาศัยสินเช่ือในระบบใน
การเกษตร (วรทัศน วัชรวสี,2533) เพื่อใหสามารถดําเนินการเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญในเรื่องดังกลาวจงึไดมีการพยายามแกไขปญหา โดยการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตรเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) เปนองคกรเดียวของประเทศไทยท่ีสงเสริมระบบการใหสินเช่ือแกเกษตรกรโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหดีขึ้นในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) เปนธนาคารที่ไดตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรม
ของประเทศ โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงคในการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับ  

เกษตรกรรม เพ่ือเพิ่มรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร โดยใหเงินกูแก
เกษตรกรรายคน และรายสถาบันเกษตรกรในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ํา และเกษตรกรสามารถกูไดโดยไมจําเปนตองมีหลักประกัน
โดยในระยะแรกไดมีการใหสินเช่ือตามนโยบายของรัฐและเปนแกนนําใหแกธนาคารพาณิชยอื่นดวยตามนโยบายการเงินที่ได
กําหนดเกณฑการใหสินเช่ือสูชนบทในอัตรารอยละ 10 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2562) โดยรูปแบบ
ของการใหสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)จะมีลักษณะที่แตกตางจากธนาคารพาณิชยอื่น ๆ 
อยูหลายประการ เชน ในกรณีการใหสินเช่ือเพื่อการเกษตรประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกันในการเกษตรจากนโยบายของรัฐบาล
ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากใหมีความเขมแข็ง โดยการเสริมสรางโอกาสใหชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนมาก
ขึ้น สงเสริมกิจกรรมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตในทองถ่ิน 
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพ่ิมรายไดควบคูไปกับการลดคาใชจายของเกษตรกรอีกดวย นอกจากน้ีธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ไดปรับปรุงประสิทธิของพนักงานและองคกรเพ่ือเปนธนาคารพัฒนาชนบท ไดมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพในเชิงรุก ท้ังทางดานการบริหารและการปฏิบัติการในทุก ๆ ดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีอยางม่ังคงและย่ังยืนของสังคม โดยเฉพาะสังคมในชนบท เพื่อใหเกษตรกรซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของ
ประเทศใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงพาตนเองดวยโครงการพัฒนาตาง ๆ (ประภัสสร ธนะโสธร 
,2549) 

ซึ่งเกษตรกรของไทยเปรียบเสมือนผูผลิตอาหารใหแกโลก เพื่อใหคนทั้งโลกมีอาหารที่เพียงพอ จึงทําให ผูทําวิจัยได
เลือกทําหัวขอวิจัยนีเ้นื่องจากเห็นวาเงินทุนเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกคามาใชบริการเปนจํานวนมากและเปนพื้นที่ทําการเกษตรท่ีสําคัญ นั่นก็คือ
การปลูกขาว ดังน้ัน เพ่ือใหการบริการการใหสินเช่ือเปนตนแบบในการบริการดานสินเช่ือเพื่อการเกษตรกรรม จึงตองการ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมในการขอสินเช่ือของกลุมลูกคา เพื่อที่จะไดทราบถึงปญหาในการขอสินเช่ือ และตองการ
ศึกษาถึงความพึงพอใจในการขอสินเช่ือ เพื่อนํามาเปนแนวทางปรับปรุงและแกไขใหผูมาใชบริการเกิดความประทับใจในการ
ใหบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) อีกทั้งยังสามารถจัดหารูปแบบผลิตภัณฑทางการเงินที่
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเกษตรกรไดอีกดวย 
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2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคาที่มาใชบริการในดานการขอสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร(ธ.ก.ส.) 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูมาใชบริการในการขอสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)  

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรคือกลุมลูกคาผูขอสินเช่ือที่มาใชบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน

จังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวนเฉลี่ย 219,000 คน ขอมูลจากฝายบัญชีของธนาคารสํารวจเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของกลุมลูกคาผูขอสินเช่ือท่ีมาใชบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้จะสุมตัวอยางจากกลุมลูกคาผูขอสินเช่ือท่ีมาใชบริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีจํานวนเฉลี่ย 219 ,000 คน โดยการคํานวณขนาดดกลุมตัวอยางจากการ
คํานวณจากสูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และกําหนดระดับความเช่ือมั่น
ไวท่ี 95% เปนจํานวน 400 คน ซึ่งการเก็บขอมูลตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
เปนการสุมตัวอยางโดยเร่ิมสุมจากกลุมตัวอยางในข้ันที่ 1 จะเลือกผูตอบแบบสอบถามแบบเจาะจงเฉพาะผูใชบริการดาน
สินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี และขั้นที่ 2 เมื่อไดกลุมตัวอยางดาน
สินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยก็จะเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุม
ตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การวิจัยครั้งน้ีจะใชเคร่ืองมือวิจัยที่เปนแบบสอบถามทั้งปลายเปดและปลายปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 

สวน ไดแก สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการสินเช่ือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี สวนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการรับบริการสินเช่ือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) และสวนท่ี 4 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็น  

การหาคุณภาพเครื่องมือ กระทําโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามดวยการใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการเงินการธนาคารและเศรษฐศาสตร จํานวน 3 ทาน เปนผูประเมิน
แบบสอบถามดานความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา ความครบถวน ความสอดคลองของเน้ือหาและความชัดเจนของภาษา 
จากนั้นนํามาการวิเคราะหคา IOC (Index of Item Objective Congruence) และวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม และนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง กอนจะทดลองเก็บจากกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ตัวอยาง และวิเคราะหผล 
นําเสนอแกผูทรงวุฒิเพื่อทําการปรับแกไขครั้งสุดทายกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เปนขอมูล

ที่ไดจากการศึกษาเอกสารรายงานการดําเนินงาน เอกสารดานสินเช่ือ ทฤษฎีเกี่ยวกับสินเช่ือ ขอมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การเกษตรของไทย เอกสารที่เกี่ยวของจากสื่อออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
จะจะเก็บขอมูลโดยที่ผูทําวิจัยจะใชเปนการเก็บขอมูลดวยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชวิธีการ เก็บแบบสอบถาม
และนําขอมูลที่ไดมาอธิบายขอมูลสวนบุคคล โดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  และทําการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจขอสินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทดสอบไคสแคว (Chi-Square Test) 
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4. ผลการวิจัย 

จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดานขอมูลสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายคิดเปน
รอยละ 61.80 สวนใหญจะอยูในชวงอายุ 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาจะอยูในชวงอายุ 21 – 40 ป คิดเปน
รอยละ 29.50 สวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามจะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา คิดเปน
รอยละ 42.30 รองลงมาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.80 อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอาชีพ
เกษตรกร/องคกรเกษตรกร คิดเปนรอยละ 48.80 รองลงมาจะมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 21.30 รายไดตอเดือนของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญจะมีรายไดอยูที่ 1 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาจะมีรายไดอยูที่ 30,001 – 50,000 
บาท คิดเปนรอยละ 42.80 และจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูที่ 4 – 6 คน คิดเปนรอยละ 
67.50 รองลงมาจะอยูท่ี 1 – 3 คน คิดเปนรอยละ 28.30 

การศึกษาดานพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส) จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ทราบขาวสารน้ันจะเปนลูกคาเกา มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 
รองลงมาจะทราบขอมูลขาวสารจากส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 และอันดับสุดทายคือ
ไมเคยทราบขอมูลขาวสาร มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ในเรื่องของระยะเวลาในการมาติดตอขอสินเช่ือนั้นจาก
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใชเวลาในการติดตอขอสินเช่ืออยูในชวงเวลา ครึ่งช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมง มีจํานวน 285 คน 
คิดเปนรอยละ 71.30 รองลงมาคือมากกวา 1 ช่ัวโมง มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.20 และ ไมเกิน 30 นาที มีจํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 ในเรื่องของจํานวนคร้ังที่มาใชบริการสินเช่ือจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมาใช
บริการจํานวน 2 ครั้ง/เดือน มีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมา มากกวา 2 ครั้ง/เดือน มีจํานวน 138 คน คิด
เปนรอยละ 34.50 และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ ครั้งแรก มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ตอมาในเร่ืองของ
วัตถุประสงคในการกูเงินสินเชื่อจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการกูเงินสินเชื่อเพื่อ ลงทุนประกอบ
อาชีพ มีจํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาเพื่อเปนเงินทุนในการคาขาย มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.00 
และวัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด คือ อื่น ๆ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตอมาประเภทของสินเช่ือจาก
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร มีจํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมา
สินเช่ือบัตรเครดิต มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.00 และประเภทของสินเช่ือที่ผูตอบแบบสอบถามตอบนอยที่สุด คือ 
สินเช่ือรถ มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 และจํานวนเงินที่ขอกูจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
จาํนวนเงินขอกูอยูในชาง 100,000 – 300,000 บาท มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมาอยูในชวง 300,001 – 

500,000 บาท มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50  ซึ่งจากขอมูลขางตนผูวิจยัไดทําการหาคาเฉลี่ย ( ) ของจํานวนเงินท่ี
กู จะอยูที่ 494,512.50 บาท 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส) จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑในภาพรวมของดานผลิตภัณฑจากการวิเคราะหพบวา กลุม
ลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.49) พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมากเชนเดียวกัน
โดยที่ความมีช่ือเสียงของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี (  = 4.67) วงเงินใหกูสูง
เพียงพอตอความตองการ (  = 4.45) เง่ือนไขในการขอกูชัดเจน เขาใจงายงาย (  = 4.44) และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑดานสินเช่ือ (  = 4.41) ในภาพรวมของดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคา
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอก็พบวา คาปรับชําระหนี้ลาชาต่ํา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57) อัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.40) และฟรีคาธรรมเนียม มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.28) ในภาพรวมดานชองทางการใหบริการ จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยาง
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.12) พิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมากเชนเดียวกันโดย สถานท่ีตั้ง
ของธนาคารใกลแหลงชุมชน (  = 4.36) การเดินทางมาธนาคารสะดวก (  = 4.25) บริการสินเช่ือถึงลูกคาโดยตรง (  = 

4.20) และสถานที่จอดรถเพียงพอ (  = 3.66)  ในภาพรวมดานการสงเสริมการตลาด จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคา
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.32) พิจารณาเปนรายขอระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการสินเช่ือ
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ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญมีความพึงพอใจอยูระดับมาก
เชนเดียวกันโดย การขายทางตรงโดยเจาะกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกร (  = 4.35) ปายประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเช่ือของ
ธนาคาร (  = 4.34) การใหขาวและประชาสัมพันธผานลูกคาที่เปนตัวกลางหรือผานลูกคารายใหญ (  = 4.33) การใหขอมูล
ขาวสารธนาคารผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ ใบปลิว วิทยุ อินเตอรเน็ต ทีวี (  = 4.32) และการแจกแจงของกํานัล และของท่ี
ระลึกจากธนาคาร (  = 4.29) ในภาพรวมดานการใหบริการของพนักงาน จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอก็พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันโดย 
มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการ (  = 4.43) พนักงานมีจรรยาบรรณ และความซ่ือสัตย (  = 4.39) พนักงานมี
ความรู สามารถแนะนําขอมูลบริการ แกลูกคาไดเปนอยางดี ชัดเจน เขาใจงาย (  = 4.37) พนักงานมีความกระตือรือรน เอา
ใจใสลูกคา และพรอมใหบริการ (  = 4.37) และพนักงานมีมารยาทดี มีความเปนกันเอง (  = 4.35) ในภาพรวมดาน
กระบวนการขอสินเชื่อ จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.36) พิจารณาเปน
รายขอเมื่อพิจารณาเปนรายขอก็พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันโดย แบบฟอรมคําขอสินเช่ืออาน
เขาใจงาย (  = 4.43) ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือมีความเหมาะสม (  = 4.38) เอกสารประกอบการขอสินเช่ือไมยุงยาก 
ซับซอน (  = 4.35) และการใหบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว (  = 4.31) และในภาพรวมดานลักษณะทางกายภาพ จาก
การวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(  = 4.39) พิจารณาเปนรายขอเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอก็พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันโดย เครื่องมือเครื่องใชมีความทันสมัย (  = 4.43) มีสถานที่ที่
จัดใหลูกคารอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย (  = 4.40) พื้นที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม กวางขวาง (  = 4.38) 
และแสงสวาง ความเย็น เครื่องปรับอากาศภายในธนาคาร (  = 4.37) 

จากการวิเคราะหปจจัยเพศมีความสัมพันธกับปจจัยดานระยะเวลาเขารับบริการของทางธนาคารเพียงอยางเดียว 
ในขณะท่ีอายุมีความสัมพันธกับปจจัยทางดานพฤติกรรมการใชบริการท้ังทางดานการรับขอมูลขาวสาร ระยะเวลารับบริการ 
จํานวนครั้งใชบริการ วัตถุประสงคในการกู ประเภทของสินเช่ือ จํานวนเงินที่กู เชนเดียวกับอาชีพ สวนระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับปจจัยทางดานการรับขอมูลขาวสารจํานวนคร้ังใชบริการ วัตถุประสงคในการกู ประเภทของสินเช่ือ จํานวนเงิน
ที่กู และรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับปจจัยทางดานการรับขอมูลขาวสาร ระยะเวลารับบริการ จํานวนครั้งใชบริการ 
วัตถุประสงคในการกู และจํานวนเงินที่กู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
บริการสินเช่ือ พบวาเพศไมมีความสัมพันธใด ๆ ความพึงพอใจในการใหบริการสินเช่ือ ในขณะท่ีอายุมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการใหบริการสินเช่ือในดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการ
ของพนักงาน ดานกระบวนการขอสินเชื่อ ดานลักษณะทางกายภาพ ตอมาอาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการใหบริการสินเช่ือในดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานชองทางการใหบริการ ดานสงเสริม
การตลาด ดานการใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการขอสินเช่ือ ดานลักษณะทางกายภาพ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธของความพึงพอใจในการใหบริการสินเช่ือในดานดานผลติภัณฑ อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานสงเสริมการตลาด และดานการใหบริการของพนักงานอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

5. สรปุผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย สวนใหญจะอยูในชวงอายุ 41 – 60 ป สวนระดับการศึกษาของผูตอบ

แบบสอบถามจะอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอาชีพ
เกษตรกร/องคกรเกษตรกร รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายไดอยูที่ 1 - 30,000 บาท ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของธารินี เหล็กกลา (2558) และจํานวนสมาชิกในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูที่ 4 – 6 
คน  

การศึกษาดานพฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส) จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่ทราบขาวสารน้ันจะเปนลูกคาเกา ในเร่ืองของระยะเวลาในการมาติดตอขอ
สินเช่ือนั้นจะอยูในชวงเวลา ครึ่งช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมง ในเร่ืองของจํานวนครั้งที่มาใชบริการสินเช่ือจะอยูที่จํานวน 2 ครั้ง/เดือน 
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ตอมาในเร่ืองของวัตถุประสงคในการกูเงินสินเช่ือสวนใหญกูยืมเพ่ือลงทุนประกอบ ตอมาประเภทของสินเช่ือจากการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร รองลงมาสินเช่ือบัตรเครดิต และประเภทของสินเช่ือที่ผูตอบ
แบบสอบถามตอบนอยที่สุด คือ สินเช่ือรถ และจํานวนเงินที่ขอกูจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวน
เงินขอกูอยูในชาง 100,000 – 300,000 บาท รองลงมาอยูในชวง 300,001 – 500,000 บาท ซึ่งจากขอมูลขางตนผูวิจัยไดทํา
การหาคาเฉลี่ยของจํานวนเงินท่ีกู จะอยูที่ 494,512.50 บาท 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส) จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑในภาพรวมของดานผลิตภัณฑจากการวิเคราะหพบวา กลุม
ลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในภาพรวมของดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม จากการวิเคราะหพบวา 
กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในภาพรวมดานชองทางการใหบริการ จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคา
ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในภาพรวมดานการสงเสริมการตลาด จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ในภาพรวมดานการใหบริการของพนักงาน จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ในภาพรวมดานกระบวนการขอสนิเช่ือ จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก และในภาพรวมดานลักษณะทางกายภาพ จากการวิเคราะหพบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของสมศักดิ์ ภูงาม และคณะ (2552) 

จากการวิเคราะหปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธการตัดสินใจในการ
ขอสินเช่ือในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของธีรเจต รุงเรืองอยูเย็นและประสิทธ์ิ มะหะหมัด (N.A.) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัย
ที่สงผลตอการใชบริการสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ (กลุมขาราชการครู) กรณีศึกษาสํานักพหลโยธิน ธนาคารออมสิน สวน
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริการสินเช่ือ คือ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 
6. ขอเสนอแนะ 
 6.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
 ควรจะมีการศึกษาถึงการเปรียบเทียบกลุมลูกคาท่ีตางภูมิภาค เนื่องจากการทําเกษตรกรรมของแตละภูมิภาคมีความ
แตกตางกันในดานของผลผลิต จึงควรศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อใหธนาคารสามารถจัดหาผลิตภัณฑและนโยบายตางๆที่
เหมาะสมกับกลุมลูกคาในแตละพ้ืนที่ได และควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของการนําสินเช่ือประเภทตางๆไปใชในการทํา
เกษตรกรรม 
 6.2 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 ภาครัฐควรสนับสนุนใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณจัดหาผลิตภัณฑทางการเงินที่ตอบสนองความตองการ
ของเกษตรกรของไทยใหไดมากท่ีสุด เพื่อใหเกษตรกรมีความสะดวกสบายและสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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จังหวัดปทุม านีเปนจังหวัดที่มี ลิตภั มวลรวมจังหวัด ross rovinci l ro uct เปนอันดับ 6 อง
ประเทศ ในป พ ศ 2560 จังหวัดปทุม านีมีประชากรราว 1 1 ลานคน ดยมี รงงานรวมกวา 000 แหง ่งอุตสาหกรรมสวน
ให อย งตะวันออก ในเ ต อาเภอคลองหลวง อาเภอเมือง อาเภอ ั บุรี และอาเภอลาลกกา สวนพ้ืนท่ีการเก ตรจะเปน
อาเภอหนองเสือ สวน งตะวันตกจะเปนอุตสาหกรรม นาดกลางและ นาดเลก รวมไป งท่ีอยอาศัย ท้ังน้ีจังหวัดปทุม านียัง
เปนเมือง องการศก า ท่ีมีส านศก ามากกวา 10 แหง เชน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย รรมศาสตร ศนยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศนยรังสิต มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคล ั บุรี สานักงานส ิติจังหวัดปทุม านี 2561 สง ล
ประชาชนท่ีอยในเ ตเมืองตองใชร ในการเดินทางมาเรียน มาทางาน ทาใหความตองการใชร ยนตกมีจานวนมากดวยเชนกัน

อมลจากกรมการ นสงทางบกพบวา ในชวงป พ ศ 255 - 2561 จานวนร ยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน คน และ
ร ยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนสะสมในปทุม านี มีจานวนเพ่ิม ้นอยางตอเน่ือง ดยมีจานวนเพ่ิม ้นจาก 5 160 คัน
ในป พ ศ 255 เปน 62 2 2 คัน ในป พ ศ 2561 ่ ง มีอัตราการเปล่ียนแปลงเพ่ิม ้นอยในชวงรอยละ 2 9 -

ดังนั้นจะเหนไดวาการเพ่ิม ้น องปริมา ร ยนตน้ัน เปนการแสดงใหเหนวาความตองการ องร ยนตในจังหวัด
ปทุม านีเพ่ิม ้นทุกป และดวยร ยนตมีราคาคอน างสง ทาใหประชาชนไมสามาร ื้อดวยเงินสดได จงมีความจาเปนท่ีตองใช
บริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต สง ลใหส าบันการเงินท่ีใหบริการทางดานสินเช่ือเชา ื้อร ยนตเกิดภาวะการแ ง ันทางดาน
การตลาดใน ุรกิจสินเชื่อเชา ื้อร ยนต มีการปรับกลยุท ทางการตลาด อาทิ การลดอัตราดอกเบ้ีย การลดเงินดาวน การให
คาปรก าทางดานสินเชื่อ ความยาก - งายในการอนุมัติสินเช่ือ เพื่อให บริ ภคเลือกใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนตกับส าบัน
การเงิน องตนเอง ดย นาคารทิส ก จากัด มหาชน เปนหน่งในส าบันการเงินท่ีใหบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต

อมลจาก นาคารทิส ก จากัด มหาชน สานักงานให พบวา ยอดอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนต อง นาคารทิส ก
จากัด มหาชน สา ารังสิต ในป พ ศ 255 มียอดอนุมัติสินเช่ือสงสุด จานวน 3 915 สั า คิดเปนอัตรารอยละท่ีเพ่ิม ้น
จากป พ ศ 255 ที่รอยละ 23 5 แตในป พ ศ 2560 มียอดอนุมัติสั าต่าสุด จานวน 2 622 สั า คิดเปนอัตรารอยละท่ี
ลดลงจากป พ ศ 255 ที่รอยละ 33 03 ส้ินป พ ศ 2561 นาคารมียอดอนุมัติสั า จานวน 3 032 สั า คิดเปนอัตรา
รอยละท่ีเพิ่ม ้นจากป พ ศ 2560 ท่ีรอยละ 15 6

จาก อมลดังกลาว างตน จงทาให วิจัยสนใจที่จะศก าพ ติกรรมและการใหความสาคั กับสวนประสมทาง
การตลาด องการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตนั่งสวนบุคคล อง นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านี เพื่อใชใน
การวางแ นกลยุท และพั นาการดาเนินงานดานการใหบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตนั่งสวนบุคคล อง นาคารทิส ก จากัด
มหาชน ใหมีประสิท ิภาพยิ่ง ้น เพราะจะเหนไดจาก อมลจากกรมการ นสงทางบก วาจานวนร ยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน
คน และร ยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีจดทะเบียนสะสมในปทุม านี มีจานวนเพิ่ม ้นอยางตอเน่ืองทุกป นาคารควรมี

การศก าความตองการ องลกคาท่ีเปนลกคาปจจุบันเพ่ือรัก าฐาน องลกคาเกาใหกลับมาใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตกับ
นาคารทิส ก จากัด มหาชน อีกคร้ัง รวม งการปรับกลยุท และหลักเก ในการพิจาร าเพื่อใหลกคาใหมเ ามาใชบริการ

สินเช่ือเชา ื้อร ยนตกับ นาคารทิส ก จากัด มหาชน

2 1 เพ่ือศก าพ ติกรรมและการใหระดับความสาคั องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการสินเชื่อเชา
ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล องลกคา นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านี

2 2 เพ่ือศก าความแตกตาง องการใหระดับความสาคั องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการสินเช่ือ
เชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล องลกคา นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านีจาแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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otler 2003 กลาววา สวนประสมทางการตลาด r eting i หมาย ง เคร่ืองมอืทางการตลาดที่กจิการตาง
ใชเพ่ือใหสามาร ตอบสนองความตองการและสรางความพงพอใจใหแกกลุมลกคาเปาหมาย ดยสวนประสมการตลาด
ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีอิท ิพล นมนาวความตองการ ลิตภั  องกิจการ แบงออกเปน กลุม คือ The even s ไดแก
ดาน ลิตภั  ro uct ดานราคา rice ดานชองทางการจัดจาหนาย l ce ดานการสงเสริมการตลาด ro otion
ดานบุคลากร eople ดานลัก ะทางกายภาพ hysic l และดานกระบวนการ rocess

ศิริวรร เสรีรัตน และค ะ 25 6 กลาววา พ ติกรรม อง บริ ภค หมาย ง พ ติกรรมที่ บริ ภคทาการคนหา
การคิด การ ื้อ การใช การประเมิน ล ในสินคาและบริการ ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการ องตัว บริ ภคเอง
การศก าพ ติกรรม บริ ภคจะทาใหสามาร สรางกลยุท ทางการตลาดท่ีตอบสนองตอความพงพอใจ อง บริ ภคและคนหา
ทางแกไ พ ติกรรมในการตัดสินใจ ื้อสินคาและบริการ อง บริ ภคในสังคมได กตองและสอดคลองกับความสามาร ในการ
ตอบสนอง อง ุรกิจมากย่ิง ้น ท่ีสาคั จะชวยในการพั นาตลาดและพั นา ลิตภั ใหดี ้น การวิเคราะหพ ติกรรม
บริ ภคไดจากการใชคา าม ประการ 6 s และ 1 ่งประกอบดวย ใคร ื้อ ื้ออะไร ื้อที่ไหน ื้อเม่ือไหร ทาไม ื้อ
ื้อใหใคร และ ื้ออยางไร

มีงานวิจัยหลายเร่ืองที่ไดศก า ดยการใชหลักสวนประสมทางการตลาด อาทิ งาน อง นาภร  บุ สุวรร  2561
ไดศก าเรื่องปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนประสมการตลาด s ท่ีมี ลตอการตัดสินใจ ื้อร ยนตนั่งสวน
บุคคล นาดไมเกิน 1 500 ี ี อง บริ ภคในจังหวัดนนทบุรี ดยศก าการใหระดับความสาคั องปจจัยดานสวนประสม
การตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสาคั ดานปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานอยในระดับมาก เรียงตามลาดับดังน้ี
ดาน ลิตภั  ดานราคา ดานชองทางการจัดจาหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลัก ะทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการ ่ง ล การศก าสอดคลองกับการศก า อง ค าพจน ชัยรัตน 2553 ท่ีศก าปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ่งพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี ลตอการตัดสินใจใชบริการเชนเดียวกัน

ในการวิจัยครั้งน้ี วิจัยไดกาหนดกรอบแนวคิด องการวิจัย ดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรคือ ลกคาที่ใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตนั่งสวนบุคคล อง นาคารทิส ก จากัด มหาชน
ในจังหวัดปทุม านี ต้ังแตป พ ศ 255 2561 จานวน 29 916 คน เนื่องจากทราบจานวนประชากรท่ีแนนอน วิจัยจง
กาหนด นาดตัวอยาง ดยใชสตร อง ne 19 3 ดังน้ี




n 21 e
เมื่อ คือ นาด องกลุมตัวอยาง คือ จานวนประชากร ลกคาท่ีอนุมัติสั า ่งอางอิง อมล ายพั นา ุรกิจ

สินเชื่อ นาคารทิส ก สานักงานให สาทร ต้ังแตป พ ศ 255 2561 จานวน 29 961 คน และ คือ คาความ
คลาดเคลื่อนในการสุมท่ียอมรับไดคือ 0 05 จากการคานว ได นาดตัวอยางเทากับ 395 ตัวอยาง ท้ังน้ีไดเกบ อมลเพ่ิมเติม
อีกจานวนหน่ง ดยกลุมตัวอยางเปนลกคาปจจุบันที่เปนบุคคล รรมดาที่ยังใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล อง
นาคารทิส ก ในเ ตพื้นที่จังหวัดปทุม านี ต้ังแตป พ ศ 255 - 2561 จานวน 00 ตัวอยาง และเกบรวบรวม อมล ดยใช

แบบสอบ ามออนไลน านทาง oogle Docs เน่ืองจากเปนชองทางท่ีสามาร เ า งและครอบคลุมกลุมตวัอยางไดมากท่ีสุด
แบบสอบ ามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 อมลท่ัวไป อง ตอบแบบสอบ าม สวนท่ี 2 อมลพ ตกิรรม

องลกคาในการใชบรกิารสนิเชือ่เชา ือ้ร ยนต นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านี และสวนท่ี 3 สวนประสมทางการ
ตลาดท่ี ลตอพ ตกิรรมการใชบรกิารสินเช่ือเชา ือ้ร ยนตน่ังสวนบุคคล องลกคา นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจงัหวัดปทุม านี

ในการวิเคราะหใชคาความ ี่ คาเ ลี่ย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว -test ท่ีระดับนัยสาคั 0 05

1508



The 12th tion l c e ic on erence
hon tho h t niversity | hon tho | Th il n | 9 - 10 uly 2020

6 | ing s hilosophy n ese rch or i e l nce in Disruptive Technology r

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย วิจัยไดนาแบบสอบ ามใหอาจารยท่ีปรก าตรวจสอบและปรับปรุงแกไ ตาม
อเสนอแนะ และไดนาแบบสอบ ามท่ีสราง ้นมาไปทดลองเกบ อมล re-Test จานวน 0 ชุดกับกลุมตัวอยาง และนามา

วิเคราะหความนาเช่ือ ือทางส ิติ เพื่อใหแนใจวาคา ามสามาร ส่ือความหมายไดตรงตามท่ี วิจัยตองการและมีความ
เหมาะสมหรือไม จากน้ันจงนามาทดสอบความเช่ือม่ัน องแบบสอบ าม ดยใชสตรสัมประสิท ิแอล า oe icient องค
รอนบาค ron ch ่ง ดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาตร เก การยอมรับอยท่ีมากกวา หรือเทากับ 0 ้นไป

กลุมตัวอยางท่ีใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตนั่งสวนบุคคล องลกคา
นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านี สวนให เปนเพศชาย 5 25 มีอายุ 31 0 ป มีส านภาพ

สมรส 52 50 มีการศก าระดับปริ าตรีหรือเทียบเทา 5 25 เปนพนักงานเอกชน 6 50 มีรายไดตอเดือนอย
ระหวาง 15 000 30 000 บาท 3 25 และมีภาระหน้ีสินตอเดือนมากกวา 9 000 บาท ้นไป 36 5

กลุมตัวอยางสวนให 55 0 เชา ื้อร ยนตคันแรก
ประเภทร ยนตท่ีใชบริการเปนร ยนตนั่งสวนบุคคล 59 ออกร เพ่ือใชสวนตัว ในครอบครัว 5 ระยะเวลาในการ อน
2 งวด 32 5 ไดรับจานวนวงเงินก ยอดก อยระหวาง 500 001 - 00 000 บาท 3 50 ตัดสินใจดวยตัวเองในการ

เลือกใชบริ ัทท่ีใหบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต 53 อนชาระดัวยตนเองไมมี รวม อนชาระ 69 ใชชองทางชาระคา
งวด านแอปพลิเคชัน นาคารตาง ไมเคย ิดนัดชาระหนี้มากกวา 30 วัน 3 5 และวันชาระคางวดไมมี ลตอ
การ ิดนัดชาระหน้ี 5 50

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางใหระดับความสาคั กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี ลตอการใชบริการ
สินเชื่อเชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล อง นาคารทิส ก จากัด มหาชน ในจังหวัดปทุม านี รวมทั้ง ดาน อยในระดับมาก ดย
ใหความสาคั กับปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด คาเ ลี่ย 3 รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ คาเ ลี่ย 30
ดาน ลิตภั  คาเ ล่ีย 19 ดานลัก ะทางกายภาพ คาเ ล่ีย 00 ดานชองทางการจัดจาหนาย คาเ ล่ีย 3 93
ดานราคา คาเ ลี่ย 3 0 และดานการสงเสริมทางการตลาด คาเ ลี่ย 3 63

คาเ ลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน องระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดท่ีมี ลตอใชบริการสินเช่ือ
เชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล องกลุมตัวอยาง ท้ัง ดาน
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คาเ ล่ีย 1 00 1 9 หมาย ง ระดับความสาคั นอยที่สุด
คาเ ล่ียมากกวา 1 9 - 2 59 หมาย ง ระดับความสาคั นอย
คาเ ล่ียมากกวา 2 59 - 3 39 หมาย ง ระดับความสาคั ปานกลาง
คาเ ล่ียมากกวา 3 39 - 19 หมาย ง ระดับความสาคั มาก
คาเ ล่ียมากกวา 19 -5 00 หมาย ง ระดับความสาคั มากท่ีสุด

จากการสารวจ

จาก
ตารางท่ี 2 พบวา

เพศท่ีแตกตางกัน ใหระดับความสาคั ดานความยากงายในการอนุมัติท่ีแตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางเพศชาย และ
เพศห ิงใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานความยากงายในการอนุมัติมากกวาเพศทางเลือก

อายุที่แตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดาน ยายระยะเวลา อนชาระหนี้คืน และ
ดาน ปร มช่ันเงินดาวนต่าจากดีลเลอร ที่แตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 21 30 ป ใหระดับความสาคั ดาน ยาย
ระยะเวลา อนชาระหน้ีคืน และดาน ปร มชั่นเงินดาวนต่าจากดีลเลอรมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 50 ป ้นไป

ส านภาพท่ีแตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานอัตราคา รรมเนียม นาคาร
ดานชองทางชาระคางวดมีหลายชองทาง ดานความสะดวกในการ อใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนต และดานการ ยาย
ระยะเวลา อนชาระหน้ีคืน ท่ีแตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางที่มีส านภาพ สดใหระดับความสาคั ดานอัตราคา รรมเนียม
นาคารมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีส านภาพสมรส กลุมตัวอยางที่มีส านภาพสมรสใหระดับความสาคั ดานชองทางชาระคา

งวดมีหลายชองทางมากกวากลุมตัวอยางที่มีส านหยาราง หมาย กลุมตัวอยางท่ีมีส านภาพ สดใหระดับความสาคั ดาน
ความสะดวกในการ อใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนตมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีส านภาพหยาราง หมาย และกลุมตัวอยางท่ีมี
ส านภาพ สดใหระดับความสาคั ดานการ ยายระยะเวลา อนชาระหน้ีคืนมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีส านภาพสมรส

ระดับการศก าท่ีแตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานความยากงายในการอนุมัติ
ดานอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือเชา ื้อร ยนต ดานอัตราคา รรมเนียม นาคาร ดานการลดดอกเบ้ียใหลกคาในกร ีปดบั ชีกอน
กาหนด ดานความรวดเรวในการอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนต และดานการมีสา ายอยในแหลงชุมชน ที่แตกตางกัน ดยกลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับการศก าสงกวาปริ าตรีใหระดับความสาคั ดานความยากงายในการอนุมัติ และดานอัตราคา รรมเนียม
นาคารมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศก าต่ากวาปริ าตรี กลุมตัวอยางที่มีระดับการศก าสงกวาปริ าตรีใหระดับ

ความสาคั ดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชา ื้อร ยนต ดานการลดดอกเบ้ียใหลกคาในกร ีปดบั ชีกอนกาหนด และดานความ
รวดเรวในการอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนตมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศก าปริ าตรีหรือเทียบเทา และกลุมตัวอยางที่
มีระดับการศก าปริ าตรีหรือเทียบเทาใหระดับความสาคั ดานการมีสา ายอยในแหลงชุมชนมากกวากลุมตัวอยางท่ีมี
ระดับการศก าสงกวาปริ าตรี

อาชีพท่ีแตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานความรวดเรวในการอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อ
ร ยนต ที่แตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ าราชการ พนักงานวิสาหกิจใหระดับความสาคั ดานความรวดเรวในการ
อนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนตมากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานเอกชน

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานความชานา ในการดาเนิน ุรกิจ
ดานการใหสินเช่ือ อง นาคาร ดานความยากงายในการอนุมัติ ดานอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อเชา ื้อร ยนต ดาน นาคารต้ังอยใน
พื้นท่ีที่สะดวกในการติดตอและใชบริการ ดานจานวนสา ามากพอที่ใหบริการ ดานความสะดวกในการ อใชบริการสินเช่ือเชา
ื้อร ยนต ดานการลดดอกเบี้ยใหลกคาในกร ีปดบั ชีกอนกาหนด ดาน ั้นตอนการทางานท่ี กตอง แมนยา และดานความ

รวดเรวในการอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนต ที่แตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 5 000 บาท ้นไปให
ระดับความสาคั ดานความชานา ในการดาเนิน ุรกิจดานการใหสินเชื่อ อง นาคาร ดานจานวนสา ามากพอท่ีใหบริการ

1510



The 12th tion l c e ic on erence
hon tho h t niversity | hon tho | Th il n | 9 - 10 uly 2020

| ing s hilosophy n ese rch or i e l nce in Disruptive Technology r

และดานการลดดอกเบ้ียใหลกคาในกร ีปดบั ชีกอนกาหนดมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15 000 บาท
กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 5 000 บาท ้นไปใหระดับความสาคั ดานความยากงายในการอนุมัติ ดานอัตรา
ดอกเบ้ียสินเชื่อเชา ื้อร ยนต ดาน นาคารต้ังอยในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกในการติดตอและใชบริการ ดาน ั้นตอนการทางานท่ี กตอง
แมนยา และดานความรวดเรวในการอนุมัติสินเช่ือเชา ื้อร ยนตมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 30 001 - 5 000
บาท และกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 5 000 บาท ้นไปใหระดับความสาคั ดานความสะดวกในการ อใช
บริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตมากกวากวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน 15 000 - 30 000 บาท

หนี้สินตอเดือนที่แตกตางกัน ใหระดับความสาคั องสวนประสมทางการตลาดดานความยากงายในการอนุมัติ ดาน
วงเงินกที่ไดรับการอนุมัติ ดานอัตราดอกเบ้ียสินเช่ือเชา ื้อร ยนต ดานอัตราคา รรมเนียม นาคาร ดานอัตราคาปรับตาง ใน
การ ิดนัดสั า และดานพนักงานมีความรและมีความเช่ียวชา ดานสินเช่ือ ท่ีแตกตางกัน ดยกลุมตัวอยางทีไ่มมีภาระหน้ีตอ
เดือนใหระดับความสาคั ดานความยากงายในการอนุมัติมากกวากลุมตัวอยางที่มีภาระหน้ีตอเดือน 3 001 - 6 000 บาท กลุม
ตัวอยางที่มภีาระหน้ีตอเดือนต่ากวา 3 000 บาทใหระดับความสาคั ดานวงเงินกที่ไดรับการอนุมัติมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมี
ภาระหน้ีตอเดือน กลุมตัวอยางที่มีภาระหน้ีตอเดือนมากกวา 9 000 บาท ้นไปใหระดับความสาคั ดานอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือ
เชา ื้อร ยนตมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีภาระหน้ีตอเดือน กลุมตัวอยางที่มีภาระหน้ีตอเดือนมากกวา 9 000 บาท ้นไปให
ระดับความสาคั ดานอัตราคา รรมเนียม นาคารมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีภาระหนี้ตอเดือนต่ากวา 3 000 บาท กลุมตัวอยางท่ี
มีภาระหนี้ตอเดือนต่ากวา 3 000 บาทใหระดับความสาคั ดานอัตราคาปรับตาง ในการ ิดนัดสั ามากกวากลุมตัวอยางท่ี
มีภาระหนี้ตอเดือนมากกวา 9 000 บาท ้นไป และกลุมตัวอยางที่ไมมีภาระหน้ีตอเดือนใหระดับความสาคั ดานพนักงานมี
ความรและมีความเช่ียวชา ดานสินเชื่อมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีภาระหน้ีตอเดือนมากกวา 9 000 บาท ้นไป

สรุป ลการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันใหระดับความสาคั องสวนประสม
ทางการตลาดที่มี ลตอการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล องกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน
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จากการท่ีกลุมตัวอยางสวนให ใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตคันแรก ประเภทร ยนตท่ีใชบริการเปนร ยนตนั่งสวน
บุคคล ออกร เพื่อใชสวนตัว ในครอบครัว ระยะเวลาในการ อน 2 งวด ไดรับจานวนวงเงินก ยอดก อยระหวาง 500 001
ง 00 000 บาท และตัดสินใจเลือกบริ ัทใหบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนตดวยตัวเอง อนชาระดัวยตนเองไมมี รวม อนชาระ

ใชชองทางชาระคางวด านแอปพลิเคชัน นาคารตาง ไมเคย ิดนัดชาระหน้ีมากกวา 30 วัน และวันชาระคางวดไมมี ลตอ
การ ิดนัดชาระหน้ี จะเหนไดวาพ ติกรรมในการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต องลกคา างตน สอดคลองกับแนวคิดท ฎี
พ ติกรรม บริ ภค กลาวคือ พ ติกรรมที่ บริ ภคทาการคนหา การคิด การ ื้อ การใช การประเมิน ล ในสินคาและบริการ
่งคาดวาจะตอบสนองความตองการ องตัว บริ ภคเอง นอกจากนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนให ใหระดับความความสาคั กับ

สวนประสมทางการตลาดท้ัง ดาน ในระดับมาก ดยมีคาเ ลี่ยสงที่สุด 3 ลาดับแรก ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดาน ลิตภั  ่งสอดคลองกับแนวคิดท ฎีสวนประสมทางการตลาด s ท่ีเปนแนวคิดเพ่ือใหสามาร
ตอบสนองความตองการและสรางความพงพอใจใหแกกลุมลกคาเปาหมาย และกลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน
ในเร่ืองเพศ อายุ ส านภาพ ระดับการศก า อาชีพ รายไดตอเดือน หน้ีสินตอเดือน ใหระดับความสาคั องสวนประสม
ทางการตลาดที่มี ลตอการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล องกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน ท่ีนัยสาคั ทางส ิติท่ี
ระดับ 0 05

1 จากการศก าพ ติกรรมการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต องกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนให ใช
บริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตเปนคันแรก ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกบริ ัทที่ใหบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต ไมมีประวัติการ
ิดนัดชาระหน้ี มากกวา 30 วัน รับภาระในการ อนชาระคนเดียว สวนให เปนร ยนตน่ังสวนบุคคลท่ีมีวงเงินก ยอดก ไม

เกิน 00 000 บาท ระยะเวลาการ อน 2 ดังน้ัน นาคารควรมีการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการใหตรงกับพ ติกรรม
องลกคาท่ีเชา ื้อร ยนตคันแรกเลือกระยะเวลาการ อน 2 งวด และมีจานวนวงเงินก ยอดก อยระหวาง 500 001 ง
00 000 บาท ดยการจัด ปร มชั่นหรือแคมเป ที่ดงดดลกคา เพื่อใหลกคาประทับใจแลวกลับมาใชบริการสินเชื่อเชา ื้อ

ร ยนตกับ นาคารในอนาคต

2 จากการศก าระดับความสาคั องปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี ลตอการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต
นั่งสวนบุคคล องกลุมตัวอยาง จะเหนวาปจจัยสวนบุคคลมี ลตอการใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนต นาคารทิส ก จากัด
มหาชน ในจังหวัดปทุม านีเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเร่ืองความยากงายในการอนุมัติ อัตราดอกเบ้ียสินเชื่อเชา ื้อร ยนต
อัตราคา รรมเนียม นาคาร ความสะดวกในการ อใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนต มีการลดดอกเบ้ียใหลกคาในกร ีปดบั ชี
กอนกาหนด มีการ ยายระยะเวลา อนชาระหนี้คืน ความรวดเรวในการอนุมัติสินเชื่อเชา ื้อร ยนต นาคารควรเพิ่มการ
ประชาสัมพัน  านชองทาง oci l e i ทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ปาย า เปนตน เพื่อใหสามาร เ า งกลุมลกคา
ไดมากย่ิง ้น และเปนการรัก าฐานลกคา ใหลกคากลับมาใชบริการ หรือการใหสิท ิพิเศ ในสวน องลกคาเกาที่กลับมาใช
บริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนตกับ นาคารทิส ก จากัด มหาชน เชนการออกแคมเป ลกคาเกาประวัติ อนดี ไดสวนลดอัตรา
ดอกเบ้ีย
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9 1 ควรเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนลกคาท่ีกาลังจะใชบริการสินเช่ือ เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีกระจายมมาก ้น นามา
วิเคราะห งความแตกตาง องการใชบรกิารได

9 2 ในงานวิจัยคร้ังตอไปควรทาการศก าเปรียบเทียบลกคาที่ใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต อง นาคารคแ ง เพื่อ
ศก าความแตกตาง องพ ติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการสินเชื่อเชา ื้อร ยนต เพ่ือนา อมลท่ี
ไดมาปรับปรุงและพั นาสินเช่ือเชา ื้อร ยนต อง นาคารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

9 3 ควรศก าความพงพอใจ องลกคาตอการใชบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนตน่ังสวนบุคคล อง นาคารทิส ก จากัด
มหาชน ในจังหวัดปทุม านีเพ่ือนามาปรับปรุงและพั นาดานการบริการสินเช่ือเชา ื้อร ยนต อง นาคารใหมีประสิท ิภาพ
ยิ่ง ้น

กรมการ นสงทางบก 2561 คนเม่ือ 12 มิ ุนายน 2562 จาก https e lt go th st tistics
ค าพจน ชัยรัตน 255

วิทยานิพน บริหาร ุรกิจมหาบั ิต สา าบริการ ุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรา ฎร านี

นาภร  บุ สุวรร  2561
วิทยานิพน บริหาร ุรกิจ

มหาบั ติ สา าวิชาการจดัการ มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ
บริ ทั ทิส กไ แนนเชียลกรปุ จากัด มหาชน 2562 คนเม่ือ 12 มิ ุนายน 2562 จาก

https tisco co th content tisco n o nlo ir nnu lreport 201 - n - nnu l-report-
ศิริวรร เสรีรัตน และค ะ 25 6 2552 กรุงเทพมหานคร

สานักพิมพบริ ัท รรมสาร จากัด
สานักงานส ิติจังหวัดปทุม านี 2561 คนเม่ือ 12 กรกฎาคม 2562 จาก

http p thu th ni nso go th i ges tt ch ents rticle 126 รายงานส ิติจังหวัด
ปทุม านี 20 202561 p

otler 2003
e rson uc tion i ite

n e T 19 3 on on ohn e ther ill nc

1514



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

 
 

ศิรินภา  มาศงามเมือง1* กัมปนาท เพ สุภา2 และ สภ แยมกลิ่น2 

1

2

*Sirinapa.ma.ku.th

 

2560

-

: เจลแตมสิว, พ ติกรรม บริ ภค, สารสกัด รรมชาติ 

1515



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

Consumer Behavior of Acne Gel Products from Myrobalan Natural Extracts 
 in Bangkok 

Sirinapa  Masngammueng 1* Kampanat  Pensupar2 and Sophon  Yamklin2 

1

.
2 .

*Sirinapa.ma.ku.th

Abstract 

r
.

. that
b

ing. t .
interesting

-
.

Keywords: Acne Gel, Consumer Behavior, Natural Extracts 

1.
ตลาดเพื่อสุ ภาพและเคร่ืองสาอางมีอัตราการเติบ ตสง และคาดวาในป พ ศ 2565 คาใชจายดานสุ ภาพจะมี นาด

ตลาดประมา รอยละ 10 ตอป องคาใชจายรวมทั้งประเทศ ัฐรดา ป จศุภ ชค, 2560 ดย อมลจาก Nielsen ปพ ศ 2560
พบวา ตลาด ลิตภั รัก าสิวมีมลคา 1 100 ลานบาท มีอัตราการเติบ ตเ ล่ียรอยละ 10 ในทุกป ่ง ือวาสงและมีแนว นมการ
ยายตัวอยางตอเน่ือง จากการวิเคราะหตลาด ลิตภั รัก าสิว ่งเปนที่นิยมในทองตลาดคือ ลิตภั แตมสิวทั้งเน้ือเจลและเน้ือ

ครีมรอยละ 50 มลางหนา จัดสิวรอยละ 0 แ นแปะสิวรอยละ 2 และอื่น อีกรอยละ  พิกุลทอง  อเพิ่มทรัพย, 2556  

จากการสารวจ ลิตภั เจลแตมสิวที่มี ายในทองตลาดพบวามีจานวน 5 ย่ีหอ จาแนกเปนเจลแตมสิวที่มีสวน สมจากสารเคมี 3
ย่ีหอ และเจลแตมสิวที่มีสวน สมจาก รรมชาติจานวน 21 ย่ีหอ  

จากการแ ง ัน องตลาดเจลแตมสิวที่ยังคงมี ประกอบการรายใหมเ ามาในตลาดอยางตอเน่ือง สง ลให ประกอบการ
จาเปนตองใชวิ ีการตาง เพื่อรองรับการแ ง ันสาหรับ ประกอบการศก าพ ติกรรม บริ ภคที่มีตอ ลิตภั เจลแตมสิวจงเปน
ส่ิงจาเปน เพื่อตอบสนองความตองการ อง บริ ภคไดอยางตรงจุด ดยการออกแบบ ลิตภั และพั นา ลิตภั ใหมออกสตลาด
เพื่อใหสามาร สนองความตองการ อง บริ ภคที่แปรเปล่ียนอยตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อวางแ นทางการตลาดหลีกเล่ียงการแ ง ัน
ทางดานราคา และยกระดับคุ ภาพสินคาใหดีย่ิง ้น  
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 ปจจุบันพบวา ที่เปนสิวมีจานวนเพิ่ม ้น ดยเ พาะในกลุมวยัรุน ่ง บริ ภคมีความเชื่อวาวัต ุดิบจาก รรมชาติมีปลอดภัย
ตอ ิวหนามากกวา ลิตภั ที่มีสวน สมจากสารเคมีที่อาจกอใหเกิดอาการแพ ดังน้ันเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติสมอไทย  

สมอภิเภก จงเปน ลิตภั ที่สามาร ตอบสนองความตองการ อง บริ ภคได กอใหเกิด อกาสในการทา ุรกิจเจลแตมสิว บทความ
คร้ังน้ีจงมีวัต ุประสงคหลักเพื่อศก าพ ติกรรม บริ ภคทีมี่ตอ ลิตภั เจลแตมสิวจากสารสกดั รรมชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่เปนตลาดสวนให อง บริ ภคเจลแตมสิว เพื่อนาไปสการวางแ นทางดานการตลาดที่มีประสิท ิภาพ และตอบสนองความ
ตองการ องลกคาไดอยางแทจริง ดยนามาเปน อมลสาหรับ ประกอบการที่สนใจในการดาเนิน ุรกิจเกี่ยวกับ ลิตภั ดังกลาว 
เพื่อใชเปน อมลในการตัดสินใจ และเปนแนวทางในการดาเนิน ุรกิจใหประสบความสาเรจ 

2.
เพื่อศก าพ ติกรรม บริ ภคตอ ลิตภั  เจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติสมอไทย สมอพิเภก ในเ ตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

3.
พ ติกรรม บริ ภค onsu er eh vior เปนการศก า ง พ ติกรรมการแสดงออก องบุคคลตอการเลือก ื้อหรือใช

สินคาและบริการ ดยการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความตองการและความจาเปนตอ บริ ภค กอใหเกิดความพอใจตอสินคาและ
บริการ มเดลพ ติกรรม บริ ภค Consumer Behavior Model เปนการศก า งเหตุจงใจที ทาใหเกิดการตัดสินใจ ื้อ ลิตภั 
ดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน ( ti ulus ที่ทาใหเกิดความตองการและ านเ ามาในรป องความรสกนกคิด อง  ื้อ

( uyer s l c o ่งเปรียบเสมือนกลองดา ที่  ลิตหรือ  ายไมสามาร คาดคะเนได ความรสกนกคิด อง  ื้อไดรับอิท ิพล
จากลัก ะตาง อง  ื้อแลวมีการตอบสนอง อง  ื้อ ( uyer s esponse หรือการตัดสินใจ อง  ื้อ Buyer's Purchase 
Decision ดยการ ื้อหรือไม ื้อ otler 201  

สวนประสมทางการตลาด r eting i ตามหลัก ’s ประกอบดวย ลิตภั  ro uct ราคา rice การจัด
จาหนาย l ce และการสงเสริมการตลาด Promotion จัดเปนการวางกลยุท การตลาด ดยมองจาก ุรกิจเปนหลัก สวน
ประสมทางการตลาด เปนปจจัยที่ สามาร ควบคุมได ่ งใช รวมกันเพื่อตอบสนองความพงพอใจแกกลุมเปาหมาย  
otler 201  เปนกลุมเคร่ืองมือทางการตลาดที่เปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ่งบริ ัทใชเพื่อบรรลุวัต ุประสงคทางดาน

การตลาดตอบสนองความพงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรร เสรีรัตน, 2550  

 

4  
อมลปฐมภมิ ri ry D t ทาการเกบรวบรวม อมลจากกลุมตัวอยาง ่งเปน ที่เคยใช ลิตภั เจลแตมสิวในเ ต

พื้นทีก่รุงเทพมหานคร ดยการใชแบบสอบ าม 

การกาหนด อบเ ตการศก า การศก าคร้ังน้ีทาการสารวจพ ติกรรมความตองการ อง บริ ภคตอ ลิตภั  
เจลแตมสิว ในชวงเดือน มกราคม ป พ ศ 2563 เลือกกลุมตัวอยางจาก บริ ภคที่ใชเจลแตมสิว ในเ ตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ดย
คานว จากสตร ( re cie n org n 19 0   

 
ส านที่ในการ ื้อ 

ที่มีอทิ พิลในการ ื้อ 

เหตุ ลในการ ื้อ 

ราคาที่ ื้อ 

ปริมา ที่ ื้อ 

 
เพศ, อายุ, การศก า, อาชพี, รายได 

 
ลิตภั , ราคา 

ชองทางการจัดจาหนาย 

การสงเสริมการตลาด 
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(
( ( p1X

2+1Ne
2

p1NpX
2

=n
-

- 1  

กาหนดให n หมาย ง นาด องกลุมตัวอยางที่ตองการ, N หมาย ง นาด องประชากร, e หมาย งระดับความคลาดเคลื่อน อง
การสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิด ้นได, x2 หมาย ง คาไคสแควรที่ df เทากับ1 และระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (x2=3 1
p หมาย งสัดสวน องลัก ะที่สนใจในประชากร 

แทนคา  
( ( 0 5×0 5×3 1+2 25 23×0 05 2

0 5×0 5×2 25 23×3 1
=n = 3 0  

จากสตร างตนจะไดจานวนกลุมตัวอยางเทากับ 3 ราย ทั้งน้ีเพื่อปองกันความ ิดพลาด องการสัมภา จงไดกาหนด
กลุมตัวอยางไวที่ 00 ราย  

การเลือกกลุมตัวอยางแบบ ควตา ดยเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรที่อาศัยอยในเ ตที่มีความหนาแนนสงสุด 6 อันดับ
แรกในเ ตพื้ นที่ ก รุงเทพมหานคร จากจานวนเ ตทั้ งหมด 51 เ ต กาหนด นาดตัวอยาง ดยใชวิ ีสุมแบบแบงชั้น  
ดยประชากรจาแนกตามเ ตเปนชั้นภมิและคานว หา นาดตัวอยางจากประชากรแตละชั้นภมิและทาการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง ดยเลือก บ ริ ภคที่ เคยใช ลิตภั  เจลแตม สิว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ดยคานว จากสตร  
(ชรั า  สุวรร เสรีรัก , 2561  

n x n
N
Nx ×=  (2) 

กาหนดให n x หมาย ง จานวนตัวอยางในชั้นภมิ, NX หมาย ง จานวนประชากรในชั้นภมิ, N หมาย ง ลรวมจานวนประชากรทุก
ชั้นภมิ หมาย ง จานวนกลุมตัวอยาง 

1 การเลือกตัวอยางแบบ ควตา จากจานวนเ ตท้ังหมด 51 เ ต 
 : N x  :  x  

1.สายไหม 206 2 1
2.คลองสามวา 202 09  0 
3.บางแค 193 91 6  

.บางเ น 1 9 000 65 
5.บาง ุนเทียน 1 5 2  6  

6.ประเวศ 1 0 69 62 
 1,157,456 N  400(n) 

ท่ีมา กรมการปกครอง  2562

อมลทุติยภมิ econ ry D t ทาการคนควาจาก ท ฎีในหนังสือ เอกสารเ ยแพรที่ให อมลเกี่ยวกับ ลิตภั เจ
ลแตมสิว อมลจากหนังสือวิชาการ วารสาร วิทยานิพน   

 
หลังจากกาหนดหนวยวัดและออกแบบแบบสอบ ามแลว ไดทาการตรวจสอบแบบสอบ าม เพื่อตรวจสอบคุ ภาพ อง

เคร่ืองมือกอนดาเนินการเกบรวบรวม อมลจริง การดาเนินการตรวจสอบเปนดังน้ี นาแบบสอบ ามที่สราง ้น ตรวจสอบความ ก
ตอง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความหมาย ความเ าใจ และความครอบคลุมดานเน้ือหาใหสอดคลองกับวัต ุประสงค 

 นา อมลที่ไดมาวิเคราะห พ ติกรรม บริ ภคตอ ลิตภั เจลแตมสิว ใชการวิเคราะหเชิงพรร นา
ดยใชการแสดงความ ี่และคารอยละ เพื่ออ ิบาย อมลเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง และพ ติกรรม อง บริ ภค ทดสอบระดับ
ความสาคั องปจจัยทางการตลาดที่มี ลตอการตัดสินใจ ื้อเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติ  

5.
ลจากการสารวจ อมล บริ ภคจากแบบสอบ ามเร่ืองพ ติกรรม บริ ภคตอ ลิตภั เจลแตมสิวจากสารสกัด

รรมชาติสมอไทย สมอพิเภก จากกลุมตัวอยางที่จานวน 00 ตัวอยาง ดยทาการสารวจ ที่เคยใชเจลแตมสิว ในเ ตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  
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 ลัก ะทั่วไป อง ตอบแบบสอบ าม พบวา สวนให เปนเพศห ิง มีชวงอายุ 15 – 2 ป จบการศก าระดับปริ า
ตรี มีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศก า จงสง ลใหประมา รอยละ 62 อง ตอบแบบสอบ ามมีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 

บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 2 ตอบแบบสอบ ามจาแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

      
      
ชาย 165 1 25 15 – 19 ป 16  1 
ห ิง 235 5  20 - 2 ป 1 0 2 5 

 400 100.0 25 – 29 ป 53 13 3 
   มากกวา 30 ป 13 3 3 

มั ยมศก าปลาย ปวช  155 3   400 100.0 
ปวส อนุปริ า  2    

ปริ าตรี 213 53 3 นอยกวา 10,000 บาท 2  61  

ปริ า ทหรือสงกวา 12 3 20,001 – 30,000 บาท 31  

 400 100.0 30,001 – 0,000 บาท 1  3 5 
   สงกวา 0,000 บาท 9 2 3 

นักเรียนนิสิต นักศก า 319 9   400 100.0 
าราชการ รัฐวิสาหกจิ 36 9 1    
ุรกิจสวนตัว  1     

พนักงานบริ ัทเอกชน 3  9 5    
 400 100.0    

ท่ีมา จากการสัมภา , 2563 

 

 ในสวน องพ ติกรรมการบริ ภคเจลแตมสิว พบวา ตอบแบบสอบ ามสวนให ื้อ ลติภั เจลแตมสิวเดือนละ
ครั้ง ดยสะดวก ื้อท่ีราน ายยาและรานความงามและสุ ภาพ เชน วัตสัน เปนตน ท้ังน้ี ท่ีมีอิท ิพลในการ ื้อ ลิตภั  
เจลแตมสิวคือ เภสัชกรและแพทย และบุคคลในครอบครัว สาหรบัเหตุ ลในการเลือก ื้อ ลิตภั เจลแตมสิวจาก รรมชาติ
เพราะไมระคายเคืองตอ ิวหนัง ประกอบกับความอยากลอง ลิตภั ใหม  

นอกจากน้ี ลิตภั เจลแตมสิวท่ี บริ ภคตองการสงสดุ คือ ลติภั ท่ีมีเน้ือครีมสีใส บรรจุในบรรจุภั ท่ีเปน
หลอดบีบ มี นาด 10 กรัม ท้ังน้ี บริ ภคช่ืนชอบช่ือตราสินคาท่ีเปนภา าไทยและมี ลากท่ีระบุเครือ่งหมายรับรองมาตรฐาน
สินคา ดยเ พาะการใหความสาคั กับ ลิตภั ท่ีมมีาตรฐาน อย มากท่ีสุด รองลงมาคือ การระบุปริมา อง ลิตภั  ดย
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

 3 ตอบแบบสอบ ามจาแนกตามพ ติกรรมการบริ ภคเจลแตมสิว 
      

      

1 – 3 สัปดาหตอคร้ัง 10  26 ุปเปอรมารเกต 16  

เดือนละคร้ัง 159 39  รานคาสะดวก ื้อ เชน -Eleven 56 1  

2 เดือนตอคร้ัง 1 21 3 ราน ายยา 196 9 
3 เดือนตอคร้ัง 56 1  รานความงามและสุ ภาพเชนวัตสัน  10  2  

 400 100.0 รานคาออนไลน 23 5  

    400 100.0 
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 3 (ตอ  

      
 

ตัวเอง 5  13 5 สวน สมจาก รรมชาติ 132 33 
เพื่อนหรือคนรจัก 6 19 ไมระคายเคืองตอ ิวหนัง 13  3 3 
พอแมหรือคนในครอบครัว 106 26 5 ความอยากลอง ลิตภั ใหม 11  2 5 
แพทยหรือเภสัชกร 120 30 ความนาเช่ือ ือมีงานวิจยัรองรับ 25 6 3 
รีวิวทางอินเตอรเนต 5 11   400 100.0 

 400 100.0  
 แบบบรรจุหลอดบบี 3 9 3 

5 กรัม  11 แบบ อง 51 12  

10 กรัม 221 55 3  400 100.0 
15 กรัม 12  31  
มากวา 15 กรัม 11 2  สี าว 6 19 

 400 100.0 สีใส 115 2  

 สีน้าตาลครีม  93 23 3 
ต่ากวา 50 บาท 1 0 3 สี ทนรอน แดง สม เหลือง 52 13 
51 – 100 บาท 5 11 3 สี ทนเยนน้าเงิน เ ียว า 6  16 
101 – 150 บาท 193 3  400 100.0 
151 – 200 บาท 12  32  
มากกวา 200 บาท ้นไป 33 3 ระบุปริมา อง ลิตภั   21  

 400 100.0 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา 131 32  

 สวน สมที่ใช 2  6 
ภา าอังก 109 2 3 วันเดือนปที่ ลิตและหมดอาย ุ 6 1 5 
ภา าไทย 1 6 6 5 ราคา 3 0  

สั ลัก ตราสินคา ไมมีชื่อระบุ  56 1   400 100.0 
สั ลัก ตราสินคา ระบุชื่อ  9 12 3 

 400 100.0 
ท่ีมา จากการสัมภา , 2563 

ระดับความสาคั องปจจัยทางการตลาดที่มี ลตอการตัดสินใจ ื้อเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติ อง ตอบ
แบบสอบ ามในเ ตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดาน ลิตภั ที่มี ลมากที่สุด ดวยคาเ ล่ีย 5  ดยไดรับรองคุ ภาพ
มาตรฐานและบรรจุภั  เปนปจจัยดาน ลิตภั ที่มี ลมากที่สุด ดวยคาเ ล่ีย 3 และ 5   ปจจัยดานราคามี ลมากดวย
คาเ ล่ีย 6 ดยปจจัยดานราคาสินคาเหมาะสมกับคุ ภาพมี ลมากที่สุดดวยคาเ ล่ีย 6 ปจจัยดานชองทางจัดจาหนายมี ล
มากดวยคาเ ลี่ย 9 ดยปจจัยดานแหลงจาหนายสะดวกหา ื้องายมี ลมากที่สุดดวยคาเ ล่ีย 9   ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ที่มี ลมาก ดวยคาเ ล่ีย 6 ดยปจจัยดานมีการแนะนาสินคาและการลดราคา เปนปจจัยดาน ลิตภั ที่มี ลมากที่สุด ดวย
คาเ ล่ีย 61 และ 59 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  
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 4 ปจจัยทางการตลาดท่ีมี ลตอการตัดสินใจ ื้อเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติ 
 

 
  

 
 
 

 
S.D. 

 
      

       5   มากท่ีสุด 

ตราสินคา 16  22   0 0 00 0 530 มาก 

สวน สมจาก รรมชาติ 162 220 1  0 0 00 36 56  มาก 

บรรจุภั  23  165 1 0 0 00 5  99 มากท่ีสุด 

รับรองคุ ภาพมาตรฐาน 336 60  0 0 00 3 02 มากท่ีสุด 

       6  มาก 

ราคา ก 105 253 2 0 0 00 16 5 6 มาก 

ราคาเหมาะกบัคุ ภาพ 30  96 0 0 0 00 6 2  มากท่ีสุด 

       9  มาก 

แหลงจาหนายสะดวก  393  0 0 0 00 9  131 มากท่ีสุด 

แหลงจาหนายมีชื่อเสียง 6 2 5 9 0 0 00 3 99 623 มาก 

       6  มาก 

ลดราคา 2 1 155  0 0 00 59 512 มากท่ีสุด 

มี องแ ม 129 21  5  0 0 00 19 651 มาก 

มีการแนะนาสินคา 2  150 3 0 0 00 61 50  มากท่ีสุด 

ส่ือ า 19  195 11 0 0 00 6 551 มาก 

ท่ีมา จากการคานว , 2563 
 

6.  
 ลการศก ากลุมตัวอยาง บริ ภคสวนให เปนเพศห ิง รอยละ 5 ดยมีอายุระหวาง 20-2 ป รอยละ 2 5  
มีระดับการศก าอยที่ปริ าตรี รอยละ 53 3 ่งประกอบอาชีพนักเรียน นิสิตหรือนักศก ารอยละ 9   และมีรายไดเ ล่ียตอ
เดือนนอยกวา 10 000 บาท รอยละ 61 ลการศก าพ ติกรรม อง บริ ภคที่เคยใชเจลแตมสิว พบวา ความ ี่ในการ ื้อ
ลิตภั  เจลแตมสิวคือเดือนละคร้ัง รอยละ 39 รองลงมาคือ ื้อ 1 – 3 สัปดาหตอคร้ัง คิดเปนรอยละ 26 ่ง บริ ภค 

เจลแตมสิวสวนให สะดวก ื้อ ลิตภั  เจลแตมสิวที่ราน ายยา รอยละ 9  รองลงมาคือรานคาความงามสุ ภาพ รอยละ 2   
ที่มีอิท ิพลในการ ื้อเจลแตมสิวคือเภสัชกรและแพทย รอยละ 30 รองลงมาคือพอแมหรือคนในครอบครัว รอยละ 26 5 เหตุ ลที่
บริ ภคเลือก ื้อ ลิตภั เจลแตมสิวจาก รรมชาติ เน่ืองจากไมระคายเคืองตอ ิวหนัง รอยละ 3 3 มีสวน สมจาก รรมชาติ รอย

ละ 33 ปริมา การบริ ภคเจลแตมสิวที่ บริ ภคเคยใชคือ นาด 10 กรัม คิดเปนรอยละ 55 5 ดยราคา ลิตภั ควรอยที่ระหวาง
101 - 150 บาท คิดเปนรอยละ 55 ดาน ลการสารวจลัก ะ องบรรจุภั จาก บริ ภคที่เคยใชเจลแตมสิว พบวาสวนให ชื่น
ชอบลัก ะบรรจุภั แบบหลอดบีบ รอยละ 3 สี องบรรจุภั เปนสีใส รอยละ 2 5 รองลงมาคือสีน้าตาลครีม รอยละ
23 3 และควรมีชื่อตราสินคาภา าไทยบน ลิตภั  รอยละ 6 5 บริ ภคเจลแตมสิวใหความสาคั กับการมีมาตรฐานรับรอง
สินคามากที่สุดรอยละ 32 รองลงมาคือการระบุสรรพคุ ใหชัดเจน รอยละ 26  

 ปจจัยทางการตลาดที่มี ลตอการตัดสินใจ ื้อเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติ ในเ ตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระดับ
ความสาคั ปจจัยดาน ลิตภั มี ลมากที่สุด ดวยคาเ ล่ีย 5  ปจจัยดานราคามี ลมากดวยคาเ ลี่ย 6 ปจจัยดานชองทางจัด
จาหนายมี ลมากดวยคาเ ล่ีย 9 ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมี ลมาก ดวยคาเ ล่ีย 6  
 

7.  
 จากการศก าพ ติกรรม อง บริ ภคที่เคยใชเจลแตมสิว สวนให เปนเพศห ิงมีอายุระหวาง 20-2  ป มีระดับการศก า
อยที่ปริ าตรี ประกอบอาชีพนักเรียน นิสิตหรือนักศก า และมีรายไดเ ล่ียตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ราคา ื้อเจลแตมสิว
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อยที่ระหวาง 101 - 150 บาท ปริมา 10 กรัม ความ ี่ในการ ื้อเจลแตมสิวเดือนละคร้ัง ดยสะดวก ื้อที่ราน ายยารองลงมา
รานคาความงามสุ ภาพ ่งสอดคลองกับงานวิจัย อง วิทวัส กิจจา ิป 2552 และ ัฐรดา ป จศุภ ชค 2560 ที่ทาใหทราบ ง
กลุมเปาหมายคือวัยรุนที่มีป หาเร่ืองสิว ่งส านที่สะดวกในการ ื้อ ลิตภั รัก าสิวคือหางสรรพสินคาและราน ายยา ราคา
ลิตภั ที่เหมาะสมควรต่า งปานกลาง ลัก ะ องบรรจุภั ที่ชื่นชอบจาก บริ ภคเจลแตมสิวพบวาสวนให ชื่นชอบลัก ะ

บรรจุภั แบบหลอดบีบ และชอบสีใส และควรมีตราสินคาภา าไทยที่สุด บริ ภคใหความสาคั กับการมีมาตรฐานรับรองสินคา
มากที่สุด ่งสอดคลองกับงานวิจัย องพนศิริ อัตราภร ประดิ ฐ 255 ที่ ลิตภั ควรมี ลากที่บงบอก งสรรพคุ อง
ลิตภั อยางชัดเจนและไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา เพื่อให บริ ภคสามาร เ ามาคนหา อมล ติดตอสอบ าม เพิ่มความ

นาเชื่อ ือใหกับตราสินคาและสรางความไววางใจจาก บริ ภค จาก ลการศก าทาใหทราบ งรปแบบ ลิตภั ที่สามาร พั นา
เปน ลิตภั ที่ตรงกับความตองการ อง บริ ภค 

จากการศก าปจจัยทางการตลาดที่มี ลตอการตัดสินใจ ื้อเจลแตมสิวจากสารสกัด รรมชาติ พบวาปจจัยดาน ลิตภั 
มี ลมากที่สุด ปจจัยดานราคา ดานชองทางจัดจาหนาย และการสงเสริมการตลาดมี ลมาก ่งสอดคลองกับงานวิจัย อง  

จังคนิภา วิทยานุภาพยืนยง (2560 บริ ภคใหความสาคั ปจจัยดาน ลิตภั ในระดับมาก ในเร่ือง อง ลิตภั มีมาตรฐาน
การ ลิต ดานราคาอยในระดับปานกลาง ใหความสาคั กับราคาเหมาะสมกับคุ ภาพ 

8.
อเสนอแนะจากการวิจัย สาหรับ ประกอบการและบุคคลที่สนใจจะทา ุรกิจเจลแตมสิว ควรเนนใหความสาคั กับกลุม

วัยรุนเพศห ิง ดยกาหนดราคาสินคาประมา  101 - 150 บาท และส านที่เหมาะสาหรับการจัดจาหนายสินคาคือราน ายยา
และรานสุ ภาพความงาม ลิตภั เจลแตมสิวที่ บริ ภคตองการมีรปแบบบรรจุภั เปนหลอดบีบสีใสปริมา  10 กรัม มีชื่อตรา
สินคาเปนภา าไทยและตองมีมาตรฐานรับรองสินคา ่งสามาร นาไปพั นา ลิตภั ใหตรงกับความตองการ อง บริ ภค 

อเสนอแนะสาหรับการวิจัยคร้ังตอไป การเกบรวบรวม อมล บริ ภค อาจจะไมสามาร ตอบสนองกลุมตัวอยางได
ทั้งหมด ดังน้ันการศก าคร้ัง ัดไปควรเพิ่มจานวนกลุมตัวอยาง อง บริ ภคใหมาก ้น และเพิ่มการสารวจในตางจังหวัด เน่ืองจาก
บริ ภคเจลแตมสิวในเ ตตางจังหวัดน้ันอาจมีความคิดเหนดานพ ติกรรมและความตองการที่แตกตางกัน 

9.  
ชรั า สุวรร เสรีรัก  2561 ความตองการ องลกคาดานสวนประสมทางการตลาด ลิตภั เ รามิกในเ ตอาเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม.  , 2  (1 1 0-192 
ัฐรดา ป จศุภ ชค 2560   การ

คนควาอิสระบริหาร ุรกิจมหาบั ิต สา าวิชาการจัดการเชิงกลยุท  มหาวิทยาลัย รรมศาสตร 
พิกุลทอง อเพิ่มทรัพย 2556 Q Acnes (online   https www2 nanotec or th th ?p 266 30
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อหนากากอนามัย N95 ของผูบริโภคในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในศึกษา คือ ผูที่

ซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวกซื้อ จํานวน 385 ราย ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางประชากรจากสูตรของคอแครน 

กรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (T-Test) การ

ทดสอบเอฟ (F-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติ Chi-Square Test การวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกลุมตัวอยางระหวางเพศชายและหญิงตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 

พบวา โดยภาพรวมและรายดาน เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจที่แตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อหนากาก

อนามัย N95 มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อของ

ผูบริโภคไมมีความสัมพันธตอการซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซื้อ และปจจัยดานการตลาดท้ัง 4 ตัวแปร ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 

ในรานสะดวกซื้อ 

คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ หนากากอนามัย N95 รานสะดวกซื้อ 

MARKETING MIX RELATED TO CONSUMER’S PURCHASING DECISION MAKING OF 

N95 MASKS AT THE CONVENIENCE STORE IN DIN DAENG, BANGKOK. 

Khwanjit Chindasri1 Saiphin Panthong2 Kittibhop Tansuwan3   

Master of Business Administration Program in Retail Business Management,  

Business Administration. Panyapiwat Institute of Management 
2Lecturer-Master of Business Administration Panyapiwat Institute of Management 
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Abstract 

The research aims to study on the Marketing mix and personal factor that related to 

consumer’s purchasing decision making of N95 Masks at the convenience store in Din Daeng, Bangkok. 

The representative sample group for this IS was 385 respondents who purchase the N95 Masks in 

convenience store with calculate from Cocharan formulation in the case of unknown population then 

were selected by purposive sampling method. The data collection analyze statistically by representing 

the percentage, mean, standard deviation. The statistical hypothesis testing by using T-Test Independent, 

F-Test, One-Way ANOVA, Chi-Square Test and Multiple Linear Regression Analysis with the statistically 

significant at 0.5 level. 

The study demonstrates of the differences of demographic characteristics between males and 

females impact to the decision making for purchasing N95 Masks in overall and in specific aspects, 

males and females have different levels of decision making for purchasing N95 Masks more than any 

other face mask at the statistically significant at 0.5 level. The behavior of consumer’s purchasing is not 

relate to purchasing N95 Masks in convenience store while the Marketing Mix (4P’s) also not impact to 

purchasing N95 Masks in convenience store in overall of factors at the statistically significant at 0.5 level. 

Keywords: Marketing Mix, Consumer’s purchasing decision making, N95 Masks, Convenience Store 

1. บทนํา

สถานการณเรื่องมลภาวะเปนพิษทางอากาศหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เรียกกันวา “พีเอ็ม 2.5” 

(PM 2.5) เปนประเด็นปญหาท่ีสังคมไทยใหความสนใจอยางมากและยังคงเปนปญหาใหญสําหรับประเทศไทย ตั้งแตชวง

ปลายป พ.ศ. 2561 จนถึงชวงตนป 2563 เปนสถานการณวิกฤตคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร และมีระดับฝุน PM 2.5 

สูงจนอยูในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะกับเด็ก หญิงมีครรภ ผูสูงวยั ผูที่เปนโรคปอดหรือโรคหัวใจ และผูปวยโรค

เรื้อรัง มลพิษฝุนละอองในอากาศมีที่มาหลากหลาย รวมถึงฝุนผง ละอองธุลี ขี้เถาเขมาควัน เกิดขึ้นจากแหลงธรรมชาติ (เชน 

เกลือทะเล) และท่ีมนุษยสรางข้ึน (ไอเสียจากรถยนตและรถบรรทุก) เมืองใหญและเขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจรหนาแนน 

โรงงาน และงานกอสรางมากมายมีแนวโนมที่จะมีอันตรายจากมลพิษฝุนละอองมากกวาเขตชนบท จากการศึกษาหาแหลงที่มา

ของฝุนพีเอ็ม 2.5 ในกรุงเทพมหานคร พบวามีแหลงสําคัญจากไอเสียรถดีเซล การเผาชีวมวล และฝุนทุติยภูมิ (กรมควบคุม

มลพิษ, 2561)  

เรื่องมลพิษจากฝุนละอองในอากาศ อนุภาค ละอองธุลี หนากาก N95 และดัชนีคุณภาพอากาศ (particle 

pollution, particulate matter, N95 และ AQI) ขอมูลระดับมลพิษที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครเปนเร่ืองใหมสําหรับ

สังคมไทย และทําใหตื่นตัวเรื่องอันตรายจากมลพิษในอากาศมากขึ้น รวมถึงเขาใจวาปญหามลภาวะเปนพิษทางอากาศนั้นไม

เพียงสงผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเทานั้น แตยังสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับมหภาคและ

จุลภาค ปญหาโดยตรงจากฝุนขนาดเล็กที่มีอยูอยางตอเนื่อง นอกจากหนวยงานรัฐ นักวิชาการ บุคลากรวิชาชีพ และภาค
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ประชาชนใหความรูและใหขอเสนอแนะเพื่อการจัดการปญหา รวมกันคิดหาทางออกทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

อยางยั่งยืน จากงานวิจัยขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวาการใสหนากากอนามัย สามารถลดการแพรกระจายของอณู

เล็กๆ ที่มีเช้ือโรคปนเปอน ไดถึงรอยละ 80 โดยหนากากอนามัยเปนสิ่งที่แพทยมักแนะนําใหใชเพ่ือปองกันโรคท่ีเก่ียวกับระบบ

ทางเดินหายใจ เนื่องจากเปนวิธีการปองกันการแพรกระจายของเช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือไวรัสจากคนสูคนได (วรุณรัตน คัท

มาตย, 2563)  

ถึงแมวาหนากากอนามัยจะมีคณุสมบัติสามารถปองกันไดหลายอยางตามที่กลาวมา แตหนากากอนามัยยังไมไดเปน

สินคาท่ีคนไทยนิยมใชกัน จึงมจีํานวนผูผลิตและจัดจําหนายนอยราย เนื่องจากผูบริโภคคนไทยสวนใหญไมคอยชอบใสหนากาก

อนามัยหรือผาปดจมูก อาจเปนเพราะไมไดฝกใหใชจนเปนนิสัย มีความรูสึกวาใสแลวอึดอัด หายใจไมสะดวก กลัวจะเปนท่ีนา

รังเกียจ และจะใสหนากากอนามัยตอเมือ่ปวยและไปพบแพทยที่โรงพยาบาล (SME Thailand, 2561) หรืออาจจะเปนปจจัย

ทางดานราคาของหนากากอนามัยท่ีมีราคาคอนขางสูง เร่ิมตั้งแตราคา 19 บาท ถึง 145 บาท อาจรวมไปถึงปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนายที่ไมสะดวกตอการเขาถึงสินคาไดงาย เปนตน (ประชาชาต,ิ 2562) จากขอมูลการจัดลําดับเมืองที่มีปญหา

มลพิษฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย ป พ.ศ.2561 กรุงเทพมหานคร (เคหะชุมชนดินแดง) 

จัดอยูในลําดับที่ 8 มีคาเฉลี่ยรายปอยูที่ 34 คาสูงสุดรายเดือนอยูที่ 113 ไมครอนกรัมตอลูกบาศกเมตร และมีจํานวนวันท่ีเกิน

คามาตรฐานของไทยจึงเปนพื้นที่ท่ีมีความจําเปนในการใชหนากากอนามัย N95 (Greenpeace Thailand, 2562) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมองเห็นโอกาสในการสรางยอดขายใหกับผูผลิต

และผูประกอบการธุรกิจรานสะดวกซื้อ เพ่ือนําผลการศึกษามาพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

รวมถึงปรับปรุงกลยุทธทางดานตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดานธรุกิจ รวมท้ังเพ่ือใหผูบริโภคไดตระหนักถึง

ประโยชนของการใสหนากากอนามัยในชีวิตประจําวันและเพ่ือสุขภาพท่ีดีดวยเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัย

ทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 ของผูบริโภคในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือหนากากอนามัยในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

และเพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 ของผูบริโภคในรานสะดวก

ซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

3. สมมตฐิานของการวิจยั

3.1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของผูบริโภค มีผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวกซื้อที่แตกตาง

กัน 

3.2 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมีความสัมพันธตอการซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวกซ้ือเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

3.3 ปจจัยทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

 4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ประวทิย พุมพา (2560, น. 101-102) ในการพิจารณาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเพื่อออกแบบกลยุทธ

ทางการตลาดนั้น ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน การตระหนักถึงปญหา การรับรูถึงความตองการ (Need/ Problem 
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Identification) หมายถึง การที่ผูบริโภครับรูถึงปญหา โดยผานจากสิ่งเรา หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 จนเกิดเปนการรับรูถึง

ความจําเปนและความตองการ การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) หมายถึง การที่ผูบริโภคทราบความตองการ

ของตนเองแลวตองการแสวงหาขอมูลขาวสารหรือวิธีการในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น การประเมินทางเลือก (Evaluate 

Alternatives) หมายถึง การที่ผูบริโภคไดคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือแกปญหาของตน ผูบริโภคจะมีการประเมินทางเลือก

เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของแตละทางเลือก การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง ผูบริโภคดําเนินการเลือก

และตัดสินใจในการแกไขปญหาจากทางเลือกท่ีผูบริโภคมีอยู ขั้นตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากของการทําการตลาด ที่จะทํา

ใหเกิดความพึงพอใจเมื่อผูบริโภคไดทําธุรกรรมการซื้อ ดังนั้นการซื้อเกิดข้ึนจากความคาดหวังในตัวของสินคาและบริการในการ

แกปญหาของผูบริโภค และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post – Purchase Behavior) หมายถึง การท่ีผูบริโภคไดซื้อหรือไดใช

สินคาและบริการ ผูบริโภคจะมีการประเมินอรรถประโยชนในการแกไขปญหาดังที่ไดตั้งใจไวอันเปนความคาดหวังแตแรกท่ี

สงผลใหเกิดการซื้อ จากความหมายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

หมายถึง กระบวนการที่อยูภายในจิตใจของผูบริโภค ผูบริโภคตองตัดสินใจในการเลือกสินคา โดยเร่ิมตนจากการที่ผูบริโภคตะ

หนักถึงความตองการ การคนหาขอมูลของทางเลือกในการแกปญหา ดําเนินการประเมินทางเลือกที่มีอยู กระทําการซื้อและ

เกิดพฤติกรรมหลังการซื้อตามลําดับ 

 4.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561, น.21-22) กลาววา สิ่งเราหรือสิ่งกระตุน (Stimulus) คือ สิ่งท่ีสามารถกระตุนให

ผูบริโภคเกิดความตองการซื้อ ซึ่งถือวาเปนสิ่งจูงใจใหตองการซื้อ (Buying Motive) สิ่งเรา หรือสิ่งกระตุนทางการตลาดเปนสิ่ง

ที่นักการตลาดสามารถควบคุม (Controllable Factors) ประกอบดวย สินคา (Product) อาจผลิตสินคาหรือบริการตางๆ ให

มีความโดดเดน ดานคุณภาพ การใชงานหรือความมีประสิทธิภาพ เปนตัวกระตุนจากลักษณะของสินคาหรือบริการเอง ราคา 

(Price) อาจตั้งราคาใหเปนสิ่งดึงดูดใจใหลูกคาเขาราน การจัดจําหนาย (Place) สําหรับสินคาหรือชองทางการใหบริการ อาจ

ขยายสาขาหรือเลือกทําเลที่ตั้งใหเปนจุดขายดานความสะดวกสบาย การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีการจัดการสงเสริม

การขาย เชน การใหบัตรสิทธิพิเศษแกสมาชิก หรือการกําหนดวันที่ใหสวนลด จากที่ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดที่กลาว

มาแลวขางตน สามารถสรุปความหมายของสวนประสมทางการตลาดไดวา คือ กระบวนการหรือตัวแปรทางการตลาดท่ี

ควบคุมได เปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่ธุรกิจใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

ประชากรท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง อาศัยอยูในเขตดินแดง ที่ซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวก

ซื้อในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563  ซึ่งผูวจิัยใชวิธีกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางแบบกรณีไมทราบจํานวนประชากร โดยขนาดตัวอยางสามารถคํานวนไดจากสูตรไมทราบจํานวนประชากร (Infinite 

Population) ของ W.G. Cochran (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552, น. 77) ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยอาศัยความนาจะเปน 

(Probability Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) และใชวิธีในการ

เลือกตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Quota Sampling) แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 2 แขวง ตามจํานวนประชากรท่ีอายุ 

18 ปขึ้นไป ไดแก แขวงดินแดง 60,200 คน คิดเปน 239 ตัวอยาง และขวงรัชดาภิเษก 36,970 คน คิดเปน 146 ตัวอยาง รวม

จํานวนท้ังสิ้น 385 ตัวอยาง (กรมการปกครอง ขอมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

 5.2 เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม  
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ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Research Instrument) คือแบบสอบถาม (Questionnaire โดย

พัฒนาจากการคนควาขอมูลแนวคิด ทฤษฎี การสํารวจวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ใหมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ สอบถามขอมูลสวนบุคคลและคุณลักษณะของประชากรมีจํานวน 8 ขอ ขอมูลเก่ียวกับ

พฤติกรรมการเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซื้อในเขตดินแดง มีจํานวน 5 ขอ ขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 มีขอคําถามแตละดานจํานวน 4 ขอ และสอบถามขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจ

เลือกซื้อหนากากอนามัย N95 จํานวน 5 ขอ 

ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความเท่ียงตรง และความเช่ือมั่นดวยวิธีการขอคําแนะนําจากอาจารยที่

ปรึกษา เพื่อโปรดพิจารณาและตรวจสอบตัวแบบสอบถามดานในโครงสราง (Construct Validity) ดานความครอบคลุมดาน

เน้ือหา (Content Validity) ดานการใชภาษา (Wording) เพื่อใหแบบสอบถามมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสามารถสื่อสาร

ความหมายสรางความความเขาใจใหกับผูตอบแบบสอบถาม ไดทําการทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามคาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ท่ีคํานวณได มีคารวมเทากับ 0.885 

มากกวา 0.70 ช้ีใหเห็นวา แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (Reliability) (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) 

5.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบการแจกแจงที (t-test) สถิติทดสอบการแจกแจงเอฟ (F-Test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สถิติ Chi-Square Test การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression Analysis) โดยทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

6. สรุปผลการวิจัย 

 6.1 วิเคราะหขอมูลลักษณะปจจัยทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.70 ชวงอายุระหวาง 18 – 27 ป คิดเปนรอยละ 49.90 มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40.00 กลุมตัวอยางสวนใหญ สถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 83.40 

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 91.70  มีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 

36.10 อาศัยหองเชา คิดเปนรอยละ 45.20 และกลุมตัวอยางรอยละ 44.80 เดินทางโดยรถมอเตอรไซต 

6.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 

กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 47.3 ซื้อหนากากกันฝุนทั่วไป วัตถุประสงคที่ซื้อหนากากอนามัย N95 พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญรอยละ 79.20 ซื้อหนากากอนามัยเพ่ือนําไปใชเอง ซื้อในชวงเวลา 9.01 น. – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 30.40 

ซื้อปริมาณ 1 หอตอครั้ง คิดเปนรอยละ 47.80 ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 41.00 

6.3 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นในดานสวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) โดยภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมาก (  = 3.97) ซึ่ง

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในขอคําถาม หนากากอนามัย N95 เหมาะตอการปองกันเช้ือโรค ฝุนละออง และแสงแดด

ในระดับมาก (  = 4.11) ปจจัยทางการตลาดดานราคา (Price) ภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมาก (  = 3.96) ซึ่ง

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในขอคําถาม ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจํานวนและขนาดของหนากาก

อนามัย N95 ในระดับมาก (  = 4.02) ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ภาพรวมผูบริโภคมีความ

คิดเห็นในระดับมาก (   = 3.96) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในขอคําถาม สถานที่จัดจําหนายมีการจัดเรียง

แยกประเภทสินคาท่ีชัดเจนในระดับมาก (   = 4.00) ปจจัยทางดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) จากกลุมตัวอยาง
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โดยภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมาก (  = 3.87) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในขอคําถาม 

พนักงานขายมีความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหคําแนะนําผลิตภัณฑหนากากอนามัย N95 ในระดับมาก (   = 4.01)  

 6.4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 

พบวาระดับเหตุผลของการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือดานความพึงพอใจคุณภาพหนากาก

อนามัย N95 คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานศึกษาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

 6.5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหการทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบบุคคลกับการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกลุมตัวอยางระหวางเพศชายและหญิงตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 พบวา โดย

ภาพรวมและรายดาน เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจที่แตกตางกันในดานการตัดสินใจซ้ือหนากากอนามัย N95 

มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนการตัดสินใจดานอื่นน้ันไมมีความแตกตางกันที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การทดสอบเอฟ (F-test) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจของ

ผูบริโภคหนากากอนามัยในรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคกลุมตัวอยางท่ีมี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพสมรส แหลงที่อยูอาศัย แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการเลอืกซื้อของผูบริโภคที่มีความสัมพันธตอการซื้อหนากากอนามัย N95 ในราน

สะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมประเภทการซื้อหนากากอนามัย วัตถุประสงคการซ้ือ ชวงเวลาการซื้อ 

ปริมาณหอท่ีซือ้ และปริมาณเฉลี่ยการซื้อตอเดือน ไมมีความสัมพันธตอตอการซื้อหนากากอนามัย N95 โดยภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกันที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัยในรานสะดวกซ้ือเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ปจจัยทางดานการตลาดทั้ง 4 ตัวแปรไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาดไมสงผลตอความจําเปนตองใชหนากากอนามัย N95 การศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจเลือกซื้อหนากาก

อนามัย N95 การเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ การซื้อหนากากอนามัย N95 เพ่ือเปน

การดูแลสุขภาพ การซื้อหนากากอนามัย N95 ที่มีคุณภาพและการซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซ้ือ โดยภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนากากอนามัย N95 

ลําดับท่ี B Std. Error Beta t Sig. 

Constant 4.009 0.166 0.083 24.161 0.000 

ปจจัยดานผลติภณัฑ (Product) 0.063 0.067 -0.060 0.945 0.345 

ปจจัยดานราคา (Price) -0.046 0.105 -0.110 -0.435 0.664 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) -0.080 0.112 0.106 -0.711 0.477 

ปจจัยดานการสงเสรมิทางการตลาด (Promotion) 0.071 0.066 0.106 1.081 0.280 

7. อภิปรายผลการวิจัย

 7.1 อภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีคาเฉล่ียของระดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหนากาก

อนามัยท่ีแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ ในรานสะดวกซื้อเขต 
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ดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวาเพศชายตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ มากกวาเพศ

หญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตินี พงษธนเลิศ และคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “เพศ ชวงวยัและรูปแบบการตัดสินใจ

ซื้อสินคาของ ผูบริโภคชาวไทย” พบวา รูปแบบการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามเพศและชวงวัยที่แตกตางกัน

ของเพศชายและเพศหญิงในทุกชวงวัย คือ การซื้อแบบประหยัดเวลาและพลังงาน (Time-Energy Conserving) ความหมาย 

สําหรับผูบริโภคบางกลุม ถึงแมวาจะมีแบรนดหรือสินคาที่ชอบพออยูในใจหากแตสินคานั้นตองใชความพยายามในการคนหา

เพ่ือใหไดมาแลว เขาอาจตัดสินใจเลือกซื้อแบรนดอ่ืนๆ ที่สะดวกในการซื้อมากกวา ดวยเหตุผลเพ่ือประหยัดเวลาหรือพลังงาน

ในการซื้อ สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส แหลงท่ีอยู

อาศัยและวิธกีารเดินทางในการใชชีวิตประจําวัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซื้อเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ สุขสมัย (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใช

บริการศูนยการคา” พบวา มีเพียงเพศเทานั้นที่มีผลตอการตัดสินใจของกลุมตัวอยาง เนื่องจากเพศเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรม

การใชบริการศูนยการคา เพศหญิงเปนเพศที่มีการใชบริการรานอาหารและนัดพบปะสังสรรค ซื้อของใชตางๆ แตงตัวตามเท

รนแฟช่ัน รวมถึงซื้อผลิตภัณฑที่ใชในครัวเรือนมากกวาเพศชาย 

7.2 อภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยดานพฤตกิรรมการซื้อหนากากอนามัย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อหนากากอนามัย N95ประกอบดวย ประเภทการซ้ือ

หนากากอนามัย วัตถุประสงคการซื้อ ชวงเวลาการซื้อ ปริมาณหอที่ซื้อ และปริมาณเฉลี่ยการซือ้ตอเดือนไมมีความสัมพันธตอ

การตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 ในดาน ความจําเปนตองใชหนากากอนามัย N95 ดานการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

ซื้อหนากากอนามัย N95 ดานการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 มากกวาหนากากอนามัยประเภทอ่ืนๆ ดานการซื้อ

หนากากอนามัย N95 เพ่ือเปนการดูแลสุขภาพ ดานคุณภาพหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซ้ือเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับทฤษฎีของ สุดาพร กุณฑลบุตร (2558) กลาววา แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เนนความ

เก่ียวของกับตัวสินคา ถือวาพฤติกรรมของผูบริโภค หมายถึง การกระทําและกระบวนการตัดสินใจที่จะคนหา ประเมิน จัดหา

และใชผลิตภัณฑตางๆ และมุงเนนกับการใหความสําคัญหรือเกี่ยวของ (Involvement) ของผูบริโภคกอนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ กลาวคือ การที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับการซื้อสินคาใดๆ ในแตละครั้งอาจไมเทากัน บางครั้งไมไดสนใจตราสินคา

ที่ซื้อ เรียกวา การเก่ียวของต่ํา (Low Involvement)  ไดแก การซื้อสินคาประจําวัน ไมมีราคาสูง ไมมีผลตอสุขภาพมาก และ

ไมไดใชเทคโนโลยีสูงทําใหสามารถตัดสินใจซื้อไดงาย โดยไมตองหาขอมูลเก่ียวกับสินคาเพ่ิมเติม 

 7.3 อภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยทางการตลาด 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อหนากากอนามัย N95 ในรานสะดวกซ้ือเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร มาอุทธรณ (2557) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคตอราน Max Value” พบวา ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ไมสงผลตอปจจัยในการเขาใชบริการเลือกซื้อสินคาราน Max Value และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กรกมล จันทรพักตร และคณะ (2560) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือสินคาที่รานสะดวกซื้อของ

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบวา ดานราคาไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเน่ืองจากตองการไดรับความสะดวกเปน

สําคัญ  

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี ้ขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตหรือผูประกอบการหนากากอนามัย 
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ผูผลิตหรือผูประกอบการวางแผนการผลิตในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคเพื่อปองกันไมใหเกิด

ภาวะสินคาขาดตลาด ทําการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑหนากากอนามัย สรางภาพลักษณของตราสินคาท่ี

นาเชื่อถือและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค กําหนดราคาขายที่เหมาะสมกับประเภทของหนากากอนามัย รวมทั้งใหความสําคัญ

กับชองทางจัดจําหนายในรานสะดวกซื้อในดานการสื่อสารถึงผูบริโภคและการกระจายสินคาใหเพียงพอ  

 8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหผูผลิตหรือผูประกอบการนําไปผลิตและพัฒนาหนากาก

อนามัยดวยเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของหนากากอนามยัใหมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการใช

งานในชีวิตประจําวัน  
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ปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน 

กรณีศึกษา : การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันงาม มีบุญสลาง1* 

1อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการท่ัวไป  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 

*wanngam2008@gmail.com

บทคัดยอ 

การจัดทําวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปน พนักงานภายในการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 67 คน ไดมาโดยวิธีกา รสุมแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความตองการทางรางกาย ดานความตองการเกียรติยศ
ช่ือเสียง ดานความตองการความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน และปจจยัลักษณะงานไดแก ดานผลสะทอนของงาน ดาน
ความสําคญัของงาน สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจ ปจจัยลักษณะงาน ความผูกพันตอองคการ 
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Motivation Factors And Job Characteristic Factors Affecting 

The Organizational Commitment  

Case Study: U Thong Suphanburi Provincial Electricity Authority 

Wanngam Meeboonsalang1*

1 Business Administration and Information Technology 

Rajamangala University of Technology Suvanabhumi 

*wanngam2008@gmail.com

Abstract 

This research is aimed at studying motivation factors and job characteristic factors that affect 

employee engagement. U-Thong Provincial Electricity Authority. The data were collected by using 

stratified random sampling with questionnaire. The sample was 67 participants in the U Thong Provincial 

Electricity Authority in Suphanburi province. All data were analyzed by using descriptive study such ad 

frequency, percentage and standard deviation. Statistical correlations between variables were analyzed 

using multiple regressions.  

The result of this research showed that motivation factors, such as physical requirements, fame 

requirements, reputation for safety, life, and property, and job characteristic factors, including a 

reflection of the importance of work affecting the organization's commitment of U-Thong Provincial 

Electricity authority with statistical significance level of 0.05. 

Keywords: motivation factors, job characteristic factors, organizational commitment 

1. บทนํา

ในการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในยุคปจจุบันท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วตอเนื่อง องคการจะประสบความสําเร็จได
ตามเปาหมายจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ ปจจัยที่สําคัญคือทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่ชวย ผลักดันใน
องคการสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาสูเปาหมายที่กําหนดไว ทรัพยากรมนุษยเปนจึงเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งตอการบริหารและ
สรางคุณคาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ (ขนิษฐา เผื่อนทอง และคณะ , 2561) หากขาดบุคคลที่มีคุณภาพแลว ไมวาจะ
จัดระบบบริหารไดดีเพียงใด หรือมีเงิน หรือพัสดุมากเพียงใดก็ไมสามารถทําใหงานขององคการนั่นลุลวงได  ดังนั้น ผูบริหาร
จะตองใชความพยายามทุกทางที่ทําใหบุคคลปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคการ วิธีการท่ีจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานที่ดีคือ การสรางขวัญใหเกิดกับบุคคลในองคการ 
(ปาริชาต บัวเปง, 2554) การที่บุคคลจะเกิดขวัญในการปฏิบัติงานสูงหรือต่ํานั้น สิ่งจูงใจมีความสําคัญมาก (ณัช อุษาคณารักษ, 
2554ก)  ซึ่งสิ่งจูงใจก็คือ การสรางสวนประกอบในการทํางานเพ่ือโนมนาวจิตใจคนใหมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
ไมขาดหรือลางานบอยๆ มีความจงรักภักดีและผูกพันกับองคการตลอดไป (จิตนา บุญรื่น , 2553) 
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การสรางความผูกพันเปนเรื่องที่สําคัญมาก ความผูกพันของบุคลากรเปนทัศนคติของบุคลากรท้ังที่แสดงออกถึง
ความคิด ความรูสึก การรับรู และการเรียนรูของพนักงาน (อนงคศิริ โรจนโสดม, 2561) ที่สงผลตอความสัมพันธและความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีตอองคการ ความผูกพันของพนักงานตอองคกร คือความรักงานและความภักดีตอองคกรที่ทําใหพนักงาน
มุงม่ันทุมเทสติปญญากําลังความสามารถ โดยการทําใหพนักงานรูสึกมีความสุขและความพึงพอใจ ถือวาเปนหัวใจสําคัญของ
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร (ปาริชาต บัวเปง, 2554) บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคการจะมีพฤติกรรมการตระหนักถงึ
ความสําคัญและมีแรงบันดาลใจตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน (ปญญาพร ฐิติพงศ , 2558) เมื่อบุคลากรมีความ
ผูกพันตอองคการยอมทําใหผลการปฏิบัติงานดีและสามารถนําพาองคการไปสูการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (นรากร 
งาคชสาร, 2556) ดังนั้นการสรางความผูกพันของบุคลากร จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคการได 
(พิรินทรชา สมานสินธุ, 2554)  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจํานวนมากที่ยืนยันวามีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ 
เชน งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันกับองคกรของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานเปน
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคการ ปกภณ จันทศาสตร (2557)  และงานวิจัยของ แสงเดือน  รักษาใจ  (2554)“ปจจัยที่มี
ความสําพันธกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ (แสงเดือน  
รักษาใจ, 2554)  

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
บริการไฟฟาเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการบริการในดานตาง ๆ เชน การ
บริการสับเปลี่ยนมิเตอร รับชําระคาไฟฟา เปนตน ดวยลักษณะงานและความสําคัญขององคการดังกลาว จึงทําใหองคการ
จําเปนตองมีพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการเพ่ือดําเนินการใหกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเปาไว 
 จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงาน ที่สงผลตอความผูกพันตอ
องคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง ซึ่งคาดวาผลที่ไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้จะนํามาเปน
แนวทาง เพื่อสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการทํางานของพนักงาน เพื่อสรางความผูกพันใหเกิดกับพนักงานอัน
นํามาซึ่งแรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ
พนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง 

2.2  เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟา
สวนภาค อําเภออูทอง 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

3.1 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยจูงใจอยางนอย 1 ตัวแปร สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภออูทอง 
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3.2 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยลักษณะงานอยางนอย 1 ตัวแปร สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภออูทอง 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 80 คน และกลุมตัวอยาง คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง โดยการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane โดยการกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ±5% และใชวิธีการสุม
แบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) จึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง 67 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามโดยพิจารณาจากกรอบแนวความคิดและตัวแปร
ตาง ๆ เพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยลักษณะโครงสรางประกอบไปดวยคําถามชนิดปลายปด (Closed End) และ
ปลายเปด (Opened End) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

4.3 ตัวแปรที่ใช ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนจูงใจ และ ปจจัยลักษณะงาน 
4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 4.4.1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.4.2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบถดถอยอยางงาย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบถดถอยพหุคูณ 

4.5 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย ตั้งแต เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562 

5. การทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม โดยการรวบรวมเน้ือหา ทฤษฎีและรายงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย (1)แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความความผูกพันตอองคการ (2) แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวของกับปจจัยจูงใจ 

และ (3)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับปจจัยลักษณะงาน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความความผูกพันตอองคการ 
 Allen and Meyer (1990, อางถึงใน พรชนก กังวีระนนท 2559) กลาววา พนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการจะ
มีลักษณะเปนบุคคลที่อยูกับองคการไมวาจะเปนอยางไร จะมาทํางานอยางสมํ่าเสมอ ทุมเทในการทํางาน ปกปองทรัพยสิน
ของบริษัทและมีเปาหมายรวมกับองคการ ซึ่งความผูกพันตอองคการประกอบดวย 3 สวน คือ ความผูกพันตอองคการดาน
ความรูสึก ความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่อง และความผูกพันดานองคการดานบรรทัดฐานทางสังคม  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจ 

 แนวคิด เฮอรซเบอรก (Herzberg’s Motivation Theory) เฮอรซเบอรก เปนศาสตราจารยหัวหนาภาของวิชา
จิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยเวสเทอรนรีเสิรพ (Western Reserve University) ไดคดิคนทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ของมนุษย แบงไดเปน ดานความตองการทางรางกาย ดานความตองการความปลอดภัย ดานความตองการทางดานสังคม  
ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสยีง และดานความตองการความสาํเร็จในชีวิต  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับปจจัยลักษณะงาน 

 Hackman & Oldham (อางใน ปกภณ จันทศาสตร,2557, หนา13-14) ไดอธิบายเก่ียวกับแนวคิดการปรุงแตง 
เช่ือวามิติของงาน จะมีผลกระทบตอสภาวะของจิตใจของบุคคลและสงผลตอไปยังผลลัพธในเรื่องผลงานและความพึงพอใจ
ของบุคคลผูปฏิบัติงาน ทฤษฎีคุณลักษณะงานนั้นอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลักษณะของงานน้ันนําไปสูสภาวะทาง
จิตใจวิทยา เชน ความเช่ือ ทัศนคติ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ นําพาไปสูการจูงใจในการทํางาน ผลการปฏิบัติงานที่ดี  
และความพึงพอใจในการทํางาน โดยคุณลักษณะของงานท่ีสําคัญจะมีอยู 5 ปจจัย คือ. ความหลากหลายของทักษะ (Skill 

Variety) ความเก่ียวเนื่องกันของงาน หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Task Identity) ความสําคัญของงาน (Task 

Significant) ความเปนอิสระ (Autonomy) และผลสะทอนของงาน (Feedback)  

6. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตอมาไดทําการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร บทความทาง
วิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดเปนขอบเขตและแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย และดําเนินการจัดลําดบัความสาํคัญของขอคําถาม โดยสรางขอคําถามใหครอบคลุมขอบขายนิยามที่
กําหนดไว ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ เพือ่ขอคําแนะจําในการปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากน้ันได 
นําแบบสอบถามท่ีไดผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ และปรับแกเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Tryout) กับกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน เสร็จแลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคา Alpha = 0.842 ซึ่ง
มีคามากกวา 0.70 ถือวาเปนเกณฑคาความเช่ือมั่นที่เหมาะสมและยอมรับได (สุวิชาน มนแพวงศานนทม , 2545: 129-131) 

และนําผลการทดสอบแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวไป
จัดพิมพเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

7. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุด มีระดับ
การศึกษาอยูระหวาง ปริญญาตรี อยูในประเภทพนักงานประจํา มีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 20-30ป 

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ ของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน ระดับมากที่สุดจํานวน 1 ดาน ระดับมาก จํานวน 4 ดาน โดย
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เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความตองการความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน ดานความตองการทางดาน
สังคม ดานความตองการความสําเร็จในชีวิต ดานความตองการเกียรติยศชื่อเสียง ดานความตองการทางรางกาย 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยลักษณะงาน ของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน ระดับมากที่สุดจํานวน 4 ดาน ระดับมาก 1 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความหลากหลายของงาน ดานความเขาใจในงาน ดานผลสะทอนของงาน 
ดานความสําคัญของงาน ดานความเปนอิสระในการทํางาน 

ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง พบวา
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน ระดับมากที่สุดจํานวน 2 ดาน ระดับมาก 1 ดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน ดานความตอเนื่อง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความตองการรางกาย ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง 
ดานความตองการความปลอดภัยชีวติและทรัพยสิน และปจจัยลักษณะงานไดแก ดานผลสะทอนของงาน ดานความสําคัญของ
งาน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ในการวิเคราะหปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภออูทอง โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณเสนตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมี
เงื่อนไข คือ  คาเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีคาเทากับ 0 โดยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด จะมีคาเฉลี่ยเทากับ 0 เสมอ จากการ
ตรวจสอบจากปญหา Multicollinearity กลาวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะตองไมมีความสัมพันธกันเอง โดยใชสถิติตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวดวยคาสถิติ Collinearity Statistics ผลท่ีได คือ คา Tolerance อยูระหวาง 
0.44 – 0.64 ซึ่งมีคามากกวา 0.10 และคา Variance Inflation Factor (VIF) อยูระหวาง 1.56 – 2.26 ซึ่งมีคานอยกวา 10 
แสดงวาไมมีปญหา Multicollinearity หรือไมเกิดสหสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระ และเม่ือทําการตรวจสอบความเปน
อิสระของความคลาดเคลื่อน โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีคาระหวาง 0.344** - 0.675** (r นอยกวา 
0.80) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ผลปรากฏวา ทุกคูมีความสัมพันธไมเกิน 0.80 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีปญหา 
Multicollinearity สวนคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน พิจารณาจากคา Durbin-Watson มีคา 2.123ซึ่งอยูในชวง
ระหวาง 1.50 – 2.50 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนระหวางตัวแปรมีความอิสระตอกันเมื่อ
ทดสอบเง่ือนไขขางตน สรุปไดวา ชุดขอมูลเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด จึงวิเคราะหปจจัยจูงปจจัยจูงใจปจจัยลักษณะงานท่ี
สงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภออูทอง 

ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจที่สงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน 
กรณีศึกษา การไฟฟาอําเภออูทอง 

ปจจัยจูงใจ ความผูกพันตอองคการพนักงาน 

t p B SE β 

คาคงท่ี (a) 0.969 0.417 2.327 0.023 

ดานความตองการทางรางกาย  0.349 0.080 0.466 4.380 0.000 

ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสยีง 0.219 0.077 0.266 2.852 0.024 

ดานความตองการความปลอดภัยชีวิต
และทรัพยสิน  

0.227 0.101 0.212 2.239 0.029 

Adjust R Square = 0.601  R = 0.787  R Square = 0.030  Durbin–Watson = 2.123 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 1  ผูวิจัยนําตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทํานายเขาทั้งหมดเพ่ือดูวาตัวแปรเหลาน้ีมีตัวแปรดท่ีสามารถ
รวมทํานายตัวแปรตามได โดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter (Enter Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหพบวา ตัวแปรทํานายท้ังหมด คือ ดานความตองการทางรา งกาย   ดานความตองการเกียรติยศช่ือเสียง  และ
ดานความตองการความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน  ซึ่งเปนตัวแปรอิสระสงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน 
กรณีศึกษา การไฟฟาฟาสวนภูมิภาค อําเภออําอูทอง โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความ
ผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาฟาสวนภูมิภาค อําเภออําอูทอง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร มีอํานาจทํานายการพยากรณประมาณรอยละ 60.1 (Adjust R Square = 0.601)  

ในการวิเคราะหปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอองคการพนักงาน ไดทําการตรวจสอบเกณฑตามเง่ือนไข พบวา ตร 
การตวจสอบปญหา Multicollinearity  โดยใชสถิติตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดคา Tolerance อยูระหวาง 
0.41 – 0.50 และคา Variance Inflation Factor (VIF) อยูระหวาง 1.98 – 2.41 แสดงวาไมมีปญหา Multicollinearity ใน
การตรวจสอบความเปนอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีคาระหวาง 0.43 – 
0.72 แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีปญหา Multicollinearity และคา Durbin-Watson มีคา 1.670 แสดงวาคาความ
คลาดเคลื่อนระหวางตัวแปรมีความอิสระตอกัน เมื่อทดสอบเง่ือนไขขางตน สรุปไดวา ชุดขอมูลเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด จึง
วิเคราะหปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลความผูกพันตอองคการพนักงาน  

ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลความผูกพันตอองคการพนักงาน 
กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง 

ปจจัยลกัษณะงาน ความผูกพันตอองคการพนักงาน 
t p B SE β 

คาคงท่ี (a) 0.810 0.388 2.087 0.041 

ดานผลสะทอนของงาน  0.437 0.102 0.450 4.283 0.000 

ดานความสําคัญของงาน  0.382 0.101 0.395 3.767 0.000 
Adjust R Square = 0.575  R = 0.767  R Square = 0.0.91 Durbin–Watson = 1.670 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางท่ี 2  ผูวิจัยนําตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทํานายเขาทั้งหมดเพ่ือดูวาตัวแปรเหลาน้ีมีตัวแปรดท่ีสามารถ
รวมทํานายตัวแปรตามได โดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter (Enter Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหพบวา มีตัวแปรทํานาย 2 ตัวแปร คือ ดานผลสะทอนของงาน ดานความสําคัญของงาน โดยตัวแปรอิสระทั้งหมด 2 
ตัวแปรดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง  ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มีอํานาจทํานายการพยากรณประมาณรอยละ 57.5 
(Adjust R Square = 0.575) 

ในการวิเคราะหปจจัยจูงใจปจจัยลักษณะงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงานในภาพรวม โดยการ
ตรวจสอบปญหา Multicollinearity ไดคา Tolerance คือ 0.473 และคา VIF คือ 2.113 แสดงวาไมเกิดสหสัมพันธกันเอง
ระหวางตัวแปรอิสระ  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีคาระหวาง 0.726** - 0.692** ซึ่งไมเกิน 0.80 แสดง
ถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีปญหา Multicollinearity และคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระของ Durbin-Watson มีคา 1.492 
แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนระหวางตัวแปรมีความอิสระตอกัน เมื่อทดสอบเง่ือนไขขางตน สรุปไดวา ชุดขอมูลเปนไปตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด  
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ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจปจจัยลักษณะงานท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการพนักงาน 

ปจจัยจูงใจ ความผูกพันตอองคการพนักงาน t p 
 B SE β 

คาคงท่ี )a(  1.379 0.408  3.377 0.001 

ปจจัยจูงใจ  0.422 0.110 0.486 3.851 0.000 

ปจจัยลักษณะงาน 0.289 0.128 0.248 2.245 0.028 

Adjust R Square = 0.502  R = 0.719  R Square = 0.517  Durbin–Watson = 1.492 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

จากตารางที่ 3  ผูวิจัยนําตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทํานายเขาทั้งหมดเพื่อดูวาตัวแปรเหลานี้มีตัวแปรดที่สามารถรวม
ทํานายตัวแปรตามได โดยใชสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter (Enter Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหพบวา มีตัวแปรทํานาย 2 ตัวแปร คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยลักษณะงาน ซึ่งเปนตัวแปรอิสระท้ัง 2 ตัว สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง โดยตัวแปรอิสระทั้งหมด 2 ตัวแปรดังกลาว
สามารถรวมกันทํานายความผูกพันตอองคการพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร มีอํานาจทํานายการพยากรณประมาณรอยละ 50.2(Adjust R Square = 

0.502) 
 

8. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยจูงใจอยางนอย 1 ตัวแปร ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน  การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภออูทอง ซึ่งยอมรับสมมุติฐาน พบวา ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความตองการทางรางกาย ดานความตองการ
เกียรติยศช่ือเสียง และดานความตองการความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจาก พนักงานมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติพนักงาน
อยูในเกณฑที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับขาราชการในสังกัดอื่นเงินรายไดแตละเดือนท่ีไดรับเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน
สวัสดิการและคาตอบแทนพิเศษตางๆ ที่พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง มี
โอกาสในการเติบโตในหนาที่การงานท่ีตนไดดํารงอยูและการไดรับวามเปนธรรมจากหัวหนางาน หนวยงานมีการจัดอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของพนักงาน เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน มีการจัดการจัด
สถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสมรูจักจัดวางของใชอยางเปนระเบียบชวยใหการทํางานสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภออูทองเปนสถานท่ีใหความปลอดภัยในการทํางานงานท่ีทานทําอยูใหความม่ันคงกับอนาคตไดรับความเสมอภาค 
ความเทาเทียมในการทํางานทั่งในเร่ืองกฎระเบียบและความม่ันคงในการทํางานมีความกาวหนาในหนาที่การทํางานข้ึนอยูกับ
ความรูความสามารถและความรับผิดชอบ หนวยงานสงเสริมใหทุกคนมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน เชน การศึกษา
ตอ การอบรม และหัวหนางานยังคอยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการทํางานอีกดวย ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนั้น จึงทํา
ใหพนักงานเกิดความผูกพันกับ การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริชาต บัวเปง (2555)  ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส ประเทศไทย (จํากัด) และ
โสมยสิรี มูลทองทิพย  (2556) ซึ่งทําการศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคกรของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอทามะกา  

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยลักษณะงานอยางนอย 1 ตัวแปร ที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค อําเภออูทอง ยอมรับสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะงาน ไดแก ดานผลสะทอนของงาน ดานความสําคัญของงาน ที่
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สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภออูทอง ทั้งนี้เพราะผลสะทอนของงาน พนักง านได
รับรูถึงคุณภาพของงานท่ีตนไดทํา ตองรับฟงขอเสนอแนะในการทํางานจากผูอื่น พนักงานตองมีการพัฒนางานของตนเองใหได
ผลงานท่ีดีขึ้นอยูเสมอ พนักงานใหความสําคัญกับองคการ ทํางานท่ีตนเองไดรับผิดชอบในหนวยงานใหความสําคัญกับงานที่
พนักงานไดปฏิบัติมีสวนชวยในการสงเสริมกาวหนาใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่งานที่ไดรับผิดชอบน้ัน
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจ และความสําคัญเปนงานท่ีนําไปสูการพัฒนา ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ การไฟฟา
สวนภูมิภาค อําเภออูทอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิรินทรชา สมานสินธุ (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความผูกพันของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เบสทเพอฟอรแมนซเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ 
อนงคศิริ โรจนโสดม(2561) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยทีสงผลตอความผูกพันตอองคการของครูโรงเรี ยนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี[8] และงานวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) ของสมจิตร จันทรเพ็ญ (2557) 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  การศึกษาความผูกพันตอองคการในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลวิจัย เชิงปริมาณ ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งตอไปอาจใชการสัมภาษณรวมดวยเพื่อใหไดขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีถูกตองและตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 

2.  ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่คาดวาจะสงผลตอความผูกพันตอองคการ เชน คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนตน
เนื่องจากปจจัยดังกลาว อาจจะสงผลตอความผูกพันตอองคการ และเพื่อเกิดประโยชนในการพัฒนาองคการตอไป 
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ปญญาพร ฐติิพงศ (2558) “แรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทกอสราง กรณีศึกษา : บริษัท 
อินเตอร เอ็กเพิรท คอนสตรัคช่ัน จํากัด” วิทยานิพน,หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,บัณฑติวิทยาลัย,

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
นรากร งาคชสาร (2556) “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันในองคกรของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ศึกษาตามหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ,คณะ
บริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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 ปกภณ จันทศาสตร (2557) “ปจจัยคุณสมบตัิสวนบุคคล ปจจัยลักษณะงาน และแรงจูงใจท่ีมีผลตอความผูกพันกับองคกร
ของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพราว-จตุจักร” ศึกษาตามหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สมจิตร จันทรเพญ็ (2557) “ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)”ศึกษา
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารพัฒนาสังคม), คณะพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอม, สถาบนับัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 

โสมยสิรี มูลทองทิพย  (2556).  “ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอทามะกา” 
วิทยานิพนธหลักสูตรปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ,สาขาการจัดการ ภาครัฐและเอกชน, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปกร 

แสงเดือน  รักษาใจ  (2554)“ปจจัยที่มีความสาํพันธกับความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา บริษัท กรงุเทพประกันภัย จํากดั 
(มหาชน) สํานักงานใหญ” ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพประหยัด หงษ
ทองคํา. (2544). อํานาจหนาที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัตริัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16. 
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การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กษิดิ์เดช บุรถาวร1* และ สุมาลี พุมภิญโญ1

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*kasidach.b@ku.th

บทคัดยอ 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความเปนไปไดทางการเงิน และเพ่ือศึกษาความออนไหว (Sensitivity Study) ของโครงการสรางที่จอดรถยนตใหเชา ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ ไดแก การคนควาขอมูลตาง ๆ จากหนังสือ
บทความ สื่อออนไลน และเว็บไซดที่เก่ียวของ และสัมภาษณสอบถามผูประกอบการท่ีเกี่ยวกับสรางที่จอดรถยนตอัตโนมัติ 
สำหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ โดยมีเกณฑที่ใชในการตัดสินใจ
ลงทุน คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
ผลการศึกษาพบวา โครงการมีความคุมคาในการลงทุน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 32,421,404 อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.42 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 11 และเมื่อพิจารณา
สถานการณภายใตความออนไหวของโครงการ แมวาประโยชนลดลงรอยละ 10 และรอยละ15 ตามลำดับ โครงการยังมีความ
คุมคาในการลงทุน แตเมื่อผลประโยชนลดลงรอยละ 20 โครงการจะไมมีความคุมคาในการลงทุน 

คำสำคัญ: ที่จอดรถยนตใหเชา การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ทีจ่อดรถยนตอัตโนมัติ 
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A Feasibility of Investment in Construction of Parking Spaces for Rent in 
Bangkok 

Kasidach Buratavorn1,*, and Sumalee Pumpinyo1

1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 
*kasidach.b@ku.th

Abstract 

This study aimed to explore the financial feasibility and conduct the sensitivity study of the 
parking spaces construction project for rent in Bangkok. The data collection was made from primary 
source by interview with the entrepreneurs regarding the automated parking spaces construction, and 
from secondary sources, such as books, articles, online media, and related websites. The research 
instrument was the financial feasibility analysis of the project. The main criteria, considered in making 
investment decision, consisted of Net Present Value (NPV), Benefit-to-Cost Ratio (BCR), and Internal Rate 
of Return (IRR) of the project.  

The study found that the project was expected to deliver a positive value to its investors 
because the project had the Net Present Value (NPV) at 32,421,404, Benefit-to-Cost Ratio (BCR) at 1.42, 
and Internal Rate of Return (IRR) at 11 percent. As to the situation under the project sensitivity, even 
though and 15 percent respectively, the project was still worth the investment. However, when the 
returns decreased up to 20 percent, the project will not be worth the investment.  

Key words: Parking spaces for rent, Project feasibility study, Automated – parking 
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1. บทนำ  
 

ประเทศท่ีพัฒนาแลวโดยเฉพาะในเมืองจะมีระบบการขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกสบาย       
งายตอการใชบริการ มีความปลอดภัยในการเดินทาง และมีความแนนอนในเร่ืองของเวลาของระบบขนสงทำใหสามารถ           
วางแผนการเดินทางได ทำใหประชากรสวนใหญเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ 
 ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่กำลังพัฒนา ระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยในเมืองจึงอยู ในชวงกำลัง
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ในการเดินทางใหครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ มีความปลอดภัยและใชงานงายและสะดวกตอประชากร      
ในประเทศ การที่ระบบขนสงสาธารณะยังไมสามารถอำนวยความสะดวกประชากรไดนั้น ทำใหประชากรหันมาใชรถยนตสวน
บุคคลกันมากข้ึนโดยเฉพาะเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร จากขอมูลจำนวนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ที่จดทะเบียน
สะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตป พ.ศ. 2557-2561 พบวามีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2557 จำนวนรถยนต
นั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ที่จดทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน  3,592,212 คัน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน 
4,001,423 คัน ในป พ.ศ.2559 และ 4,501,405 คัน ในป พ.ศ.2561 โดยในป พ.ศ. 2557-2561 มีรอยละการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในชวงรอยละ 5.325 - 6.101 (กรมขนสงทางบก 2561) 

การที่ประชากรในเมืองกรุงเทพมหานครนั้นมีการใชรถยนตสวนบุคคลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ 
ตามมา ยกตัวอยางเชน ปญหาดานการจารจร มลพิษ อุบัติเหตุตามถนน  และอีกหนึ่งปญหาที่นาสนใจคือ ที่จอดรถยนต    
ไมเพียงพอ เนื่องจากประชาการวัยทำงานนิยมอาศัยอยูใกลรถไฟฟาเพื่อเดินทางสะดวก เชน  อาศัยอยูตามคอนโดมิเนียม 
หอพักตาง ๆ แตที่พักเหลานี้มักจะจอดรถยนตไดไมเกิน 1 – 2 คัน หรือบางแหงไมมีที่จอดรถยนต แตบางครอบครัวมี
รถยนตมากกวาที่จอดรถยนตที่ตนเองมี โดยกฎหมายท่ีจอดรถยนตในคอนโดมิเนียม พิจารณา 2 กรณี 1. กฎหมายที่จอด
รถยนตคำนวณตามพ้ืนที่ใชสอยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 คอนโดมิเนียม  จัดอยู          
ในประเภทของ “ที่อยู อาศัยรวม” หรือ “อาคารชุด” อีก 2 กรณีคือ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และนอกเขตนอก
กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หองที่มีพื้นที่ตั้งแต 60 ตารางเมตรข้ึนไป จะตองมีที่จอดรถยนต 1 คัน/หอง   
นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หองที่มีพื้นที่ตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะตองมีที่จอดรถยนต 1 คัน/ 2 หอง 2. กฎหมายที่
จอดรถยนตในคอนโดมิเนียมที่คำนวณตามขนาดของอาคาร อาคารที่พื้นที่กอสรางมากกวา 1,000 ตารางเมตร และสูง 15 เมตร
ขึ้นไป หรืออาคารที่มีพื้นท่ีกอสรางเกิน 2,000 ตารางเมตรโดยแยกออกเปนอีก 2 กรณี   ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทุก ๆ พื้นที่
กอสราง 120 ตารางเมตร จะตองมีที ่จอดรถ 1 คัน นอกเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร  ทุก ๆ พื้นที ่กอสราง 240 ตร.ม . 
จะตองมีที่จอดรถ 1 คัน จากการสำรวจคอนโดมิเนียม ที่ตั ้งอยูบนถนนพหลโยธิน ตั้งแตสี ่แยกเกษตรจนถึงหาแยก
ลาดพราว จำนวน 10 แหง พบวามีจำนวนที่จอดรถยนตรอยละ 34 - 60 ตอจำนวนยูนิตทั้งหมดของแตละโครงการ ทำ
ใหเกดิปญหาเรื่องที่จอดรถยนต คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ป 2561โครงการคอนโดในกรุงเทพเปดตัวสูงสุดในรอบ 10 ป            
โดยมีอุปทานใหมเขาสูตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 65,000 หนวย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 11% สงผลใหอุปทานสะสม
ของคอนโดมิเนียมเฉพาะในกรุงเทพมหานครตั้งแตป 2552 – 2561 อยูท่ีประมาณ 500,000 หนวย 

ดังนั้นปญหาการขาดแคลนที่จอดรถจึงเปนปญหาที่สำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงทำใหผูศึกษามีความสนใจ
ที่จะศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชา  เพื่อลดปญหาที่รถยนตไมเพียงพอของประชากรในสังคม           
และอำนวยความสะดวกตอประชากรที่ตองการหาที่จอดรถยนตสวนบุคคลเพื่อเดินทางโดยบริการขนสงสาธารณะตอในเมือง 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน และ ศึกษาความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการลงทุนสราง
ลานจอดรถยนตใหเชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. การบททวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนฐานความรูและมาประกอบในการาอางอิง
เพื่อเปนประโยชนตอการวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
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3.1 แนวคิดเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความตองการทีจ่อดรถยนต  
 (Highway Research Board, 1974: 17-18 อ างถึ งใน  ฉัตร ชัย  ตั้ งมหาส ถิตกุ ล , 2553) มี ป จจั ยที่ มี ผ ลต อ         
ความตองการท่ีจอดรถยนต ดังนี้

ลักษณะพื้นฐานของประชากรที่มีผลตอความตองการท่ีจอดรถยนต เชน ขนาดครอบครัว ชวงอายุของประชากร 
รายได การใชอาคารและที่ดินกอใหเกิดความตองการที่จอดรถสัมพันธกับขนาดพ้ืนที่ของอาคาร และจำนวนผูใชอาคาร 
ทางเลือกขอรูปแบบในการเดินทาง จะทำใหความตองที่จอดรถยนตลดลง โดยระบบการขนสงสาธารณะตาง ๆ จะตองมี
จำนวนเพียงพอและมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ความแออัดคับคั่งของสถานที่จอดรถยนต จะทำใหความตองการที่
จอดรถยนตลดลง การมีคาใชจายและอัตราคาทีจ่อดรถท่ีสงูจะทำใหความตองการที่จอดรถนอยลง และสถานท่ีตั้งของท่ีจอดรถ 
กับจุดหมายปลายทางของผูใชรถ ยังเปนปจจัยที่มีผลตอความตองการท่ีจอดรถดวย เนื่องจากสถานท่ีจอดรถอยูไมไกลจุดหมาย
ปลายทางสามารถเดินทางเทาได จะทำใหความตองการที่จอดรถนอยลง 

3.2 แนวคิดเร่ืองการแกปญหาท่ีจอดรถ 
(Victoria Transport Policy Institute, 2008: 2-17 อางถึงใน คำแหง ทองอินทร, 2551) ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง

การแกปญหาที่จอดรถไว ดังน้ี  
การเพ่ิมพื้นที่จอดรถ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถบนถนน หรือรัฐบาลเปนผูสนับสนุนใหมี การสรางที่จอดรถนอกเขต

สาธารณะ   มีการปรับแบบท่ีจอดรถที่มีอยูแลว โดยการใชพื้นที่จอดรถเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวทางการจัดการใหมีที่จอด
รถรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการเพิ่มกฎระเบียบ ขอบังคับในบริเวณที่มีปญหาการจอด และควรมีมาตราการท่ี
ทันสมัยในการจัดที่รถใหกับประชาชน หรือการลดความตองการใชที่รถจอด โดยการเก็บคาธรรมเนียมที่จอดรถ การเก็บภาษีที่จอด
รถ มีการปรับปรุงการขนสงเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เชน ทางเดินเทา ทางรถจักรยาน และมีการสนับสนุนการใชระบบขนสง
สาธารณะเพิ่มมาขึ้น  

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความคุมคาของโครงการ  
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินของโครงการเพื่อประเมินโครงการวา สามารถทำกำไรใหแกผู

เปนเจาของโครงการหรือไม โดยตนทุนและผลตอบแทนของโครงการจะจัดทำในรูปของกระแสเงินสดและมีการปรับคาเวลา
ดวยอัตราการคิดลดใหเปนคาปจจุบัน เพื่อนำไปพิจารณาตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนตอไป (หฤทัย มีนะพันธ, 2550) 
หลักเกณฑการวัดผลความคุมคาในการลงทุน มีดังนี้ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) และอัตรา
ผลประโยชนภายในของโครงการ (IRR)  หลักการตัดสินใจที่แสดงวาโครงการมีความเหมาะสม และคุมคาในทางเศรษฐกิจ คือ 
NPV มีคามากกวา 0, BCR เทากับ 1 หรือมีคามากกวา 1, IRR มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดของโครงการ 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นพรัตน พิริยเลิศศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ท่ีจอดรถในยานศูนยกลางธุรกิจของเมืองเกา กรณีศึกษายานถนนเยาวราช 

กรุงเทพมหานคร ไดทำการศึกษาที่จอดรถ ปญหาท่ีจอดรถยนต และศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่จอด
รถยนตในยานเยาวราช  โดยใชเทคโนโลยีที่จอดรถยนต ผลการศึกษาพบวา ยานเยาวราชหามมิใหจอดรถริมถนนหรือหน า
อาคารพาณิชย ทำใหเกิดความยากลำบากในการหาที่จอด จึงศึกษาแนวทางแนวทางการเพ่ิมจำนวนท่ีจอดรถโดยใชเทคโนโลยี
ที่จอดรถเขามาชวย พบวา รูปแบบที่จอดรถจักรกลระบบ Rotary สามารถเพิ่มที่จอดรถไดประมาณรอยละ 200 และมีความ
คุมคาในการลงทุน 

ชนาธิป อมรชีวิน (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในธุรกิจออนเซ็น ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
พบวาที่ ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนดสปา ธุรกิจออนเซ็นที่เปดใหบริการเต็มรูปแบบในกรุงเทพมหานคร มีลูกคาใชบริการจำนวน
มากในชวงเวลาหลังเลิกงานและวันหยุด จึงมีความเปนไปไดทางดานตลาด ที่จะนำโครงการในลักษณะเดียวกันมาเปดที่ชลบุรี
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีชาวญี่ปุนพักอาศัยเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาความเปนไปได
ทางดานการเงิน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 27,457,947 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีการปรับแลว 
(MIRR) รอยละ 13.37 และมีดัชนีกำไร (PI) เทากับ 1.68 ดังนั้นโครงการน้ีจึงคุมคาตอการลงทุน  

ญาณิกา จัตตุพร (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอาคารที่จอดรถ บริเวณตลาดรวมใจ 
(เมืองทองธานี) ไดทำการศึกษาความเปนไปไดทางดานตลาด และดานการเงิน ผลการศึกษาพบวา ดานตลาด มีผูสนใจ 
และผูเขามาลงทุนยังมีจำนวนไมมาก ซึ่งทำใหโครงการสวนใหญประสบความสำเร็จเนื่องจากมีคูแขงนอย ผลการศึกษาความ
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เปนไปไดทางดานการเงิน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 187,903,937 บาท อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสุทธิตอการ
ลงทุน 1.36 เทา อัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการรอยละ 10.72 ตอป ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback period) 
8.65 ป จึงทำใหโครงการมีความคุมคาในการลงทุน 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดทำการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณสอบถามผูประกอบการที่เกี่ยวกับสรางท่ีจอดรถยนตอัตโนมัติ 

เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตนทุนของเคร่ืองจักร คาใชจายในการบำรุงรักษา ของเครื่องจักรท่ีใชสำหรับจอดรถยนต เก็บรวบรวม
ขอมูลทางดานสถิติและคนควาขอมูลตาง ๆ จากหนังสือบทความ สื่อออนไลน และเว็บไซดที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลทางทฤษฎี 
เพื่อใหถึงขอมูลการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ และขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของธนาคารในประเทศไทย 

 

 4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน ในการศึกษาคร้ังนี้ วิเคราะหถึงความคุมคา    
ของโครงการธุรกิจอาคารท่ีจอดรถยนต ใหเชา เปนการใชทฤษฎีที่ใชเปนเกณฑประเมินโครงการ โดยใชตัวช้ีวัดความคุมคา 
ของโครงการ ดังน้ี 
 

4.2.1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑในการตัดสินใจแบบปรับมูลคาของเงิน     
ตามเวลา ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (IRR)  ซึ่งมีเกณฑในการวัดความคุมคาของการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชา ดังนี้ NPV มีคากกวาศูนย BCR มีคา
เทากับหรือมากกวาหนึ่ง และ IRR มีคามากกวาอัตราคิดลด หรืออัตราดอกเบี้ยของเงินทุนท่ีใชลงทุนของโครงการ  

 

4.2.2 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis) เมื่อผลการวิเคราะหทางดานการเงิน
มีความคุมคาตอการลงทุนก็จะวิเคราะหความออนไหวของโครงการ โดยวิเคราะหในกรณีที่ผลประโยชนลดลงรอยละ 
10 กรณีที่ผลประโยชนลดลงรอยละ 15 และกรณีที่ประโยชนลดลงรอยละ 20    

 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 

 จากการความเปนไปไดทางดานการเงินภายใตขอกำหนดในการทำการประมาณการบัญ ชี (Cash Flow)             
เพื่อวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
 

5.1 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  โครงการมีอายุ 20 ป โดยกำหนดใหอัตราคิดลดรอยละ 6.31         
ซึ่งพิจารณาจากโครงสรางสัดสวนเงินลงทุน ตนทุนของเงินทุน อัตรารอยละ 12 และตนทุนของเงินกู จากอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยของ 5 
ธนาคารใหญ (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอมูล ณ วันที่ 
10 เม.ย. 2563) ที่อัตรารอยละ 5.531 สรุปการวิเคราะหโครงการมีดังนี้ มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 32,421,404 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.42 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 11  

 

5.2 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากกรณีผลประโยชนลดลง รอยละ 10 มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 15,723,236 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.20 และอัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 9 กรณีผลประโยชนลดลงรอยละ 15 มูลคาปจจุบันสุท ธิ (NPV) เทากับ 7,374,153 
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.10 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 7 กรณี
ผลประโยชนลดลง รอยละ 20 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ (974,931) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 
0.99 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 6 
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ตารางที ่1: สรุปผลวิเคราะหความคุมคาทางดานการเงินและความออนไหวของโครงการ 

กรณีศึกษา NPV BCR IRR 

กรณีพืน้ฐาน 32,421,404 1.42 11 % 

ผลประโยชนลดลงรอยละ 10 15,723,236 1.20 9 % 

ผลประโยชนลดลงรอยละ 15 7,374,153 1.10 7 % 

ผลประโยชนลดลงรอยละ 20 (974,931) 0.99 6 % 
ที่มา: จากการคำนวณ 

6. สรุป

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางที่จอดรถยนตใหเชา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสภาพทั่วไป
ของธุรกิจให เชาที่จอดรถ  ในพื้นที่บริ เวณถนนพหลโยธิน  ตั้งแตสถานีรถไฟฟาหาแยกลาดพราวถึงสถานีรถไฟฟา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 3 แหง ลักษณะที่จอดรถแตละแหง จะเปนแบบลานกวาง มีรั้ว มีคนเฝารถ ในปจจุบัน
รถยนตไดกลายเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น สงผลใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในซอยตาง ๆ 
ที่เปนชุมชนเดิม และชุมชนใหมที่ยายเขามา จึงตองใชบริการเชาสถานที่จอดรถ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของ
รถยนต จึงทำใหความตองการเชาที่จอดรถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากผลลัพธทางดานการเงินของโครงการที่จอดรถยนตใหเชา 
พบวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน โดยสอดคลองกับหลักเกณฑที่นำมาตัดสินใจ สวนการวิเคราะหสถานการณภายใต
ความออนไหว โครงการยังคงมีความคุมคาในการลงทุนอยู ในกรณีผลประโยชนรวมของโครงลดลงรอยละ 10 และ 15 
ตามลำดับ แตในกรณีผลประโยชนรวมของโครงการลดลงรอย 20 พบวาโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน เนื่องจาก
โครงการ มีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนลบ และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคานอยกวาตนทุนคาเสียโอกาส       
ของเงินลงทุน  
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ในสวนของราคาท่ีดินพ้ืนทีต่ั้งท่ีจอดรถยนตนั้น มีราคาคอนขางสูง  ผูลงทุนหรือผูประกอบการควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติม วาจะ
ทำการลงทุนซื้อท่ีดินหรือทำการเชาพืน้ท่ีนั้น แบบไหนมีความคุมคามากกวากัน และควรพิจารณาถึงประเภทที่จอดอัตโนมัตกิับ
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บทคัดยอ 
ผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรตนั้นเปนผลิตภัณฑที่คอนขางใหมในทองตลาด บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคโยเกิรต โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง และทําการวิเคราะห
เชิงพรรณนาการ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง นิยมซ้ือโยเกิรตสัปดาหละคร้ัง โดยบริโภคโยเกิรตรส
ธรรมชาติมากท่ีสุด สําหรับโยเกิรตกลุมตัวอยางตองการใหบรรจุในภาชนะแบบถวยพลาสติก มีขนาด 125 กรัม ราคา 15 บาท 
ที่มีฉลากบงบอกวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุอยางชัดเจน และสะดวกซื้อผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรตจากรานสะดวกซ้ือท่ัวไป ดังนั้น
ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวาผูประกอบการที่สนใจในการทําธุรกิจมะพราวโยเกิรตควรใหความสําคัญกับการเจาะกลุมผูบริโภค
เพศหญิง โดยบรรจุภัณฑในภาชนะท่ีเปนถวยพลาสติก ขนาด  125 กรัม กําหนดราคาประมาณ 15 บาท และจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในรานสะดวกซื้อท่ัวไป 
คําสําคัญ พฤติกรรมผูบริโภค, โยเกิรต, มะพราว 
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Abstract  
           Coconut yogurt product is relatively new in the market. This article aims to study the behavior of 

yoghurt consumers. The 400 respondents were collect. Descriptive analysis was used. Analytical result 

showed that the most respondent was female who brought yougurt one a week and consumed yogurt 

natural flavor. Packaging of yogurt was in plastic cup which size is 125 grams. Yogurt price was between 

14 -20 bath per cup. The label clearly indicates the expiration date. And convenient to buy Coconut yogurt 

products from convenience stores. Therefore, this article indicated that entrepreneur and interesting 

person should pay more attention on advertising to female consumers, Coconut yogurt product should 

packaging with plastic cup, size 125 grams and price between 14-20 bath per cup. Furthermore, 

convenience store is crucial market channel 
Key Words Consumer Behavior, Yoghurt, Coconut 

1.บทนํา
            ในปจจุบันผูบริโภคไดมีการใสใจในการเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน คุณคาทางโภชนาการ ท่ีมีประโยชนตอ
สุขภาพตอตนเองและครอบครัวมากขึ้น หนึ่งในผลิตภัณฑที่มีประโยชนตอสุขภาพคือ นมเปร้ียวและโยเกิรต ตลาดผลิตภัณฑ
นมเปรี้ยวและโยเกิรต ในประเทศไทยในป 2559 ตลาดและผลิตภัณฑนมเปรี้ยวและโยเกิรตในประเทศไทยมีมูลคารวมอยูที่
ประมาณ 28,000 ลานบาท มีอัตราเติบโตข้ึน รอยละ 8.0 จากปกอนหนา  สาเหตุที่ตลาดนมเปร้ียวและโยเกิรตยังคงเติบโต
อยางตอเนื่องมาจากการท่ีผูบริโภคโดยเฉพาะกลุมที่อาศัยอยูในเมืองไดตระหนักถึงประโยชนในการรับประทานโยเกิรตมากขึ้น 
ประกอบกับวิถีชีวิตที่เรงรีบขึ้นของผูบริโภคในปจจุบันทําใหผูบริโภคตองการบริโภคอาหารท่ีสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นนมเปรี้ยว
และโยเกิรตจึงสามารถตอบโจทยความตองการนี้ไดอยาง (Food intelligence Center Thailand,  2561) 

กระแสของ Fuctional food หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารที่ทําหนาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสงเสริมสุขภาพในดานตางๆ
เพิ่มเติมจากคุณประโยชนทางโภชนาการของอาหารท่ัวไป แตยังคงสภาพเปนอาหารไมใชแคปซูลหรือเปนผงเหมือนยาและไมมี
ขอจํากัดในการบริโภคยังคงสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูบริโภคท่ีใหความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นและมีแนวคิดวาการ
ปองกันโรคยังดีกวาการรักษาโรคโดยมีโอกาสขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 68,000 ลานบาท และ
คาดวาจะเติบโตเฉลี่ยรอยละ 4 ตอปซึ่งในตางประเทศอัตรากําไรของบริษัทที่ทํา Functional Foods จะสูงกวาอาหารทั่วไป
ถึงเกือบ 3 เทา โดยมีอัตรากําไรเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 7.3 ขณะที่ผูประกอบการอาหารท่ัวไปมีอัตรากําไรเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 2.8  

และยังเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve ที่ภาครัฐของประเทศไทยใหการสนับสนุน (Krungthai Macro Research, 2019) 
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 ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลมาใชกําหนดกล
ยุทธทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรต และนําขอมูลไปเปนประโยชนกับผูประกอบการและผูที่สนใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจโยเกิรต  

. 2.วตัถุประสงคการวิจัย 

    เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมะพราวโยเกริตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. แนวคิดทฤษฏี บทความท่ีเก่ียวของ
1.แนวคิดของการวิเคราะหเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภค

เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกดิสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่จะทําให
เกิดความตองการ โดยผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) เปรยีบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลติหรือ
ผูขายนั้นไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ อิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ 
(Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ(Buyer’s Purchase Decision) โดยที่จดุเริม่ตนของตัวแบบอยูที่มีสิ่งกระตุน
(Stimulus)ใหเกิดความตองการกอนแลวจึงทําใหเกิดการตอบสนอง (Response)  (Kotler, 2014) 

2.แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P's) หมายถึง กลุมเครื่องมือ ทางดานการตลาดท่ีบริษัทนํามาใชเพื่อการ
บรรลุวตัถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายสามารถแบงได 4 ประเภทดวยกันซึ่งประกอบดวย ผลติภัณฑ
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมตลาด (Promotion) (ศิรวิรรณ เสรีรัตน, 2552) 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชการเก็บขอมูลวิจัยเชิงสํารวจผานชุดแบบสอบถาม  เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
     การศึกษาความพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรตในพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร นั้นไดศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรต จํานวน 400 ตัวอยางในกลุมคนท่ีทํางานอยูในวัยทํางาน โดยพิจารณาในยานสาทร 
บางรัก คลองเตย ยานาวา  ซึ่งมีความหนาแนนของงานมากท่ีสุด (แสงเดือน ตั้งธรรมสถิต, 2016) และทําการสัมภาษณผูที่เคย
รับประทานผลิตภัณฑโยเกิรตโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยขนาดประชากรที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ไดพนักงาน
เอกชนท่ีอยูในยานดังกลาว  
กําหนดให n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ, N หมายถึง ขนาดของประชากร, e หมายถึง ระดับความคลาดเคลื่อน
ของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดขึ้นได, x2 หมายถึง คาไคสแควรที่ df เทากับ1 และระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  (x2=3.841), 

p หมายถึง สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด p=0.05)  (Krejie and Morgan (1970) อางถึงใน 
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

แทนคาสมการ  = 384 คน  
384 คน  เนื่องจากตองการความสมบูรณของขอมูลผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับความสมบูรณ ของขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามดังนั้นจึงจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 400 ชุด 
 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการคนควาขอมูลผานเอกสารท่ีเผยแพร วารสาร และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑโยเกิรต 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยใชวิธีการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ดานเน้ือหา และความรู ที่ตองการสอบถามในแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่มีความครอบคลุมองคความรูหรือ
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ประสบการณของผูตอบแบบสอบถาม โดยตองจัดตัวแปรการวิจัยใหมีความเหมาะสมท้ังในเร่ืองความถูกตอง ครบถวน ตาม
แนวคิด ทฤษฎีหรือผลการวิจัยและจําแนกในสัดสวนท่ีเหมาะสมและตรวจสอบผูเชี่ยวชาญในศาสตรนั้นๆอีกคร้ัง 
การนําขอมูลมาวิเคราะห  การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห พฤติกรรมความตองการของผูบริโภค ใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนาโดยใชการแสดงความถ่ีและคารอยละ เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง  และพฤติกรรม
ของผูบริโภค การทดสอบระดับความสําคัญของปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเกิรต  
5. ผลการศึกษา 

สวนท่ี1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง และมี
อายุในชวง 20-30 ป จบการศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชน และมี
รายไดตอเดือนละ 10,001 - 20,000 บาท รายละเอียดในตารางที่1 

ตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ ปจจัยสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
เพศ   ระดับการศึกษา   

ชาย 144 36.00 ต่ํากวา ม.6 10 2.50 

หญิง 256 64.00 ม.6/ ปวช./ ปวส. 55 13.75 

รวม 400 100.00 ปริญญาตร ี 301 75.25 

อาย ุ   ปริญญาโท ปริญญาเอก 34 8.50 

นอยกวา 20 ป 30 7.50 รวม 400 100.00 
21 - 30 ป 226 56.50 อาชีพ   

31 - 40 ป 104 26.00 นักเรียน/นักศึกษา 67 16.75 

41 - 50 ป 29 7.25 ผูประกอบการ 65 16.75 

51 - 60 ป 10 2.50 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน 246 61.50 

มากกวา 60 ป 1 0.25 รับจางท่ัวไป 13 3.25 

รวม 400 100.00 อื่นๆ 9 2.25 

รายไดสวนตัว   รวม  400      100.00 
นอยกวา10,000 บาท 61 15.25    
10,001 - 20,000บาท 131 32.75    

20,001 - 30,000บาท 128 32.00    

30,001 - 40,000บาท 49 12.25    

40,001 - 50,000บาท 18 4.50    

มากกวา 50,000 บาท 13 3.25    

รวม 400 100.00    

 
 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคผลิตภัณฑโยเกิรต  
    ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญนั้นนิยมบริโภคโยเกิรตรสธรรมชาติ มากที่สุด รองลงมาคือรสวุนมะพราว และ สตอเบอรี่ 
ผูบริโภคใหเหตุผลในการรับประทานโยเกิรตวา เปนผลิตภัณฑที่หาซื้อไดงาย มีคุณภาพและเปนที่รูจัก ในการเลือกบริโภคโยเกิรต 

ที่มา: จากแบบสอบถาม  2563 
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ผูบริโภคใหความสําคัญกับโยเกิรตที่มีบรรจุภัณฑแบบถวยพลาสติกมีปริมาณ 125 กรัม และราคาท่ีซื้อผลิตภัณฑสวนใหญอยูที่15 
บาทตอถวย และรองลงมาคือ 14 และ 20 บาท ตามลําดับ 

สําหรับความถี่ในการบริโภคพบวาผูบริโภคสวนใหญซื้อโยเกิรตสัปดาหละครั้ง รองลงมา จะซื้อสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ 
โดยแตละครั้งบริโภคสวนใหญจะซื้อครั้งละ 1 ถวย รองลงมาจะซ้ือในลักษณะแพค 4 ถวย สถานท่ีในการซ้ือโยเกิรตสวนใหญจะซื้อ 
จากรานสะดวกซ้ือท่ัวไป(7-11, Family Mart, Lawson) รายละเอียดในตารางที2่ 

ตารางที ่2 พฤติกรรมผูบริโภคโยเกิรต 

พฤติกรรมผูบริโภคโยเกิรต จํานวน(คน) รอยละ พฤติกรรมผูบริโภคโยเกิรต จํานวน(คน) รอยละ 
รสชาติที่นิยมบริโภค    เหตุผลที่เลือกซื้อ 
รสธรรมชาต ิ 183 45.75 สินคาเปนท่ีรูจัก 182 45.50 

รสผลไมรวม 43 10.75 สินคามีคณุภาพ 190 47.50 

รสสตรอเบอรี ่ 61 15.25 รสชาติหลากหลาย 97 24.25 

รสสม 14 3.50 สินคาหาซื้องาย 191 47.75 

รสมิกซเบอรรี่/บลูเบอรี ่ 21 5.25 บรรจภุัณฑสวยงาม 50 12.50 

รสวุนมะพราว 74 18.50 ลดราคา ของแถม 46 11.50 

อื้นๆ 4 1.00 อื่นๆ 12 3.00 

รวม 400 100.00 รวม 400 100.00 
รูปแบบบรรจุภัณฑ ราคาท่ีซ้ือ 

แบบถวยพลาสติก 276 69.00 10 บาท 2 0.50 

แบบซอง 14 3.50 14 บาท 115 28.75 

แบบขวด 60 15.00 15 บาท 118 29.50 

แบบถวยแกว 49 12.25 20 บาท 110 27.50 

อื่นๆ 1 0.25 20 บาทข้ึนไป 53 13.25 

รวม 400 100.00 อื่น ๆ 2 0.50 

จํานวนที่ซ้ือโยเกิรตตอคร้ัง รวม 400 100.00 
ครั้งละ1ถวย 201 50.25 จํานวนที่ซ้ือโยเกิรตตอสัปดาห 
ครั้งละ 1 เเพ็ค (4ถวย) 169 42.25 สัปดาหละครั้ง 204 51.00 

1 แพ็ค (6ถวย) 27 6.75 สัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง 140 35.00 

อื่นๆ 3 0.75 สัปดาหละ 4 - 5 ครั้ง 38 9.50 

รวม 400 100 ทุกวัน 4 1.00 

ขนาด อื่นๆ 14 3.50 

110 กรัม 78 19.50 รวม 400 100 
125 กรัม 253 63.2 แหลงที่ซ้ือผลิตภัณฑ 
135 กรัม 68 17.00 รานสะดวกซ้ือ (7-11, Family Mart) 341 85.25 

อื่น ๆ 1 0.25 ซุปเปอรมารเก็ต Tops villa market 50 12.50 

รวม 400 100 Lemon Farm 1 0.25 

ที่มา: จากแบบสอบถาม  2563 
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สวนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเกิรต  
พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเกิรต ดาน

ผลิตภัณฑในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 พบวา ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.11 ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 พบวา และดานการสงเสริมทางการตลาด
ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  รายละเอียดในตารางท่ี3 

ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเกิรต 

 

 

   พฤติกรรมผูบริโภคโยเกิรต จํานวน(คน) รอยละ 
   งานเเสดงบูธตาง ๆ 4 1.00 

   อื่นๆ 4 1.00 

   รวม 400 100.00 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น   ระดับ
ความสําคัญ มาก 

ที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

จํานวน
ประชากร 

คาเฉลี่ย 

ดานผลิตภัณฑ         
รสชาติของโยเกิรตมีใหเลือกอยางเหมาะสม 161 150 59 27 3 400 4.10 มาก 
รูปลักษณของผลิตภณัฑเปนที่นาสนใจ 154 184 55 5 2 400 4.21 มาก 

ภาชนะท่ีบรรจุ งายตอการเปด สะดวกตอการ
บริโภค 

160 184 46 6 4 400 4.23 มาก 

มีฉลากหรือเครื่องหมายมาตรฐานรับรองคุณภาพ 181 160 51 7 1 400 4.28 มาก 

มีฉลากบอกวัน/เดือน/ปท่ีบรรจุและวันหมดอายุ 210 138 49 2 1 400 4.39 มาก 

อายุของผลิตภัณฑสามารถอยูได 1 เดือน 150 170 71 7 2 400 4.15 มาก 

                                     ภาพรวมดานผลิตภัณฑ = 4.22  มาก 
ดานราคา         
ราคาเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑมีความเหมาะสม 133 149 87 26 5 400 3.95 มาก 
ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ  166 166 61 6 1 400 4.22 มาก 

ราคาเมื่อเทียบกับคุณประโยชน 143 185 65 6 1 400 4.16 มาก 
                                   ภาพรวมดานราคา= 4.11 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย          

รานคาท่ีหาซื้อมมีากพอ 147 155 73 18 7 400 4.04 มาก 

รานคาท่ีเปดใหซื้อ 24 ช่ัวโมง 194 135 62 8 1 400 4.28 มาก 

ตําแหนงโยเกริต บนช้ันวางเห็นไดชัด 153 164 78 3 2 400 4.16 มาก 

ตารางที ่2 (ตอ) 

ที่มา: จากการคํานวน  2563 

ที่มา: จากแบบสอบถาม  2563 
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สรุปผลการศึกษา  
ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64 ซึ่งมี

อายใุนชวง 20 - 30 รอยละ 56.5 มีระดับการศึกษาน้ันสวนใหญเปนช้ันปริญญาตรี รอยละ 75.25 โดยประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชน รอยละ 61.50 และมีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 32.75 โดย
ผูบริโภคสวนใหญนั้นนิยมซื้อโยเกิรตรสธรรมชาติ รอยละ 45.75 เหตุผลท่ีในการเลือกซ้ือโยเกิรตเพราะเปนสินคาหาซื้องายรอย
ละ 45.75 และสะดวกที่จะซื้อผลิตภัณฑโยเกิรตท่ีรานสะดวกซื้อทั่วไปรอยละ 82.25 ในดานบรรจุภัณฑนั้น พบวาช่ืนชอบใน
รูปแบบถวยพลาสติก คิดเปนรอยละ 69 ราคาที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือโยเกิรตน้ันอยูที่ 15 บาท โดยคิดเปนรอยละ 29.50 
ที่มีขนาด 125 กรัม คิดเปนรอยละ 63.2 

ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการัดสินใจ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเกิรต ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการมีฉลากบอกวัน/เดือน/ปที่บรรจุ และวันหมดอายุ สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39  ดานราคา 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพมีความ
เหมาะสม สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอรานคาท่ีเปดใหซื้อได 24 ช่ัวโมง สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ดานการสงเสริมทางการตลาด
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการลดราคาหรือการขายเปนเเพ็ค (4) 

7. อภิปรายผลงานวิจัย
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน โดยมีอายมุีอายุ 20 - 30 ปท่ีมี ระดับ

การศึกษานั้นสวนใหญเปนช้ันปรญิญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชน โดยมีรายไดสวนตัวตอเดือน 
20,001 - 30,000 บาท โดยสะดวกซื้อจากรานสะดวกซื้อท่ัวไป (7-11, Family Mart, Lawson) โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุริยา อุเลา (2552)  

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็น ระดับ
ความสําคัญ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
จํานวน
ประชากร 

คาเฉลี่ย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย
มีชองทางการติดตอ และรับขาวสาร 113 160 108 16 3 400 3.91 มาก 

 ภาพรวมดานชองทางการจัดจําหนาย= 4.10 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 

โฆษณาผานทางออนไลน 132 187 71 13 1 400 4.08 มาก 

โฆษณาผาน วิทยุ โทรทัศน 152 162 71 3 2 400 4.12 มาก 

การลดราคา หรือการขายเปนแพค 170 188 41 0 1 400 4.31 มาก 

การทดลองใหชิม 104 156 91 28 21 400 3.74 มาก 

บริการหลังการขาย 113 123 101 45 18 400 3.67 มาก 

 ภาพรวมดานการสงเสริมการตลาด= 3.98 มาก 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

ที่มา: จากการคํานวน 2563 
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ดานขอมูลเกีย่วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑโยเกริต ผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคญักับดานผลติภณัฑมากท่ีสุดหากพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการมีฉลากบอกวัน/
เดือน/ปท่ีบรรจุ และวันหมดอายุ สูงสุดและมีฉลากหรือเครื่องหมายมาตรฐานรับรองคณุภาพ  ผลิตภัณฑนั้นควรมีฉลากวัน
หมดอายุ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใหชัดเจนเพ่ือความนาเชือ่ถือของผลิตภณัฑ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทร
ศรัณย สมิทธิเนตย (2250) และ ภรณี พิมพาภรณ (2552) ในดานราคานั้นพบวาผูบริโภคใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองของ
ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคณุภาพ อีกทั้งกลุมผูบริโภคใหความสําคญัในดานโฆษณาและการลดราคาในดานการสงเสริม
การตลาดน้ันไดสอดคลองกับงานวิจัยของ รศนา นิรนาท (2550) 
 

8. ขอเสนอแนะ 
ผลิตภัณฑมะพราวโยเกิรตนั้นเปนผลิตภัณฑที่คอนขางใหม การทําการตลาดน้ันเปนปจจัยสําคัญดังนั้นควรเนนไปที่

กลุมเพศหญิง ที่มีระดับรายไดปานกลาง และสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑจากรานสะดวกซ้ือท่ัวไป การสงเสริมการตลาดนั้นควร
ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑในเรื่องของฉลาก วัน เดือน ป ที่หมดอายุ ในดานราคาสิ่งที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และการสงเสริมทางการตลาดควรเนนเรื่อง การทําโฆษณาออนไลน การทดลองชิม 
เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  อีกท้ังการเก็บตัวอยางในคร้ังนี้ทางผูวิจัยเก็บตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางในพืน้ท่ีจํานวน 
4 เขต ดังนั้นจึงไมสามารถตอบสนองความตองการของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพไดทั้งหมด เพื่อใหการศึกษาสมบูรณมากขึ้น
จึงควรเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีอื่นๆ 
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อุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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บทคัดยอ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม หรือที่เรียกวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตใหเปนดิจิทัลมากข้ึนจากระบบเครื่องจักรในโรงงานสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขาย

สามารถรับรู, แลกเปล่ียนขอมูล, แสดงผลควบคุม และทำงานรวมกันได กอใหเกิดประโยชนในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิต, การลดของเสียและมลภาวะ และการลดตนทุน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน องคกรที่ใชตนแบบ

อุตสาหกรรม 4.0 มีแนวโนมเขาสูระบบอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนขอมูลในเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการ จะตอง
พิจารณาถึงอุปสรรคและผลกระทบ โดยเฉพาะอยางย่ิงในแงของความการพัฒนาย่ังยืนที่หลาย ๆ องคกรใชเปนตัวบงชี้

ความสำเร็จ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนออุปสรรคในการดำเนินการตามอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืนโดยใชตัวชี้วัดตามกรอบ Triple bottom line (TBL) ทั้งสามดานอยางสมดุล คือเศรษฐกิจ, สังคมและสิ่งแวดลอม 

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นดังที่แสดงไวในที่นี้อาจเปนประโยชนในการชวยเหลือองคกรที่สนใจทำการศึกษาเชิงลึกในอนาคต 

คำสำคัญ: อุตสาหกรรม 4.0, อุปสรรค, การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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Abstract 

Technological progress has transformed industry in what has been called the Fourth Industrial 

Revolution, in which digital production models have changed from in-factory machinery to linked 

networks capable of recognizing and exchanging information while displaying, controlling, and 

collaborating. These innovations provide benefits in increased production efficiency, reduced costs as 

well as waste and pollution. To build competitiveness, organizations adopting the Industry 4.0 prototype, 

the trend towards automation and data exchange in manufacturing technologies and processes, must 

consider barriers and their impact, especially in terms of sustainability that many organizations use as 

an indicator of success. The objective of this study is to present barriers to implementing Industry 4.0 to 

achieve sustainable development by using indicators based on the Triple bottom line (TBL) framework 

for all three aspects, balanced economically, socially, and environmentally. The barriers that arise as 

illustrated herein may be useful for helping interested organizations conduct future in-depth studies. 

Keywords: Industry 4.0, Triple Bottom Line, Sustainability 

1. บทนำ

อุตสาหกรรม 4.0 เปนการรวมกันของแนวคิดและเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้น เชน Radio-frequency identification 

(RFID), Big Data, Cloud Computing, Smart Sensors, Machine Learning (ML), Robotics, Additive Manufacturing 

(AM), Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality และ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีเหลานี้ปรับโครงสราง

การผลิตจากกระบวนการผลิตแบบแอนะล็อกเปนดิจิทัล และเกิดกระบวนการผลิตแบบกระจายอำนาจ (Raj, Dwivedi et al. 

2020) ผลลัพธดังกลาวทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิต หรือที่รูจักในชื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 เปนการ

ปฏิวัติแบบดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเกิดข้ึนจากการปรับปรุงเครือขายและระบบคอมพิวเตอรในทุกสวนของการ

ผลิต เปลี่ยนแปลงจากโรงงานแบบดั้งเดิมสูโรงงานอัจฉริยะ โดยมีลักษณะสำคัญคือ เครือขายอัจฉริยะระหวางหนวย

อุตสาหกรรม , ความคลองตัวในกระบวนการ, ความยืดหยุนของการดำเนินงานอุตสาหกรรม และการทำงานรวมกัน, 

การบูรณาการกับลูกคาและซัพพลายเออร และในการนำรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมมาใช ประโยชนเหลานี้มีศักยภาพมหาศาล

สำหรับองคกรที่ตองการประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคม (Kamble, Gunasekaran et al. 2018) 

สำหรับประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสามารถดังกลาว เห็นไดจากนโยบายประเทศไทย 4.0 เนนถึงเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value Based Economy) รัฐบาลไดจัดทำนโยบาย, มาตรการสงเสริมการลงทุน และแผนงานหลาย

อยาง เชน แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกทั้งยังมีการจัดตั้งเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เปน
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สถานท่ีสนับสนุนการวิจัยและการใชนวัตกรรม แตถึงอยางน้ันจากสถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน ทำใหภาคการผลิต

พบกับอุปสรรคและความทาทายในการนำไปใช เชน แรงงานขาดทักษะ, ทรัพยากรเงิน , การขาดผูนำที่มีทักษะและ

ประสบการณการตอตานการเปลี่ยนแปลงจากพนักงาน และการขาดโปรโตคอลสื่อสารท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน (Horváth and 

Szabó 2019) 

เพ่ือใหประสบความสำเร็จในการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใช จึงจำเปนตองศกึษาถึงอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยงานวิจัยสวน

ใหญเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหมมาใชจะใช3มุมมอง คือ คน(องคกร), กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใชในการวางกล

ยุทธและตัดสินใจ และการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ปจจุบันธุรกิจตางๆใชการพัฒนาอยางย่ังยืนเปนตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ โรงงานอัจฉริยะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม และด

สังคม (Munsamy and Telukdarie 2018) การพัฒนาอยางย่ังยืนจึงกลายเปนแนวทางพื้นฐานขององคกรจากการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรโลก, ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง, มลภาวะ และความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยความย่ังยืนเกิดขึ้นจากกการ

สนับสนุนแนวคิด Triple Bottom Line (TBL) อยางสมดุลทั้ง3ดาน คือเศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม และสังคม (Braccini and 

Margherita 2018) ดังนั้นการจะนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนควรศึกษาถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจสามารถนำไปใชวางแผนกลยุทธและหาแนวทางแกไขอุปสรรคใหการใชอุตสาหกรรม 4.0 ประสบ

ความสำเร็จ 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม และตัวอยางกรณีศกึษาจากการสืบคนขอมลูทุติยภมูแิสดงผลดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุปงานวิจัยที่อางอิงการพัฒนาอยางย่ังยืนตามTriple Bottom Line กับอุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 

 ตัวช้ีวัด อุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 

 เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม TB1 TB2 TB3 OB1 OB2 OB3 PB1 PB2 PB3 

Arcidiacono 

2019 

 x  x    x x  x  

Beier 2020 x x x    x   x x x 

Braccini 2018 x x x    x      

Cezarino 2019 x x x    x   x x  

Chen 2017          x x  

Chukalov 

2017 

         x x  

Frank 2019          x x x 

Freddi 2017   x     x     

Glass 2018 x  x  x x x  x   x 

Habib 2019 x x x  x       x 

Hendrik 2019 x x x x x x x x x    

Horváth 2019 x x x  x x x x x x x  

Kamble 2018 x  x x x x x x  x   

Kiel 2017 x x x x  x   x x x  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) สรุปงานวิจัยท่ีอางอิงการพัฒนาอยางยั่งยืนตามTriple Bottom Line กับอุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 

ตัวช้ีวัด อุปสรรคการใชอุตสาหกรรม 4.0 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม TB1 TB2 TB3 OB1 OB2 OB3 PB1 PB2 PB3 

Liao 2017  x x  x x  x x  

Lezzi 2018 x 

Luthra 2019 x x x x   x  x x x  

Machado 

2020 

x x x x   x x 

Manda 2019 x x x x x x 

Mohamed 

2019 

x 

Moktadir 2019 x x x x 

Munsamy 

2018 

x x x 

Pham 2019 x x x  x  x  x x x 

Rai 2006 x x 

Raj 2020  x  x x   x  

Rajput 2019 x x x x x x 

Rao 2018  x 

Rauch 2019 x x x x x x 

Rupesh 2018  x  x  x   x  

Samaranayake 

2017 

x x x x x x x 

Sony 2020 x x x x x x 

Tiwari 2020 x x x x x 

Veile 2018 x x x x x x 

Xu 2018  x x x x 

Zeid 2019  x x x 

รวม 17 16 17 14 10 17 17 12 8 19 20 8 
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3. ผลการศึกษา

3.1 อตุสาหกรรม 4.0 กับตัวชี้วัดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใชกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ เชน ความสามารถในการแขงขันจากการสรางมูลคาที่

เพ่ิมข้ึนและชวยลดตนทุน, การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร, การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยใชการจำลอง

ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ, ดานขอมูลและสารสนเทศจากการเช่ือมตอแนวนอนและและแนวตั้งชวยสรางความโปรงใสของ

ขอมูลในกระบวนการ, เคร่ืองจักร, สินคาคงคลังและโลจิสติกส ทำใหสามารถติดตามการไหลของสินคาและใชประโยชนจาก

การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ ดานเวลาท่ีการติดตั้งและเวลานำที่สั้นลงชวยลดเวลาการออกสูตลาด ดานทรัพยากรมนุษยทำให

คุณภาพของงานสูงข้ึนจากความงายในการตัดแตงกระบวนการ ความปลอดภัยที่สูงขึ้นและการตอบสนองระหวางมนุษยกับ

เครื่องจักรที่เหมาะสม และการผลิตที่ยืดหยุนชวยตอบสนองความตองการแบบปจเจกบุคคล ประโยชนขางตนแสดงใหเห็นวา 

อุตสาหกรรม 4.0 มีคุณสมบัติสำหรับการสรางมูลคาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับความคาดหวังและขอกำหนดดานความย่ังยืน 

(Kiel, Arnold et al. 2017) การใชอุตสาหกรรม 4.0 ควรมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือชวยพัฒนาสวัสดิการสังคมผานการสงมอบ

ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพดวยวัตถุประสงค Triple bottom Line (TBL) ซึ่งมีสามมิติ คือ ดานเศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม 

และสังคมตามภาพที่ 1 (Habib and Chimsom 2019) 

สังคม

เศรษฐกจิสิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม 4.0
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

ภาพที่ 1 การพิจาณาอุตสาหกรรม 4.0 ในตัวช้ีวัดความยั่งยืน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก (Habib and Chimsom 2019) 

3.1.1 มิติดานเศรษฐกิจ 

มิติดานเศรษฐกิจกลาวถึงทัศนคติขององคกรตอการสรางมูลคา เชน ลดความไมถูกตองของการจัดการสินคาคง

คลัง, การสรางประสิทธิภาพและประสทิธิผลดวยวิธีการการผลติสินคาแบบใหม, การวิเคราะหเชิงทำนายเพื่อลดขอผิดพลาดใน

การผลิต, ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน, ระบบการตั้งเวลาแบบตามเวลาจริง และการ

เพ่ิมความสามารถในการการแขงขัน (Braccini and Margherita 2018) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เปลี่ยนวิธีการ

สรางมูลคาในภาคธุรกิจโดยใชขอมูลที่สรางขึ้นจากอุปกรณ, เครื่องจักรและผลิตภัณฑที่เช่ือมตอถึงกัน ทำใหเกิดการสรางมูลคา 

เชน การบำรุงรักษา, การใชซ้ำ, การซอมแซม และการรีไซเคิล การใช Cloud Computing ในการจัดการการขนสงชวยลด

ตนทุนโดยรวม การวิเคราะหขับเคลื่อนดวยขอมูลชวยใหขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ  (Pham, Kuo et al. 

2019)  
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3.1.2 มิติดานส่ิงแวดลอม 

มิติดานสิ่งแวดลอมมุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ, การใชซ้ำ, การลดการปลอยมลพิษ, การใชพลังงานแบบ 

มีประสิทธิภาพ, ลดการปลอยCO2 และการนำวัสดุกลับมาใชใหมในกระบวนการผลิตซ้ำ (Braccini and Margherita 2018)

การลดการใชพลังงานในโรงงานทำใหชวยลดตนทุน และลดการปลอยกาซเรือนกระจก เกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

จากการจัดการเวลากระบวนการผลิต การใชหุนยนตทำใหเกิดความเร็ว, ความแมนยำ, การปรับแตงและการตอบสนองตาม

เวลาจริง และลดพลังงานที่ใชในคลังสินคาจากการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บที่มีความเหมาะสม (Mohamed, Al-Jaroodi et al. 

2019) เทคโนโลยีCyber-Physical Systems (CPS) และ Artificial Intelligence (AI) ชวยใหเกิดการจัดการพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ (Pham, Kuo et al. 2019)  

 

3.1.3 มิติดานสังคม 

มิติดานสังคมมองประโยชนจากระบบชวยเหลืออัจฉริยะและการเพ่ิมความพึงพอใจพนักงานจากการโตตอบ

ระหวางมนุษยและเคร่ืองจักรที่ดีพอ ความยืดหยุนของการประมวลผลของงาน (Hendrik, Johannes et al. 2019) ระบบ

Cloud manufacturing (CM) ทำใหเกิดการออกแบบการทำงานรวมกัน เกิดกระบวนการทำงานที่ยืดหยุนมากข้ึน  (Pham, 

Kuo et al. 2019) การออกแบบตามแนวทางความย่ังยืนชวยลดความเส่ียงดานความปลอดภัยสำหรับคนงานและผูบริโภคโดย

กำจัดการใชชิ้นสวนสารพิษในผลิตภัณฑและกระบวนการ การผลิตการมีสวนรวมหรือการทำงานรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ิมโอกาสในการทำงานที่เก่ียวของกับความสามารถดานไอที การปรบัปรุงคุณภาพของสภาพแวดลอมในการทำงานโดยการ

ลดงานประเภททำซ้ำๆ (Machado, Winroth et al. 2020) 
 

3.2 อุปสรรคในการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใช 

เมื่อมีการตัดสินใจใชเทคโนโลยีใหม องคกรสวนใหญมักพิจารณาใน 3 ดาน คือ เทคโนโลยี, องคกร และกระบวนการ 

เพ่ือสำรวจถึงอุปสรรคในการใชอุตสาหกรรม 4.0 ใหครบทุกดาน งานวิจัยจึงมีการศึกษาอุปสรรคทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

 

3.2.1 อุปสรรคดานเทคโนโลยี (Technological barriers) 

ก) ขาดโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย (Lack of up-to-date technological infrastructure) TB1 

เทคโนโลยีปจจุบันสวนใหญยังไมสามารถตอบสนองตรงกับความตองการโครงสรางพ้ืนฐานปจจุบัน (Moktadir, 

Ali et al. 2019) แอปพลิเคชัน IoT ตองการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสูงข้ึนเพื่อรองรับและจัดการอุปกรณที่เชื่อมตออยางมี

ประสิทธิภาพ (Luthra, Kumar et al. 2019) เทคโนโลยี CPS เปนพ้ืนฐานของระบบการผลิตที่เชื่อมตออยางชาญฉลาด 

ดังน้ัน บรอดแบนดไรสาย, เครือขายที่เช่ือถือไดพรอมการสนับสนุนทางอุปกรณเคล่ือนที่ คือ พื้นฐานสำหรับการทำงานของ 

CPS อุปกรณจำนวนมากที่ใชตรวจสอบและควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ตองการคุณสมบัติ เชน เวลา

หนวงต่ำเปนพิเศษ, ความนาเช่ือถือที่สูง, แบนดวิดธและอัตราการสงขอมูลที่สูง เปนตน ซึ่งระบบสื่อสารปจจุบันไมสามารถ

ตอบสนองได (Rao and Prasad 2018)  

ข) ขาดมาตรฐานและสถาปตยกรรมอางอิงสำหรับเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 4.0 

(Lack of standards and reference architecture for ID 4.0 technologies) TB2 

ปจจัยที่กระทบ เม่ือนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใชคือการขาดมาตรฐานเทคโนโลยีที่เปนรูปแบบเดียวกันทำใหเกิด

ปญหาความเขากันได, ความยากในการรวมกลุมระหวางอุปกรณเกาและใหมและใชเวลานาน (Arcidiacono, Ancarani et al. 

2019 เชน การใชระบบการวางแผนทรพัยากรองคกร (ERP) และระบบการดำเนินการผลิต (MES) สรางความหลากหลายของ

มาตรฐานที่เปนไปไดที่จะตองรวมหรือทำใหเขากันได ซึ่งมักจะมีวิธีแกไขปญหาท่ีไมไดมาตรฐานในท่ีท่ีตองใชงานผูปฏิบัติงาน

จำนวนมากเพื่อใหสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขามระบบได (Hendrik, Johannes et al. 2019) การขาดมาตรฐานเปนปจจัย
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ยับยั้งท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี, การรวมกระบวนการ และตองพิจารณาประเดน็ความรวมมือเม่ือพยายามเพิ่มประสทิธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของลูกคา เน่ืองจากอุตสาหกรรม 4.0 ตองการการรวมระบบทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนั้นสิ่ง

สำคัญคือการพัฒนาโปรโตคอลการสื่อสารแบบครบวงจรท่ีจะทำใหเกิดการบูรณาการเทคโนโลยีขามซัพพลายเชนทั้งหมด 

(Horváth and Szabó 2019) 

ค) ขาดความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตัว (Lack of data security and privacy) TB3 

ความปลอดภัยทางไซเบอรในบริบทอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะการมุงเนนจะอยูในการตรวจสอบ

องคประกอบหลักที่เกี่ยวของกับรูปแบบความปลอดภัยทางไซเบอร (เชน สินทรัพยที่เก่ียวของนำไปสูการโจมตีทางไซเบอร, 

ชองโหวของระบบ, ภัยคุกคามทางไซเบอร, ความเส่ียงและมาตรการตอบโต) บริบทอุตสาหกรรมท่ีระบบทางกายภาพ 

(เครื่องจักร, พื้นที่ปฎิบัติงาน, โรงงาน) ที่เช่ือมตอกันผานอินเตอรเน็ต (Lezzi, Lazoi et al. 2018) นอกจากนี้การไหลของ

ขอมูลจำนวนมากท่ีเกิดข้ึนบนแพลตฟอรมอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกอใหเกิดภัยคุกคามทางไซเบอรและปญหาความเปนสวนตัว

ของขอมูล งานเสมือนบนเซิรฟเวอรหรือแพลตฟอรมบังคับใหพนักงานตองระวังความปลอดภัยในโลกไซเบอร (Kamble, 

Gunasekaran et al. 2018) 

3.2.2 อุปสรรคดานองคกร (Organizational barriers) 

ก) แรงงานขาดทักษะการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล (Lack of digital transformation skills) OB1 

มนุษยยังเปนผูสรางมูลคาในอุตสาหกรรม 4.0 หนึ่งในความทาทายคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฝกอบรมของ

พนักงานดานการรวมเทคโนโลยี (Cezarino, Liboni et al. 2019) ทักษะและคุณสมบัติของพนักงานเปนปจจัยสำคัญตอ

โรงงานท่ีใชนวัตกรรม ดังนั้นบริษัท ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Kamble, Gunasekaran et al. 2018) การขาดแรงงานที่มีทักษะและองคความรูที่ยังขาดหายไป ขาดการฝกอบรม แนวคิด

หลักสูตรสหวิทยาการไมเพียงพอ (Glass, Meissner et al. 2018) การเปลี่ยนแปลงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการ

ผลิตทำใหเกิดความทาทายคือการมีทักษะท่ีไมตรงกันและซำ้ซอน (Manda and Ben Dhaou 2019) อุตสาหกรรม 4.0 เผชิญ

ปญหาหลักกับการขาดพนักงานท่ีมีความรูและทักษะที่จำเปน การขาดทักษะดิจิตอลและความเช่ียวชาญทำใหบริษัทไม

สามารถรวมมือในการปฏิบัติตามผูใหบริการโซลูชนัซอฟตแวรได (Raj, Dwivedi et al. 2020)  

ข) การตอตานการเปลี่ยนแปลงจากพนักงาน (Resistance to change from workforces) OB2 

การใช Industry 4.0 เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง จึงอาจมีขอเสียเปรียบท่ีบางครั้งโครงการเสี่ยงตอความ

ลมเหลวเนื่องจากความโกลาหลและการสูญเสียเอกลักษณของแตละบุคคล (Sony and Naik 2020) การตอตานการ

เปล่ียนแปลงเกิดจากความวิตกกังวลที่เกิดจากความคิดที่วาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถยกเลิกงานจำนวนมากได (Freddi 2017) 

งานในภาคการผลิตมีแนวโนมที่จะเปนอัตโนมัติทำใหเกิดการสูญเสียงานของมนุษย (Kamble, Gunasekaran et al. 2018) 

พนักงานที่ไมเต็มใจเปลี่ยนวิธีการทำงาน เกิดการตอตานเทคโนโลยีใหม (Raj, Dwivedi et al. 2020) คนสวนใหญไมตองการ

เปลี่ยนลักษณะการทำงาน พวกเขาคิดวาวิธีทำงานแบบเดิมของพวกเขาดีที่สุด เปนหนึ่งในความทาทายในการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช (Rupesh and Surendra 2018) 

ค) การขาดความสามารถในการเปนผนูำ (Missing of leadership competency) OB3 

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงและรูปแบบการเปนผูนำของพวกเขาในการริเริ่มผลักดันการยอมรับ

อุตสาหกรรม 4.0 การผนวกรวมอุตสาหกรรม 4.0 เปนตัวขับเคลื่อนความคิดริเริ่มท่ียั่งยืนในองคกร วิธีการเชิงรุกของผูบริหาร

ระดับสูงและมีการติดตามประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดความคิดริเริ่มใหองคกรตางๆรวมอุตสาหกรรม 4.0 เขากับความย่ังยืน 

(Luthra, Kumar et al. 2019) เมื่อกระบวนการผลิตเปนดิจิทัล บริษัทจำเปนตองมีผูนำท่ีมีทักษะท่ีจำเปนและประสบการณ

ในการควบคุมโครงการอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะการวางแผนที่เหมาะสมที่เปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง (Horváth and Szabó 

2019) เพื่อใหสามารถแปลงองคกรไดสำเรจ็ โครงสรางองคกรจำเปนตองเปนปรับใหเขากับความตองการของอุตสาหกรรม 4.0 
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โดยใหแผนกที่เก่ียวของกับไอทีมีอำนาจมากขึ้นสำหรับ เชน ผูบริหารตำแหนง Chief Digital Officer (CDO) และผูนำควรมี

การสื่อสารที่เพียงพอภายในบริษัท (Hendrik, Johannes et al. 2019) ความเปนผูนำและวิสัยทัศนขององคกรในฐานะผู

ขับเคลื่อนสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของเราการยอมรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 อยางย่ังยืน

นั้นถูกช้ีนำโดยวัตถุประสงคของผนูำ เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดไดโดยไมตองแบงแยกหรือยายกระบวนการผลิตตนทุนต่ำ 

(Braccini and Margherita 2018) 

3.2.3 อุปสรรคดานกระบวนการ (Process barriers) 

ก) ขาดการทำงานขามสายงานและไมมีความสอดคลองของขอมูลภายในองคกร 

(Lack of process vertical integration (data consistency and cross-functional  integration)) 

PB1 

เทคโนโลยี IoT และการใหบริการเขาถึงไอทีและระบบการผลิตไดทันทีทำใหเกิดการบูรณาการแนวตั้งของ

ขอมูลและสารสนเทศโดยตรงผานการควบคุมและปฏิบัติการในระดับการผลิตและระดับองคกร (Chukalov 2017) ซึ่งการ 

บูรณาการแนวตั้งประกอบดวยระบบไอซีทีชั้นสูงซ่ึงบูรณาการระดับช้ันทั้งหมดของบริษัท (Frank, Dalenogare et al. 2019)  

(เชน แอคทูเอเตอรและเซ็นเซอรบนพื้นท่ีปฏิบัติงาน , ระบบปฏิบัติการการผลิต (MES) ในการจัดการการผลิตและระบบ 

Enterprise Resource Planning (ERP) ในระดับการวางแผนองคกร ชวยใหเกิดการดำเนินการที่ยืดหยุนและกำหนดคาใหม

ไดของระบบการผลิต (Beier, Ullrich et al. 2020) การเปลี่ยนแปลงใหเปนการผลติแบบบูรณาการแนวตั้งทุกองค ประกอบ

ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑภายในองคกร เชน กิจกรรมดานการตลาด, การออกแบบ, วิศวกรรม การผลิตและการขายตองมีการบูร

ณาการกันอยางใกลชิด โดยการใชเทคโนโลยี เชนระบบการดำเนินการผลิต (MES) และใชคอมพิวเตอรชวยการ วางแผน

กระบวนการ (CAPP)  (Chen 2017) รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกันของการผลิตซึ่งหมายถึง ความสามารถขององคกรการผลิต

ที่แลกเปลี่ยนขอมูลท่ีอาจเปนเรื่องทางเทคนิคหรือที่เกี่ยวขององคกร (Zeid, Sundaram et al. 2019) ปญหาท่ีพบในการบูร

ณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความสอดคลองของขอมูลในฐานขอมูลที่มีการกระจายขนาดใหญ และการทำงานขาม

หนาที่โดยใช (ERP) (Rai, Patnayakuni et al. 2006) 

ข) ขาดการประสานงานท่ีราบรื่นในสมาชิกซัพพลายเชน 

(Lack of horizontal integration among supply chain’s members) PB2 

ธุรกิจตองการการประสานงานและการทำงานรวมกันที่แข็งแกรงระหวางสมาชิกในซัพพลายเชน ดังน้ันองคกร

ตองสรางความมั่นใจในการทำงานรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความโปรงใส (Luthra, Kumar et al. 2019) 

ถาบริษัทมีการผนวกรวมกับซัพพลายเออรและพันธมิตรอยางใกลชิดจะทำใหเกิดการบูรณาการแนวนอน (Chen 2017) ซึ่ง

เปนการรวมระบบไอทีที่ ใชในข้ันตอนตางๆของการผลิตและกระบวนการวางแผนธุรกิจภายในบริษัท เชน โลจิสติก 

ขาเขา, การผลิต, การขนสงขาออก, การตลาด และระหวางบริษัทหรือเครือขายคุณคา (Liao, 2017) การประสานงานท่ี

ราบรื่นเปนความทาทายเมื่อองคกรตองการบูรณาการหวงโซคุณคามุงเนนความตองการการรวมมืออยางใกลชิดทามกลาง 

พันธมิตรในหวงโซคุณคาตามแนวทางการบูรณาการหวงโซคุณคาตามแนวนอน (Raj, Dwivedi et al. 2020) 

ค) ขาดกระบวนการทำงานแบบยืดหยุนและการทำงานรวมกัน 

(Lack of process flexibility and interoperability) PB3 

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการผลิตอัจฉริยะคือ ความยืดหยุน (Frank, 2019) ความยืดหยุนในการผลิตถูก

มองเปนตัวชี้วัดสำคัญตอความพรอมในการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใช (Samaranayake, Ramanathan et al. 2017) ความ

ยืดหยุนชวยใหระบบตอบสนองตอเปลี่ยนแปลงท้ังภายในหรือภายนอกที่เกิดขึ้น เมื่อรวมอุปกรณอ่ืนเขาไปในระบบทำใหเกิด

ตอบสนองแบบไดนามิกและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ (Rajput and Singh 2019) ความสามารถในการปรับขยายเปนความ

ทาทายท่ีสำคัญในระบบอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากมีวัตถุทางกายภาพจำนวนมากถูกเชื่อมตอกันในเครือขายการผลิต อาจทำ
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ใหเกิดปญหาความยืดหยุนและการปรับขยาย (Xu, Xu et al. 2018) โมเดลการผลิตแบบดั้งเดิมขาดประสิทธิภาพในการจัดสง

และความยืดหยุนสำหรับระบบการออกแบบอุตสาหกรรม 4.0 แบบพลวัตรท่ีตองการการเปล่ียนแปลงหลายอยาง โดย

คุณสมบัติของโรงงานผลิต เชน สวนยอยในการออกแบบการปรับขนาดความเขากันไดความคลองตัวและความเปนสากล  

(Tiwari and Khan 2020) โรงงานอัจฉริยะตองการความคลองตัวจากสรางหรือปรับปรุงสายการผลิตและสถานีงานใหมีขนาด

เล็กลง, รับรองระบบการผลิตที่ ยืดหยุนปรับขนาดได, ลดเวลาในการตั้งคาสำหรับการกำหนดคาใหม, ผลิตผลิตภัณฑที่

หลากหลายและในปริมาณท่ีหลากหลายโดยไมมีคาใชจายในการกำหนดคาใหมที่สำคัญและเวลา, ปรับและปรับกระบวนการ

ดวยตนเอง, เปดใชงานงายและเปลี่ยนระบบของเทคโนโลยีการผลิตใหม,ใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสรางตนแบบอยาง

รวดเร็วเพ่ือใหการพัฒนาผลิตภัณฑงายขึ้นและลดความตองการสำหรับคลังสินคา (Rauch, Dallasega et al. 2019) 

4. บทสรุป

จากเน้ือหาขางตนแสดงความสัมพันธระหวางอุปสรรคในการนำอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสัมพันธกับตัวชี้วัดการพัฒนา

อยางยั่งยืนตามแนวทาง Triple bottom line ทำใหเห็นถึงอุปสรรคในการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใชในดานตางๆ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งองคกรมักประสบปญหาเมื่อนำมาใช ซึ่งการที่องคกรจะนำอุตสาหกรรม 4.0 

มาใชใหประสบความสำเร็จตองหาวิธีแกไข และนำไปวางแผนกลยุทธสำหรับองคกร สำหรับการศึกษาตอไปในอนาคต

ผูเช่ียวชาญสามารถนำอุปสรรคที่พบไปจัดลำดับความสำคัญ หรือขยายผลตอสวูิธีแกปญหาในรายละเอียดเชิงลึกตอไป 
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การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จิรัฏฐ กองตาพันธุ1 และ วรดี จงอัศญากุล2 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

jirat.ko@ku.th 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินและหความออนไหว โครงการบานจดัสรร 
บานเดี่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิจากแบบสัมภาษณเจาของโครงการหมูบาน
จัดสรร  

ผลการศึกษาจากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P) สรุปได โครงการหมูบานจัดสรร 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการที่มีลักษณะบาน เปนบานเดี่ยวทั้ง 5 โครงการ จะมีขนาดที่ดินตั้งแต 50 ตารางวา
ขึ้นไป จัดเปนโครงการขนาดกลางราคาขายเฉลี่ยตอหลังประมาณ 4 ลานบาท พื้นที่ดินตั้งแต 50-55 ตารางวา  พื้นที่ใช
สอย เริ่มตน 114-180 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตอตารางเมตรประมาณ 36,000  บาท โครงการสวนใหญใชเวลาขาย
ประมาณ 4 ป ยอดขายตอเดือนเฉลี่ย 4 - 5 ยูนิตตอเดือน ดานการสงเสริมการขายเกือบทุกโครงการจัดลดราคาให 

100,000 - 200,000 บาท เพื่อสรางแรงจูงใจลูกคา 
ผลการศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน พบวาควรตัดสินใจลงทุน ซึ่งโครงการจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ  

50,709,383 บาทมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 8.48 มีคามากกวาตนทุน
เงินทุนเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.08 มีคามากกวา 1 ตราบใดท่ีตนทุน
เพิ่มสูงขึ้นแตยังไมเกินรอยละ 8.88 และผลตอบแทนลดลงแตยังไมเกินรอยละ 8.15 โครงการยังนาลงทุน 

 คำสำคัญ: อสังหาริมทรัพย, ความเปนไปไดทางการเงิน, หมูบานจัดสรร, พระนครศรีอยุธยา 
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A Financial Feasibility Study of Housing Estate Project in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province 
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Department of Economics Faculty of Economics Kasetsart University 

jirat.ko@ku.th 

Abstract 

The objective of this study is to study financial feasibility of housing estate and single-

detached housing project in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Also to study the sensitivity of the 

single-detached housing project in Phra Nakhon Si Ayutthaya by using primary and secondary data 

from interviews with housing development project owners and its sales staff in Ayutthaya province.  

The results of the Marketing Mix 4P study can be used to conclude that housing estate project 

in Ayutthaya comes with the same single-detached housing style for all 5 projects. Theirs land sizes 

are from 50 square wah and up. The project is categorized as a medium-sized project with average 

selling price of 4 million baht; land area from 50-55 square wah, the initial usable area is 114-180 

square meters, and the average price per square meter is about 36,000 baht. Usually, most projects 

take approximately 4 years to sell and its average monthly sales are 4 - 5 units. Regarding sales 

promotion, almost every project has reduced its selling price to 100,000 - 200,000 baht to motivate 

customers buying decision. 

Financial feasibility study results reaffirmed that the project will worth your investment. If 

calculated, the project will have a net present value of 50,709,383 baht which is greater than zero, 

8.48 percent of internal rate of return (IRR) which is greater than the weighted average cost of capital 

(WACC), 1.08 benefit-to-cost ratio (BCR) which is greater than 1. As long as the cost increases but not 

more than 8.88 percent and the return on investment decreases but not more than 8.15 percent - 

this project is established to be worth investing in. 

Keywords: Real Estate  , financial feasibility, housing estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
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1. บทนำ

เมื่อพูดถึงปจจัยสี่ที่อยูอาศัยถือเปนหนึ่งในนั้น ที่มีความสำคัญตอการดำรงชีวิต ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดคาดการณวาแนวโนมเศรษฐกิจโลกจะมีการชะลอตัวอยางแนนอน การลงทุนในประเทศตอง
มีความระมัดระวัง นักลงทุนจะตองมีสภาพคลองที่ดี โดยสวนใหญในครึ่งปแรกผูประกอบการจะเนนระบาย Stock เกาให
ไดมากท่ีสุด  

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2562 ตลาดอสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยของไทยกำลังเผชิญความทา
ทายหลายประการ โดยเฉพาะมาตรการการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย  แตในสวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวามีโครงการเมกะโปรเจค อาทิเชน รถไฟความเร็วสูงทำใหการเดินทางสะดวก ประหยัดเวลา ซึ่งตรงขามกับสภาวะ
เศรษฐกิจ กำลังซื้อสวนใหญมาจากผูมีรายไดประจำ ซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรม 5 แหงคือ นิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ,นิคมอุตสาหกรรมบานหวา(ไฮเทค), นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด   

จากการสำรวจสถิติภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวารายไดตอครัวเรือนของประชากรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชากรที่เปนลูกจางมีรายไดเฉลี่ย 30,851 บาทตอเดือนและประเภทที่อยูอาศัยของประชากรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนบานเดี่ยวรอยละ 65.4 หองชุดรอยละ 16.4 ทาวนเฮาสหรือบานแฝดรอยละ 7.8 

(สำนักงานสถิติแหงชาติ,2560.)  

สิ่งที่พิจารณาในการเลือกที่อยูอาศัยซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยแตละครั้งจะคำนึงถึงปจจัย 3 ประการ
(Alonso,1976) คือ ราคาของที่พักอาศัยซึ่งมีความสัมพันธกับรายไดของผูอยูอาศัย รูปแบบที่อยูอาศัย ที่ตั้งของที่พัก
อาศัย เมื่อความตองการที่อยูอาศัยมากขึ้นแตพื้นท่ีดินมีจำกัด ทำใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตอยางมาก 

ซึ ่งผูที ่เลือกซื ้อบานในตางจังหวัด สามารถซื ้อบานที ่มีพื ้นที ่ใชสอยและความเปนสวนตัวมากกวาใน
กรุงเทพมหานครฯในราคาที่เทาๆกัน เปนเรื่องที่นาสนใจการเลือกพื้นที่ลงทุนโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ประชากรสวนใหญเลือกที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ดังนั้นจึงเปนหัวขอในการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน โครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
2.2 วิเคราะหความออนไหวของโครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้มุงศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนกอสรางโครงการบาน จัดสรร  บานเดี่ยว 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดของท่ีดินจำนวน 48 ไร 3 งาน 55.9 ตารางวา โดยระยะเวลา โครงการตั ้งแตเริ่ม
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จนขายหมด 4 ป สาเหตุที่เลือกพื้นที่น้ีเนื่องจากอยูหางจากตัวเมืองเพียง 4 กิโลเมตร ใกลกับ นิคมอุสาหกรรมไฮเทค ถนน
สายเอเชีย การเดินทางสะดวก จึงเหมาะกับการลงทุนโครงการ 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การศึกษาเรื ่อง การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการบานจัดสรร บานเดี ่ยว ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก 

4.1. แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน 

สมนึก  เอ ื ้อจ ิระพงษพันธ ุ  ( 2551) แนวค ิดเก ี ่ยวก ับตนทุนท ี ่ใช ในการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ประกอบดวย 

ความหมายของตนทุน การจำแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมและการจำแนกตนทุน ตาม ล ั กษณะ
ของ การวิเคราะหปญหาเพื่อการตัดสินใจ  ดังตอไปนี้ 

ตนทุน(cost) คือ จำนวนเงิน หรือภาระผูกพันท่ีจะตองจายในอนาคต เพื่อใหไดมาซี่งสินคาหรือ บริการซ่ีงที่จะ
กอใหเกินรายไดตอไป ดนทุนอาจเปนสินทรัพยหรือคาใชจาย ตนทุนน่ันอาจกอใหเกิด ประโยชนทันทีหร ือให เกิด
ประโยชนในภายหลัง ถากอใหเกิดประโยชนทันทีตนทุนจะถือเปนคาใชจาย ถา ประโยชนเกิดขึ้นภายหลัง ตนทุนจะถือ
เปนสินทรัพย   

4.1.1 ตนทุนคงที่ (Fixed cost) หมายถึง ตนทุนที่คงที่ตลอดเวลา ไมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
ปริมาณการผลิตหรือขาย 

4.1.2 ตนทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับปริมาณการผลิต
หรือขาย 

4.2. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ 
ชูชีพ พิพัฒนศิถี (2544) การวิเคราะหโครงการเปนวิธีการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จำกัดให เปนไปอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตจุดมุงหมายหรือความตองการของสังคม  นอกจากนี้
การวิเคราะหโครงการยังเปนเครื่องมือที่ตัดสินถึงผลสำเร็จของโครงการ เพื่อใหการ วิเคราะหโครงการมีประสิทธิภาพ 

จะตองทำการวิเคราะหตั้งแตขั้นตอนการวางแผน จนถึงขั้นตอนการสำเร็จโครงการ  

4.3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หนา 136 -137) กลาวไววา การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว(Promotion of 

Tourism) เปนสวนผสมทางตลาดทองเที ่ยวที ่สำคัญ และนักวิชาการสวนใหญก็มักใชสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึ่งประกอบดวย สินคาและบริการ ดานราคาดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด 

4.4. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
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บรรเทิง มาแสง (2536) ตนทุนและผลตอบแทนที่ใชในการวิเคราะหโครงการเปนสิ่งที่ไดจากการคาดคะเน
ทั้งสิ้น เนื่องจากเปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงอาจทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนได และสงผลตอความ
เปนไปไดของการลงทุน จึงตองพิจารณาทดสอบหาคาความแปรเปลี่ยน (Switching value test) คาความแปรเปลี่ยน
ของโครงการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรอยละ (Percentage change) ของปจจัยที่เชื่อวามีอิทธิพลตอผลลัพธของ
โครงการ แลวทำให NPV มีคาเทากับ 0 และ BCR ที่คาเทากับ 1 เปนการวิเคราะหผลกระทบของการลงทุน ในกรณีที่
ตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตางไปจากคาที่นำมาวิเคราะห เชน ผลตอบแทนลดลงหรือตนทุนสูงขึ้น การทดสอบคา
ความแปรเปลี่ยน (SVT) 

สรุปการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื่อนำไปใชในการ วิจัยเรื่องความเปนไปไดทางการเงินของโครงการบานจัดสรร 
บานเดี่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลักแนวคิดเกี่ยวกับตนทุน แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะหผลตอบแทน
ของโครงการ และแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ใชในงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนการ
วิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ ใชในงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 

 

5.วิธีการดำเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการสอบถามฝายขาย ของโครงการหมูบาน
 จัดสรรตางๆ ที่ลักษณะใกลเคียงกัน 4 โครงการ สวนขอมูลทุติยภูมินั้นเปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนควา จากเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บทความและบทวิเคราะหตางๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน ตลอดจนขอมูลจาก Internet 

เพื่อเปนการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับตนทุนการพัฒนาธุรกิจบานจัดสรรและนำขอมูลเหลานี้มาศึกษาและ
สรางเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับตนทุนการสรางบานจัดสรร โดยระบุขอมูลคำถาม 6 หัวขอดังนี ้

5.1 ขอมูลพื้นที่โครงการซึ่งประกอบดวย พืน้ที่ขาย พื้นที่สวนกลาง พื้นที่ถนนภายในโครงการ พื้นที่สวนหยอม 

พื้นที่บอบำบัด พ้ืนท่ืที่ท้ิงขยะ พื้นที่นิติบุคคล ขอมูลจำนวนแปลงและรายละเอียดแบบบานโครงการ 
5.2 รายรับของโครงการ เชน ราคาขายบานตอหลัง รายรับจากการทำสัญญา และการผอนดาวน เปนตน 

5.3 ตนทุนแรกเริ่ม เชน คาที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คาพัฒนาสาธารณูปโภค คากอสราง คาขอใบอนุญาติจัดสรร
ตางๆ และตุนทุนคาพัฒนาอ่ืนๆ เปนตน 

5.4 คาใชจายในการดำเนินงาน เชน คาจางผูบริหาร คาจางพนักงาน คาใชจายในสำนักงาน คาการตลาด และ
คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน 

5.5 เกี่ยวกับเงินลงทุน เชน เงินสวนของเจาของ เงินกูระยะยาว เงินกูระยะสั้น ดอกเบี้ยจาย และคาธรรมเนียม
ตางๆ เปนตน 

5.6 คาใชจายทางภาษี เชน คาธรรมเนียมการโอนซื้อขายท่ีดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินไดนิติบุคคล เปน
ตน 

เมื่อไดเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลแลว จึงนำผลที่เก็บรวบรวมไดมาวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 โดย
ศึกษาโครงสรางรายไดและตนทุนของ โครงการพัฒนาธุรกิจบานจัดสรร นำขอมูลมาวิเคราะหดานการเงิน ไดแก การคิด

1580



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 6 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) การคิดอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) การคิดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 

จัดทำงบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน โดยใชเกณฑวัดความเปนไปไดของโครงการวาคุมคาตอการลงทุนหรือไม และ
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 2 วิเคราะหขอมูล ผานงบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน เพื่อหาคาความออนไ หวของ
โครงการ โดยใช Switching Value Test เพื่อใหทราบวาตนทุนและผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มากนอย
เพียงใด โดยที่โครงการยังยอมรับได แลวทำให NPV มีคาเทากับ 0 และ BCR ที่คาเทากับ 1 

6.ผลการวิจัย 

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน โครงการบานจัดสรร บานเดี ่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเปนไดทางการเงิน โครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา เพื่อให
ทราบถึงขอมูล ตนทุน ขอมกฎหมาย ขอมูลทางการเงินตางๆ ของธุรกิจบานจัดสรรและและวิเคราะหความออนไหว ของ
โครงการบาน จัดสรร บานเดี ่ยว จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา ว าสามารถรับความเสี ่ยง  ทางด านตนทุนและ 

ผลตอบแทนไดมากนอยเพียงใด 

การศึกษาภาพเศรษฐกิจตลาดอสังหาริมทรัพย เปนการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพยและการแขงขันในของ
หมูบานจัดสรรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป2561 ตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย 

จำนวน 167,081 หนวย มูลคา 274,385 ลานบาท โดยจำนวนหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 และมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 

เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีจำนวน 151,634 หนวย และมูลคา 246,388 ลานบาท แบงเปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย
ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ จำนวน 137,296 หนวย มีมูลคา 212,183 ลานบาท และอาคารชุด จำนวน 29,785 หนวย 

มีมูลคา 62,201 ลานบาท พิจารณารายจังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัยแนวราบสูงสุดเปนอันดับ 4 คือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจำนวน 5,782 หนวย และมีมูลคา 9,105 ลานบาท โอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดในอำเภอบางปะอิน วัง
นอย และอุทัยตามลำดับ ดานอุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย ชวงตลอดป 2561 มีโครงการที่อยูอาศัยที่ไดรับอนุญาต
จัดสรรที่ดินจากกรมที่ดินจำนวน 104 โครงการ 9,176 หนวย เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหนวย เมื่อเทียบ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2560 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 16.9 และ รอยละ 4.6 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณารายจังหวัดที่มีการ
ออกใบอนุญาตจจัดสรร เปนอันดับ 3 คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเปนรอยละ 7.5 ของการออกใบอนุญาตจัดสรรทั้ง
ประเทศ พบมากท่ีสุดในอำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอวังนอยตามลำดับ 

จากการศึกแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด สรุปไดวาโครงการที่มีลักษณะบาน เปนประเภทบาน
เดี่ยวท้ัง 5 โครงการ จะมีขนาดท่ีดินตั้งแต 50 ตารางวาข้ึนไป จัดเปนโครงการขนาดกลางราคาขายเฉลี่ยตอหลังประมาณ 

4 ลานบาท พื้นที่ดินตั้งแต 50-55 ตารางวา พื้นที่ใชสอย เริ ่มตน 114-180 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ยตอตารางเมตร
ประมาณ 36,000  บาท โครงการสวนใหญใชเวลาขายประมาณ 4 ป ยอดขายตอเดือนเฉลี่ย 4 - 5 ยูนิตตอเดือน ซึ่งแต
ละโครงการมีเอกลักษณ การตกแตงเปนของตนเอง และทำเลท่ีมีศักยภาพ ดานการสงเสริมการขายเกือบทุกโครงการจัด
ลดราคาให 100,000-200,000 บาท เพื่อจูงใจลูกคา 

จากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินทางการเงินในการลงทุนโครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษาตัวชี้วัดความคุมคาโครงการ ประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) ผลตอบแทนภายใน
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โครงการ (IRR) อัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR) และใชอัตราคิดลดเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) เทากับรอยละ 8.36 

และทดสอบความแปรเปลี่ยนเพื่อดูความเสี่ยงของโครงการวาสามารถรับความเสียงทางดานตนทุนและผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงไปไดมากนอยเพียงใด 

ผลการศึกษาพบวา มีควรตัดสินใจลงทุน ซึ่งโครงการจะมีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 50,709,383 บาทมีคา
มากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ รอยละ 8.48 มีคามากกวา ตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

(WACC) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.08 มีคามากกวา 1 ตราบใดที่ตนทุนเพิ่มสูงขึ้นแตยังไมเกิน
รอยละ 8.88 และผลตอบแทนลดลงแตยังไมเกินรอยละ 8.15 โครงการยังนาลงทุน 

 

7.ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความเปนไปไดทางการเง ิน ในการลงทุนโครงการบานจัดสรร บานเดี ่ยว ที ่จ ังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เพื่อนำขอมูลที่ไดไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
7.1. ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ ไดกำหนดขอบเขตของโครงการบานจัดสรร บานเดี่ยว ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไดกำหนดที่ดินที่มีอยูแลวมาสรางบานประเภทบานเดี่ยวเพียงอยางเดียว จึงแนะนำใหกอสรางบาน
หลายประเภทเชนทาวนเฮาส บานแฝด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันใหสูงข้ึน ผูบริโภคมีตัวเลือกมากข้ึน 

7.2. ผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR)เทากับรอยละ 8.48  ซึ่งคอนขางต่ำเกือบเทากับคาตุนทุนเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก(WACC) ดังนั้นหากตองการเพ่ิมผลตอบแทนตองควบคุมตนทุนคากอสราง คาการตลาด และคาใชจายอื่นๆใหดี  

7.3. การขออนุญาตจัดสรรตองเปนไปตามขั้นตอนของที่ดินในแตละจังหวัดอาจทำใหเกินความลาชา เกิดแปน
ตนทุนเสียโอกาส จากเหตุการณดังกลาว 

การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษา การเลือกทำเลท่ีตั้งเหมาะสมลงทุนโครงการตางๆหลายประเภทเชา อพารทเมน 

คอนโด คอมมูนิตี้มอล และมิกซยูส การลงทุนไหนคุมคามากท่ีสุด ความตองการของผูตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยผานการ
ทำแบบสอบถามชวยประเมิณรายรับโครงการและคาดการณเปนไปอยางถูกตอง การวิเคราะตนทุนทางดานเศรษฐศาสตร 
เชน ราคาเงา เปนตน วิเคราะจุดคุมทุนโครงการวาขายไปไดกี่ยูนิตแลวจะคุมทุน  เพื่อเลือกลงทุนและตัดสินใจไดอยาง
ถูกตอง วิเคราะหความออนไหวโครงการโดยใชทฤษฏี Sensitivity Scenario คาดการณสภาพเศรษฐกิจท่ีเกินขึ้น จะชวย
ใหผูประกอบการพิจารณาการลงทุน หากเกิดเหตุการณไมสงบขึ้น ซึ่งหัวขอที่กลาวมาเปนหัวขอที่นาสนใจ ในการศึกษา
ครั้งตอไปเพื่อทำใหโครงงานนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

8.กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสราจารย 

ดร.วรดี จงอัศญากุล ประธานที่ปรึกษา ที่ไดใหความอนุเคราะหสละเวลาในการใหความรู ใหคำปรึกษาและตรวจทาย
แกไขขอบกพรองของการศึกษาคนควาอิสระมาโดยตลอด เพื่อการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้มีเนื้อหาท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู รวมถึงผูเขียนตำรา เอกสารบทความตางๆ ที่ผูศึกษา
ไดคนควาและนำมาอางอิง ขอบคุณเจาหนาท่ีโครงการปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตรธุรกิจ ที่อำนวยความสะดวกในดาน
ตางๆ ตลอดมา

ทายที่สุดนี้ ขอกราบขอบคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัว ที่เปนกำลังใจที่ดีเสมอมา เพื ่อใหผูศึกษาไดประสบ
ความสำเร็จไดอยางที่ตั ้งใจไว ขอขอบคุณเพื่อน พี่ นอง ที่ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่เขาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควา ผูเขียนขอมอบใหกับผูมีพระคุณทุกทาน สวน
ขอปกพรองประการใดจากการศึกษาคนควาวิจัยอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
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9.เอกสารและสิ่งอางอิง 
ธนภรณ หุนดี .2558. ศึกษาความเปนไปไดที่ดินบริเวณยานวังนอย อำเภอวังนอย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

วิชาวิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย สาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
บุญเลศิ จิตตั้งวัฒนา. 2549 . การพัฒนาและการอนุรักษแหลงทองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทเพรส แอนด ดีไซด จำกัด. 

มนสิทธ์ิ รัตนกานตะดิลก .2558. การศึกษาความเปนไปไดโครงการบานเด่ียว โฮม ราชพฤกษ- จรัญสนิทวงศ. วิชา
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย สาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ลัดดา  ครุจิต .2559. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางหมูบาน พี อาร แลนด ตำบลบาน เปด อำเภอเมือง 
จ ังหว ัดขอนแกน . วิชาว ิทยานิพนธบร ิหารธ ุรก ิจมหาบ ัณฑิต  วิทยาล ัยบัณฑิตศึกษาการจ ัดก าร  
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ศรา ชัยกลาหาญ .2558. ศึกษาความเปนไปไดโครงการ บานจัดสรร จังหวัดอางทอง. วิชาวิทยา นิพนวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห . 2562 . ขอมูลอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ป 2562 . 

 https://www.reic.or.th/Research/225 

สารินี อารยะชีพปรีชา .2555. ศึกษาเรื ่องความเปนไปไดของโครงการบานจัดสรร  Ozone  Parkville อำเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง. วิชาวิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตย สาขาว ิชาธ ุรก ิจ  อส ังหาร ิมทร ัพย  , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 2561 ,รายงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 

http://ayuttaya.nso.go.th 

1583



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

 

สินมหัต สุขจิตต .2560. ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนสรางบานจัดสรร  ประเภทบ านเด ี ่ ยว  ถนน
 โรงพยาบาล อำเภอทายาง . จังหวัดเพชรบุรี  วิชาวิทยานิพนธ เศรษฐาสตรมหาบัณฑิตย  สาขาวิชา
 เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สิริเดช กิจวิสาละ .2556. ศึกษาเรื่องความเปนไปไดของโครงการบานจัดสรรบริเวณถนนพุทธ  มณฑลสาย 2 . วิชา
 วทิยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ  คณะพาณ ิชยศาสตร และการบ ัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
MADAMHOME. 2562 .บาน มีกี่ประเภท อะไรบาง .https://www.madamhome.in.th/ ..1 ตุลาคม 2562 

RKG Associates, Inc. Economic, Planning and Real Estate Consultants. 2 5 57 . Rental Housing Market 

 Study and Preliminary Feasibility Analysis CARLISLE AFFORDABLE  HOUSING TRUST 

TSE, Yu Cheung Henry . 2 5 5 3 . Feasibility Study on Hainan Project - Case Study for Licon 

 (Holdings) Limited .Degree Programmed in International Business ampere University 

 of Applied Sciences 

1584



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1  

การวิเคราะหสาเหตแุละแนวทางแกไขปญหาลกูคาไมตอสญัญากรมธรรมเงนิฝากสงเคราะหชวีติ
ผลติภณัฑ “ธ.ก.ส. ทวีรกั 99” 

อวยชัย ตระกูลมุทุตา1* 

1บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

*  viphavadee14@gmail.com 

บทคดัยอ 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิต 
ผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมฯ 
ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ ลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” โดยเปน
การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิผานแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 420 ราย และการสัมภาษณเชิงลึกตอหัวหนาการเงิน
ประจําสาขา ภูมิภาคละ 3 คน รวมทั้งหมด 18 คน ดวยวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

จากการศึกษาขอมูลโดยใชเครื่องมือสถิติ เรื่อง การแจกแจงความถ่ี(Frequency) การหาคารอยละ (Percentage) 
และจากการคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใชประกอบการวิเคราะหพบวา สาเหตุที่ทําใหลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมฯ 3 
อันดับแรก คือ จดจําวันและจํานวนเงินที่ตองชําระไมได มีผลิตภัณฑลักษณะใกลเคียงกันเขามาทดแทน  และผลตอบแทนท่ี
ไดรับไมตรงกับความเขาใจ โดยคิดเปนรอยละ 38, 29 และ 17 ตามลําดับ  

แนวทางการแกปญหาเปนการปรับปรุงขอมูลลูกคาใหถูกตองและเปนปจจุบันเพื่อใหลูกคาไดรับขาวสารแจงเตือน
จากธนาคาร และการจัดอบรมใหความรูแกพนักงานประจําสาขา ซึ่งเปนผูอธบิายเง่ือนไขกรมธรรมใหลูกคา 

คําสําคัญ : ประกันชีวิต, สวนประสมทางการตลาด (7Ps), การบริการ, พฤติกรรมผูบริโภค, การตออายุสัญญากรมธรรม 
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Analysis of policy holder discontinued life Insurance policy “BAAC Taweeluk 99” 
and the proposed solution 
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Abstract 

The study of cause of policy holder discontinued “BAAC Taweeluk 99” Life insurance policy had 
purpose to analyze root cause of policy holder discontinued life insurance policy. The sample size was 
420 policy holders of “BAAC Taweeluk 99”. The survey was done base on primary data emphasizing on 
quantitative analysis method. The data was collected by distributing structured questionnaires to 420 
samples and in-depth interview for 18 financial heads (Selected for 3 of each region). 

The measurement of data analysis was base on statistic approach such as frequency and 
percentage. In addition, secondary data were extracted from relevant sources to supplement the data 
obtained from the survey. The result of this study reveals the highest three leading cause of discontinued 
life insurance policy were “No Reminding Payment Date and Amount”, “Switching to Substitute Product” 
and “Misunderstanding of Agree return”, which were accounted for 38%, 29% and 17% respectively.  

The solution of above mentioned causes could be cleansing client’s information to be more 
accurate and up to date. This was would enhance customers simultaneously receive BAAC information or 
news. Additionally, regular training to the branch officers would solve the issue as well since they are the 
frontline offices to provide the information. 

Key words : Life insurance, Marketing Mix (7Ps), Service, Consumer Behavior, Renew  

1. บทนาํ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดตั้งข้ึนเพื่อใหความ

ชวยเหลือดานการเงินแกภาคการเกษตร และเสริมสรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรท้ังดานอาชีพและครอบครัว ซึ่งจากขอมูลของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ. (2562) ไดแสดงสัดสวนท่ีแรงงานสูงวัยในครัวเรือนและอายุของหัวหนาครัวเรือนเกษตร
ไทย 10 ปยอนหลัง ซึ่งจะเห็นวาสัดสวนแรงงานสูงวัยมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 36 ในป 2551 มาเปนรอยละ 
46 ในป 2561 เชนเดียวกับอายุเฉลี่ยของหัวหนาครัวเรือนที่สูงข้ึนจาก 54 ป ในป 2551 เปน 58 ป ในป 2561 ซึ่งสูงขึ้นทั่ว
ประเทศ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมสูงวัย (Aged society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป  
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ภาพที่ 1 สดัสวนแรงงานสูงวัยในครัวเรือนและอายุของหัวหนาครัวเรือนเกษตรไทย 

สังคมสูงวัยหรือผูสูงอายุ ยอมหมายถึงคาใชจายในการดูแลสุขภาพ การยังชีพ การรักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนตามไปดวย 
สวนทางกับความสามารถในการหารายไดที่ลดลง ธ.ก.ส. จึงไดมีผลิตภัณฑ “ธกส ทวีรัก 99” ซึ่งเปนผลิตภัณฑเงินฝากระยะ
ยาว มีลักษณะการออมเปนรายป ไดรับเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญา หรือสามารถเวนคืนกรมธรรมเพื่อรับเงินสดกอนสัญญา
ครบกําหนดและไดรับความคุมครองตามเง่ือนไขกรมธรรม เปนการชวยสงเสริมในเรื่องการออมและสรางหลักประกันใหแกผู
ขอฝาก ขณะที่ธนาคารสามารถนําเงินฝากไปลงทุนและสํารองเงินไวสําหรับกรณีการจายผลประโยชนตามกรมธรรม อยางไรก็
ตาม อัตราการตออายุกรมธรรมของผลิตภัณฑอยูท่ีรอยละ 65.86 ซึ่งต่ํากวาอัตราเปาหมายที่ธนาคารกําหนดไว คือรอยละ 85 
นั่นหมายถึงกระแสเงินสดท่ีจะไดรับและนําไปลงทุนเพื่อสรางรายไดนอยกวาที่คาดการณไว การกระจายความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑที่ลดลง ขณะที่ผูฝากไมมีหลักประกันในกรณีที่มีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้น ทําใหมีผลกระทบเกิดขึ้นแกผูฝากและ
ธนาคาร จึงมีความจําเปนทีจ่ะศึกษาหา  สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมฯ 
ตารางที่ 1 อัตราการตออายุกรมธรรม “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” ประจําปบัญชี 2561 (ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2562)… 

รับฝากใหม (ราย) ตออายุกรมธรรม (ราย) อัตราการตออายุกรมธรรม 
25,754 16,961 65.86 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวี

รัก 99” เพื่อนําไปสูการสรางรายไดไดตามเปาหมาย พอรทมีความสามารถในการกระจายความเสี่ยงที่มากขึ้น เปนการสราง
หลักประกันและวินัยในการออมเงินใหแกลูกคา
3. แนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ

แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ , (2557) , ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , (2552) ได

กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย โดยในการศึกษาครั้งน้ี ไดนําปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มาใชในสวนท่ี 2 ของแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 420 ราย ซึ่งกลุมตัวอยางคือลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” โดย
เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคาแบบลิเคอรท (Likert scale) มี 5 ระดับ เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตอสัญญา
กรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” ดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เกี่ยวกับขอดีและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ
2. ดานราคา (Price) เกี่ยวกับอัตราคาเบี้ยรายปของผลิตภัณฑ ความคุมคาของคาเบี้ยรายปที่จายไปเม่ือเทียบ

กับความคุมครองและผลตอบแทนที่ไดรับ และความคุมคาของอัตราคาเบ้ียรายปเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณฑอื่นที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน 
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3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place/Channel Distribution) เกี่ยวกับชองทางที่มีไวรองรับสําหรับการตอ
สัญญากรมธรรม 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)...เกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการเสนอ Promotion ตาง ๆ 
5. ดานบุคคล (People) เกี่ยวกับพนักงานท่ีใหบริการและใหขอมูลแกลูกคา 
6. ดานกระบวนการ (Process)  เกี่ยวกับวิธีท่ีธนาคารแจงใหผูขอฝากทราบลวงหนาเกี่ยวกับรายละเอียดการสง

ชําระเพ่ือตออายุสัญญากรมธรรม 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เกี่ยวกับภาพลักษณของธนาคารผูออกกรมธรรม 

แนวคิดการใหบริการ จิตตินนท นันทไพบูลย, (2551) และ ราชบัณฑิตสถาน, (2530) กลาววา การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง โดยการบริการในภาษาอังกฤษคือ “SERVICE” หมายถึง การกระทําที่
เปนไปเพื่อใหความชวยเหลือเปนประโยชนตอผูอื่น ในลักษณะของการปฏิบัติดวยความเอาใจใส ใกลชิด อบอุน มีไมตรีจิต  

โดยในการศึกษาครั้งน้ี ไดนําแนวคิดและทฤษฎีการใหบริการและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค มาใชในสวนที่ 3 
และสวนท่ี 4 ของแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 420 ราย ซึ่งกลุมตัวอยางคือลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะห
ชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” โดยเปนแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการฝากและตอสัญญากรมธรรม และความตองการ
เพิม่เติมจากการใชบริการเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ประดิษฐเพชร แซตั้ง (2558) ไดจัดทํารายงาน “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบ

สะสมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยใช “แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps)” 
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 
เรื่อง “กระบวนการ” สวนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ เรื่อง “ผลิตภัณฑและราคา” และในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชแนวคิด
และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps)” เปนเครื่องมือในการวิจัยเชนกัน แตกตางกันตรงท่ีวา การวิจัยคร้ังนี้มุงเนนไปที่
การศึกษาถึงสาเหตุของปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมฯ 

ผณินทร เกษตรตระการ, ประสพชัย พสุนนท (2560) ไดนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 เก่ียวกับ “การวิเคราะหสาเหตุปจจัยของการไมซื้อประกันชีวิต” จากผลการวิจัย
พบวา สาเหตุหลักไดแก คาเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิต ผลิตภัณฑ ฯลฯ ซึ่งงานวิจัยมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยครั้งนี้ 
ที่มีวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาสาเหตุที่ทําใหลูกคาไมตอสัญญากรมธรรม จึงมีการนําลักษณะคําถามของ
แบบสอบถามมาปรับใชกับการวิจัยครั้งนี้ 

วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย, และคณะ (2559) ไดนําเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ “กลยุทธทางการตลาดและการจัดการลูกคา
สัมพันธที่สงผลตอการยอมรับบริษัทประกันชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจากการวิจัยพบวา การใชกลยุทธทางการตลาด
และการจัดการลูกคาสัมพันธ มีผลตอการทําประกันชีวิตและการตออายุสัญญากรมธรรม โดยในการวิจัยคร้ังนี้ ใชหลักการ
ดังกลาวผานการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลตอหัวหนาการเงินประจําสาขาและสอบถามความตองการเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยาง 
เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจแกลูกคาผูฝากกรมธรรม 

วนัชท วงศวิรัชจิต (2558) ไดเสนอผลงานคนควาอิสระ “การศึกษาความพึงพอใจในการทําประกันชีวิตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” และไดขอสรุปงานวิจัยวา ลูกคาที่มีความพึงพอใจมากที่สุด จะมีผลใหเกิดความจงรักภักดี
ในตอนทาย ขณะเดียวกันลูกคาท่ีไมพึงพอใจหรือมีความพึงใจนอย ก็อาจนํามาซึ่งขอรองเรียนได ซึ่งถาเปรียบกับงานวิจัยช้ินนี้ 
อาจกลาวไดวาลูกคาที่มีความพึงพอใจมาก จะเพิ่มโอกาสในการตอสัญญามากข้ึน ขณะที่ลูกคาที่ไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ผู
ใหบริการ หรือสาเหตุอื่น อาจมีผลใหลูกคาไมตอสัญญากรมธรรม จึงมีการคําถามเก่ียวกับสิ่งที่กลุมตัวอยางอยากไดเพิ่มเติม
จากการฝากกรมธรรมในแบบสอบถาม เพื่อจะนํามาปรับใชและเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาได 
 

4. วธิกีารศกึษา  
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยประชากรที่ใชศึกษาครั้งน้ีคือ ลูกคาท่ีฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 
จํานวน 44,788 ราย ซึ่งมาจากการรับฝากในปบัญชี 2560 จํานวน 19,034 ราย และปบัญชี 2561 จํานวน 25,754 ราย และ
ใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง ทาโร ยามาเน (TARO YAMANE. 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 
กําหนดคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 ซึ่งจะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 420 ราย อยางไรก็ตาม เนื่องจากไมสามารถ
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กําหนดจํานวนประชากรท่ีแทจริงในแตละพ้ืนที่ได เพราะอาจมีการเคลื่อนยายถ่ินฐานหรือประกอบอาชีพอยูในภูมิภาคอื่น ท่ี
ไมไดอยูใกลกับสาขาที่ฝากกรมธรรม จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงจํานวนประชากรเปน 6 
ภูมิภาค ตามหลักการแบงภูมิภาคอยางเปนทางการ และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามในสัดสวนที่
เทากันภูมิภาคละ 70 ราย ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และใชการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลตอหัวหนา
การเงินประจําสาขา ภูมิภาคละ 3 คน รวมทั้งหมด 18 คน  

การวเิคราะหขอมลู 
1. นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผานปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลทําให

ผูขอฝากตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิต “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” เพื่อนําเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูล และใชแนวคิดการใหบริการและพฤติกรรมผูบริโภค
ผานแบบสอบถาม นําเสนอผานการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 

2. วิเคราะหสาเหตุปญหาและแนวทางแกไขแบบสัมภาษณเชิงลึกตอหัวหนาการเงินประจําสาขาจํานวน 18 คน เพื่อ
วิเคราะหและสังเคราะหสาเหตุและแนวทางแกไขปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.
ก.ส. ทวีรัก 99” 

5. ผลการศกึษา
1. จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99”

จํานวน 420 ราย พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนเพศชาย รอยละ 26.2 และเพศหญิงรอยละ 73.8 ตามลําดับ สวน
ใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 26.2 มีการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.5 และสวน
ใหญประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 70.1 โดยสวนใหญมีสถาณภาพสมรสรอยละ 50.6 
ทั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตัง้แต 50,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.6 และกลุมตัวอยางสวนมากจะมี
รายจายเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 32 

2. จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99”
จํานวน 420 ราย เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลทําใหผูขอฝากตอสัญญากรมธรรมเงินฝาก
สงเคราะหชีวิต “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99”  ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระรวมทั้งสิ้น 27 ตัวแปร พบวา ตัวแปรอิสระที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
5 อันดับแรก และมีอิทธิพลทําใหผูขอฝากตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิต “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” อยูในปจจัยหลักดาน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานบุคคล (People) และดานผลิตภัณฑ (Product) กลาวคือ ดานลักษณะทาง
กายภาพ จะมีตัวแปรอิสระเรื่อง ภาพลักษณของธนาคารมีความนาเช่ือถือ และ สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบ 
มีบัตรคิวรอรับบริการท่ีชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.51 และ 4.34 ตามลําดับ ขณะที่ปจจัยหลักดานบุคคล จะมีตัวแปรอิสระเรื่อง 
พนักงานผูใหบริการมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย มีกริยามารยาทท่ีเหมาะสม และ พนักงานผูใหบริการสามารถเก็บความลับ
ของผูขอฝาก สรางความเช่ือมั่นแกผูใชบริการ มีคาเฉลี่ย 4.46 และ 4.30 ตามลําดับ และปจจัยดานผลิตภัณฑ จะมีตัวแปร
อิสระเรื่อง สามารถนําไปยื่นลดหยอนภาษีได มีคาเฉลี่ย 4.32 ท้ังนี้ ตัวแปรอิสระที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูใน 5 อันดับแรก มีระดับ
ความสําคัญภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลทําใหผูขอฝากตอสัญญากรมธรรม……… 
ตวัแปรอสิระ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบน

มมาตรฐาน 
การแปลวา  

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
สามารถนําไปยื่นลดหยอนภาษีได 4.32 1.02 มากที่สุด 
ระยะเวลาของกรมธรรมมีความเหมาะสม 3.68 1.17 มาก 
ดานราคา (Price)    
อัตราชําระคาเบี้ยรายปเพื่อตออายุสัญญาเปนแบบคงท่ี 4.18 0.86 มาก 
อัตราชําระคาเบี้ยรายปมีราคาถูกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่นที่
มีลักษณะใกลเคียงกัน 

3.90 0.94 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)    
การชําระผานชองทางตาง ๆ มีคําอธิบายขั้นตอนอยางชัดเจน 4.08 0.88 มาก 
สาขาท่ีใหบริการสะดวกแกการเดินทาง 3.76 0.94 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)    
ออก Promotion ในวันสําคัญ 4.00 0.89 มาก 
มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางครอบคลุม 3.64 0.95 มาก 
ดานบุคคล (People)    
พนักงานผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย  4.46 0.63 มากที่สุด 
พนักงานสามารถใหความชวยเหลือและอธิบายเง่ือนไข
กรมธรรมไดชัดเจน 

3.99 0.87 มาก 

ดานกระบวนการ (Process)    
การคํานวนคาเบี้ยรายปที่ถูกตอง 4.27 0.86 มากที่สุด 
กระบวนการเพื่อตออายุสัญญามีความสะดวกรวดเร็ว 4.16 0.85 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)    
ภาพลักษณของธนาคารมีความนาเช่ือถือ 4.51 0.67 มากที่สุด 
รูปเลมกรมธรรมสวยงามและคงทน 4.16 0.83 มาก 

3. จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 
จํานวน 420 ราย เกี่ยวกับพฤติกรรมการตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” พบวาวิธีที่
นิยมที่สุดในการตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 3 อันดับแรก คือ การชําระเปนเงิน
สดที่สาขา ชําระผานการหักบัญชี และการชําระผาน Application “A-Mobile” โดยคิดเปนรอยละ 71.4, 55.4 และ 14.3 
ตามลําดับ  

สาเหตุที่ทําใหไมตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก  99” 3 อันดับแรก คือ จดจํา
วันและจํานวนเงนิท่ีตองชําระไมได มีผลิตภัณฑหรือ Promotion ของผลิตภัณฑอื่น ที่เปนลักษณะผลิตภัณฑใกลเคียงกัน เขา
มาทดแทน “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” และผลตอบแทนท่ีไดรับไมตรงกับความเขาใจ ณ วันที่สมัครกรมธรรม โดยคิดเปนรอยละ 38 , 
29 และ 17 ตามลําดับ 

4. จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางลูกคาที่ฝากกรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ  “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 
จํานวน 420 ราย เกี่ยวกับความตองการท่ีอยากไดเพิ่มเติมจากการฝากเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 
พบวา รอยละ 36 ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ตองการใหสามารถดูขอมูลกรมธรรมผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” 
แบบ Online ได รอยละ 30 ตองการใหเพิ่มสิทธ์ิลุนรางวัลพิเศษ กรณีตออายุสัญญากรมธรรมครบ 5, 10, 15 ป หรือตามแตที่
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ธนาคารกําหนดรอยละ 18 ขยายเวลาการรับชําระเพื่อตอสัญญากรมธรรมฯ ใหนานขึ้น  รอยละ 15 ตองการใหเพิ่มชอง
ทางการแจงเตือนการตออายุสัญญาผาน E-Mail และรอยละ 1 มีความตองการเพิ่มเติม เชน รับชําระการตออายุสัญญา
กรมธรรมผาน Application ของธนาคารอ่ืน หรือ สามารถชําระเงินสดเพื่อตออายุสัญญากรมธรรมไดตาม Counter service 
ตาง ๆ เชน Seven Eleven เปนตน 

5. จากการสัมภาษณเชิงลึกตอหัวหนาการเงินประจําสาขาจํานวน 18 คน เกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา
กรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” สรุปได ดังนี้ 
ตารางที่ 2 …สรุปสาเหตุและแนวทางแกไขปญหากรณีลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมจากการสัมภาษณเชิงลึก… 

สาเหต ุ แนวทางการแกไขปญหา 
ปจจัยภายใน 

1) ลูกคาไมเขาใจเงื่อนไขกรมธรรม
1.1 ลูกคาที่มาขอสินเช่ือกับธนาคาร สมัครเงินฝากสงเคราะห
ชีวิตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” ตามที่พนักงานผูใหสินเช่ือ
ใหทํา โดยไมไดศึกษาเงื่อนไขกรมธรรมใหชัดเจน 

1.2 ลูกคาไมเช่ือมั่นในผลิตภัณฑฯ เนื่องจากตัวลูกคาพบวา มีผู
ขอฝากผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” รายอ่ืน ที่เสียชีวิต แต
ธนาคารปฏิเสธการจายสินไหม 

1.3 ลูกคามีขอเปรียบเทียบกับกรมธรรมของบริษัทอื่น ที่
สามารถเบิกคาชดเชยรายไดกรณีนอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
ได แตผลิตภัณฑ “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” ไมสามารถทําได 
2) ขอมูลของลูกคาไมเปนปจจุบัน ทําใหยากตอการติดตอ สง
SMS หรือเอกสารแจงเตือนการตออายุสัญญากรมธรรม 

1.1 อบรมใหความรูพนักงานและกําหนดใหพนักงานประจํา
สาขา อธิบายเง่ือนไขกรมธรรมใหลูกคาเขาใจอยางชัดเจนทุก
ครั้ง กอนที่ลูกคาจะตัดสินใจใชบริการ 
1.2 ธนาคารตองสื่อสารใหชัดเจน วาการจายหรือไมจายสินไหม
ตาง ๆ เปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุในกรมธรรมขอใด อยางไร ซึ่ง
จะมีผลตอภาพลักษณของธนาคารดวย 
1.3 มีเครื่องมือการขาย เชน โบรชัวร หรือ รายละเอียด Online 

แนะนําใหลูกคาสามารถทําความเขาใจเพ่ิมเติมเมื่อกลับไปที่
บาน 

2) ธนาคารตองมีการ Cleansing Data เพื่อใหขอมูลของลูกคา
ถูกตองตรงตามความจริงที่สุดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3) เปาหมายและภารกิจท่ีสาขาไดรับมีมาก ทําใหยากตอการคัด
กรองลูกคาที่มีคุณภาพและศักยภาพสําหรับการตออายุสัญญา
กรมธรรม 

3) ตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการคัดกรองลูกคา
(Segmentation) เชน ลูกคาที่มีเงินในบัญชีคงคางไวเปน
เวลานาน และมีอายุอยูในเง่ือนไขท่ีจะสามารถสมัครกรมธรรมได 
ใหสาขาเลือกลูกคากลุมนี้เปนเปาหมาย (Target) 

ปจจัยภายนอก 
1) สาเหตุดานเศรษฐกิจ พบวา คาครองชีพและคาใชจายสูงข้ึน
ในขณะท่ีรายได หรือเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐยังคงเทาเดิม 
อีกทั้งพนักงานเอกชนบางสวนยังเสี่ยงตอการถูกเลิกจาง ทําให
เลือกที่จะออมเงินกอนจะนําเงินมาชําระเพื่อตออายุสัญญา
กรมธรรม 

1). สื่อสารกับลูกคาวา ธนาคารจะมี Promotion ใหลูกคา
สามารถตอสัญญากรมธรรม แมวากรมธรรมนั้นจะอยูในสถานะ 
“ขาดผลบังคับ” ก็ตาม 

การ Cleansing Data คือการตรวจสอบและแกไขขอมูลของลูกคาในฐานขอมูลที่ลูกคาเคยระบุไวตั้งแตตอนสมัครใชบริการ ธ.
ก.ส. ตั้งแตครั้งแรกใหเปนปจจุบัน เนื่องจากขอมูลดังกลาวน้ี อาจไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหตรงกับขอมูลของลูกคาใน
ปจจุบัน เชน ลูกคาอาจมีการเปลี่ยนเบอรโทรศัพท เปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ีติดตอได เปลี่ยนแปลงสภาณภาพ ฯลฯ ทําใหฐานขอมูล
ที่ธนาคารมีไมตรงตามขอมูลจริงของลูกคา และเปนสาเหตุใหขาวสารท่ีธนาคารตองการสื่อสารไมถึงมือลูกคา 
6. สรปุและอภปิรายผลการวจิยั

ผลการศึกษาจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมินั้น ไดผลวิเคราะหวา สาเหตุหลักที่ทําใหลูกคาไมตอสัญญา
เงินฝากสงเคราะหชีวิต “ธ.ก.ส. ทวีรัก 99” รอยละ 38 ระบุวา “จดจําวันและจํานวนเงินที่ตองชําระไมได” ทําใหธนาคารควร
ดําเนินการแกปญหาโดยใชการ Cleansing Data ขอมูลของลูกคาใหถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อใหสารท่ีธนาคารตองการสื่อ
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ไปถึงมือลูกคา ไมวาจะเปนจากชองทาง SMS จดหมายแจงเตือนครบกําหนดตอสัญญากรมธรรม หรือพนักงานสาขาเปนผู
ติดตอลูกคาโดยตรง ซึ่งจะเห็นไดวา การแกปญหานี้เกิดขึ้นจากการใชแนวคิด “ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps)” ใน
ดานกระบวนการ (Process)  มาใช เพราะการปรับปรุงกระบวนการทําใหลูกคาไดรับสารที่ธนาคารตองการส่ือ และสามารถ
แกไขปญหา “การจดจําวันและจํานวนเงินที่ตองชําระไมได” ของลูกคา ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของ 
ประดิษฐเพชร แซตั้ง (2558) ซึ่งใช “แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps)” เปนเครื่องมือในการศึกษาถึงปจจัย 
และไดผลการวิจัยวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 
เรื่อง “กระบวนการ” สวนปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุด คือ เรื่อง “ผลิตภัณฑและราคา” ขณะที่สาเหตุรองที่ทําใหลูกคาไมตอ
สัญญากรมธรรมอยาง “มีผลิตภัณฑหรอื Promotion ของผลิตภัณฑอื่นที่เปนลักษณะผลิตภัณฑใกลเคียงกัน เขามาทดแทน ธ.
ก.ส. ทวีรัก 99” และ “ผลตอบแทนท่ีไดรับไมตรงกับความเขาใจ ณ วันที่สมัครกรมธรรม” รอยละ 29 และ 17 ตามลําดับ 
ธนาคารจะตองดําเนินการแกไขโดยใชการจัดอบรมใหความรูแกพนักงานในรูปแบบ Online เพราะเมื่อพนักงานมีความรูความ
เขาใจในผลิตภัณฑ ก็จะสามารถอธิบายเงื่อนไขตาง ๆ ใหลูกคาเขาใจและสามารถทําใหลูกคาสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑใน
ตลาดได เปนการแกปญหา “ผลตอบแทนที่ไดรับไมตรงกับความเขาใจ ณ วันที่สมัครกรมธรรม” ได ซึ่งเปนไปในทิศทาง
เดียวกับงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหสาเหตุปจจัยของการไมซื้อประกันชีวิต” ของ ผณินทร เกษตรตระการ, ประสพชัย พสุ
นนท (2560) และจากผลการวิจัยพบวา หนึ่งในสาเหตุหลักไดแก ตัวแทนประกันชีวิตหรือพนักงานท่ีให บริการลูกคานั่นเอง 
สวนปจจัยอยางมีผลิตภัณฑหรือ Promotion ของผลิตภัณฑอื่นที่เปนลักษณะผลิตภัณฑใกลเคียงกันเขามาทดแทน การออก 
Promotion เพื่อมาแขงขันจะตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ ประกอบกันใหเหมาะสมกับสถาณการณขณะนั้นเปนสําคัญ                 
ขอเสนอแนะสาํหรบัการนาํวจิยัไปใชประโยชน 

1. มีการ Cleansing Data ขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน
2. มีการอบรมใหความรูพนักงาน เพื่อใหมีทักษะและความรูสําหรับการบริการและใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา
3. เพิ่มบริการหลังการขายหลังจากที่ไดมีการ Cleansing Data เชน การแจง Promotion ผานชองทางตาง ๆ เชน

E-Mail , SMS , หรือจดหมาย ฯลฯ 
4. เก็บตัวเลขตาง ๆ ภายหลังจากที่มีการดําเนินการ เพื่อตรวจสอบผลลัพธที่ได วาเปนไปในทิศทางเดียวกับที่วิจัย

หรือไม 
5. กําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจนภายใตระยะเวลาที่กําหนด เชน อัตราการตออายุกรมธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงรอย

ละ 85 ภายในระยะเวลา 12 เดือน ภายใตงบประมาณท่ีกําหนด  
ขอเสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้ตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไป อาจมีการพิจารณาถึงปจจัยอื่นประกอบ เชน สาเหตุของการขอยกเลิกสัญญากรมธรรม หรือ
สาเหตุของการขอเวนคืนกรมธรรม เพื่อท่ีจะทราบถึงจุดที่ตองปรับปรุงไดชัดเจนข้ึน 

2.การศึกษาครั้งตอไป ควรพัฒนาการจัดเก็บขอมูลตัวแปรในการศึกษาท่ีละเอียดยิ่งข้ึน เพื่อสะทอนถึงสาเหตุของการ
ไมตอสัญญากรมธรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การเก็บขอมูลเฉพาะลูกคาที่ฝากรมธรรมเงินฝากสงเคราะหชีวิต ผลิตภัณฑ “ธกส 
ทวีรัก 99” และไมตอสัญญากรมธรรม หรือเก็บขอมูลเพิ่มวา ผูขอฝากกรมธรรมฯ เปนลูกคาที่ขอสินเช่ือกับธนาคาร ธ.ก.ส. 
หรือไม เปนตน 

3. อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสนทนากลุม จากกลุมตัวอยางเพ่ือที่จะไดทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหลูกคาไมตอสัญญากรมธรรมไดมากยิ่งข้ึน 

4. เพ่ิมการสัมภาษณเชิงลึกตอพนักงานผูใหสินเช่ือแกลูกคา ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นสาเหตุของการไมตอสัญญา
กรมธรรมในมุมมองท่ีแตกตางจากการศึกษาครั้งน้ี 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the level of employee motivation, the level of job 
satisfaction, and the relationship between employee motivation and job satisfaction of Beijing 
Chaotiange Catering Service Co., Ltd.. A questionnaire was used to collect data from 123 employees. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson 
correlation. The results showed that the employee motivation in the overview and all aspects were at 
the agree level. The highest variable of employee motivation was relatedness needs, the second was 
growth needs, and the lowest was existence needs. The results showed that the job satisfaction in the 
overview and all aspects were at the agree level. The highest variable of job satisfaction was work 
environment, the second was leadership, and the lowest was remuneration. And there was a very strong 
positive correlation between employee motivation and job satisfaction with statistically significant at .01 
level. 

Keywords: Employee Motivation, Job Satisfaction, Catering Service 

1. Background and Statement of the problem
Since the reform and opening up, China's economy has been developing steadily, promoting the 

rapid development of the tertiary industry and the continuous improvement of people's living standards. 
People's consumption concept of catering has gradually changed, dining out has become more frequent 
and rational, and the catering industry has developed rapidly. As a traditional service industry, catering 
industry is facing unprecedented opportunities, and its position in the service industry is becoming 
increasingly important. At the same time, with the increasing support of the state and local governments 
to the service industry, how to promote the further development of the catering industry has become an 
important issue for local governments. 

Many enterprises put forward the management concept of "people-oriented". Employees are the 
creators of corporate profits and the maintainers of corporate customer relationships. " Without satisfied 
employees, there will be no satisfied customers. "How to improve the satisfaction of employees has 
become the starting point of human resources investment and an important means to maintain and 
increase the value of human resources. Only by finding incentive factors and making employees satisfied 
can we create more profits for the enterprise and ensure the long-term survival and development of the 
enterprise. 

Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. is facing the problem of serious staff turnover and high 
turnover rate. The impact of high turnover rate of employees includes: (1) the decline of service quality 
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and the loss of customers; (2) the interference of work performance, the impact of employee morale and 
team cohesion; (3) the increase of initial cost of the company, that is, the increase of turnover cost and 
replacement cost. Improving job satisfaction can reduce absenteeism and industrial accidents, improve 
employee satisfaction with life, and reduce employee psychological pressure, which is the main method 
to reduce employee turnover rate. Therefore, in order to attract and retain talents, it is necessary to 
improve job satisfaction, cultivate employees' sense of belonging to the enterprise, constantly enhance 
employees' centripetal force to the enterprise, and realize people-oriented management. 
 
2. Objectives 

1)  To study the level of employee motivation of Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. 
2)  To study the level of job satisfaction of Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. 
3)  To study a relationship between employee motivation and job satisfaction of Beijing Chaotiange 

Catering Service Co., Ltd. 
 
3. Research Hypothesis 

There is a significant correlation between employee motivation and job satisfaction of Beijing 
Chaotiange Catering Service Co., Ltd. 
 
4. Literature Review 

Employee motivation 
ERG theory is closely related to Maslow's hierarchy of needs theory, but it is different. It divides 

people's needs into three categories: existence needs, relatedness needs and growth needs. According to 
ERG theory, the lack of any one of the three levels of existence, relatedness and growth may promote 
people to pursue the needs of this level, may also promote people to pursue the needs of a higher level 
or a lower level. At any time, the level order of people's pursuit of demand is not so strict, and the 
advantage demand is not necessarily so prominent, so the incentive methods can be diversified.ERG 
theory are composed of (1)existence needs,(2)relatedness needs, (3)growth needs. (Alderfer, 1969). 

ERG theory also points out that the lower the degree of demand being satisfied, the stronger the 
individual's pursuit of demand; when the lower level of demand is satisfied, the higher level of demand 
will be strengthened (satisfaction up model); however, when the higher level of demand is frustrated, the 
stronger the individual's pursuit of the lower level of demand is (frustration decline model) (Alderfer, 
1969). 

1. Existence needs is related to the existence or survival of the body. It includes clothing, food, 
housing and the means provided by the work organization to enable them to obtain these factors. This is 
actually equivalent to the physiological needs and safety needs in Maslow's theory.  

2. Relatedness needs refers to the need to develop interpersonal relationships. This need is met 
through contacts and contacts with others at work or outside of work. It is equivalent to the emotional 
needs and partial respect needs in Maslow's theory. 

3. Growth needs refers to the need of personal self-development and self-improvement. This 
need can be met by developing the potential and talents of individuals. This is equivalent to the needs 
of self realization and respect in Maslow's theory. 

Job Satisfaction 
Job satisfaction, usually refers to the psychological state in which the individual has a positive 

feeling for the work itself and its related aspects (including working environment, working state, working 
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mode, working pressure, challenge, interpersonal relationship in work, etc.) during the process of working 
in the organization. It is an individual's emotional response, emotional experience and attitude towards 
his work. It is an important employee attitude variable, which comes from the evaluation of their work or 
work experience. It includes five aspects of satisfaction: work environment, remuneration, promotions, 
leadership and peers relationship. Based on whether the work can help to realize the individual values 
and meet the individual needs and interests, it is reflected in high and low levels. When the work is in 
line with personal needs and interests, and the working conditions and interpersonal cooperation are 
satisfactory, there will be a high level of job satisfaction.Job Satisfactions are composed of (1). Work 
environment (2). Remuneration (3). Promotion (4).Leadership. (Locke 1976) 

1. Working environment refers to the physical and social environment related to work. In a
narrow sense, it refers to the physical environment around the workplace, such as office, factory, 
workshop, etc. 

2. Remuneration refers to the pay or other compensation provided in exchange for an
employee's services performed. 

3. Promotion refers to the position, professional ranks and titles, etc. with different levels. A
promotion from a low level to a high level. 

4. Leadership is both a research area and a practical skill, regarding the ability of an
individual or organization to "lead" or guide other individuals, teams, or entire organizations. 

5. Conceptual framework
Independent Variables       Dependent Variables 

Figure 1 Conceptual Framework 

6. Research Methodology
Population 
This study is based on Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. The company has 180 

employees and managers (Human Resource Department, 2019). 
Sample 
The researcher used a sample scale of Krejcie and Morgan (1970). The table shows that with 180 

populations, the sample size would be 123 samples. 
Research Instrument & Data Collection 
A questionnaire was used as a data collection tool in this research. The questions were design to 

be closed-ended with choice answers. The questionnaire designed as three parts. The first part was 
demography of employees. The second part was the level of employee motivation in the company. 
Employee motivation in questionnaire was divided into existence needs, relatedness needs and growth 
needs. The third part was the level of job satisfaction. Job satisfaction in questionnaire was segmented 
into work environment, remuneration, promotion and leadership.For employee motivation and job 

Employee Motivation 
1) Existence needs
2) Relatedness needs
3) Growth needs

Job Satisfaction 
1) Work environment
2) Remuneration
3) Promotion
4) Leadership
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satisfaction was used 5 Likert’s scale (1932) referred in Warmbrod (2014): 1 = strongly disagree,  2 = 
disagree, 3 = neutral, 4 = agree, 5 = strongly agree. 

Assessment of Research Tools 
The Item-Objective Congruence (IOC) was used to evaluate the items of the questionnaire based 

on the score range from -1 to +1. In this process, three experts checked the questionnaire. The average 
score is .891, more than .50. The score was accepted to issue questionnaire. 

The reliability of the questionnaire was determined by using to test for non-response bias with 30 
samples.According to the questionnaire trial, the total Cronbach’s alpha was .974, the Cronbach’s alpha 
of employee motivation was .949, the Cronbach’s alpha of job satisfaction was .956. The questionnaire 
was highly reliable. 

Data Analysis 
Descriptive statistical analysis was used to describe the employee motivation and job 

satisfaction.These data were described by frequency, percentage, mean, and standard deviation. To 
interpret the level of mean referred Warmbrod as showed in table 1. 

 
Table 1 Interpret the average of the mean scale 

Level Mean level 
4.50 - 5.00 Strongly agree 
3.50 - 4.49 Agree 
2.50 - 3.49 Natural 
1.50 – 2.49 Disagree 
1.00 – 1.49 Strongly disagree 

 
The hypothesis testing on the relationship between employee motivation and job satisfaction 

were used Pearson correlation standard.To interpret the level of correlation referred to Evans as showed 
in table 2. 
 
Table 2 Interpret the level of correlation 

Number Level 
.00-.19 Very weak correlation 
.20-.39 Weak correlation 
.40-.59 Moderate correlation 
.60-.79 Strong correlation 
.80-1.0 Very strong correlation 

 
7. Research Result 

The result of this research shows that basic information of the respondents of Beijing Chaotiange 
Catering Service Co., Ltd. Most of the interviewees are female, aged 26-35 years old, with a monthly 
income of 2500-5000 yuan, bachelor's degree, 4-6 years' work experience and sales position. 
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Table 3  Mean and Std. Deviation and Level, Ranking of employee motivation 
Employee motivation X SD Level Rank 
Existence Needs 3.65 .90 Agree 3 
Relatedness Needs 3.79 1.00 Agree      1 
Growth Needs 3.77 1.05 Agree 2 
Total 3.73 .93 Agree 

Table 3 showed that the employee motivation was at the agree level ( X =3.73, SD=.93). The 

highest was “relatedness needs” at the agree level ( X =3.79, SD=1.00). The second was “growth needs” 

at the agree level ( X =3.77, SD=1.05), and the lowest was “existence needs” at the agree level 

( X =3.65, SD=.90) respectively. 

Table 4 Mean and Std. Deviation and Level, Ranking of job satisfaction 
Job satisfaction X SD Level Rank 

Work Environment 3.84 1.03 Agree 1 
Remuneration 3.76 1.01 Agree 4 
Promotion 3.80 1.00 Agree 3 
Leadership 3.82 1.04 Agree 2 
Total 3.80 .98 Agree 

The table 4 showed that the job satisfaction was at the agree level ( X =3.80, SD=.98). The highest 

was “Work Environment” at the agree level ( X =3.84, SD=1.03). The second was “Leadership” at the 

agree level ( X =3.82, SD=1.04). And the lowest was “Remuneration” at the agree level ( X =3.76, 
SD=1.01) respectively. 

Hypothesis testing 
Pearson correlation was used to analyze the relationship between employee motivation and 

employee engagement. As showed in table 5. 

Table 5 Pearson Correlation of employee motivation and job satisfaction 

Employee 
motivation 

Job satisfaction 

r 
Sig. (2-

tailed) Level Rank 

Existence needs .85** .00 Very strong positive correlation 3 
Relatedness needs .92** .00 Very strong positive correlation 2 

Growth needs .93** .00 Very strong positive correlation 1 
Total .95** .00 Very strong positive correlation 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

The table 4.16 showed that there was a relationship between employee motivation and job 
satisfaction at a very strong positive correlation (r=.95**).All aspects of the employee motivation had very 
strong positive correlation with the job satisfaction. The highest was growth needs (r=.93**). The second 
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was relatedness needs (r=.92**) and the lowest was existence needs (r=.85**) with statistically significant 
at .01 level. 

Table 6 Pearson Correlation of employee motivation and work environment 

Employee 
motivation 

Work environment 

r 
Sig. (2-

tailed) Level Rank 

Existence needs .81** .00 Very strong positive correlation 3 
Relatedness needs .89** .00 Very strong positive correlation 2 

Growth needs .90** .00 Very strong positive correlation 1 
Total .91** .00 Very strong positive correlation 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

The table 6 showed that there was a relationship between employee motivation and work 
environment at a very strong positive correlation (r=.91**).All aspects of the employee motivation had 
very strong positive correlation with the work environment. The highest was growth needs (r=.90**). The 
second was relatedness needs (r=.89**) and the lowest was existence needs (r=.81**) with statistically 
significant at .01 level. 

Table 7 Pearson Correlation of employee motivation and remuneration 

Employee 
motivation 

Remuneration 

r 
Sig. (2-

tailed) Level Rank 

Existence needs .82** .00 Very strong positive correlation 3 
Relatedness needs .89** .00 Very strong positive correlation 2 

Growth needs .90** .00 Very strong positive correlation 1 
Total .91** .00 Very strong positive correlation 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 

The table 7 showed that there was a relationship between employee motivation and remuneration 
at a very strong positive correlation (r=.91**).All aspects of the employee motivation had very strong 
positive correlation with the remuneration. The highest was growth needs (r=.90**). The second was 
relatedness needs (r=.89**) and the lowest was existence needs (r=.82**) with statistically significant at .01 
level. 

Table 8 Pearson Correlation of employee motivation and promotion 
Employee 
motivation 

Promotion 
r Sig. (2-tailed) Level Rank 

Existence needs .83** .00 Very strong positive correlation 3 
Relatedness needs .88** .00 Very strong positive correlation 2 

Growth needs .89** .00 Very strong positive correlation 1 
Total .91** .00 Very strong positive correlation 

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
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The table 8 showed that there was a relationship between employee motivation and promotion at 
a very strong positive correlation (r=.91**).All aspects of the employee motivation had very strong positive 
correlation with the promotion. The highest was growth needs (r=.89**). The second was relatedness 
needs (r=.88**) and the lowest was existence needs (r=.83**) with statistically significant at .01 level. 

 
Table 9 Pearson Correlation of employee motivation and leadership 

Employee 
motivation 

Leadership 

r 
Sig. (2-

tailed) Level Rank 

Existence needs .79** .00  positive correlation 3 
Relatedness needs .87** .00 Very strong positive correlation 2 

Growth needs .88** .00 Very strong positive correlation 1 
Total .89** .00 Very strong positive correlation  

**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). 
 
The table 9 showed that there was a relationship between employee motivation and leadership at 

a very strong positive correlation (r=.89**).All aspects of the employee motivation had very strong positive 
correlation with the leadership. The highest was growth needs (r=.88**). The second was relatedness 
needs (r=.87**) and the lowest was existence needs (r=.79**) with statistically significant at .01 level. 
 
8. Discussion 

8.1 Employee motivation 
According to the data the researcher gathered and analyzed, the level of employee 

motivation of Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. was at agree level.This is consistent with 
Odukah (2016) study of the relationship between factors influencing staff motivation among employees 
and the relationship between working conditions and employee motivation. 

8.2 Job satisfaction 
The level of job satisfaction of Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. was at agree 

level.Lin (2011) studied factors that influence employees job satisfaction in hotel and catering industry It 
is found that there is a significant positive correlation among work environment, salary, welfare and 
employee satisfaction. It is suggested that managers should actively monitor the compensation and 
welfare policies to enhance the enthusiasm of employees and help to maintain and increase their jobs. 

8.3 Hypothesis Testing 
There was a very strong positive correlation between employee motivation and job 

satisfaction in Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd.. Related research also showed the same result. 
Li (2016) took Jinan hotel as an example to study the correlation between employee motivation and 
employee satisfaction. The results show that there is a significant positive correlation between employee 
motivation and job satisfaction. Therefore, in order to improve the satisfaction of hotel employees, we 
can take corresponding measures in employee motivation. 
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9. Recommendation
9.1 Recommendations from this research 

The level of employee motivation and job satisfaction in Beijing Chaotiange Catering Service 
Co., Ltd. was agreed. Employee motivation and job satisfaction had very strong positive correlation.It can 
be seen from the results of the study that: in particular, employees' relationship needs, which has the 
highest variable with employees' employee motivation.It can be seen from the research results 
“Company leaders have strong personal charm. The company provides me with medical insurance. The 
equipment neededin the work is complete. Fairness and justice promotion system of the company. ” The 
least people agree with this view. It is suggested that the company should carry out the training and 
exploration of potential leaders in a planned way, and work out the skill route plan of potential leaders 
and the promotion plan of new and old employees. Employees can claim medical expenses with 
medical insurance card, so employees can reduce part of the expenses. Therefore, the company's 
medical insurance needs to be improved, and the equipment needed in the work should also be 
purchased. 

9.2 Recommendations from future research 
This research just used one company as a case. The result can be used as a guide for Beijing 

Chaotiange Catering Service Co., Ltd. and can also provide reference for other die-cutting 
enterprises.Future research needs to establish employee motivation systems for other die-cutting 
enterprises to find more general result. Future research can be concentrated not only in China but also in 
other countries. 

10. References
Alderfer, C.P. (1969). An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. Organizational Behavior and 

Human Performance, (4): 142-175.  
Bagshaw, K.B. & Nissi, K.L. (2019). Trend in Viewing Quantitative Analysis As A Primary Function Involving 

Decision Making In Organisations. American Journal of Industrial and Business Management, (6): 
1492-1505. 

Beijing Chaotiange Catering Service Co., Ltd. (2019). Number of Employees, Human Resource 
Department.  

Evans, J.D. (1996). Straightforward Statistics for The Behavioral Sciences. Pacific Grove, Tanmontion R: 
product CA: Brooks/Cole Publishing. 

Elbeyi Pelit & Yüksel Öztürk & Yalçın Arslantürk (2011) The effects of employee   empowerment on 
employee job satisfaction: A study on hotels in Turkey. International  Journal of Contemporary 
Hospitality Management. Vol. 23 No. 6, pp. 784-802. 

Furnham, A. & Crump, J. (2015). The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and Promotion at Work. PSYCH, 
(12): 1510-1515. 

George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 
Update, 10th edition, Boston : Allyn & Bacon. 

Government Report. (2019). 2019 Annual Report Of China's Catering Industry. Retrieved on 3 July 2019 
from http://www.chinaairn.com/news 

Khosorowshahi, S. & Nejad, I.A. (2014). The Relationship between The Employees Motivation, Job 
Satisfaction and Financial Development of Parsian Hotels Chain in Tehran. Master of Business 
Administration, Lulea University Technology. 

1601



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

Krejcie, R.V. & Morgan, D. W.. (1970). Determining Sample Size for Research Activities, Educational and 
Psychological Measurement, (30): 607-610. 

Kukanja, M. (2013). Influence of Demographic Characteristics on Employee Motivation in Catering 
Companies. Tourism and Hospitality Management, (1): 97-107. 

Li, Y.Y. & Zhang, L. (2009). Relationship of Job Satisfaction, Social Support and Subjective Well-Being in 
Catering Enterprise. China Journal of Health Psychology, (4): 107-109. 

Likert, R.. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology: 1-55. 
Li, Z.N. (2016). A Study on Employee Satisfaction of Hotel Industry--Taking Jinan’Hotel. As An Example. 

Master Degree, Shandong University. 
Lin, C.D., Yang Z.L.& Huang, X.T. (2003). A Dictionary of Psychology (first). Shanghai: Shanghai Education 

Publisher: 294. 
Lin, T.H. (2011). Factors that Influence Employees Job Satisfaction in Hotel And Catering Industry. Bachelor 

of Science with Honors, University Malaysia Sarawak. 
Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In Dunnette, M.D., Ed., Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago: 1297-1349. 
Lu, X.W. (2013). A Dictionary of Management. Shanghai Century Publishing Co., Ltd., Shanghai 

Lexicographical Publishing House: 39. 
Maheshwari, G. (2018). Excess Liquidity and Bank Managers’ Remuneration: The Role of Monetary Policy. 

Theoretical Economics Letters, (12): 2673-2681. 
Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, (50) 370-396. 
Odukah, M.E. (2016). Factors Influencing Staff Motivation among Employees: A Case Study of Equator 

Bottlers (Coca Cola) Kenya. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, (2): 68-79. 
Shao, K.H., Liao, J.Q. & MohsinBashir (2013). The Incentive Model of Workplace Well-being Based on the 

ERG Theory. Modern Management, (3): 108-112. 
Shao, X.D. (2006). An Empirical Study on Employee Satisfaction of S Hotel. Master Degree, Shandong 

University. 
Turner, R. & Carlson, L. (2003). Indexes of Item-Objective Congruence for Multidimensional Items. 

International Journal of Testing, (3): 163-171. 
Wang, S.S., Lin, H., Chen, Y.Y. & Luo, B.R. (2015). An Empirical Study on Customer Satisfaction of 

Experience Catering Enterprises Based on Factor Analysis -- Taking Haidilao Catering Enterprise as An 
Example. Journal of Guizhou Commercial College, (1): 66-74. 

Warmbrod, J. (2014). Reporting and Interpreting Scores Derived from Likert-Type Scales. Journal of 
Agriculture Education, (5): 30-47. 

Xiao, J.Z. (2012). An Empirical Study on The Basic Level Employees’ Satisfaction in High-Star Hotels. 
Journal of Zhaoqing University, (6): 25-30. 

Zhang, J. (2014). Studied on the Satisfaction of Basic Level Employee in Qingdao Five-Stars Hotels--A Case 
Study of Intercontinental Qingdao. Master Degree, Ocean University of China. 

1602



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ผลกระทบของการเพ่ิมภาษีบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 

กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กฤตานนท รังสิยานนท1* และชิดตะวัน ชนะกุล1 

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*Padinya.r@gmail.com (corresponding author)

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจากการขึ้นภาษีบุหรี่ ป 2560 

รวมถึงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลดลงของการสูบบุหรี่ในเยาวชนจากการขึ้นภาษีดังกลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ 

นิสิตระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
จำนวน 400 ชุด ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คาอัตราสวนรอยละ และแบบจำลอง Binary 

Logistics Regression ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ที่ลดลงของเยาวชนจากการข้ึนภาษีบุหรี่ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ไดแก ลักษณะการพักอาศัย ยี่หอบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่ การเปลี่ยนแปลงยี่หอหรือประเภทบุหรี่
หลังจากเพ่ิมภาษีบุหรี่และเจตคติตอการข้ึนราคาบุหรี่ในเรื่องของการลดคาใชจายในการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธเชิงบวก นั่น
คือ นิสิตท่ีไมไดพักอาศัยกับพอแม มีการสูบบุหรี่ยี่หอนำเขา สูบบุหรี่เปนครั้งคราว หากนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือ
ยี่หอบุหรี่หลังจากเพ่ิมภาษีบุหรี่และมทีัศนคติตอการข้ึนราคาบุหรี่ในเรือ่งของการลดคาใชจายในการสูบบุหรี่ จะมีโอกาสลดการ
สูบบุหรี่หลังจากการเพิ่มภาษบีุหร่ีเพ่ิมขึ้น ในสวนของระดับช้ันการศึกษา สถานภาพของบิดามารดา มีความสัมพันธเชิงลบ นั่น
คือ นิสิตท่ีมีระดับช้ันการศึกษาสูงข้ึน และสถานภาพของบิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู จะมีโอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจาก
การเพิ่มภาษีบุหรี่ลดลง 

คำสำคัญ: ภาษีบุหรี่ การสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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THE IMPACT OF CIGARETTE TAX INCREASES ON YOUTH’S SMOKING BEHAVIOR 

A CASE STUDY OF STUDENT IN KASETSART UNIVERSITY 

Krittanon Rangsiyanon1* and Chittawan Chanagul1 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 

*Corresponding Author; email: Padinya.r@gmail.com

Abstract 

The objectives of study were to study towards cigarette smoking behavior of youth from the 

cigarette tax increases in 2017 and to study the factors affecting the decline of youth smoking from the 

cigarette tax increases. The sample group used in the study was undergraduate students of Kasetsart 

University, Bangkhen Campus, and collected data by using 400 sets of questionnaires. Data were 

analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, and Binary Logistics Regression. 

The results revealed that the factors affecting the decline of youths smoking from the cigarette tax 

increases were statistically significant which consisted of the characteristics of accommodation, cigarette 

brands, smoking frequency, changes in cigarette brands, or types after cigarette tax increases. There was 

a positive correlation between the attitude towards the increases in cigarette prices and the reduction of 

smoking expenses. In other words, students who do not live with their parents will be smoking imported 

brands occasionally. If students change the cigarette type or brand after the cigarette tax increase and 

have an attitude towards the increase in cigarette prices in terms of reducing smoking costs, there will be 

the opportunity to decline smoking after the cigarette tax increases. In terms of education level, the 

status of parents has a negative correlation. In other words, students with higher education level and 

the status of their parents are divorced or separated, students will have the opportunity to reduce 

smoking after the cigarette tax increases have been declined. 

Keywords: Cigarette tax, Smoking, Kasetsart University 
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1. บทนำ

 การสูบบุหรี่เปนปจจัยเสีย่งทีก่อใหเกิดผลกระทบตอสงัคม นำไปสูการเกิดโรคภัยไขเจ็บและความสูญเสียตางๆ ทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ทำใหสมรรถภาพการทำงานของรางกายเสื่อมลงและเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากการสำรวจจำนวนคนไทย
เสียชีวิตจากบุหร่ีในป 2560 พบวา คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 72,656 ราย โดยสวนใหญเสียชีวิตจากโรคปอด 43,690 

ราย ประกอบดวยมะเร็งปอด 13,727 ราย ถุงลมโปงพอง 10,852 ราย โรคปอดอักเสบและวัณโรคปอด 10,833 ราย และผูรับ
ควันบุหรี่มือสองที่สวนใหญเสียชีวิตจากโรคปอด 8,278 ราย  

 เมื่อพิจารณาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของจากบุหรี่รวมทั้งหมดพบวาในป 2560 คิดเปน 220,461 ลานบาท โดย
แยกเปนการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 131,073 ลานบาท คารักษาพยาบาล 77,626 ลานบาท และการขาดรายไดเน่ืองจาก
เจ็บปวย 11,762 ลานบาท แตรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดจากภาษีสรรพสามิตยาสูบ จำนวน 68,603 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางความสูญเสียที่เกิดจากบุหร่ีและรายไดจากภาษีสรรพสามิตยาสูบ พบวาความสูญเสียมีมากกวารายไดที่รัฐ
จัดเก็บไดจากภาษีบุหรี่ 3.2 เทา จากขอมูลขององคการอนามัยโลกป 2016  พบวา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาค
ที่มีประชากรสูบบุหรี่อาศัยอยูถึง 10% ของผูสูบบุหรี่ทั่วโลก และมีผูเสียชีวิตจากโรคภัยที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่มากถึง 
560,000 รายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 สำหรับประเทศไทยการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป โดยศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ประชากรไทยยอนหลังตั้งแตป พ.ศ.2552-2560 พบวา ป พ.ศ.2552 มีจำนวนผูสูบบุหรี่ทั้งหมด 10,905,191 คน หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 20.72 เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด ป พ.ศ.2558 มีจำนวนผูสูบบุหรี่ทั้งหมด 10,947,037 คน หรือคดิเปนอัตรา
รอยละ 19.85 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ.2560 จำนวนผูสูบบุหรี่มีการลดลงเหลือ 10,676,362 คน หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 19.08 เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด โดยภาพรวมจะพบวาอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอย  

 ในปจจุบันปญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยเปนปญหาสำคัญ เนื่องจากเยาวชนเปนวัยที่อยูในชวงวัยกำลัง
เปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานจิตใจและทางดานรางกาย มีความคิดที่อิสระ มีความเปนตัวเองสูง เปนกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ อันเนื่องมาจากการเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี และการไดรับแรงผลักดันจากเพ่ือนและคนรอบขาง และวัยรุนเปนวัย
ที่เริ่มสูบบุหรี่ จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป โดยจำแนกตามกลุมอายุ ป พ.ศ.2560 พบวา 
ผูสูบบุหรี่ที่มีอายุ 15-24 ป มีจำนวนทั้งสิ้น 1,166,225 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.44 ของผูสูบบุหรี่ จะเห็นไดวากลุมท่ีมีอายุ 
15-24 ป มีปริมาณการสูบบุหรี่ 1-10 มวนตอวัน จำนวน 939,575 คน ปริมาณการสูบบุหรี่ 11-20 มวนตอวัน จำนวน 

208,272 คน ปริมาณการสูบบุหรี่ 21-30 มวนตอวัน จำนวน 14,591 คน ปริมาณการสูบบุหรี่ 31-40 มวนตอวัน จำนวน 

3,448 คน และปริมาณการสูบบุหรี่ 41 มวนข้ึนไปตอวัน จำนวน 339 คน จากปริมาณการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยและ
ผลกระทบที่อาจสงผลตามมาจากการสูบบุหรี่ ภาครัฐจึงจำเปนตองดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งนโยบายควบคุมการสูบ
บุหรี่ที่มีประสิทธิผล คือ มาตรการทางภาษี โดยการเพิ่มอัตราภาษีบุหร่ีใหสูงขึ้น ซึ่งมีผลตอราคาบุหรี่โดยตรง เพื่อเปนการจำกัด
ปริมาณการสูบบุหรี่ นอกจากน้ี ยังเปนการสรางรายไดใหแกภาครัฐอีกดวย ปจจุบันภาครัฐไดมีการใชอัตราภาษีตาม 

“พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560” ซึ่งไดมีการปรับออกมาเปนกฎหมายวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560 

จากการดำเนินนโยบายการเพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของรัฐบาลอันสงผลทำใหราคาของบุหรี่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของการเพิ่มภาษีบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนวามีการเปลี่ยนแปลงเชน
ไร การเพิ่มขึ้นของภาษีบุหร่ีสามารถลดจำนวนผูสูบบุหรี่ที่เปนเยาวชนไดหรือไม โดยจะทำการศึกษากลุมตัวอยางนิสิตปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ อีกท้ังมีความหลากหลาย
ของกลุมประชากร เพื่อสามารถนำไปใชเปนขอมูลประกอบเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการลดการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน เพ่ือลดอัตราการสูบบุหรี่และปญหาดานสุขภาพ รวมทั้งการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

 2.1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจากการข้ึนภาษีบุหรี่  
 2.2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหรี่ทีล่ดลงของเยาวชนจากการขึน้ภาษีบุหร่ี 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี ้ไดมีการทบทวนวรรณกรรมท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  

 3.1 แนวคิดความยืดหยุนของอุปสงค (Elasticity of Demand) 

 วรรณนภา มาลัยมาตร (2556) ไดกลาวไววา บุหรี่เปนสินคาที่บริโภคแลวทำใหเกิดการเสพติด จึงทำใหสินคานั้นมี
ความจำเปนสงผลใหความยืดหยุนตอราคานอย เนื่องจากไมวาราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเทาไร ปริมาณการความตองการ
บุหรี่ไมไดลดลง ซึ่งการเก็บภาษีจากสินคาที่มีความยืดหยุนนอย จะสงผลทำใหรัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษีมากขึ้น 
 

 3.2 ทฤษฎีผลกระทบภายนอก (Externality) 

 ชิดตะวัน ชนะกุล (2562) ไดกลาวไววา Pigouvian Tax เปนการแกไขปญหาผลภายนอกดวยการจัดเก็บภาษีจาก
ปญหาความลมเหลวของกลไกตลาดจากผลกระทบภายนอก เกิดขึ้นเองจากผูผลิต หรือผูบริโภคที่กอใหเกิดผลภายนอก ใน
กรณีที่การดำเนินทางเศรษฐกิจของเอกชนท่ีกอใหเกดิกระทบภายนอกจะตองแบกรับความเสียหายเทากับผลกระทบภายนอก
ทีต่ัวเองไดกอข้ึน เพือ่ทำใหตนทุนเอกชนหนวยสุดทาย (Marginal Private Cost: MPC) เทากับตนทุนของสังคมหนวยสุดทาย 

(Marginal Social Cost: MSC) ในกรณีผลกระทบภายนอกทางลบ และผลประโยชนเอกชนหนวยสุดทาย (Marginal Private 

Benefit: MPB) เทากับผลประโยชนเอกสังคมหนวยสุดทาย (Marginal Social Benefit: MPB) ในกรณีผลกระทบภายนอก
ทางบวก  
 

 3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร 
 ราเชนทร อุดมลาภธรรม (2549) ไดกลาวไววา ประชากรศาสตร เปนลักษณะของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน
ออกไป โดยความแตกตางทางดานประชากรศาสตรจะทำใหมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ซึ่งอาจจำแนกออกเปนกลุม (1) เพศ 

คุณลักษณะบางประการของเพศชายและเพศหญิงที่ตางกันจะสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน (2) อายุ การที่จะ
สอนผูที่มีอายุตางกันใหเช่ือฟงหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากงายตางกัน  ยิ่งมีอายุมาก
จะสอนใหเช่ือฟงใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน (3) การศึกษา เปนตัวแปรท่ีสำคัญมากที่มีผลตอ
พฤติกรรมของการสื่อสารของผูรับสาร โดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมักเปดรับสื่อ
สิ่งพิมพมาก (4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน อาชีพ รายได  เช้ือชาติ เปนตน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคล 
 

 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พรรณปพร ลีวิโรจนและดร.อรวรรณ คุณสอง (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ และผลการพัฒนาโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม เพื่อลดการสูบบุหรี่ในวัยรุนนอกระบบการศึกษา พบวา 
ปจจัยความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอการสูบบุหรี่  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในครอบครัว
ใดท่ีมีความสัมพันธที่ดี ก็จะสงผลใหวัยรุนในครอบครัวนั้นมีการสูบบุหรี่นอย 
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วรรณนภา มาลัยมาตร (2556) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความเต็มใจจายของผูสูบบุหรี่ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่ 
เพื่อหาอัตราภาษีบุหร่ีที่ผูสูบบุหรี่ยังมีความเต็มใจจายและปจจัยที่มีที่ผลตอความเต็มใจจายของผูสูบบุหรี่ในกรณีที่มีการปรับ
เพ่ิมภาษีบุหร่ี พบวา การเพ่ิมภาษีบุหรี่จะไมมีผลกับผูสูบท่ีรายไดสูง ผูที่สูบมานานหรือผูที่ปริมาณการสูบตอวันมาก แตจะมีผล
กับผูสูบบุหรี่ที่มีรายไดนอยหรือผูที่เพิ่มเริ่มสูบบุหรี่เพราะมีความเต็มใจจายนอย 

ศิรภัสสร กุลศรี (2560) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลิกสูบบุหรี่ของผูที่เขารับบริการในคลินิกอดบุหรี่ 
ของโรงพยาบาลพระนารายณมหาราชจังหวัดลพบุรี พบวา ปจจัยที่ผลตอการเลิกบุหรี่ ไดแก ระดับการศึกษา และอาชีพ สวน
แรงจูงใจที่ตองการลดคาใชจาย มีความสัมพันธกับความต้ังใจเลิกสูบบุหรี่ เมื่อแรงจูงใจมากก็จะมีผลใหมีความตั้งใจเลิกบุหรี่
มากขึ้น 

 Lucy Rutter et al. (2017) ไดทำเรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองการลดราคาตอการเพิ่มราคาบุหรี่ ผลการวิจัย
พบวา รอยละ 7 ของผูตอบแบบสอบถาม จะยอมเลิกสูบบุหร่ี หากราคาเพิ่มขึ้น 0.5 ปอนด แตรอยละ 64 จะยอมเลิกสูบบุหรี่
ถาราคาเพ่ิมขึ้น 5 ปอนด และการเพิ่มราคาบุหรี่จะสงผลใหผูสูบบุหรี่มีแนวโนมจะเปลี่ยนไปใชบุหรี่ที่ยี่หอถูกกวา อีกทั้งหากไม
มีความสามารถในการจายจะทำใหผูสูบบุหร่ีเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟา  
 Summer S. Hawkins et al. (2016) ไดทำการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของนโยบายการควบคุมบุหร่ีตอการสูบบุหรี่
ของวัยรุน มีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบผลกระทบของภาษีบุหรี่และกฎหมายปลอดบุหรี่ตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

ผลการวิจัยพบวา การสูบบุหรี่ของวัยรุนลดลงจาก 35.3% เปน 13.9% ภาษีบุหรี่และกฎหมายปลอดบุหรี่สงผลความถี่ในการ
สูบบุหรี่ที่ลดลง วัยรุนมีความออนไหวดานราคามากที่สุดและภาษีบุหรี่ยังคงเปนวิธีท่ีประสบความสำเร็จ ทำใหสามารถลดการ
สูบบุหรี่ของวัยรุน กฎหมายปลอดบุหรี่อาจเปนกลยุทธที่มปีระสิทธิภาพในการลดการสูบบุหรี่ในหมูวัยรุนทั้งหมด 

4. วิธดีำเนินการวจิัย

4.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีจำนวนทั้งหมด 

28,350 คน ซึ่ งประกอบดวย 15 คณะ ไดแก คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะมนุษยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะสิ่งแวดลอม แตไม
ทราบจำนวนประชากรท่ีมีการสูบบุหรี่ทีแ่นนอน 

4.2 กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่มีพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่ ซึ่งคำนวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane โดยกำหนดคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 และใชระดับความคาดเคลื่อน
ของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่รอยละ 5 จึงไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกำหนดโควตา 
(Quota Sampling) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม คือ นิสิตที่มีการสูบบุหรี่ลดลงหลังจากข้ึนภาษีบุหรี่ จำนวน 200 

กลุมตัวอยาง และ นิสิตที่มีการสูบบุหรี่ไมลดลงหลังจากขึ้นภาษีบุหรี่ จำนวน 200 กลุมตัวอยางและทำการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)  

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 3 เจตคติตอการขึ้นราคาบุหรี่ของผูตอบแบบสอบถามและทดสอบความนาเช่ือมั่น(Reliability) 

1607



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 
 

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

โดยใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 กลุมตัวอยาง ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient พบวา มีคาแอลฟา
เทากับ 0.825 ซึ่งมีคามากกวา 0.7 แสดงวา แบบสอบถามมีระดับความนาเชื่อถือที่ไดมาตรฐาน 
 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบดวย คาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2.1  

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกคแบบทวิ (binary Logistic 

Regression Analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2.2 โดยกำหนดใหพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังการข้ึนภาษี เปนตัวแปรตาม 

(Y) โดยกำหนดให 0 หมายถึง สูบบุหรี่ไมลดลง และ 1 หมายถึง สูบบุหรี่ลดลง สามารถเขียนเปนสมการ ไดดังนี้ 
 ln Yi =  

 
        

 

ตารางที ่1 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

Variable Description Expected sign 

SEX เพศ ( 0 = ชาย , 1 = หญิง ) + 

EDU ระดับช้ันการศึกษา ( กลุมอางอิง=ช้ันปที1 , 1=ช้ันปท่ี2 , 2=ช้ันปท่ี3 , 3=ช้ันปท่ี4 ) - 

STAT สถานภาพของบิดามารดา ( 0 = สมรส , 1 = หยาราง / แยกกันอย ู) - 

REG ภูมิภาค ( 0 = กรุงเทพฯ และปริมณฑล , 1 = ตางจังหวัด ) - 

PEO ลักษณะการพักอาศัย ( กลุมอางองิ=พอแม, 1=ญาติ, 2=คนเดียว, 3=แฟน, 4=เพื่อน ) + 

INC รายไดตอเดือน ( 0 = ไมเกิน 12,000 บาท , 1 = มากกวา 12,000 บาท ) - 

TME ระยะเวลาการสูบบุหร่ี ( 0 = ไมเกิน 2 ป , 1 = มากกวา 2 ป ) - 

BRD ยี่หอบุหรี่ ( 0 = บุหรี่ผลิตในประเทศ , 1 = บุหรี่นำเขา ) + 

FRE ความถี่ในการสูบบหุรี่ ( 0 = สูบทุกวัน , 1 = สูบเปนครั้งคราว ) + 

QUA ปริมาณการสูบบุหรี่ ( 0 = ไมเกิน 10 มวน , 1 = มากกวา 10 มวน ) - 

EXP คาใชจาย ( 0 = ไมเกิน 200 บาท , 1 = มากกวา 200 บาท ) - 

CHA การเปลีย่นย่ีหอหรือประเภทบหุรี่ ( กลมุอางอิง=ไมเปลี่ยนแปลง,1=บหุรีไ่ฟฟา,2=บหุรีย่ี่หออื่น) + 

AT1 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการเปล่ียนประเภทย่ีหอบุหรี ่ - 

AT2 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการเปล่ียนประเภทบุหรี่ไฟฟา  - 

AT3 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการเปล่ียนประเภทบุหรีห่นีภาษี  - 

AT4 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการลดความถ่ีในการสบูบุหรี่  + 

AT5 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการลดคาใชจายในการสบูบุหรี่  + 

AT6 เจตคตติอการปรับขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องของการลดปริมาณสูบบหุรี่ตอสัปดาห  + 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – หมายถึง โอกาสที่จะลดการสูบบุหรี่หลังจากการข้ึนภาษีบุหรี่ลดลง 
    เครื่องหมาย + หมายถึง โอกาสที่จะลดการสูบบุหรี่หลังจากการข้ึนภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้น 
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5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่หลังจากขึ้นภาษี พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไมลดลง สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 78) 

กำลังศึกษาอยูระดับช้ันปที่ 2 (รอยละ 40) สถานภาพของบิดาและมารดาสมรส (รอยละ 56.5) มีภูมิลำเนาอยูที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล (รอยละ 29.5) พักอาศัยอยูกับเพ่ือน (รอยละ 30.5) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,001-8,000 บาท (รอยละ 44.50) 

โดยมีระยะเวลาการสูบบุหรี่ไมเกิน 1 ป (รอยละ 37) สูบบุหรี่ที่สถานบันเทิง (รอยละ 40.5)  สาเหตุของการสูบบุหรี่ คือ เพื่อ
เขาสังคมหรือการสังสรรค (รอยละ 48.5) สวนใหญสูบบุหรี่ยี่หอ Camel (รอยละ 20) โดยสูบบุหรี่เปนครั้งคราว (รอยละ 57) 

ปริมาณการสูบบุหรี่ 6-10 มวนตอสัปดาห (รอยละ 44.8) มีคาใชจายในการซื้อบุหรี่ตอสัปดาหไมเกิน 100 บาท (รอยละ 66.5) 

หลังจากมีการเพิ่มภาษีบุหรี่ไมมีการเปลี่ยนยี่หอบุหรี่ (รอยละ 76.5) คาใชจายเทาเดิม (รอยละ 82) ในสวนของกลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีลดลง สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 65.5) กำลังศึกษาอยูระดับช้ันปที่ 3 (รอยละ 28.50) สถานภาพของบิดาและ
มารดาสมรส (รอยละ 74.5) มีภูมิลำเนาอยูที่กรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 46.5) พักอาศัยอยูคนเดียว (รอยละ 42.5) และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 8,001-12,000 บาท (รอยละ 33.50)  โดยมีระยะเวลาการสูบบุหรี่ไมเกิน 1 ป (รอยละ 38.5) สูบบุหรี่ที่
สถานบันเทิง (รอยละ 45.5)  สาเหตุของการสูบบุหร่ี คือ เพื่อเขาสังคมหรือการสังสรรค (รอยละ 52.5) สวนใหญสูบบุหรี่ยี่หอ
Marlboro (รอยละ 31) โดยสูบบุหรี่เปนครั้งคราว (รอยละ 61) ปริมาณการสูบบุหรี่ 1-5 มวนตอสัปดาห (รอยละ 42) มี
คาใชจายในการซ้ือบุหรี่ตอสัปดาหไมเกิน 100 บาท (รอยละ 39) หลังจากมีการเพิ่มภาษีบุหรี่กลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทบุหรี่มาเปนบุหรี่ไฟฟา (รอยละ 51) คาใชจายในการซ้ือบุหรี่ลดลง (รอยละ 65.5) โดยลดลงไมเกิน 100 บาท 

5.2 ผลวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีที่ลดลงของเยาวชนจากการขึ้นภาษีบุหร่ี 
ตารางที ่2 ผลทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ที่ลดลงของเยาวชนจากการข้ึนภาษีบุหรี่

Variables 

Coefficient Marginal Effect 

Coef. 
Standard

error 
P-Value 

Marginal 

Effect 

Standard 

error 
P-Value 

Constant -6.317 0.990 0.000 - - - 

SEX 0.382 0.319 0.231 0.095 0.079 0.227 

EDU ( Base Group ) 

EDU1 -0.965 0.423 0.023* -0.234 0.098 0.016* 

EDU2 -0.174 0.437 0.690 -0.043 0.109 0.689 

EDU3 0.225 0.468 0.631 0.056 0.117 0.630 

STAT -1.048 0.332 0.002* -0.254 0.076 0.001* 

REG -0.342 0.333 0.304 -0.085 0.083 0.301 

PEO ( Base Group ) 

PEO1 2.163 0.582 0.000* 0.432 0.076 0.000* 

PEO2 1.831 0.471 0.000* 0.423 0.092 0.000* 

PEO3 1.358 0.557 0.015* 0.309 0.105 0.003* 

PEO4 0.973 0.492 0.048* 0.236 0.112 0.035* 

INC 0.343 0.320 0.284 0.086 0.079 0.281 

TME 0.006 0.327 0.985 0.002 0.082 0.985 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

Variables 

Coefficient Marginal Effect 

Coef. 
Standard

error 
P-Value 

Marginal 

Effect 

Standard 

error 
P-Value 

BRD 1.400 0.462 0.002* 0.320 0.088 0.000* 

FRE 0.729 0.340 0.032* 0.180 0.082 0.028* 

QUA 0.770 0.428 0.072 0.189 0.102 0.063 

EXP -0.313 0.405 0.439 -0.078 0.100 0.435 

CHA ( Base Group ) 

CHA1 2.739 0.418 0.000* 0.571 0.060 0.000* 

CHA2 0.916 0.383 0.017* 0.220 0.086 0.010* 

AT1 -0.043 0.201 0.829 -0.011 0.050 0.829 

AT2 -0.260 0.203 0.199 -0.065 0.051 0.199 

AT3 0.244 0.190 0.199 0.061 0.047 0.199 

AT4 0.359 0.218 0.100 0.090 0.055 0.100 

AT5 0.550 0.180 0.002* 0.138 0.045 0.002* 

AT6 0.172 0.200 0.389 0.043 0.050 0.389 

LR chi = 207.66  ,  Prob (Chi) = 0.000*  ,  Overall Percentage Cor. = 80.30 

หมายเหตุ : * ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจากคา LR chi เทากับ 207.66 และ Prob (Chi) เทากับ 0.000  อธิบายไดวา
แบบจำลองน้ีสามารถอธิบายปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ที่ลดลงของเยาวชนจากการขึ้นภาษีบุหรี่ ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาคา Overall Percentage Cor. เทากับ 80.3 อธิบายไดวาแบบจำลองน้ีสามารถพยากรณ
การสูบบหุรี่ของเยาวชนจากการข้ึนภาษีบุหรี่ทัง้กรณีสูบบุหรี่ลดลงและสูบบุหร่ีไมลดลงไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80.3 จากการ
พิจารณาแบบจำลองโลจิตรวมกับ Marginal Effect พบวา ปจจัยที่สงผลตอการสูบบุหร่ีลดลงของเยาวชนจากการขึ้นภาษีบุหรี่ 
ไดแก ลักษณะการพักอาศัย ยี่หอบุหรี่ ความถี่ในการสูบบุหรี่ การเปลี่ยนแปลงยี่หอหรือประเภทบุหรี่หลังจากเพิ่มภาษีบุหรี่ 
และเจตคติตอการข้ึนราคาบุหรี่ในเรื่องของการลดคาใชจายในการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธเชิงบวก ในสวนของระดับช้ัน
การศึกษา สถานภาพของบิดามารดา มีความสัมพันธเชิงลบ สวนตัวแปรอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับการลดการสูบบุหร่ี  

6. อภิปรายผล

จากผลการศึกษาคนควาเรื่อง  ผลกระทบของการเพิ่มภาษีบุหรีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน กรณีศึกษานิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

ปจจัยดานระดับชั้นการศึกษา มีคา Marginal Effect เปนลบ สามารถอธิบายไดวา นิสิตที่กำลังศึกษาช้ันปท่ี 2 จะมี
โอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่ลดลง รอยละ 23.4  เมื่อเทียบกับนิสิตที่กำลังศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากเปนวัยที่อยูในชวงอยากรูอยากลองและตองมีการปรับตัว ยิ่งระดับช้ันการศึกษาสูงข้ึนสงผลใหมี
ความอิสระมากข้ึน ทำใหมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้น โดยเฉพาะผูสูบรายใหมๆ 
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 ปจจัยดานสถานภาพของบิดามารดา มีคา Marginal Effect เปนลบ สามารถอธิบายไดวา นิสิตที่สถานภาพของ
บิดามารดาหยารางหรือแยกกันอยู จะมีโอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่นอยกวาสถานภาพของบิดามารดา
สมรส รอยละ 25.4 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณปพร ลีวิโรจนและดร.อรวรรณ คุณสอง (2559) ทีก่ลาววา ครอบครัวใดที่
มีความสัมพันธท่ีดี ก็จะสงผลใหวัยรุนในครอบครัวนั้นมีการสูบบุหรี่นอย 

 ปจจัยดานลักษณะการพักอาศัย มีคา Marginal Effect เปนบวก สามารถอธิบายไดวา นิสิตที่พักอาศัยกับญาติ  
พักอาศัยคนเดียว พักอาศัยกับแฟนและพักอาศัยกับเพื่อนจะมีโอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจากการข้ึนภาษีบุหรี่เพิ่มข้ึน รอยละ 
43.2, 42.3, 30.9 และ 23.6 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับนิสิตที่พักอาศัยกับพอแม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
เนื่องจากการที่ไมไดพักอาศัยกับพอแมจะมีคาใชจายเยอะ การที่ราคาบุหรี่เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาใชจายมากขึ้น ทำใหรายไดที่
ไดรับไมพอกับคาใชจาย  

 ปจจัยดานยี่หอบุหร่ี มีคา Marginal Effect เปนบวก สามารถอธิบายไดวา นิสิตท่ีมีการสูบบุหรี่นำเขา จะมีโอกาส
ลดการสูบบุหรี่หลังจากการข้ึนภาษีบุหรี่มากกวานิสิตที่สบูบุหรีท่ีผ่ลติในประเทศ รอยละ 32 เนื่องจากบุหรี่นำเขามีจะมีราคาสูง 
กวาบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เมื่อมีการเพิ่มภาษีบุหรี่จะสงผลใหราคาปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Summer S. 

Hawkins et al. (2016) กลาววา วัยรุนมีความออนไหวดานราคามากท่ีสุดและการเพิ่มภาษีบุหรี่ทำใหสามารถลดการสูบบุหรี่
ของวัยรุน 

 ปจจัยดานความถี่ในการสูบบุหร่ี มีคา Marginal Effect เปนบวก สามารถอธิบายไดวา นิสิตที่สูบบุหรี่เปนครั้งคราว 
จะมีโอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจากการขึ้นภาษีบุหร่ีมากกวานิสิตที่สูบบุหรี่ทุกวัน รอยละ 18 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณ
นภา มาลัยมาตร (2556) ที่กลาววา การเพิ่มภาษีบุหรี่จะไมมีผลกับผูที่สูบมานานหรือผูที่มีปริมาณการสูบมาก แตจะมีผลกับผู
ที่เพ่ิงเริ่มหรือมีปริมาณการสูบนอยเพราะมีความเต็มใจจายนอย  

ปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงยี่หอหรือประเภทบุหร่ี มีคา Marginal Effect เปนบวก สามารถอธิบายไดวา นิสิตที่
เปลี่ยนเปนบุหรี่ไฟฟาและเปลี่ยนย่ีหอบุหรี่ จะมีโอกาสลดการสูบบุหรี่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่เพิ่มข้ึน รอยละ 57.1 และ 22 

ตามลำดับ เมื่อเทียบกับนิสิตที่ไมมีการเปลี่ยนยี่หอบุหรี่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lucy Rutter et al. (2017) กลาววา 
การเพิ่มราคาบุหรี่จะสงผลใหผูสูบบุหรี่มีแนวโนมจะเปลี่ยนไปใชบุหรี่ที่ยี่หอถูกกวา อีกท้ังหากไมมีความสามารถในการจายจะ
ทำใหผูสูบบุหรี่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟา 

ปจจัยดานเจตคติตอการขึ้นราคาบุหร่ีในเร่ืองของการลดคาใชจายในการสูบบุหร่ี มีคา Marginal Effect เปนบวก 

สามารถอธิบายไดวา หากนิสิตใหระดับความสำคัญกับเจตคติตอการขึ้นราคาบุหรี่ในเรื่องการลดคาใชจายในการสูบบุหรี่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสทำใหลดการสูบบุหรี่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่ เพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 สอดคลองกับงานวิจัยของ  
ศิรภัสสร กุลศรี (2560) ที่กลาววา แรงจูงใจท่ีตองการลดคาใชจาย มีความสัมพันธกับความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ เมื่อแรงจูงใจมาก
ก็จะมีผลใหมีความตั้งใจเลิกบุหรี่มากข้ึนตามไปดวย 

7. ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการเพ่ิมภาษีบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในคร้ังนี้ พบวานโยบาย
การเพ่ิมภาษีบุหรี่เปนนโยบายท่ีสามารถใชควบคุมปริมาณการสูบบุหรี่ แตก็มีแนวโนมที่ไมอาจควบคุมจำนวนผูสูบบุหรี่รายใหม
ได ดังนั้น ภาครัฐฯ และมหาวิทยาลัย ควรหาแนวทาง หรือมาตรการควบคุมที่จะไมใหผูสูบบุหรี่รายใหมเพ่ิมขึ้น เชน การ
รณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การกำหนดสถานท่ีปลอดบุหรี่อยางจริงจัง หรือการใหความรูเกี่ยวกับโทรษภัยจากบุหรี่ของบุหรี่แต
ละประเภทใหมากขึ้น เพื่อลดอัตรากการสูบบุหรี่ของวัยรุน 
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POV   -       
GE   -       

GEH   -       
GED   -       
GEDF   -       
lnGDP -     -     
PGR   -       
TPAK   -       
SSE   -       

: ***,**  % 99% 

7.2  (Panel cointegration test) 
1    

 99% (POV) (GE)  
(lnGDP) (PGR)  (TPAK) (SSE)  

2   
 99%  (POV)  (GE) (GEH) 

(GED) (GEDF) 
(lnGDP) (PGR)  (TPAK) (SSE)  

2 Kao 
  t-Statistic Prob. 

ADF - Statistic 
1 -   
2 -   

: ***  99% 

7.3 (Error Correction Model: ECM) 
1  

-  
-

 ( it) -0.741441-0.256363 it)-2.285481 it)-4.356537 it)-0.24397 it)

-0.023820 it)-0.125316 it-1   
2

-
-

 it -0.625518+1.825595 it)-1.337629 it)+0.183508 it) -1.380259 it)
+0.047997 it)-0.367418 it)-0.069687 it) - it-1                             
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ปจจัยมหภาคท่ีมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธนวัฒน ชลัมพุช1* และสุภาณ ีหาญพัฒนะนุสรณ1 

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*thanawat.chala@ku.th

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยมหภาคที่มีผลกระทบตอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคาร
พาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสรอ. อัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน ดัชนีพองเศรษฐกิจและดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ ในชวงเวลาต้ังแตเดือน
มกราคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยใชขอมูลรายเดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน โดยการวิเคราะหถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ผลการทดสอบ 

stationary ของขอมูลพบวา คือ อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนี
ราคาผูบริโภค ดัชนีพองเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสรอ. มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) และ
มี Order of Integrated ที่อันดับเดียวกัน คือ อันดับที่หนึ่ง [I(1)] และเมื่อทำการทดสอบ Cointegration ดวยวิธีของ 
Johansen พบวาผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีพองเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
เงินดอลลารสรอ. มีความสัมพันธกันเชิงดุลยภาพในระยะยาว จึงนำตัวแปรขางตนไปประมาณคาดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
พบวาเกิดปญหา Autocorrelation จึงแกไขปญหาดวยการใชแบบจำลอง AR และการเลือก Lag Order ที่เหมาะสม คือ 
Lag(1) เพื่อใหสัมประสิทธ์ิที่ไดจากการประมาณคาไมเอนเอียงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการการประมาณคาพบวาดัชนีความ
เชื่อม่ันทางธุรกิจ และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 1 เดือน 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

คำสำคัญ: ปจจัยมหภาคท่ีมีผลกระทบ อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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Macroeconomic Factors Affecting Return on Common Stock of Financial 

Sector in the Stock Exchange of Thailand 

Thanawat Chalampuch1* and Supanee Harnphattananusorn1 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 

*thanawat.chala@ku.th

Abstract 

The purpose of this research was to study macroeconomic factor affecting return on common 

stock of financial sector in the Stock Exchange of Thailand. The independent variables were consumer 

price index, business sentiment index, coincident economic index, 1 day interest rate and Thai baht/US 

dollar exchange rate. Monthly data for a total of 60 months from January 2015 to December 2019 were 

applied. Estimation technique was multiple regression analysis. Results from stationary testing showed 

that consumer price indexes, coincident economic index and Thai baht/US dollar exchange rate. were 

I(1) and there were long run relationship. According to based model. OLS estimation result has 

autocorrelation problem leading to biased and inefficient problem. Therefore, we solved autocorrelation 

problem by using AR model. Optimal lag length is Lag(1). The results from AR model which is unbiased 

and efficient showed that business sentiment index and return on common stock of financial sector in 

the Stock Exchange of Thailand for past 1  month  have positive statistically significant with return on 

common stock of financial sector of financial sector in the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords: Macroeconomic factors affecting, Return on common stock of financial sector, Stock Exchange 

of Thailand (SET). 
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1. บทนำ

 ตลาดทุนเปนองคประกอบสำคัญสวนหนึ่งในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ กลไกในการทำงานของตลาด
หลักทรัพยยังชวยจัดสรรทรัพยากรทางการเงินจากผูที่มีเงินทุนสวนเกินไปยัง ผูที่ขาดแคลนเงินทุนนั้นไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิดผลตอบแทนแกผูที่มี เงินทุนสวนเกินที่จะนำเงินมาลงทุนไดเปนจำนวนท่ีสูงดวย ซึ่งถือวาเปนการ
เพิ่มทางเลือกสำหรับการออมนอกเหนือไปจากการบริการดานสินเช่ือซึ่งไดรับจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน โดย
ผูที่ตองการระดมทุนจะทำการออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพยประเภทตางๆ เพื่อจำหนายใหแกผูที่มีเงินทุนสวนเกิน
หรือผูมีเงินออม ซึ่งธุรกรรมทางการเงินดังกลาวจะเกิดขึ้นในตลาดแรก (Primary Market) หรือตลาดสำหรับหลักทรัพยออก
ใหม ดังนั้นการลงทุนในตลาดแรกจึงเปนการซ้ือหลักทรัพยจากองคกรหรือบริษัทโดยตรง หลังจากนั้นผูลงทุนสามารถนำ
หลักทรัพยที่ถือครองอยูไปทำการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) หรือที่เรียกกันวาตลาดหลักทรัพย ซึ่งจึงชวยให
เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนมือผูถือหลักทรัพยกอใหเกิดสภาพคลอง ตลาดทุนจึงนับวาเปนศูนยกลางสำหรับการออม การลงทุน 
และการลงทุนระยะยาว รวมทั้งเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อเปรียบเทียบมูลคาตลาด
หลักทรัพย (Market Capitalization) กับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) พบวาตั้งแตป 
2552 ถึง 2562 มูลคาตลาดหลักทรัพยมีมูลคาตั้งแต 5.87 ลานลานบาท ถึง 16.70 ลานลานบาท สวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศมีมูลคาตั้งแต 9.66 ลานลานบาท ถึง 16.88 ลานบาท แสดงใหเห็นวามูลคาตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมเติบโตไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2562)  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตลาดหลักทรัพยจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการระดมเงินทุน โดยกลุมธุรกิจการเงิน
เปนกลุมอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ โดยมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเปนอันดับที่ 3 โดยมีมูลคาหลักทรัพยสูงถึง 
2,819.84 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 16% ของมูลคาหลักทรัพยทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย  อีกทั้งหมวดธุรกิจธนาคาร
พาณิชยภายใตกลุมธุรกิจการเงินยังคงมีมูลคาสูงถึง 2,171.63 พันลานบาท (77.01% ของมูลคากลุมธุรกิจการเงิน และ 
12.29% ของมูลคาหลักทรัพยทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย) โดยหมวดธนาคารพาณิชยซึ่งเปนตัวกลางหลักของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในป 2562 มูลคาตลาดของหมวดธนาคารพาณิชยอยูในระดับสูงและยังมีมูลคาใกลเคียงกับกลุมธุรกิจการเงิน และ
ดัชนีราคาของหุนหมวดธนาคารพาณิชยนั้นมีดัชนีราคาท่ีถูกกวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะทำใหผูมี้เงินออมสวนเหลือ
สามารถนำเงินสวนเหลือน้ันไปลงทุนไดในจำนวนหุนที่สูงกวาตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน จึงมีความนาสนใจในการศึกษาถึงปจจัยที่
มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณชิยในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเปนประโยชนกอนที่นักลงทุนจะเขามาลงทุนในหุนกลุมธุรกิจการเงิน หมวดธนาคารนี้จึงตองมี
ความรูความเขาใจ และสามารถนำไปใชประโยชนในการวิเคราะห และใชตัดสินใจเพื่อการลงทุนอยางมีเหตุผล ภายใตความไม
แนนอนของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2562) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาถึงปจจัยมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยครั้งน้ี ไดมีการทบทวนวรรณกรรมท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 3.1 ทฤษฎีการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis)  

การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาจะข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาในอดีตเปนพื้นฐาน กลาวคือ การวิเคราะห
อนุกรมเวลาเปนวิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลหรือคาสังเกตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรในชวงเวลาในอดีตที่อนุกรมเวลามีรูปแบบการเปล่ียนแปลงในอดีตน้ันทำใหสามารถคาดการณการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตไดวาในอนาคตลักษณะการเปลี่ยนแปลงควรอยูในทิศทางการเคลื่อนไหวแบบใดหรือรูปแบบใดได 

 

 3.2 การทดสอบความน่ิงของขอมูล (Unit Root Tests) 

 ขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) คือขอมูลที่คาเฉลี่ยและความแปรปรวนของกระบวนการเชิงสุม 
(Random process) นั้นมีคาคงท่ีเมื่อเวลาไดเปลี่ยนไปและคาความแปรปรวนระหวางสองคาบเวลาขึ้นอยูกับความลาชา (lag) 

ระหวางคาบเวลาท้ังสองนั้น (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และอารี วิบูลยพงศ , 2542) ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนอนุกรมเวลานั้น
ขอมูลจะตองมีลักษณะน่ิง (Stationary) เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลานั้นมาจากกระบวนการเชิงสุม การนำขอมูลอนุกรมเวลา
ไปใชโดยไมไดทำการตรวจสอบวาขอมูลนั้นมีลักษณะนิ่งนั้นคาสถิติที่เกิดขึ้นจะมีการแจกแจงไมไดมาตรฐาน (Nonstandard 

distribution) ซึ่งทำใหการนำขอมูลไปใชเปรียบเทียบกับคาในตารางมาตรฐานไมถูกตอง เนื่องจากคาตางๆ นั้นมีสมมติฐานวา
ขอมูลนั้นมีการแจกแจงมาตรฐาน (Standard distributions) ทำใหเกิดการลงความเห็นที่ผิดพลาดและความสัมพันธที่ไม
แทจริง (Spurious regression) ดังน้ันกอนจะนำขอมูลที่เปนขอมูลอนุกรมเวลามาใชวิเคราะหจึงตองทำการทดสอบขอมูลนั้น
วาขอมูลท่ีนำมาใชมีลักษณะน่ิงหรือไมซึ่งจะใชการทดสอบ Unit Root โดยในการศึกษาน้ีจะพิจารณาเฉพาะวิธีของ 
Augmented Dickey-Fuller Test  
 

 3.3 ทฤษฎี Cointegration 

 เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลาที่นำมาวิเคราะหสมการถดถอย แมวาขอมูลจะมีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) แตถา
ตัวแปรที่นำมาพิจารณามีคุณสมบัติเปน Cointegration ผลการวิเคราะหสมการถดถอยท่ีไดจะไมมีปญหาการถดถอยไมแทจริง 
(Spurious Regression) ซึ่งแนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักเศรษฐมิติ 2 ทาน คือ Engle และ Granger (อัครพงศ, 2546) ซึ่ง
ทานทั้ง 2 ใหขอสรุปวา “ขอมูลอนุกรมเวลาตั้งแต 2 ชุด อาจมีความสัมพันธในเชิงเคลื่อนไหวไปพรอมๆ กันในสภาพท่ีแนนอน 
ความสัมพันธดังกลาวเรียกวา Cointegration ความสัมพันธเชนนี้เกิดขึ้นไดแมวาขอมูลเปน Non-Stationary ก็ตาม” 
 

 3.4 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดระดับของเงินปนผล ราคาหุนท่ีคาดวาจะขายไดและความเสี่ยงจากการลงทุน คือ แนวโนมผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงาน รูปแบบธุรกิจ การกอหน้ี รวมท้ังแนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุน ปจจัยดังกลาวลวนเปน “พื้นฐาน” สําคัญที่จะกําหนดราคาหุนท่ีผูลงทุนตองทําการวิเคราะห
เรียกวา การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานประกอบไปดวยการวิเคราะห
ปจจัย 3 ดาน ไดแก ดานภาวะเศรษฐกิจ ดานภาวะอุตสาหกรรม และดานผลการดําเนินงานของบริษัท (ตลาดหลักทรัพย, 
2558) สําหรับตัวช้ีวัดในการวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก วัฏจักรเศรษฐกิจผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) อัตราเงินเฟ อ  (Inflation Rate) อัตราดอกเบ้ีย  (Interest Rate) และอัตราการวางงาน 
(Unemployment Rate) เปนตน 
 

 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ศรุตา โภควรรณกร (2558) ศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกลุมดัชนีกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ณ ระดับความเช่ือมัน 95% ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศ
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ไทย ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส สวนปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 

ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2558) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยรายกลุม
อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิ รายเดือนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผล
การศึกษาพบวาปจจัยดานปริมาณการลงทุนในหลักทรัพยของชาวตางชาติสุทธิมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยราย
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ อัตราเงินเฟอ อัตราเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี และดัชนี
ราคาผูบริโภคมีระดับความสัมพันธท่ีลดลั่นกันตามลงมา นอกจากนี้ยังพบวาดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธ
กับดัชนีราคาหลักทรัพยรายอุตสาหกรรม 

นิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง
ในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา
พบวาปจจัยเศรษฐกิจท่ีมีผลกับดัชนีกลุมอสังหารมิทรัพยและกอสราง ที่ ไดแกดัชนีราคาตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง สวนปจจัยทาง
เศรษฐกิจอื่นๆที่เหลือซึ่งไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราวางงาน อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีวัสดุราคากอสราง ไมมี
ความสัมพันธกับดชันีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

พิชชานันท วัชราทิน (2560) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวาท่ีระดับนัยสำคัญรอยละ 0.05 ตัวแปร
อิสระที่สามารถอธิบายถึงดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มี
รายละเอียดดังน้ี ดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญช้ันดี เปนปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอดัชนี
ราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน สวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐฯ เปนปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทิศทาง
ตรงกันขาม และปจจัยเศรษฐกิจที่ไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทิศทาง คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

ณัฐรินทร มากเขียนไป (2561) ศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มีผลตอดัชนีราคาหุนกลุมอาหารและ
เครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผล
การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มีผลตอดัชนีราคาหุนกลุมอาหารและเครื่องด่ืมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พบวา ดัชนีพองเศรษฐกิจ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนกลุมอาหารและเคร่ืองด่ืม สวนดัชนีความเชื่อมั่ น
ผูบริโภค อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐฯ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืน
พันธบัตร ระยะเวลา 1 วัน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหุนกลุมอาหารและเครื่องดื่ม 

4. วิธดีำเนินการวิจัย

การศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่เปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2558 
ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยใชขอมูลรายเดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 60 เดือน ของตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชย ณ ราคาปด โดยเก็บรวบรวมดัชนีราคาปดทุกสิน้เดอืน และตัวแปรอิสระ ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) อัตราดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน (RP1) และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสรอ. (FX) เพื่อใชในการสรางแบบจำลองอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ การประมาณ
คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในแบบจำลองทำโดยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) มีขั้นตอนดังนี ้
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4.1 การทดสอบ Unit Root 

เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลาที่จะนำมาวิเคราะหสรางแบบจำลองนั้น ขอมูลจำเปนตองมีการทดสอบขอมูลกอนวาตัว
แปรตางๆ ที่ใชในสมการมีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือไมนิ่ง (Non-Stationary) ดังนั้นจึงตองทำการทดสอบคาความน่ิง
ของขอมูลกอน โดยงานวิจัยนี้ไดใชการทดสอบออกเมนตเทด ดิกกี้- ฟลูเลอร (Augmented Dickey-Fuller: ADF) (Enders, 

1995) 

4.2 การทดสอบ Cointegration 
นำตัวแปรท่ีไดทำการทดสอบโดยวิธี ADF แลวมาพิจารณาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) 

ตามแนวทางของ Johansen ดังนี้ 

 4.2.1 ทําการพิจารณาความยาวของ Lag Length ดวยวิธี Schwartz Bayesian Information Criterion (SBIC) 

โดยจะพิจารณาจากคา SBIC ที่มีคานอยท่ีสุด  

4.2.2 คํานวณหาจํานวน Cointegration vectors ดวยวิธี Trace test หรือ Max test 

4.3 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

แบบจำลองท่ีจะนำมาใชในกาประมาณคาดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square) เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมี
ผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ณัฐรินทร มากเขียนไป, 2561) ซึ่ง
สามารถแสดงความสัมพันธในรูปแบบของฟงกชัน ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (1) 

          BANKt   =   f (CPIt , RPt , FXt , CEIt , BSIt)                                                      (1) 

หรือความสัมพันธในรูปแบบสมการ ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (2) 
        BANKt   =   a0 + a1CPIt + a2RPt + a3FXt + a4CEIt + a5BSIt + εt                          (2) 

โดย BANKt หมายถึง อัตราตอบแทนของกลุมธนาคารพาณิชย  
CPIt        หมายถึง ดัชนีราคาผูบริโภค 

RPt     หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วัน  

FXt     หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสรอ. 
CEIt     หมายถึง ดัชนีพองเศรษฐกิจ  
BSIt     หมายถึง ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ  

a0       หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิของคาคงท่ี  
a1…,a5  หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ  
εt       หมายถึง คาความคลาดเคลื่อน (Error)  
t         หมายถึง ระยะเวลารายเดือน ตั้งแตเดือน 1,2,3,.....,60 

4.4 การทดสอบปญหา Heteroskedasticity  

เปนปญหาที่เกี่ยวกับคาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อน(Error/Residuals: ε) วามีคาไมคงที่เพราะซึ่งผิดไปจาก
ขอสมมติพื้นฐานของวิธีการกำลังสองนอยที่สุด (OLS) ตัวคลาดเคลื่อนจะตองมีคาความแปรปรวนคงที 
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4.5 ทดสอบปญหา Autocorrelation  

เปนปญหาจากการที่ตัวคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกันหรือตัวคลาดเคลื่อนไมเปนอิสระแกกัน ซึ่งผิดไปจาก
สมมติพื้นฐานของวิธีกำลังสองนอยที่สุด (OLS) ที่วาตัวคลาดเคลื่อนตองไมมีสหสัมพันธระหวางกัน โดยตรวจสอบจากคา 
Durbin – Watson Statistic (D.W.) 

 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
   

5.1 สถติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลที่อยูในรูปลอการิทึมธรรมชาติ โดยเก็บขอมูลทั้งหมด 60 เดือน สามารถนำเสนอคาเฉลี่ย 
คาสูงสุด คาต่ำสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลที่นำมาใชในการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวแปร 
คาสถิติ lnBANKt lnCPIt lnFXt lnRP1t lnCEIt lnBSIt 

จำนวนขอมูล 60 60 60 60 60 60 

คาเฉลี่ย 6.235 4.616 3.506 0.432 4.838 3.909 

คาสูงสุด 6.450 4.638 3.588 0.693 4.863 3.976 

คาต่ำสุด 6.050 4.597 3.409 0.223 4.804 3.809 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.069 0.011 0.053 0.083 0.016 0.036 

ที่มา: จากการคำนวณผานโปรแกรม STATA 
 

 จากขอมูลอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยมีคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 6.450, 6.050, 6.235 และ 0.069 ตามลำดับ ดัชนีราคาผูบริโภคมีคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.638, 4.597, 6.235 และ 0.011 ตามลำดับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสรอ.มี
คาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 3.588, 3.409, 3.506 และ 0.053 ตามลำดับ อัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซ้ือคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วันมีคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.693, 
0.223, 4.838 และ 0.016 ตามลำดับ ดัชนีพองเศรษฐกิจมีคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 
4.863, 4.804, 4.838 และ 0.016 ตามลำดับ และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีคาเทากับ 3.976, 3.809, 3.909 และ 0.036 ตามลำดับ 

  

5.2 การทดสอบ Unit Root  

การทดสอบความน่ิงของขอมูลวิธี Augmented Dicky-Fuller (ADF)  มีคา P-Value รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test 

ตัวแปร 

ADF Test Statistic H0: Non-Stationary 

Constant    Constant and Trend 

             Level             1st Difference             Level             1st Difference 

lnBANKt              -2.404 -6.738***             -2.405 -6.674*** 

lnCPIt              -0.847 -5.389***             -2.618 -5.342*** 
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ตารางที่ 2 การทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ตอ) 

ตัวแปร 
ADF Test Statistic H0: Non-Stationary 

Constant Constant and Trend 

  Level     1st Difference   Level     1st Difference 

lnFXt  0.041 -4.859***             -2.399 -5.155*** 

lnRPt     -2.801* -6.490***             -2.781 -6.441*** 

lnCEIt      -1.807 -9.302***             -1.693 -9.429*** 

lnBSIt     -4.859*** -14.725***    -4.776*** -14.775*** 

หมายเหตุ: *, ** และ *** หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90 95 และ 99 ตามลำดับ 
  Level เปนตัวแปรในรูปแบบของลอการิทึมธรรมชาติ 

จากการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dicky-Fuller (ADF) ผลปรากฎวาขอมูลสวนใหญไมมีความหยุด
นิ่ง (Non-Stationary) : I(0)) ดังน้ันจึงไมสามารถนำขอมูลไปใชวิเคราะหสมการถดถอยได ซึ่งหากนำขอมูลไปใชวิเคราะห
สมการถดถอยจะนำไปสูปญหาการถดถอยท่ีไมแทจริง (Spurious Regression) อยางไรก็ตามเมื่อทำการทดสอบดวยผลตาง
อันดับหนึ่งพบวาขอมูลทุกตัวเปน I(1) 

5.3 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวโดยวิธี Cointegration 

การทดสอบ Cointegration เพื่อหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรตางๆ ที่ใชในการศึกษาโดยใช
วิธีของ Johansen-Juselius (1990) หรือทดสอบในรูปแบบของ Multivariable Cointegration โดยมีพื้นฐานแบบจำลองท่ี
เรียกวา Vector Autoregressive Model (VAR) อยางไรก็ตาม แบบจำลองในรูปแบบนี้จำเปนตองหาชวงเวลาลาชา (Lag 

Length) ในแบบจำลอง VAR กอนทำการทดสอบ Cointegration สำหรับผลจากการหา Lag Length ที่เหมาะสม ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ดวยวิธี Schwartz Bayesian Information Criterion และการคำนวณหาจำนวน Cointegration Vector ดวยวิธี 
Trace Test หรือ Max Test ดังแสดงในตารางที ่4  

ตารางที่ 3 การทดสอบการเลือก Lag Length ดวยวิธี Schwartz Bayesian Information Criterion 
Lag Length SBIC 

0 -26.90 
1 -33.459* 
2 -32.75 

หมายเหตุ:  SBIC หมายถึง Schwartz Bayesian Information Criterion 

จากการหาชวงเวลาลาชาที่เหมาะสมที่สดุในการประมาณคาโดยพิจารณาจากคา SBIC ที่มีคานอยทีส่ดุคือ -33.459 
ที่ Lag เทากับ 1 ดังนั้นการประมาณคาในคร้ังนี้ Lag ที่เหมาะสมท่ีสุดคือ 1 
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ตารางที่ 4 การทดสอบ Cointegration Vectors  

หมายเหตุ: *, ** และ *** หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90 95 และ 99 ตามลำดับ 
 

จากการทดสอบ Cointegration Vector ดวยสถิติ Trace statistics และ Maximal Eigenvalue statistics ของ
แบบจำลองที่ศึกษาในคร้ังนี้ พบวาแบบจำลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวในทุกตัวแปร เนื่องจาก  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก หรือ r มีคาอยางนอยเทากับ 1 

 

5.4 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

การทดสอบดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระวามี
ผลอยางไรกับตัวแปรตาม จากการทดสอบขอมูลดวยวิธีตางๆ สามารถแสดงผลการคำนวณ ดังแสดงในตารางที ่5 

 
ตารางที่ 5  การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

OLS 

ตัวแปร     สมการ 
Constran 20.3024***(2.90) 

lnCPIt -3.5110*(-1.79) 

lnFXt -0.8796***(-3.19) 

lnRPt  0.3326***(3.05) 

lnCEIt  0.1269(0.11) 

lnBSIt  1.1424***(3.99) 

Adj R2  0.4420 

White Heteroskedasticity  0.27 

LM Test  21.360*** 

Durbin-Watson stat  0.8790 

หมายเหตุ: *, ** และ *** หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90 95 และ 99 ตามลำดับ 
                       คาในวงเล็บ หมายถึง คา t-stat 
  

 จากผลการทดสอบในตารางที่ 5 พบวาเกิดปญหา Autocorrelation ซึ่งสงผลทำใหตัวแปรมีการกระจายไมเปนอิสระตอกัน 
ดังนั้นจึงแกไขโดยการเลือกผลของขอมูลชวงเวลาในอดีต (Lag=1) เขามารวมในการประมาณการอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวย AR Model ซึ่งสามารถแกปญหา Autocorrelation ได ดังแสดงในตาราง
ที ่6 

 

Cointegration Test  

H0 H1 
Trace 

Statistics 

Critical Value 
H0 H1 

Max 

Statistics 

Critical Value 

5% 1% 5% 1% 

r = 0 r ≥ 1 131.0446 94.15 103.18 r = 0 r = 1 46.7207 39.3700 45.1000 

r ≤ 1 r ≥ 2 84.3239 68.52 76.07 r ≤ 1 r = 2 34.6371 33.4600 38.7700 

r ≤ 2 r ≥ 3 49.6868 47.21 54.46 r ≤ 2 r = 3 26.6305 27.0700 32.2400 
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 ตารางที่ 6  การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 
OLS 

ตัวแปร     สมการ 
Constran -3.4351(2.90) 

lnCPIt  0.1861(-1.79) 

lnFXt  0.1680(-3.19) 

lnRPt  0.0007(3.05) 

lnCEIt  0.3737(0.11) 

lnBSIt  0.3424*(3.99) 

lnBANK(t-1)  0.8129***(10.03) 

Adj R2  0.7932 

White Heteroskedasticity  2.06 

LM Test  0.025 

Durbin-Watson stat  1.956 

หมายเหตุ : *, ** และ *** หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 90 95 และ 99 ตามลำดับ 
 คาในวงเล็บ คือ คา T-Stat’ 

ผลลัพธการคำนวณท่ีไดสามารถนำมาเขียนเปนสมการได ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (3) 
lnBANKt = -3.4351 + 0.3424lnBSIt + 0.8129lnBANK(t-1) + ɛt                                                     (3) 

   (3.99)*               (10.03)*** 

จากสมการที่ (3) จะอธิบายไดวาดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได 90% อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.10 

และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 1 เดือน สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 99% อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 กลาวคือตัวท้ัง 2 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย
กลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดถึงรอยละ 79.32 อีกรอยละ 20.68 เกิดจากปจจัยอื่นๆ ซึ่งไมได
ครอบคลุมในงานนี ้

จากตารางที่ 6 ไดทำการทดสอบ Heteroskedasticity พบวามีคาคงที่ กลาวคือไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

อีกทั้งไดทำการทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test พบวาไมเกิด
ปญหา Autocorrelation และไดทดสอบคาสถิติที่ใชทดสอบความเปนอิสระกันของความคลาดเคลื่อน คือ คาสิติ Durbin-

Watson พบวามีคาเขาใกล 2 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความคลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน จากสมการ 1.1 สามารถอธิบายผล
การประมาณคาอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

พบวาเมื่อดัชนีความเช่ือมันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 1 มีผลใหดัชนี (การเพ่ิมขึ้นของดัชนีซึ่งอยูในรูป ln สามารถ
พิจารณาไดเปนอัตราผลตอบแทน) หลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3424 
และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 1 เดือนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 
มีผลใหอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไมย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8129 
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6. สรุปผลการวจิัย 
  

 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ เมื่อดัชนีเพิ่มสูงข้ึนจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุม
ธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงข้ึนตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ จามรสวัสดิ์ (2555) 
เนื่องจากดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจเปนการสำรวจเก็บขอมูลจากนักลงทุน ซึ่งหากนักลงทุนเกิดความเช่ือมั่นแลวจะสงผลให
พฤติกรรมของนักลงทุนใหกลาตัดสินใจลงทุน และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณิชยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยยอนหลัง 1 เดือน เมื่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยยอนหลัง 1 เดือน เพิ่มขึ้นแสดงวาอัตราผลตอบแทนในอดีตมี
ผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนโดยคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นพฤติกรรมดังกลาวยังสะทอนถึงการ
ใชระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกลุมธนาคารพาณชิยในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อ
เขาสูดุลยภาพ  
 

7. ขอเสนอแนะ 
  

 7.1 การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาอัตราผลตอบแทนของกลุมธนาคารพาณิชยเพียงกลุมเดี ยวที่เปนสถาบัน
การเงิน ที่เปน (Bank) ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจจะทำการศึกษาในกลุมธุรกิจที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) เพื่อศึกษาวามี
ปจจัยใดในเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลเหมือนกันหรือไม 
 

 7.2. หาตัวแปรทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่สามารถอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยรวมถึงวิ ธีการประมาณคา
แบบจำลองอนุกรมเวลาที่เปน dynamic model เปนตน 
 

7.3 การศึกษาครั้งตอไปอาจใชระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวข้ึน เชน ขยายเวลาในการเก็บขอมูลจาก 5 ป เปน 10 -
15 ป เพื่อใหไดขอมูลที่มากขึ้น และเห็นผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามชัดเจนขึ้น  อาจมีการเปรียบเทียบการ
เก็บขอมูลเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส และรายป เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยำขึ้น 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่สละเวลาในการให
คำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ในการวิจัยในครั้งน้ี 
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ความเปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง 
ผานเคร่ืองจำหนายอัตโนมัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

เอกนรินทร บางขา1* และชิดตะวัน ชนะกุล1 

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*b.eknarin@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ โดยพิจารณาความคุมคา ความ
ออนไหว ในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ เพื่อนำมาวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ดวยเคร่ืองมือ มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR) ระยะเวลาคืนทุน (PB) ความออนไหวของ
โครงการ (SVT) โดยสมมติใหโครงการมีอายุ 10 ป และใชอัตราคิดลดรอยละ 5.07 โดยแบงกรณีศึกษาเปน 3 กรณี ไดแก 

กรณีแรกการลงทุนโดยควบคุมตนทุนสินคาเพื่อขายอยูที่รอยละ 50 กรณีที่สองลงทุนโดยตนทุนสินคาเพื่อขายอยูที่รอยละ 65 

และกรณีที่สามรายไดจากการจำหนายสินคาลดลงจากปริมาณสินคาท่ีจำหนายไดตอวันลดลงรอยละ 33.34 โดยมีตนทุนสินคา
เพื่อขายรอยละ 50 จากผลการศึกษาความคุมคาในการลงทุน พบวา กรณีแรกมีความมีความคุมคามากที่สุด โดยมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ 18,525,776.09 บาท อัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 35.66 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 1.19 เทา 
ระยะเวลาคืนทุน 3 ป 4 เดือน คาความออนไหวดานตนทุนสามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละ 19.26 หรือผลประโยชนลดลงไดรอยละ 
16.15 จึงสงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเทากับศูนย 

คำสำคัญ: วิเคราะหความเปนไปได, อาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง, เคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติ 
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Feasibility study of investment in selling frozen ready-to-eat food 
through automatic vending machines: A case study of Bangkok 

Eknarin Bangkar1,*, Chittawan Chanagul1, 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 

*b.eknarin@hotmail.com

Abstract 

The objective of this research was to conduct the financial feasibility analysis of the project, in 

terms of feasibility and sensitivity of investment in selling frozen ready-to-eat food through automatic 

vending machines in Bangkok The primary and secondary data was collected for the financial feasibility 

analysis, employing net present value (NPV), internal rate of return (IRR), benefit cost ratio (BCR), payback 

period (PB), , and switching value test (SVT). It was assumed that the project lasted for 10 years and the 

discount rate was 5.07%. The study was divided into 3 cases. The first case was the investment, 

controlling cost of goods sold at 50%. The second case was the investment with cost of goods sold at 

65%. The third case was that when the products sales decreased sales volume at the cost of 50%. 

Under the discount rate of 5.07%, it was found that the first case was the most feasible scenario with 

net present value of 18,525,776.09 baht, internal rate of return 35.66%, and benefit to cost ratio of 1.19. 

The Payback period was equal to 3 years 4 months. Referring to the sensitivity analysis, the project cost 

sensitivity could be increased by 19.26% or benefits decreased by 16.15%, resulting in the net present 

value of the project equal to zero. 

Keywords: Feasibility analysis, Frozen ready-to-eat food, Automatic vending machine 
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1. บทนำ

 ผลิตภัณฑอาหารพรอมทานเปนผลิตภัณฑอาหารที่ผานกระบวนการปรุงสุกและพรอมทานไดทันทีเมื่อนำไป อุน อบ 

นึ่ง หรือเขาไมโครเวฟ ตลาดอาหารพรอมทานเปนตลาดท่ีมีศักยภาพและแนวโนมการเติบโตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่สำคัญ ความเปนเมืองหรือวิถีชีวิตแบบคนเมือง (Urbanization) จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดวาประชากรโลกจะยายเขามา
อาศัยในเขตเมืองถึงรอยละ 70 ใน พ.ศ. 2593 รูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโนมดังกลาวจะเปนปจจัย
ที่สงผลใหอาหารพรอมรับประทานสามารถตอบโจทยดานความสะดวกสบาย รับประทานงาย และเก็บรักษาไดนาน จาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทำใหมีการคาดการณมูลคาตลาดผลิตภัณฑอาหารพรอมทานใน พ.ศ. 2565 ทั่วโลกจะมีมูลคา
ประมาณ 105,851 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเติบโตจาก พ.ศ. 2561 ที่มีมูลคาตลาดอยูที่ 91,246 ลานเหรียญสหรัฐ หรือมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.75 ตอป (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561) 

แนวโนมมูลคาตลาดอาหารพรอมรับประทานในประเทศไทย พบวาแนวโนมการเติบโตของมูลคาตลาดอาหารพรอม
ทานในประเทศไทย พ.ศ. 2563 การคาดมูลคาตลาดอยูที่ 10,000 ลานบาท หรือเติบโตข้ึนโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.86 ของ
อุตสาหกรรมอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง (ศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมสถาบันอาหาร, 2559) เปนผลมาจากการ
พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของสังคมเมืองที่ตองการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว นำไปอุนรอน
ก็สามารถรับประทานไดทันที ราคาไมแตกตางจากอาหารจานเดียว หาซื้อไดงายตามรานสะดวกซ้ือ กระจายอยูทั่วไปตามแหลง
ชุมชนตางๆ ขณะที่ผูประกอบการเองก็มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงการพัฒนา
รายการอาหารใหมๆ ใหมีรสชาติใกลเคียงกับอาหารปรุงใหม พัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย เปดปดงาย สะดวกสบาย เปนตน 

ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหอาหารแชแข็งในประเทศไทยเติบโต 

การจัดจำหนายสินคาผานเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ถือเปนชองทางการกระจายสินคาชองทางหนึ่งที่
ประสบความสำเร็จมากในตางประเทศในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศญี่ปุนท่ีมีอัตราตูจำหนายสินคา 1 เคร่ืองตอ
ประชากร 23 คน (Vending Machines, 2551) ซึ่งในประเทศไทยก็มีผูประกอบการท่ีจำหนายเครื่องเคร่ืองจำหนายสินคา
อัตโนมัติหลายราย และใหบริการจำหนายสินคาหลากหลายประเภท ท้ังนี้ชองทางการจัดจำหนายสินคาผานเครื่องจำหนาย
อัตโนมัติเปนอีกชองทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากมีจุดแข็งหลายดานดวยกัน โดยเคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติสามารถทำงาน
ได 24 ช่ัวโมง ลดภาระการจางงาน เขาถึงพ้ืนที่ทุกจุดที่รานคาขนาดใหญไมสามารถเขาถึงได ความสะดวกสบายในช่ัวโมง
เรงดวน และเปนธุรกิจที่มีสภาพคลองสูงทางการเงินเนื่องจากรายรับเปนเงินสด นับเปนชองทางหน่ึงที่สามารถลดตนทุนการ
กระจายสินคา ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการจัดจำหนายไดหลายหลายและเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น เหมาะสำหรับยุคที่มีการ
แขงขันสูงในปจจุบันที่สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และผูที่สนใจประกอบธุรกิจเคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติก็
เปนทางเลือกหน่ึงที่นาลงทุน  

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในประเทศไทยเริ่มมีความคุนเคยและรูจักเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติในชีวิตประจำวัน
มากขึ้น ทั้งในเครื่องจำหนายน้ำดื่ม เครื่องซักผาหยอดเหรียญ เคร่ืองจำหนายหยอดเหรียญเติมเงินโทรศัพทมือถือ เคร่ือง
จำหนายอัตโนมัติตางๆ ฯลฯ อีกทั้งในปจจุบันมีผูประกอบการที่ผลิต นำเขา และจัดจำหนาย ตูจำหนายสินคาอัตโนมัติใน
ประเทศไทยหลายรายดวยกัน ทำใหเปนแนวโนมที่ดีกับธุรกิจเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ การยอมรับและการใชเครื่อง
จำหนายสินคาอัตโนมัติของกลุมมลิเลนเนียลและเจอรเนอเรช่ันซีในประเทศไทย พฤติกรรมการใชเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ
ของกลุมมิลเลนเนียลจะใหความสำคัญกับความสะดวกและรวดเร็วเปนอันดับแรก และกลุมเจเนอเรช่ันซีใหความสำคัญเรื่อง
ความสะดวกรวดเร็วเปนอันดับแรกเชนเดียวกัน (ณัฐวดี  ภาวนาวิวัฒน, 2561) ซึ่งจากขอมูลทำใหผูวิจัยทราบวาผูบริโภคโดย
สวนใหญในปจจุบันใหความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว มาเปนอันดับแรกสำหรับการการเลือกบริโภคสินคาผานเครื่อง
จำหนายสินคาอัตโนมัติ  
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ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาถึงชองทางในการจัดจำหนายดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม 

เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีตองการความสะดวก รวดเร็ว ยังรวมถึงการเพ่ิมชองทางในการจัดจำหนายที่
มีอยูในปจจุบันใหกับผูผลิตรายยอย ในปจจุบันผูผลิตรายใหญไดมีการกีดกันการคาทางออม เชน มีชองทางหรือหนารานในการ
จัดจำหนายเปนของตนเองทำใหผูผลิตรายยอยไมสามารถที่จะอยูในตลาดไดเน่ืองจากไมมีชองทางการจัดจำหนายเปนของ
ตนเอง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาชองทางในการจัดจำหนายแบบใหม เนื่องจากการวิจัยในเรื่องน้ียังไมพบวามีนักวิจัยทานใด
ทำการศึกษาโดยผูวิจัยศึกษาเรื่อง “ความเปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่อง
จำหนายอัตโนมัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” เพื่อเปนตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค และเพื่อเพิ่มชองทางจัดจำหนาย
ใหแกผูผลิตรายยอย หรือผูที่สนใจในการลงทุน เพื่อเปนประโยชน และทราบถึงความเหมาะสมกอนการตัดสินใจลงทุนใน
โครงการท้ังผูที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง หรือผูผลิตที่ตองการเพิ่มชองทางในการจัดจำหนาย
สินคา 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติ 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 
 

 ทำการศึกษาการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติภายในพักอาศัยที่
เปนคอนโดมิเนียม ท่ีอยูใกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 4 เดือน 
 

4. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยไดมีการทบทวนวรรณกรรมท้ังแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ มีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีการ
วิเคราะหความเหมาะสม โดยใชหลักการวิเคราะหตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการนำมาเปนเครื่องมือใชสำหรับตัดสินใจท่ีจะ
รับหรือปฏิเสธโครงการ พรอมนำมาใชเปนเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน ( Investment Decision Criteria) ทั้งนี้เพราะ
ตัวช้ีวัดความคุมคาของโครงการสามารถบงบอกไดวา โครงการแตละโครงการมีความคุมคาตอการลงทุนหรือไม และยัง
สามารถบอกใหทราบถึงลำดับความสำคัญของโครงการไดอีกดวย (หฤทัย มีนะพันธ 2550)  

 ผูวิจัยเลือกเครื่องมือเพ่ือวิเคราะหตัวช้ีวัดความคุมคาในการลงทุนดวยเครื่องมือ (1) การประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) เกณฑการตัดสินใจเลือกลงทุนที่มีคาท่ีคำนวณไดตองเทากับหรือมากวาศูนย (2) อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) เกณฑการพิจารณาเลือกลงทุนทีมีคามากวาหรือเทากับ
อัตราคิดลด (3) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR) เกณฑการตัดสินใจเลือกลงทุนที่มีคาที่
คำนวณไดตองเทากับหรือมากวาหนึ่ง (4) ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period : PB) คาทีค่ำนวณไดตองไมเกินจำนวนป
ที่ตองการคืนทุน (5) การทดสอบความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เกณฑการพิจารณาสามารถปรับเพิ่ม
ตนทุนไดหรือปรับลดผลประโยชนจนทำใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 กุลนันท  นิลพันธุ (2559) ศึกษาเรื่องความเปนไปไดดานการเงินในการลงทุนธุรกิจรานอาหารบริเวณแนวโครงการ
รถไฟฟาสายสีมวง สถานีวงศสวาง โดยวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโดยใชเครื่องมือ NPV IRR BCR PB SA พบวาโครงการ
มีความเปนไปไดในการลงทุนทุกกรณี และคาความแปรเปลี่ยนอยูในระดับที่ยอมรับได  
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จันทรัตน ศรีสวาง (2557) การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา
ประเภทอาหารแชเย็นในจังหวัดภูเก็ต ศึกษาแลวพบวาใชการใชเครื่องมือ NPV IRR BCR SVTB SVTC ในการวิเคราะหความ
คุมคา การลงทุนจัดตั้งศูนยกระจายสินคาประเภทอาหารแชเย็นใน จังหวัดภูเก็ต มีความเสี่ยงในระดับต่ำ และคุมคาแกการ
ลงทุน 

ภัทรภร อัครพฒันากูล (2559) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชเย็นของเซเวนอีเลฟเว
นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ใหระดับสำคัญตอชองทางการจัดจำหนายและผลิตภัณฑในระดับมาก ในขณะท่ี
ราคาและการสงเสริมทางการตลาดใหระดับความสำคัญปานกลาง 

วัชระ เชิญไชย (2557)  ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มทางเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มทางเครื่องจำหนายอัตโนมัติพบวา ภาพรวมดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเปนอันดับแรก รองลงมา เปนดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย 

 Chaudhury (2010) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนตัวกำหนดพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้ออาหารสำเร็จรูปพรอม
รับประทาน พบวาจากการศึกษานอกเหนือจากตราสินคาแลว ปจจัยดานประสาทสัมผัส ความสะดวกสบาย อารมณความรูสึก 

และราคา ก็ยังเปนปจจัยท่ีกำหนดพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานของผูบริโภค 

5. ขอสมมติโครงการ

โครงการมีอายุในการดำเนินงาน 10 ป ในโครงการประกอบดวยเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติจำนวน 10 เคร่ือง มี
เงินลงทุนเริ่มตนมาจากแหลงเงินทุน 2 สวนคือ สวนที่ 1 สวนของเจาของอยูที่รอยละ 40 และสวนท่ี 2 เงินกูจากสถาบัน
การเงินรอยละ 60 โครงการกำหนดอัตราคิดลดรอยละ 5.07 โครงการกำหนดขอสมมติการประมาณการรายไดมาจาการ
จำหนายสินคาผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติทั้งหมด และการประมาณการคาใชจายตางๆ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่
หนึ่งสวนสินทรัพยถาวร สวนที่สองของคาใชจายกอนดำเนินงาน สวนที่สามคาใชจายระหวางการดำเนินงาน เมื่อโครงการ
กำหนดรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว จะนำมาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน รวมถึงความออนไหว
ของโครงการเปน 3 กรณี คือ กรณีแรกโครงการสามารถควบคุมตนทุนสินคาเพื่อขายท่ีรอยละ 50 ของรายได กรณีที่สอง
โครงการสามารถควบคุมตนทุนสินคาเพ่ือขายไดรอยละ 65 และกรณีที่สามรายไดจากการจำหนายสินคาลดลงจากปริมาณ
สินคาท่ีจำหนายไดตอวันลดลงรอยละ 33.34 โดยมีตนทุนสินคาเพื่อขายรอยละ 50 

6. วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสอบถาม
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติ และขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) จากการศึกษาคนควา 
หนังสือ เอกสารรายงาน บทความ วารสาร บทสัมภาษณ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลทางสถิติ เว็บไซตตางๆ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงความเปนมาของโครงการ ลักษณะการดำเนินงาน และสภาพทั่วไปของโครงการธุรกิจอาหารแชแข็ง 
ธุรกิจเคร่ืองจำหนายสินคาอัตโนมัติ เพื่อใหทราบถึงโครงสรางอุตสาหกรรม ตนทุน รายได คาเชาพื้นที่ กฎระเบียบตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับโครงการ และนำขอมูลทั้งหมดมาจัดทำประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการ และงบกำไรขาดทุน เพื่อนำมา
วิเคราะหความคุมคาในการลงทุนของโครงการตอไป  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการศึกษาความเปนไดทางดานการเงิน และความออนไหวของ
โครงการเขามาวิเคราะหเพื่อใหการประเมินโครงการเปนไปไดอยางถูกตอง โดยนำขอมูลที่ไดจากการจัดทำงบกระแสเงินสด 

งบกำไรขาดทุน มาวิเคราะหประเมินความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ โดยพิจารณาเกณฑการตัดสินใจโดยเคร่ืองมือ
ดังตอไปนี้ 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) คือผลตางของมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในแต
ละปตลอดอายุโครงการ กับมูลคาปจจุบันสุทธขิองเงินสดจายในแตละตลอดอายุโครงการ โดยคำนึงถึงคาของเงินกับเวลาดวย
สามารถคำนวณได ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (1) 

(1) 

เกณฑในการพิจารณามูลคาปจจุบันสุทธ ิมีคาเทากับหรือมากกวาศูนย โครงการจะยอมรับการลงทุน 

2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) คือผลตอบแทนภายในโครงการคิดเปนรอย
ละ สามารถคำนวณได ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ (2) 

(2) 

เกณฑในการพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ IRR มีคาเทากับหรือมากกวาอัตราคิดลด โครงการจะ
ยอมรับการลงทุน 

3. อัตราผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมตลอดอายุ
โครงการหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวมตลอดอายุโครงการ สามารถคำนวณได ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ (3) 

      (3) 

เกณฑในการพิจารณาอัตราผลประโยชนตอตนทุน BCR เทากับหรือมากกวาหนึ่ง โครงการจะยอมรับการลงทุน 

4. ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period : PB) การพิจารณาจำนวนปที่ไดรับผลประโยชนคุมคากับคาใชจายใน
การลงทนุ หากดำเนินงานแลวผลประโยชนคุมกับจำนวนเงินท่ีลงทุนไดเร็วก็จะสงผลในทางท่ีดี นั้นหมายถึงจะมีความเสี่ยงนอย 

โดยสามารถไดจากการคำนวณ ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ (4) 

       (4)

เกณฑในการพิจารณาระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณไดมีคาไมเกินจำนวนปที่ตองการคืนทุน โครงการจะ
ยอมรับการลงทุน 

5. การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ(Sensitivity Analysis) เพื่อหาผลตอบแทนที่สามารถรับความเสี่ยงได
โดยกำหนดปจจัยการวิเคราะห คือ รายไดและตนทุนในการลงทุนของโครงการท่ีเปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอความ
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คุมคาในการลงทุน โดยไมวาจะเปนกรณีที่ตนทุนเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะไดทิศทางเพิ่มข้ึนหรือดานผลประโยชนลดลงดวยการ
วิเคราะหดวยวิธี Switching Value Test การการคำนวณ ดังน้ี  

 5.1 การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน ทดสอบวาตนทุนโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดรอยละเทาไร 
กอนท่ีจะทำให NPV มีคาเทากับ 0 สามารถคำนวณไดจาก ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (5) 

  (5) 

เกณฑในการพิจารณาคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน คาที่คำนวณมีคาสูง หมายความวากวาความเสี่ยงโครงการอยู
ในระดับต่ำ หากคาทีค่ำนวณไดมีคาต่ำ หมายความวาความเสี่ยงโครงการอยูในระดับสูง 

 5.2 การทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานผลประโยชน ทดสอบวาผลประโยชนของโครงการสามารถลดลง
ไดรอยละเทาไรกอนที่จะทำให NPV มีคาเทากับ 0 สามารถคำนวณไดจาก ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (6) 

 (6) 

เกณฑในการพิจารณาคาความแปรเปลีย่นดานผลประโยชน คาทีค่ำนวณมีคาสูงหมายความวาความเสีย่งโครงการอยู
ในระดับต่ำ หากคาทีค่ำนวณไดมคีาต่ำ หมายความวาความเสีย่งโครงการอยูในระดับสูง 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงปริมาณการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผาน
เครื่องจำหนายอัตโนมัติ จะเก่ียวของกับคาใชจายในการลงทุนวาถาตองการขยายชองทางในการจัดจำหนายอาหารพรอม
รับประทานแบบแชแข็ง ผานชองทางจำหนายดวยเครื่องอัตโนมัติ จะตองใชเงินลงทุนเทาไหร โครงการจะใหผลตอบแทนการ
ลงทุนสูงหรือตำ่เชนไร นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ เพื่อดูอัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องของอัตราคาเชา ราคาวัตถุดิบ ราคาขาย ฯลฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเปนการทดสอบถึงความเปนไปได
ของโครงการในสถานการณตาง ๆ ท่ีผิดไปจากการคาดการณที่ตั้งขอสมมติไวจากเดิม ผูวิจัยจะทำการศึกษารายละเอียดดาน
ตัวช้ีวัดความเปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติดวยเคร่ืองมือ 

ดังนี้ (1) การประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) (2) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal 

Rate of Return : IRR) (3) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR) (4) ระยะเวลาในการคืนทุน 

(Payback Period : PB) และ (5) การทดสอบความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ดวยวิธี Switching Value 

Test 

7. ผลการวิจัย

การการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทางดานการเงิน และความออนไหวของโครงการ ผูวิจัยแบงผลการ
วิเคราะหเปน 3 กรณีคือ  

กรณีหนึ่ง โครงการกำหนดตนทุนสินคาเพ่ือขายรอยละ 50 
ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 18,525766.09 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(IRR) เทากับรอยละ 35.66 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.19 เทา ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 3 ป 4 

เดือน และความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เทากับคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVC) ของโครงการ
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สามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละ 16.15 หรือผลประโยชนของโครงการ (SVB) สามารถลดลงไดรอยละ 19.26 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 รายละเอียดผลการศึกษากรณีตนทุนสินคาขายรอยละ 50 

เกณฑการประเมินผล ผลการคำนวณ เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 

NPV (บาท)         18,525,776.09 มากกวาศูนย ยอมรับการลงทุน 

IRR (รอยละ)                     35.66  มากกวาอัตราคิดลด ยอมรับการลงทุน 

BCR (เทา)                      1.19  มากกวาหน่ึง ยอมรับการลงทุน 

PB (ป)                        3.4  ระยะเวลาที่เหมาะสม ยอมรับการลงทุน 

SVC (รอยละ)                     16.15  NPV = 0  

SVB (รอยละ)                     19.26  NPV = 0  
ที่มา: จากการคำนวณ 
 

กรณีที่สอง โครงการกำหนดตนทุนสินคาเพ่ือขายรอยละ 65 
ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 4,762,410.45 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

(IRR) เทากับรอยละ 14.38 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.04 เทา  ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 6 ป 4 

เดือน และความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เทากับคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVC) ของโครงการ
สามารถเพ่ิมขึ้นไดรอยละ 4.33 หรือผลประโยชนของโครงการ (SVB) สามารถลดลงไดรอยละ 4.15 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่2 

 

ตารางที ่2  รายละเอียดผลการศึกษากรณีตนทุนสินคาขายรอยละ 65 

เกณฑการประเมินผล ผลการคำนวณ เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 

NPV (บาท)           4,762,410.45 มากกวาศนูย ยอมรับการลงทุน 

IRR (รอยละ)         14.38 มากกวาอัตราคดิลด ยอมรับการลงทุน 

BCR (เทา)                      1.04 มากกวาหน่ึง ยอมรับการลงทุน 

PB (ป)                        6.4 ระยะเวลาที่เหมาะสม ยอมรับการลงทนุ 

SVC                      4.33 NPV = 0  

SVB                      4.15 NPV = 0   

ที่มา: จากการคำนวณ 
 

กรณีที่สาม รายไดจากการจำหนายสินคาลดลงจากปริมาณสินคาที่จำหนายไดตอวันลดลงรอยละ 33.34 โดยมี
ตนทุนสินคาเพ่ือขายรอยละ 50 

ผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,995,276.62 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
(IRR) เทากับรอยละ 18.50 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.10 เทา  ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 6 ป 0 

เดือน และความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เทากับคาความแปรเปลี่ยนดานตนทุน (SVC) ของโครงการ
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สามารถเพ่ิมขึ้นไดรอยละ 10.14 หรือผลประโยชนของโครงการ (SVB) สามารถลดลงไดรอยละ 9.21 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลการศึกษากรณีรายไดจากการจำหนายสินคาลดลงจากปริมาณสินคาที่จำหนายไดตอวันลดลงรอย
ละ 33.34 โดยมีตนทุนสินคาเพื่อขายรอยละ 50 

เกณฑการประเมินผล ผลการคำนวณ เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 

NPV (บาท)       7,995,276.62 มากกวาศูนย ยอมรับการลงทุน 

IRR (รอยละ)          18.50 มากกวาอัตราคดิลด ยอมรับการลงทุน 

BCR (เทา)     1.10 มากกวาหน่ึง ยอมรับการลงทุน 

PB (ป)     6.0 ระยะเวลาที่เหมาะสม ยอมรับการลงทุน 

SVC            10.14 NPV = 0 

SVB          9.21 NPV = 0 

ทีม่า: จากการคำนวณ 

8. สรุปผลการวิจัย

จากกรณีศึกษาหากโครงการจะเลือกการลงทุนในกรณี กรณีที่ 1 เปนอันดับแรก เพราะมีความคุมคาในการลงทุน
มากกวากรณีอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน โดยพบวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

ที่ไดรับตลอดระยะเวลาโครงการเทากับ 18,525,776.09 บาท ซึ่งมีคามากกวาศูนยซึ่งยอมรับโครงการตามทฤษฎี อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 35.66 ซึ่งมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีโครงการกำหนดไวรอยละ 5.07 ซึ่ง
ยอมรับโครงการตามทฤษฎี อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.19 เทา ซึ่งมีคามากกวา 1 ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
ที่กำหนด ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 3 ป 4 เดือนของอายุโครงการ 10 ป เปนระยะเวลาที่คืนทุนเร็วที่สุดของทุกกรณีเมื่อ
เทียบกับทุกกรณี และเปนเกณฑที๋โครงการยอมรบัได การทดสอบคาความออนไหวดานตนทุน (SVC) ของโครงการสามาถปรับ
เพิ่มขึ้นไดรอยละ 19.26 หรือดานผลประโยชน (SVB) ของโครงการสามารถลดลงไดรอยละ 16.25 หรือ ซึ่งความเสี่ยงอยูใน
เกณฑที่โครงการยอมรับได รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 รายละเอียดสรุปผลการศึกษา 
กรณีศึกษา NPV IRR BCR PB SVC SVB 

กรณีที ่1 ตนทุนสินคาเพื่อขายรอยละ 50 18,525,776.09 35.66 1.19 3.4 19.26 16.15 

กรณีที่ 2 ตนทุนสินคาเพื่อขายรอยละ 65 4,762,410.45 14.38 1.04 6.4 4.33 4.15 

กรณีที่ 3 สินคาจำหนายลดลงรอยละ 33.34 7,995,276.62 18.50 1.10 6.0 10.14 9.21 

ที่มา: จากการคำนวณ  

9. ขอเสนอแนะ

 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาถึงความคุมคาของการลงทุนทางดานการเงิน และความออนไหวของโครงการความ
เปนไปไดในการลงทุนจำหนายอาหารพรอมรับประทานแบบแชแข็ง ผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ภาคเอกชนหรือผูที่สนใจสามารถนำผลการวิจัยใชเปนขอมูลประกอบในการเลือกและตัดสินใจใชกลยุทธทางการตลาด รวมถึง
การวางแผนทางธุรกิจ พัฒนาการลงทุนในการจำหนายสินคาผานตูจำหนายอัตโนมัติในอนาคตตอไป  

 ในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาถึงภาพรวมอุตสาหกรรมของเครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการบริโภคสินคาที่จำหนายผานเครื่องจำหนายอัตโนมัติ วิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เครื่องจำหนายสินคาอัตโนมัติ ตามหลัก Five Force Model พฤติกรรมผูบริโภคมีความตองการสินคาประเภทใดในแตละ
กลุมเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางในวิเคราะหความตองการของลูกคา 
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใหบริการขนสงสินคาของผูประกอบการโรงสีขาว 
ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

 
พชร  เส็งหลวง1*  และ วิษณ ุอรรถวานิช2 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
listen.por@gmail.com 

บทคัดยอ  
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใหบริการขนสงสินคาของ
ผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมคือ ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ พฤติกรรม
การใชบริการ ประกอบกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (7p) .ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมทางการตลาด การบริการ พนักงาน  และดานกายภาพ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
ผูประกอบการจํานวน 115 ราย แตผูที่ใชบริการขนสงสินคาจริงมี จํานวน 90 ราย สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันใชแบบจําลองโลจิทแบบลําดับในการวิเคราะหความพึงพอใจในคุณลักษณะของการ
ขนสงสินคา 

ผลการวิจัยพบวา ความนาจะเปนความพึงพอใจของผูประกอบการโรงสีขาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะท่ัวไปในดานรูปแบบการจดทะเบียนจากหางหุนสวนจํากัด เปนบุคคลธรรมดา จะสงผลใหความนาจะเปนความพึง
พอใจมากขึ้น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ดานผลิตภัณฑ ใหมีการขนสงสินคาที่ถึงมือผูบริโภคอยางครบถวน 
สมบูรณ ตามกําหนด ราคาใหมีความเหมาะสมกับระยะทางและน้ําหนักในการขนสง ชองทางการจัดจําหนายใหสามารถเขาถึง
ไดงาย และมีความหลากหลาย กระบวนการใหสามารถตอบสนองความตองการ ถูกตอง พนักงานใหมีความรูความสามารถ 
เขาใจในเสนทางในการขนสงสินคา รวมทั้งมีมารยาทที่ดี ดานกายภาพใหมีความนาเช่ือถือในดานภาพลักษณองคกร มีความ
นาเชื่อถือ ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ99 อยางนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: การขนสงสินคา, โรงสีขาว, แบบจําลองโลจิทแบบลําดับ, สวนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ 
 

 

Factors Affecting to the satisfaction of Transportation Service Providers 

of Rice Mill Operators in Suphanburi  Province 
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Abstract 

This study aims to explore Factors Affecting to the Satisfaction of Transportation Service 
Providers of Rice Mill Operators In Suphanburi Province. Determining the appropriate characteristics are 
General information of the operator, Service Behavior and 7p Marketing Mix Concepts consisting of 
products, prices, place, promotion, process, people and physical evidence. Data were collected by using 
questionnaires from 115 rice mills but there are 90 rice mills who using actual transportation services. 
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Descriptive statistics are displayed in percentage, average and standard deviation. The study also 
applies the ordered logit model to explore the determinants of satisfaction from using transportation 
services. 

The research shows The probability of satisfaction of rice mill operators will increase when that 
changing the structure of the firm from  limited partnership to an individual will result in greater 
satisfaction. Moreover, when there are product changes, products are delivered to the consumers 
completely. the price is suitable for the distance and weight of transportation, places are easily 
accessible. and diverse, employees are knowledgeable and capable. Understand the path in 
transporting goods and have good manners , physical evidence  are reliable. conduct business with 
transparency the level of satisfaction At a 99 percent confidence level Statistical significance. 

Keywords: good transportation, rice mill, ordered logit model, marketing mixes, satisfaction 

1. บทนํา

ปจจุบันการขนสงคือนําปจจัยการผลิตและผลผลิตไปยังที่ตาง ๆ ที่มีความตองการ ดังน้ันการขนสงที่มีประสิทธิภาพ
และมีตนทุนที่ต่ําจึงเปนองคประกอบหน่ึงที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศอไดยางยั่งยืน และยังเปนการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยปจจุบันการขนสงสินคามีความสําคัญทั้งทางภาครัฐและเอกชนจาก
กลไกการคาโลกที่มีการเปล่ียนแปลงการคาระหวางประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ระบบการขนสงสินคาจึงเปนปจจัยหน่ึงที่
ยกระดับความสามารถการแขงขันทางการคาและการลงทุนของแตละธุรกิจ 

ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนรูปแบบการขนสงสินคาในประเทศไทย ในป 2559-2561 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการขนสงทาง
บกมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากมีสัดสวนการขนสงสินคามากที่สุด  

ตารางที่ 1  สัดสวนรูปแบบการขนสงสินคาในประเทศไทย ในป 2559-2561 

ป 
รูปแบบการขนสงสินคา 

ทางถนน ทางราง ลําน้ํา ชายฝงทะเล ทางอากาศ 
2559 81.0% 2.0% 8.40% 8.50% 0.10% 
2560 79.30% 1.90% 8.70% 10.0% 0.10% 
2561 78.60% 1.60% 9.10% 10.60% 0.10% 

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2561) 

ดังน้ันการขนสงจึงตองมีการพัฒนาอยูสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงหน่ึงในธุรกิจที่เปนสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศคือ ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร ซ่ึงจังหวัดที่สุพรรณบุรี เปนจังหวัดที่มีอุตสาหกรรม
การเกษตรที่สําคัญคืออุตสาหกรรมโรงสีขาว จากขอมูล พบวาจังหวัดสุพรรณบุรีมีอาชีพทําการเกษตรเปนหลักและมีปริมาณ
ผลผลิตขาวนาปรังตอหนวยตอไรมากที่สุดเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆและมีการปลูกขาวนาปมากเปนอันดับที่ 4 ของประเทศ
สงผลใหผูประผูกอบการโรงสีขาวใหความสนใจเลือกที่จะมาลงทุนมากเปนอันดับหน่ึงของประเทศ แสดงใหเห็นดังตารางท่ี1 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูล 10 อันดับผูประกอบการโรงสีขาวในประเทศไทย 

ลําดับ จังหวัด จํานวน (ราย) 
1 สุพรรณบุรี 115 
2 นครสวรรค 85 
3 นครปฐม 58 
4 ชัยนาท 56 
5 สุรินทร 53 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ลําดับ จังหวัด จํานวน (ราย) 

6 อุบลราชธานี 51 
7 เชียงราย 47 
8 ลพบุรี 44 
9 พิจิตร 41 
10 ฉะเชิงเทรา 41 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย (2562) 

จากจํานวนผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหปจจุบันเกิดการแขงขันเริ่มรุนแรง ดังน้ันในการศึกษา
น้ี ผูวิจัยใหความสําคัญในระบบการขนสง เพราะจากการแขงขันทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนในปจจุบัน ความสามารถใน
การจัดสงสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการบริการท่ีดี ราคาที่มีความเหมาะสม ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ผลักดันใหธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรได จะเห็นไดวา การขนสงสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจดวย
การสรางความสะดวกท้ังดานเวลาและสถานท่ี ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทที่มีการจัดการการขนสงที่ดี สามารถสรางมาตรฐานไดวาจะ
มีสินคาเพียงพอที่จะจัดจําหนาย ณ สถานที่ และเวลาท่ีลูกคาตองการ  

1.1 วตัถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใหบริการขนสงสินคาของผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ธุรกิจการขนสงสินคา สามารถนําขอมูลเก่ียวกับการบริการลูกคา ราคา และลักษณะองคกร และผลวิเคราะห
ขอมูลนําไปปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการบริการขององคกรใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูใชบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด นํามาซ่ึงการตัดสินใจเลือกใชบริการมากยิ่งขึ้น 

2) ผูที่สนใจศึกษาหาความรูเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเลือกผูใหบริการในการขนสงสินคาของ
ผูประกอบการโรงสีขาว 

3) รัฐบาลสามารถนําขอมูลที่ไดนําไปเผยแพร เพื่อเปนการพัฒนาธุรกิจการขนสงสินคาที่จะเปนสวนชวยยกระดับ
เศรษฐกิจและเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศใหยิ่งดีขึ้น 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี คือประชากรที่ศึกษา 

คือ กลุมผูประกอบการโรงสีขาวจํานวน 115 ราย (กระทรวงพาณิชย, 2562) พื้นที่ศึกษา คือในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงผูวิจัยได 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณที่แนะนําโดย  Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ันกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวน 115 ราย จึงใชขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 115 ตัวอยาง แตกลุมประชากรที่ผูวิจัย
สามารถนํามาวิเคราะหใชไดเพียง 90 ราย เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูล 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจจากแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (7p) ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนธันวาคม 
2562 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1) ทฤษฏีและแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ของ Philip  Kotler (2003) ไววาเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจที่ใหบริการซ่ึงจะไดสวนประสมการตลาด 7Ps ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย1. ดานผลิตภัณฑ 2. ดาน
ราคา 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 4. ดานสงเสริมการตลาด  5. ดานบุคคล หรือพนักงาน 6. ดานลักษณะทางกายภาพ  

7.ดานกระบวนการ  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังกอนการ

บริโภคหรือกอนการใชบริการแลวเกิดการประเมินผลท่ีไดรับหลังจากการบริโภค 
แนวคิดดานการขนสง สมชาย ปฐมศิร (2552) ความหมายของการขนสง คําวา “การขนสง (Transportation)” 

หมายถึง การเคล่ือนยายจากตําแหนงหน่ึงไปยังอีกตําแหนงหน่ึง โดยเปาหมายของการจัดการการขนสง 1) เพ่ือลดตนทุน 2) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 3) เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 4) เพื่อลดระยะเวลาท่ีจะสามารถสงมอบสินคา
ใหแกลูกคาไดรวดเร็วขึ้น 5) เพ่ือสรางรายไดเพิ่ม6) เพื่อเพิ่มกําไร  

2.2) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กาญจนสิตา โฆสิตธัญญสิทธิ (2559) ศึกษาลักษณะองคกรของผูใชในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P) ของผูใหบริการโลจิสติกสที่มีอิทธิพลตอการเลือกสัญชาติของผูใหบริการโลจิ
สติกสและกิจกรรมดานโลจิสติกสที่ใชบริการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณาและสถิติเชิงอนุมาณประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, One-way ANOVA, 

Independent Sample t-test, chi-Square และ Binary Logistic Regression ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลจาก
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชบริการโลจิสติกส ที่เคยเลือกใชและมีแนวโนมเพิ่มการใชบริการมากขึ้น สวน
ใหญเลือกจางผูใหบริการจากบริษัทขามชาติ เน่ืองจากเชื่อม่ันวาผูประกอบการท่ีเปนองคกรของบริษัทขามชาติมีศักยภาพ
มากกวาองคกรของคนไทย ทั้งดานคุณภาพการใหบริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดานเงินลงทุนและเครือขายกับองคกรของ
ผูใชบริการเอง  

สมยศ อลงกตกิตติคุณ (2560) ศึกษา คุณสมบัติ ภาพลักษณ และความรวดเร็วในการใหบริการของผูใหบริการขนสง
สินคา (Freight Forwarder)ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูประกอบการสงออกในประเทศไทย โดยใชแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ไดแก คารอยละคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง
อางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือวิเคราะหตามการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ
ระหวาง 31-40 ปการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สินคาที่สงออกสวนใหญเปนสินคาชนิดอาหาร จํานวนครั้งใน
การสงออก 1-5 ครั้งตอเดือนและทวีปที่สงออกสวนใหญคือทวีปเอเชียสวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการบริการและ
ชื่อเสียงภาพลักษณของผูใหบริการขนสงสินคาและความรวดเร็วในการใหบริการของผูใหบริการขนสงสินคาสงผลตอความพึง
พอใจของผูประกอบการสงออกในประเทศ และผูใหบริการขนสงสินคา ดานคาบริการ ดานความสัมพันธ ดานคุณภาพดาน
ความยืดหยุนดานความเปนมืออาชีพดานสถานภาพทางการเงินและดานทําเลที่ตั้งไมสงผลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ
สงออกในประเทศไทย 

Khuong & Dai (2016) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาและความภักดีของลูกคา กรณีศึกษา บริษัท
แท็กซ่ีทองถิ่นในโฮจิมินหซิตี้ ประเทศเวียดนาม โดยวัดคุณภาพการบริการหามิติ (Servqual) ไดแก ความนาเชื่อถือ การ
ตอบสนอง ความสะดวกสบายเวลาการเดินทาง และราคา โดยสํารวจภาคตัดขวางขนาดกลุมตัวอยาง 288 ตัวอยาง 
ผลการวิจัยพบวา ความภักดีของลูกคา (Customer loyalty) คือ ความนาเช่ือถือที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา (ความ
พึงพอใจของลูกคาคือ ความสะดวกสบาย และราคาเปนตัวแปรที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอความภักดีของลูกคา) เปนผลให
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การศึกษาน้ียังมีขอเสนอแนะที่นําเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคาและความภักดีของลูกคา การวิจัยใชสถิติหลายตัวแปร
เชน เทคนิคการวิเคราะหปจจัยการถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรของรูปแบบความภักดีของ
ลูกคา 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาผูวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการใหบริการดานตางๆ 2) เพื่อใชเปนขอมูลในการวิจัยขั้นตอไป 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ในการใชบริการของแตละองคกร 5) เพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธของความพึงพอใจในคุณภาพการจัดการการใหบริการ  6) 
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและประสิทธิภาพ ความตองการของลูกคา โดยผูทําวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือหลัก ซ่ึงเก็บขอมูลเก่ียวกับ ความคาดหวัง เชน ดานสภาพแวดลอม ดานบุคลากรในองคกร , การทํางานดวยความ
โปรงใส,ระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P) การวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยสวน
ใหญคือ สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมานประกอบดวยดวยคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
ความถี่ รอยละ, One-way ANOVA, Independent Sample t-test, chi-Square และ Binary Logistic Regression  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจหรือปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกผูให
บริการในการขนสง ใหความสําคัญในดานองคกร และในดานระบบเทคโนโลยี ความนาเชื่อถือผูใหบริการ ราคา สวนประสม
ทางการตลาด ความเขาใจในการทํางาน ความรวดเร็ว สภาพแวดลอม ความ ซ่ึงจากขอมูลที่ไดผูวิจัยสามารถนําขอมูลทีไดมา
กําหนดรูปแบบงานวิจัยในครั้งน้ี พรอมทั้งเปนสวนชวยเสริมใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถตอบคําถามตาม
วัตถุประสงคที่ตองการได  

2.3) กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษา ผูศึกษาไดนําขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ไดแก ประเภทธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน, รูปแบบกิจการ, รูปแบบบรรจุ

ภัณฑที่ใชในการขนสงสินคา, จํานวนพนักงาน, ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ, ประเภทรถท่ีใชในการขนสงสินคา, จํานวน
เที่ยวที่ใชในการสงสินคาเฉลี่ยตอเดือน, คาใชจายเฉล่ียตอเที่ยว, จํานวนบริษัทขนสงที่ใชบริการ, จังหวัดที่เลือกใหไปสงสินคา
มากท่ีสุด และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7P’s) คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) ปจจัยดานการบริการ (Process) ปจจัยดานพนักงาน (People) และปจจัยดาน
กายภาพ (Physical Evidence) มาใชวิเคราะหความพึงพอใจ เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูใหบริการที่ มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงไดดังน้ี  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย 

3. ระเบียบวิจัย 
วิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา โดยการวิเคราะหขอมูลจากลักษณะ

ประชากรศาสตร เชน ตําแหนงทางธุรกิจ ประเภทนิติบุคคุล เปนตน ดวยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คาสถิติ รอยละ และคาเฉล่ียเลขคณิต 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อทราบความพึงพอใจในการเลือกผูใหบริการ
ขนสงสินคาโดยใชแบบจําลองโลจิทแบบลําดับ (Ordered Logit Model) เพื่ออธิบายปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใหบริการ
ขนสงสินคาของผูประกอบการโรงสีข าวซ่ึงตัวแปรมีลักษณะของการเรียงลําดับ น้ันคือ คะแนนความพึ งพอใจของ 
ผูประกอบการโรงสีขาว ( y )  โดยคาของ =Xβ+  จะกําหนดคาของตัวแปร y จํานวน 3 กลุม ตามระดับความพึงพอใจ 
โดยพอใจระดับปานกลาง (y=1) พอใจระดับปานกลางคอนขางมาก (y=2) และพอใจในระดับมาก (y=3) โดยมีเกณฑการ
แบงกลุมจากการ  

พิ จารณ าเที ยบ ค า ,  ,  ,   ซ่ึ ง เป น ค าพ ารา มิ เต อร แ บ งช วง  (Threshold Parameters) แล ะ 
 ดังน้ี 

y = 1  ถา     y = 2  ถา    

y = 3  ถา  >  

โดย  คือ ระดับความพึงพอใจของผูบริโภค β คือ เวคเตอรคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่ทําการศึกษา  
 คือ คาความคลาดเคลื่อน  X คือ เวคเตอรของตัวแปรอิสระท่ีทําการศึกษา 

ลักษณะของผูใหบริการ (7P’s) 
- ผลิตภัณฑ (Product )  
- ราคา (Price)  
- ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
- การสงเสริมการขาย (Promotion) 
- ปจจัยดานการบริการ (Process) 
- ปจจัยดานพนักงาน (People) 
- ปจจัยดานกายภาพ (Physical Evidence) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
- ประเภทธุรกิจ 
- ทุนจดทะเบียน 
- รูปแบบกิจการ 
- รูปแบบบรรจุภัณฑที่ใชในการขนสงสินคา 
- จํานวนพนักงาน 
- ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 
- ประเภทรถท่ีใชในการขนสงสินคา 
- จํานวนเที่ยวที่ใชในการสงสินคาเฉลี่ยตอเดือน 
- คาใชจายเฉลี่ยตอเท่ียว 
- จํานวนบริษัทขนสงที่ใชบริการ 
- จังหวัดที่เลือกใหไปสงสินคามากท่ีสุด 

 
ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การใหบริการกาขนสงสินคาของ
ผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัด

สุพรรณบุรี 
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ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) 

คาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) ในกรณีน้ีเปนคาที่แสดงวา หากตัวแปรอิสระ มีคาเปลี่ยนแปลงไป 1 
หนวย ความนาจะเปนของความพึงพอใจของผูประกอบการจะเปลี่ยนแปลงไปเทาไร 

4. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบวา กลุมผูประกอบการสวนใหญจดทะเบียนในรูปแบบ หางหุนสวนจํากัด 41 รายคิดเปนรอยละ 

45.56 รองลงมาคือจดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจํากัดจํานวน 27 รายคิดเปนรอยละ 30 ดานทุนจดทะเบียนสวนใหญมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,001-3,000,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 24 รายคิดเปนรอยละ 26.67  รองลงมาคือ ไมมีทุนจดทะเบียนมีจํานวน 
22 ราย คิดเปนรอยละ 24.44 รูปแบบกิจการผูประกอบการสวนใหญเปนกิจการการคาเฉพาะภายนในประเทศมีจํานวน 61 
ราย คิดเปนรอยละ67.78 รองรองมาคือเปนกิจการ การคาทั้งภายในและภายนอกประเทศมีจํานวน29 ราย คิดเปนรอยละ 
32.95 ดานรูปแบบบรรจุภัณฑที่ใชในการขนสงสินคา สวนใหญเลือกรูปแบบในการบรรจุภัณฑที่ใชในการขนสงสินคาใน
รูปแบบกระสอบปานจํานวน 88 รายคิดเปนรอยละ36.07 รองลงมาคือ เลือกรูปแบบในการบรรจุภัณฑที่ใชในการขนสงสินคา
ในรูปแบบเทกอง จํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 31.56 นอกจากน้ัน ยังพบวาจํานวนพนักงานในโรงสีขาวสวนใหญมีคาเฉล่ีย 
26.3ราย มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.06 ดานระยะเวลาในการดําเนินกิจการของธุรกิจ มีคาเฉล่ีย 17.44 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 ดังตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(ราย) รอยละ 
ประเภทธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด 41 45.56 

บริษัทจํากัด 27 30 

บริษัทจํากัด (มหาชน) 1 1.11 

บุคคลธรรมดา 21 23.33 

ทุนจดทะเบียน ไมมีทุนจดทะเบียน 22 24.44 

ไมเกิน 1,000,000 บาท  2 2.22 

1,000,001 – 3,000,000 บาท 24 26.67 

3,000,001 – 5,000,000 บาท 9 10 

5,000,001 – 7,000,000 บาท 13 14.44 

7,000,001 – 10,000,000 บาท 11 12.22 

มากกวา 10,000,000 บาท 9 10 

รูปแบบกิจการของทานเปนแบบใด ภายในประเทศ 61 67.78 

สงออกและภายในประเทศ 29 32.95 

รูปแบบบรรจุภัณฑที่ใชในการขนสง
สินคา  กระสอบปาน 3 1.23 

กระสอบปุย 88 36.07 

ถุงบิ๊กแบ็กแบ็ค (ถุงจัมโบ) 76 31.15 
เทกอง 77 31.56 

จํานวนพนักงานในกิจการ คาเฉล่ีย 26.3 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการของทาน  คาเฉล่ีย 17.44 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 
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โดยกลุมผูประกอบการท่ีใชบริการสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการมากกวา 16 ครั้ง จํานวน 30 รายคิดเปนรอยละ 
33.33 รองลงมาคือใชบริการ 6-10ครั้งตอเดือนจํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 32.22 กลุมผูประกอบการท่ีใชบริการ 11-15 
ครั้งตอเดือน 22 รายคิดเปนรอยละ 24.44 กลุมผูประกอบการที่ใชบริการ 1-5 ครั้งตอเดือน 9 รายคิดเปนรอยละ 10 ในดาน
คาใชจายเฉลี่ยตอเที่ยวที่ใชบริการมากท่ีสุด พบวา มีคาใชจายเฉล่ียตอเที่ยวชวง 7,000-10,000บาท จํานวน 36 ราย คิดเปน
รอยละ 40 รองลงมาคือมีคาใชจายเฉลี่ยตอเท่ียว 5,000-7,000 บาท จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 38.89 

ดานประเภทรถที่ใชในการขนสงสินคา โดยทําการเรียงอันดับ 1 ถึง 3 (1 คือ มากที่สุด 2 คือมาก และ 3 คือ นอย
ที่สุด) พบวา อันดับ 1 ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชบริการรถพวงมากท่ีสุด มีจํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 58.89 จํานวน  
รองลงคือ ใชบริการรถบรรทุก 10 ลอ จํานวน 16 รายคิดเปนรอยละ 17.78  อันดับ 2  โดยผูประกอบการเลือกใชบริการ
รถบรรทุก 10 ลอมากที่สุดมีจํานวน 34 รายคิดเปนรอยละ 37.78 รองลงมาคือใชบริการรถเทอเลอร มีจํานวน 21 รายคิดเปน
รอยละ 23.33 อันดับ 3  ผูประกอบการ เลือกใชบริการรถบรรทุก 10 ลอมากท่ีสุด จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ35.56 
รองลงมาใชบริการรถกระบะ จํานวน 27 รายคิดเปนรอยละ 30  ดังตารางท่ี 4.2 

ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมรถที่ใชในการขนสงสินคา 

รถที่ใชในการขนสง
สินคา 

มากที่สุด
(ราย) มากที่สุด

(รอยละ) 

ปาน
กลาง
(ราย) 

ปาน
กลาง

(รอยละ) 

นอย 
(ราย) นอย    

(รอยละ) 

รถกระบะ 8 8.89 10 11.11 27 30 
รถบรรทุก 6 ลอ 5 5.56 7 7.78 13 14.44 
รถบรรทุก 10 ลอ 16 17.78 34 37.78 32 35.56 
รถพวง 53 58.89 18 20 12 13.33 
รถเทเลอร 8 8.89 21 23.33 6 6.67 

จังหวัดที่ผูประกอบการเลือกใหไปสงสินคา โดยทําการเรียงอันดับ 1 ถึง 3 (1 คือ มากที่สุด 2 คือปานกลาง 3 คือ 
นอยที่สุด) พบวาอันดับ 1 ผูประกอบการสวนใหญจะเลือกใชบริการขนสงสงคาไปยังจังหวัดกรุงเทพฯ มากที่สุด จํานวน 28 
ราย คิดเปนรอยละ 31.11 รองลงมาคือ ใชบริการขนสงไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ17.78 อันดับ 
2 ผูประกอบการเลือกใชบริการขนสงสินคาไปยังจังหวัดกรุงเทพฯ มากที่สุดจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 13.33 รองลงมา
คือใชบริการขนสงไปยัง จังหวัดสุพรรณบุรี และ อยุธยา จํานวนเทากันคือ 9 รายคิดเปนรอยละ 10 ของแตละจังหวัดอันดับ 3 
ผูประกอบการเลือกใชบริการขนสงสินคาไปยังจังหวัด อยุธยามากที่สุด มีจํานวน 13 รายคิดเปนรอยละ 14.44 รองลงมาคือใช
บริการขนสงไปยังจังหวัด สุพรรณบุรี จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 12.22 ราย ของแตละจังหวัดดังตารางที่ 4.3 

สวนถัดไปเปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเลือกผูใหบริการในการขนสงสินคาของผูประกอบการโรงสี
ขาวดวยแบบจําลองโลจิทแบบลําดับ (Orderd Logit) ซ่ึงเปนการวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงของความนาจะเปนในความพึง
พอใจระดับตางๆ ที่ผูประกอบการโรงสีขาวมีตอการเปล่ียนแปลงของการขนสงสินคา โดยผลการประมาณคาแบบจําลองโลจิท
แบบลําดับสามารถแสดงไดดังตาราง 4.4 

ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปการใชตัวแปร 
ตัวแปร ความหมาย 

type_bus1 หางหุนสวนจํากัด 

type_bus2 เทากับ 1 ถาเปนบริษัท จํากัด เทากับ 0 ถาสถานประกอบการเปนประเภทอ่ืน 

type_bus3 เทากับ 1 ถาเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) เทากับ 0 ถาสถานประกอบการเปนประเภทอ่ืน 

type_bus4 เทากับ 1 ถาเปนบุคคลธรรมดา เทากับ 0 ถาสถานประกอบการเปนประเภทอ่ืน 

regis_capital เทากับ 1 ถาทุนจดทะเบียนนมากกวา3 ลานบาท เทากับ0 ถาทุนจดทะเบียนต่ํากวา 3ลานบาท 

bus_model2 ประกอบกิจการภายในประเทศ 

bus_model3 เทากับ 1 ถาประกอบกิจการสงออกและภายในประเทศ เทากับ 0 ถา ประกอบกิจการรูปแบบอ่ืน 

bigbag เทากับ 1 ถาเปนถุงบิ๊กแบ็ค เทากับ 0 ถาเปนบรจุภัณฑประเภทอ่ืน 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
bulk เทากับ 1 ถาเปนเทกอง เทากับ 0 ถาเปนบรจุภัณฑประเภทอ่ืน 

Time ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ(ป) 
Cost_gt5000 คาใชจายเฉลี่ย(บาท/เที่ยว) 

1.transport_truck เทากับ 1 ถาเปนรถบรรทุกตั้งแตขนาด 10 ลอขึ้นไปเทากับ 0 ถาเปนรถบรรทุกชนิดอ่ืน 

N_of_employee จํานวนพนักงาน (คน) 
N_of_time จํานวนเท่ียวท่ีใชบริการนอยกวา 11 (ครั้ง/เดือน) 
N_of_time4 เทากับ 1 ถาจํานวนเที่ยวที่ใชบริการ 11-15(ครั้ง/เดือน) เทากับ 0 ถาจํานวนเที่ยวที่ใชมีความแตกตาง 
N_of_time5 เทากับ 1 ถาจํานวนเที่ยวที่ใบริการ มากกวา16 (ครั้ง/เดือน) เทากับ 0 ถาถาจํานวนเที่ยวมีความแตกตาง 

company_number จํานวนบริษัทขนสงที่ใช(ราย) 
1.suphan_rank1 เทากับ 1 ถาขนสงสินคาไปสุพรรณมากที่สุด เทากับ 0 ถาขนสงสินคาไปจังหวัดอ่ืน 

1.bkk_rank1 เทากับ 1 ถาขนสงสินคาไป กรุงเทพมากที่สุด เทากับ 0 ถาขนสงสินคาไปจังหวัดอ่ืน 

product_avg1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ เทากับ0 ถาไมพึงพอใจ 

price_avg1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานราคา เทากับ0 ถาไมพึงพอใจ 

place_avg1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานราคา เทากับ0 ถาไมพึงพอใจ 

pro_avg1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย เทากับ0 ถาไมพึงพอใจ 

process_1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานกระบวนการ เทากับ 0 ถาไมพึงพอใจ 

people_1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานพนักงาน เทากับ 0 ถาไมพึงพอใจ 

evidenc_1 เทากับ 1 ถาพึงพอใจดานกายภาพ เทากับ 0 ถาไมพึงพอใจ 

ตารางที่ 4.4 ผลการประมาณคาแบบจําลองโลจิทแบบลําดับ (Ordered Logit) 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

type_bus2 1.3465 1.37229 

type_bus3 -10.65437*** 3.854296 

type_bus4 3.451721** 1.441461 

regis_capital 0.8040293 1.136906 

bus_model3 1.250393 1.54213 

bigbag -0.7951789 1.256883 

bulk 2.134315 1.389855 

N_of_employee -0.0744901 0.0980752 

Time 0.10512 0.0933721 

Cost_gt5000 2.557362* 1.369624 

1.transport_truck -2.644407* 1.543534 

N_of_time4 -0.2711628 1.124132 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

N_of_employee -0.0744901 0.0980752 

Time 0.10512 0.0933721 

Cost_gt5000 2.557362* 1.369624 

1.transport_truck -2.644407* 1.543534 

N_of_time4 -0.2711628 1.124132 

N_of_time5 0.2497129 2.132113 

company_number 0.3981697 0.481702 

1.suphan_rank1 0.2347481 1.633153 

1.bkk_rank1 1.858753* 1.106467 

product_avg1 21.68059.3*** 2.825936 

price_avg1 7.04148*** 2.570079 

place_avg1 5.880023*** 1.938963 

pro_avg1 0.7867228 1.018473 

process_1 4.685182** 2.192458 

people_1 5.798113** 2.421948 

evidenc_1 4.166807** 1.879024 

Limit Points 

/cut1 44.55525 10.88321 

/cut2 56.80899 14.56102 
Pseudo R2 0.6702 

หมายเหตุ:  1) ***,**,* หมายถึง ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ
2) หางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียนต่ํากวา 3,000,000 บาท ทํากิจการภายในประเทศ กระสอบปาน

จํานวนเที่ยวที่ใชบริการต่ํากวา 10ครั้ง คาใชจายต่ํากวา 5,000 บาท รถบรรทุกตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดรถบรรทุก
สิบลอ สงสินคาไปยังจังหวัดตางๆ เปนตัวแปรฐาน 

ผลการประมาณคาจากตารางที่ 4.4 พบวาคุณลักษณะของการขนสงสินคา (ตัวแปรอิสระ) สามารถอธิบายความ
ความนาจะเปนของความพึงพอใจผูประกอบโรงสีขาว (ตัวแปรตาม) ซ่ึงผลการประมาณคา แสดงใหเห็นวาลักษณะของการ
ขนสงสินคาหลายคุณลักษณะมีผลตอความนาจะเปนในความพึงพอใจของผูประกอบการโรงสีขาวในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก ผลิตภัณฑที่ไดสมบูรณ ตามกําหนด ราคาที่มีความเหมาะสม ชองทางในการจัดจําหนายท่ีเขาถึงไดงาย ซ่ึง
แสดงถึงความพึงพอใจที่ เพิ่มขึ้นตอคุณลักษณะน้ันๆ เม่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ใชเปนฐานในการวิเคราะห  แต
คุณลักษณะท่ีมีผลตอความนาจะเปนในความพึงพอใจจของผูประกอบการโรงสีขาวในเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ 
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บริษัทจํากัด(มหาชน) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจที่ลดลงตอคุณลักษณะ น้ันๆ เม่ือเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะที่ใชเปนตัวแปรฐาน 

อยางไรก็ตาม ตัวแปรตามมีลักษณะจัดเรียงลําดับแบบ Ordinal Scale ทําใหผลประมาณคาแบบจําลองโลจิทแบบ
ลําดับ (Ordered Logit) ดังตารางที่ 4.4ไมสามารถแปรผลคาสัมประสิทธ์ิที่ประมาณไดโดยตรง และไมมีฟงกชั่นคาเฉลี่ย
เง่ือนไข (Conditional Mean Function: E[y|x]) ในแบบจําลองได โดยตรง (ปนป นัทธ , 2557) ดังน้ัน การแปรผลคา
สัมประสิทธ์ิจึงตองใชการวิเคราะหผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) ในแตละคาของตัวแปรตาม เพื่อสะทอนถึงการ
เปลี่ยนแปลงความนาจะเปนในแตละคาของตัวแปรตามตอการเปล่ียนแปลงการขนสงสินคาในตารางท่ี 4.5 

ตารางที่ 4.5 คาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) 

Predicted Pr(y=1) Pr(y=2) Pr(y=3) 

type_bus2 -0.0714 0.0458 0.0256 

(0.0549) (0.0317) (0.0264) 

type_bus3 0.5612*** -0.5390** -0.0222* 
(0.2115) (0.2148) (0.0122) 

type_bus4 -0.2050*** 0.1088*** 0.0962* 
(0.0597) (0.0345) (0.0560) 

regis_capital -0.0477 0.0346 0.0131 

(0.0645) (0.0463) (0.0190) 

bus_model3 -0.0738 0.0525 0.0213 

(0.0853) (0.0599 (0.0264 

bigbag 0.0476 -0.0317 -0.0159 
(0.0737) (0.0447) (0.0296) 

bulk -0.1303* 0.1077 0.0225 
(0.0744) (0.0670) (0.0151) 

N_of_employee 0.0045 -0.0033 -0.0013 

(0.0054) (0.0039) (0.0016) 

Time -0.0064 0.0046 0.0018 

(0.0055) (0.0041) (0.0016) 

Cost_gt5000 -0.1429*** 0.1046** 0.0383* 
(0.0541) (0.0459) (0.0217) 

Cost_gt5000 -0.1429*** 0.1046** 0.0383* 
(0.0541) (0.0459) (0.0217) 

transport_truck 0.1337** -0.0739*** -0.0598 

(0.0522) (0.0260) (0.0387) 
N_of_time4 0.0166 -0.0120 -0.0045 

(0.0694) (0.0504) (0.0191) 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)    

Predicted Pr(y=1) Pr(y=2) Pr(y=3) 

N_of_time5 -0.0151 0.0106 0.0045 

 (0.1296) (0.0885) (0.0412) 

company_number -0.0242 0.0175 0.0067) 

 (0.0280) (0.0200) (0.0085) 

1.suphan_rank1 -0.0143 0.0102 0.0041 

 (0.0984) (0.0696) (0.0289) 

1.bkk_rank1 -0.1172** 0.0842 0.0330* 

 (0.0577) (0.0440) (0.0168) 

product_1 -0.6457*** 0.6235*** 0.0222* 
 (0.0300) (0.0319) (0.0122) 

product_1 -0.6457*** 0.6235*** 0.0222* 

 (0.0300) (0.0319) (0.0122) 

price_avg1 -0.4137*** 0.3914*** 0.0223* 

 (0.0933) (0.0957) (0.0122) 

place_avg1 -0.2695*** 0.2290*** 0.0405* 

 (0.0563) (0.0580) (0.0223) 

pro_avg1 -0.0495 0.0376 0.0118 

 (0.0635) (0.0496) (0.0151) 

process_1 -0.2861*** 0.2641*** 0.0220* 

 (0.0821) (0.0823) (0.0121) 

people_1 -0.3521*** 0.3291*** 0.0230* 

 (0.0630) (0.0637) (0.0125) 

evidenc_1 -0.2842*** 0.2601*** 0.0241* 

  (0.0636) (0.0643) (0.0135) 
หมายเหตุ: 1) ***,**,* หมายถึง ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99, 95 และ 90 ตามลําดับ 

2) ตัวเลขในตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงของความนาจะเปนในความพึงพอใจระดับตางๆ ตอการ
เปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของการขนสงสินคา 

3) ตัวเลขในวงเล็บ ( ) แสดงคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
4) หางหุนสวนจํากัด ทุนจดทะเบียนต่ํากวา 3,000,000 บาท ทํากิจการภายในประเทศ กระสอบปาน 

จํานวนเท่ียวที่ใชบริการต่ํากวา 10ครั้ง คาใชจายต่ํากวา 5,000 บาท รถบรรทุกตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดรถบรรทุกสิบลอ สง
สินคาไปยังจังหวัดตางๆ เปนตัวแปรฐาน, เปนตัวแปรฐาน  
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จากตารางที่ 4.5 แสดงคาผลกระทบสวนเพิ่ม เม่ือมีการเปลี่ยนคุณลักษณะของการขนสงสินคาในดานประเภทธุรกิจ
คือหางหุนสวนจํากัด เปนบุคคลธรรมดา จะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจปานกลางลดลง 0.2050 ณ ระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 99 และจะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจมาก เพิ่มขึ้น 0.1088 ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99  

หากมีการเปล่ียนคุณลักษณะในดานของคาใชเฉล่ียตอเที่ยวมากกวา 5,000 บาท จะทําใหคาความนาจะเปนของ
ความพึงพอใจปานกลาง ลดลง0.1429 ณ ความเชื่อม่ันรอยละ 99  

เม่ือมีการเปลี่ยนคุณลักษณะของการขนสงสินคาในดานผลิตภัณฑ ใหมีการขนสงสินคาที่ถึงมือผูบริโภคอยาง
ครบถวน สมบูรณ ตามกําหนด จะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจปานกลาง ของผูประกอบการโรงสีขาว ลดลง 
0.6457 ณ ความเชื่อม่ันรอยละ 99 แตจะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจมาก  0.6235 ณ ความเช่ือม่ันรอยละ 
99  

เม่ือมีการเปล่ียนคุณลักษณะของการขนสงสินคาในดานราคาใหมีความเหมาะสมกับระยะทางและนํ้าหนักในการ
ขนสงจากราคาคาบริการจากแบบปกติ จะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจปานกลางลดลง 0.4137 และจะทําให
ความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจมาก 0.3914 เม่ือมีการเปลี่ยนชองทางการจัดจําหนายที่ดียิ่งขึ้นกวาปกติจะทําใหความ
นาจะเปนของระดับความพึงพอใจ ปานกลางของผูประกอบการโรงสีขาวลดลง 0.2695 แตจะทําใหความนาจะเปนของระดับ
ความพึงพอใจมาก 0.2290  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการใหสามารถตอบสนองความตองการ จากปกติ จะทําใหความ
นาจะเปนของระดับความพึงใจ ปานกลางของผูประกอบการโรงสีขาวลดลง 0.2861 และจะใหความพึงพอใจมาก 0.2641 เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของการขนสงสินคาในดานพนักงานใหมีความรูความสามารถ มากกวาปกติ จะทําใหความนาจะ
เปนของระดับความพึงพอใจปานกลางของผูประกอบการโรงสีขาวลดลง 0.3521 และจะทําใหความนาจะเปนของระดับความ
พึงพอใจมาก เพิ่มขึ้น 0.3291 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงดานกายภาพใหมีความนาเชื่อถือในดานภาพลักษณองคกร มีความ
นาเชื่อถือ มากขึ้นกวาปกติ จะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางลดลง 0.2842 และจะทําให
ความนาจะเปนของระดับความพึงพอใจมากเพิ่มขึ้น 0.2601 ณ ความเชื่อม่ันรอยละ 99  

นอกจากน้ีการประมาณคา ยังสามารถสะทอนความนาจะเปนของระดับความพึงพอในแตละดานมีทิศทางบวก 
อยากมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไดจากคาผลกระทบสวนเพ่ิมที่มีการเปล่ียนแปลงจากคาลบเปนบวกเม่ือระดับความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้น ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 จากผลการประมาณคาขางตนยังพบวา แลวผูประกอบการมีความพึงพอใจเปนบวกซ่ึง
สะทอนใหเห็นวาหากมีการจัดการบริหารในการขนสงสินคาที่ดีขึ้นตอบโจทยของผูประกอบการมากยิ่งขึ้น 

5. การอภิปรายผลการวิจัย

จากขอมูลผูประกอบกาโรงสีขาว ทั้งหมด 115 ราย มีผูประกอบการโรงสีขาวที่ มีการเลือกใชบริการบริษัทขนสง
สินคา 90 ราย พบวาผูประกอบการสวนใหญจะจดทะเบียนทางการคานรูปแบบ หางหุนสวนจํากัด มีทุนจดทะเบียน 
1,000,000-3,000,000 บาทโดยผูประกอบการโรงสีขาวจะเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑในการขนสงสินคาในรูปแบบ กระสอบปุย
เปนสวนใหญ และจากขอมูลยังพบวาจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ยมีประมาณ 26.3 ราย มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการมาแลว
เฉล่ีย 17.4 ป 

ผูประกอบการสวนใหญมีการใชบริการจากบริษัทสงสินคาโดยเฉล่ีย 6-10  ครั้งตอเดือน และมีคาใชจายเฉลี่ยตอ
เที่ยว 7,000-10,000 บาท โดยประเภทรถท่ีผูกอบการสวนใหญเลือกใชในการบรรทุกสินคามากที่สุดคือ รถพวง รองลงมาคือ 
รถบรรทุก 10ลอ  จํานวนบริษัทมี่ผูประกอบการเลือกใชโดยเฉลี่ยคือ 2.32 ราย และจากการเรียงลําดับจังหวัดที่เลือกใหไปสง
สินคาขาวมากที่สุดของผูประกอบการโรงสีคือจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาดวยแบบจําลองโลจิทแบบลําดับ (Ordered Logit Model) ในครั้งน้ีไดกําหนดตัวแปรตาม คือ ระดับความ
พึงพอใจของผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 ระดับ คือ ระดับที่1 แทนความพึงพอใจปานกลาง ระดับที่ 
2 แทนความพึงพอใจมาก ระดับที่ 3 แทนความพึงพอใจมากที่สุด สวนตัวแปรอิสระไดจากคุณลักษณะการขนสงสินคาที่ไดจาก
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและคุณลักษณะของการขนสงสินคาจากทฤษฎีสวนประสมทางตลาด 7p จากผูประกอบการท่ี
มีการเลือกใชบริการขนสงสินคาในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 90 ราย นําไปวิเคราะหดวยแบบจําลอง โลจิทแบบลําดับ พบวา 
คุณลักษณะยอย (ตัวแปรอิสระ) ดานการจดทะเบียนทางธุรกิจในรูปแบบใด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบริการ  ดานพนักงาน ดานกายภาพ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของกลุม
ผูประกอบการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 แตในดานทุนจดทะเบียน รูปแบบกิจการ รูปแบบบรรจุภัณฑ จํานวน
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พนักงาน ระยะเวลาดําเนินกิจการ จํานวนครั้งที่ใชบริการขนสงสินคาเฉล่ียตอเดือน  คาใชจายเฉล่ียตอเที่ยว ประเภทรถ
ที่ใชในการขนสงสินคา จํานวนบริษัทที่ใชบริการ จังหวัดที่เลือกใหไปสงสินคา ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของกลุมผูประกอบการโรงสีขาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เม่ือพิจารณาจากกลุมผูประกอบการท่ีเลือกใชบริการขนสงสินคาทั้งหมด 90 รายพบวาคุณลักษณะของการขนสง
สินคาที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการโรงสีขาวในจังหวัดสุพรรณบุรี คือคุณลักษณะในดานผลิตภัณฑคือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑจากปกติใหมีการขนสงสินคาที่ถึงมือผูบริโภคอยางครบถวน สมบูรณ ตามกําหนด ดานราคาใหมี
ความเหมาะสมกับระยะทางและนํ้าหนักในการขนสงจากราคาคาบริการแบบปกติ ดานชองทางการจัดจําหนายใหสามารถ
เขาถึงไดงาย และมีความหลากหลาย สามารถติดตอตลอดเวลามากยิ่งขึ้น ดานกระบวนการใหสามาร ถตอบสนองความ
ตองการ ถูกตอง ตรวจเช็คการขนสงสินคาไดตลอดและสามารถแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาดไดอยากรวดเร็ว มากขึ้น ดาน
พนักงานมีความรูความสามารถ เขาใจในเสนทางในการขนสงสินคา รวมทั้งมีมารยาทท่ีดี การเอาใจใสหลังบริการมากดาน
กายภาพใหมีความนาเชื่อถือในดานภาพลักษณองคกร มีความนาเชื่อถือ ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส องคกรมีภาพลักษณ
ตอการรับผิดชอบตอสังคม และความสะอาดเรียบรอยขององคกร มากข้ึนกวาปกติ จะทําใหความนาจะเปนของระดับความพึง
พอใจในระดับปานมาก ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99  

6. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
ดานราคา (Price) จากศึกษาพบวากลุมผูประกอบการโรงสีขาวบางสวนจะได รับความพึงพอใจมากข้ึนหากมีการ

กําหนดราคาใหมีความเหมาะสมกับระยะทางและนํ้าหนักในการขนสงจากราคาคาบริการแบบปกติจะสงผลตอความพึงพอใจ
มากข้ึน แตถาหากมีการจัดการขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ สินคาที่ไดรับมีจํานวนครบถวน ไมไดรับความเสียหาย ก็
สามารถยอมรับราคาคาบริการขนสงสินคาที่สูงขึ้นไดในระดับที่มีความเหมาะสมกับการบริการที่ไดรับ ซ่ึงจากขอมูลขางตนผู
ใหบริการในการขนสงสินคาสามารถนําไปปรับใชและสามารถตั้งราคาตามความเหมาะสมได 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จากการศึกษาทําใหทราบวาผูประกอบการบางสวนจะพึงใจจะพึงพอใจ
เลือกใชชองทางในการติดตอส่ือสารที่เขาถึงไดงาย และมีความหลากหลาย สามารถติดตอตลอดเวลามากยิ่งขึ้น แตบางกลุม
ผูประกอบการโรงสีขาวก็พึงพอใจที่จะใชชองทางการติดตอที่เคยใชเปนประจําเน่ืองจากมีความเคยชินและมีความสะดวกอยู
แลว หากมีการติดตอหลายชองทางมากเกินไปจะสงผลตอความสับสนในการทํางานซ่ึงอาจกอใหเกิดการรับสงขอมูลที่ซํ้ากันได
และผิดพลาดได ดังน้ันหากผูใหบริการในการขนสงมีการปรับเปล่ียนชองทางการจัดจําหนายใหมีความเหมาะสมกับ
ผูประกอบการโรงสีขาวในแตละรายซ่ึงจะสามารถทําใหดึงดูดผูประกอบการโรงสีขาวมาใชบริการเพิ่มขึ้น 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จากศึกษาทําใหทราบวาผูประกอบการโรงสีขาวสวนใหญจะไมไดมีความพึง
พอใจหากมีการ จัดโปรโมชั่นตางๆ แตผูประกอบการโรงสีขาวก็ยังใหความสนใจใน ดานการจัดโปร โมช่ัน แตเน่ืองจาก
โปรโมช่ันดังกลาวยังไมเปนที่นาสนใจแกผูประกอบการโรงสีขาว จึงทําใหผลที่วิเคราะหที่ไดน้ันไมสงผลตอความพึงพอใจ ดังน้ัน
จากผลการศึกษาในครั้งน้ีผูใหบริการขนสงสินคาสามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีมีความจูงใจให
ผูประกอบการโรงสีขาวมาใชบริการเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะนํามาตอการไดกําไรของผูประกอบการขนสงมากยิ่งขึ้น 

 ดานกายภาพ (Physical Evidence)จากการศึกษาทําใหทราบวาผูประกอบการโรงสีขาวสวนใหญจะพึง
พอใจที่มีความนาเช่ือถือ ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส องคกรมีภาพลักษณตอการรับผิดชอบตอสังคม และความสะอาด
เรียบรอยขององคกรมากขึ้นกวาปกติ และยังพบวากลุมผูประกอบการโรงสีขาวสวนใหญจะไมคอยมีการเปล่ียนแปลงผูให
บริการขนสงสินคาบอยๆเน่ืองจากจะมีความเชื่อม่ันและเช่ือถือในผูประกอบการรายเดิม  ดังน้ันผูประกอบการขนสงสินคา
สามารถนําขอมูลที่ไดนําไปพัฒนาองคกรใหมีความนาเชื่อถือในการบริการอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซ่ึงจะสงผลให
ผูประกอบการโรงสีขาวรายอ่ืนสนใจท่ีจะเลือกใชบริการมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

ของผูใหบริการ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay และศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดังกลาว  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 400 ชุด ที่อาศัยหรือทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ คาอัตราสวนรอยละ และคาเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน 
โดยใชการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 0.05 และ 0.01 โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ในดานเพศ อาชีพ และกลุมบุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการ e-Wallet ในขณะที่ระดับการศึกษา อาชีพ 
แรงจูงใจ และกลุมบุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอเหตุผลในการเลือกใชบริการ e-Wallet สวนพฤติกรรมการใชงาน 
ในดานความถี่และจํานวนเงินที่ใชชําระบริการผาน e-Wallet ตอเดือน มีความสัมพันธกับดานเพศ อายุ และรายได  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน Price Place Promotion และ Process มีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการ  
e-Wallet ใน ขณ ะที่ ด าน  Product Price Promotion People แ ล ะ  Physical evidence and Presentation  
มีความสัมพันธตอเหตุผลในการเลือกใชบริการ  e-Wallet สวนพฤติกรรมการใชงานในดานความถี่และจํานวนเงิน 
ที่ใชชําระบริการผาน e-Wallet ตอเดือน มีความสัมพันธกับดาน Product Price และ Process 

คําสําคัญ: การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมการใชบริการ การทดสอบไคสแควร 
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Abstract 

This study used a descriptive design. The aims of this study are 1) to study the user behavior 

between the user of TrueMoney Wallet and rabbit Line Pay providers towards the electronic-payment 

service (E-Wallet) and 2) to study factors effecting user behavior. The data was conducted 

by questionnaire from 400 participants who lives or work in Bangkok. In the data analysis, the descriptive 

analysis was utilized, consisting of frequency distribution, percentage, and mean while Chi-square 

was used to examine the hypothesis at 0.10, 0.05 and 0.01 statistical significance. The results of 

this study found that the individual factors (gender, occupation and reference group) have a significant 

relationship with the selection of e-wallet services. Furthermore, education, occupation, motivation and 

reference group are remarkably related to the reason for choosing e-wallet providers. The frequency of 

use behavior and the amount of service payments via e-wallet per month correlate with gender, age, 

and monthly income. However, the marketing mix factors (price place promotion and process) plays 

a crucial role in choosing e-wallet services while product price promotion people, and physical evidence 

and presentation relate to the reason for selecting e-wallet services. The usage behavior of frequency 

and the amount of service payment via e-wallet per monthly correlate with product price and process.  

Keywords: electronic-payment, user behavior, Chi-square test 
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1. บทนํา  
 

ในยุคของ Disruptive Technology ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทําใหการใชชีวิตประจําวัน 
ที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เปนไปไดงายยิ่งข้ึน FinTech เปนหนึ่งในเทคโนโลยีดังกลาวที่เขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน ไมวาจะเปนการถอนเงินโดยไมตองพกบัตรเอทีเอ็ม การโอนเงินผานโทรศัพทมือถือ 
การชําระคาสินคาและบริการผานแอปพลิเคชัน เปนตน ซึ่งรูปแบบการชําระเงินที่เปนที่นิยมในปจจุบันท่ีเรียกวา การชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet ซึ่งเปนบริการในรูปแบบการชําระคาสินคาและบริการผานแอปพลิเคชันบน Smartphone 

ผนวกกับการเกิดสถานการณโรคระบาด Covid-19 ทําใหการชําระคาสินคาและบริการโดยตรงนั้นเปนไปไดอยางยากลําบาก 
จึงทําใหหลายคนเริ่มหันมาสนใจและใชบริการ e-Wallet เพิ่มขึ้นและทําใหจํานวนผูใชงานเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว จากขอมูล
สถิติมูลคาการใชจายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานผูใหบริการท่ีมิใชสถาบันการเงิน (non-bank) ของธนาคาร 
แหงประเทศไทยพบวา ในป พ.ศ.2559 มีมูลคาการใชจายอยูที่ 84,606 ลานบาท ในป พ.ศ.2560 มีมูลคาการใชจายอยูที่ 
115,519 ลานบาท ในป พ.ศ.2561 มีมูลคาการใชจายอยูที่ 173,528 ลานบาท และในป พ.ศ.2562 มีมูลคาการใชจายอยูที่ 
198,872 ลานบาท ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกป 

การชําระคาสินคาและบริการแบบ e-Wallet มีผูใหบริการที่ไมใชธนาคารอยูหลายบริษัท หากแบงตามกลุม 
ผูใหบริการจะสามารถแยกไดเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก กลุมที่หนึ่ง ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่/กลุมสื่อสาร (Telco) 

ซึ่งกลุมนี้จะมีความไดเปรียบในเชิงของฐานลูกคาที่มีจํานวนมาก เชน TrueMoney Wallet จากเครือขาย True และ AIS 

mPay จากเครือขาย AIS กลุมที่สอง FinTech เปนกลุม เทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการเงินถือวาเปนธุรกิจ Startup ใหม 
ที่มีในประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ เชน rabbit Line Pay เปนการรวมมือกันระหวางแอปพลิเคชัน Line และรถไฟฟา BTS  
ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีฐานลูกคาที่ใหญมาก AirPay ที่แตกตัวมาจากบริษัทการีนา (Garena) ผูใหบริการเกมออนไลนอันดับตนๆ 
ในประเทศไทยที่มีจุดเดนในเร่ืองของการเติมเงินในเกมและการจองตั๋วหนัง PayPal แบรนดระดับโลกที่มีความนาเช่ือถือและ 
มีความนาเช่ือถือสูง กลุมที่สามผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งในไทยขณะน้ีมีเพียง SAMSUNG Pay รายเดียวเทานั้น จุดเดนคือ
การใชนิ้วมือสไลดขึ้นจากหนาจอเพื่อชําระสินคาไดอยางรวดเร็ว โดยขอมูลจาก Marketbuzzz ณ ป พ.ศ.2559 พบวาปริมาณ
การชําระสูงสุดอันดับหนึ่งคือ TrueMoney Wallet อยูที่รอยละ 51 รองลงมาคือ rabbit Line Pay อยูที่รอยละ 30 และ AIS 

mPay อยูที่รอยละ 28 ซึ่งในประเทศไทยปจจุบันยังถือวาอยูในชวงเริ่มตน จึงทําใหยังมีผูใชงานไมมากนัก โดยมีเพียง  
รอยละ 17 ของผูใช Smartphone ที่มีการใช e-Wallet เทานั้น ซึ่งอัตราการเติบโตของจํานวนผูใช Smartphone ก็เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ รวมไปถึงเหตุการณโรคระบาด Covid-19 ที่รัฐบาลใชมาตรการไมใหเดินทางออกจากท่ีพักอาศัย การหาซื้อสินคา 
อาหาร หรือแมกระทั่งการชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ จึงเปนเรื่องยาก ชองทางการชําระสินคา/บริการผาน e-Wallet จึงเปน
ชองทางออกท่ีไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น แตการใช e-Wallet นั้น ยังถือเปนสิ่งแปลกใหมที่ผูใชตองทําการศึกษาการใชงาน 
จึงอาจทําใหเกิดความยุงยากสําหรับผูใชงานบางรายและอาจมีความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเพราะ  
ตองมีการผูกบัญชี บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือวิธีการโอนเงินเขาระบบ ทําใหผูจัดทํามีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่สงผล 
ตอการเลือกใชการชําระคาสินคาและบริการผานระบบ e-Wallet โดยสนใจกลุมผูใชงานผาน TrueMoney Wallet หรือ 
rabbit Line Pay ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความเรงรีบในการดําเนิน
ชีวิตและกิจวัตรประจําวันอยูตลอดเวลา ตองการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการทําธุรกรรมทุกๆ ดาน 
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2. วตัถุประสงคของการวิจัย

 2.1  เพื่ อศึ กษาพฤติ ก รรมการใช งานการ ชําระ เงินผ านระบบ  e-Wallet ระหวาง TrueMoney Wallet 

และ rabbit Line Pay 

2 .2  เพ่ื อศึ กษ าป จจั ยที่ มี ค วามสั มพั น ธ ต อ พฤ ติ กรรมการ ใช งานการ ชํ าระ เงิน ผ าน ระบบ  e-Wallet 

ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การวิจัยในคร้ังน้ี ไดทบทวนวรรณกรรมท้ังแนวคิด และทฤษฎี รวมไปถึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปน
กรอบแนวความคิดของงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักประชากรศาสตร 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2548: 22) ไดกลาวถึงความหมายของปจจัยทางประชากรศาสตร (Demographic Factor) 

หมายถึง ลักษณะของประชากร ไดแก ขนาดขององคประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ระดับรายได 
อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมแลวจะมีผลตอรูปแบบของอุปสงคและปริมาณการซื้อสินคา 
 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ไดใหความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร
ไววา ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ รายได ศาสนาและเช้ือชาติ ซึ่งมีอิทธิพล  

ตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยท่ัวไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาสําหรับการแบงสวนตลาด 
โดยนํามาเช่ือมโยงกับความตองการ ความชอบและอัตราการใชสินคาของผูบริโภค 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับหลักประชากรศาสตรขางตนนี้ ที่ไดกลาวถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกันอันเนื่องมาจากความแตกตางกันของลักษณะเฉพาะของประชากร  

แตละกลุมทั้ง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่สงผลถึงการรับรูขาวสารท่ีแตกตางกันและสะทอนออกมาในลักษณะ  

ที่คลายกันในแตละกลุม ซึ่งความแตกตางดังกลาวยังสามารถนํามาใชในการสํารวจความตองการเลือกใชบริการ e-Wallet 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลในการซื้อและใชผลิตภัณฑหรือบริการ ทั้งกระบวนการ  

ภายในจิตใจและสังคมภายนอก ท่ีเกิดขึ้นกอนและหลังการกระทําน้ันๆ (Roger  A.Kerin, Steven  W.Hartley, and William  

Rudelius, 2009) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความคิด ความรูสึก ประสบการณและพฤติกรรมหรือการกระทําที่เกิดขึ้นในระหวาง
กระบวนการบริโภคของบุคคล และหมายความรวมถึงสิ่งแวดลอมตางๆที่มีอิทธิพลตอความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมหรือ
การกระทํา เชน อิทธิพลสวนบุคคล อิทธิพลจากกิจกรรมทางดานการตลาดตางๆ ลั กษณะของผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑ 
การตั้งราคาผลิตภัณฑ หรือแมแตการสงเสริมการตลาดตางๆ (ภาวิณี  กาญจนาภา, 2554) 

ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของหรือใชบริการของผูบริโภคมักจะข้ึนอยูกับอิทธิพล 4 ดาน 1. อิทธิพลภายใน เชน 
แรงจูงใจ (Motivation) บุคลิกภาพ (Personality) การเรียนรู (Learning) คานิยม ความเช่ือและทัศนคติ (Value, Beliefs 

and Attitudes) และรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) เปนตน 2. อิทธิพลภายนอก เชน กลุมอางอิง (Reference Group) 
วัฒนธรรม (Culture) 3. อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาด (7P) 4. อิทธิพลของสภาพแวดลอม เชน วัตถุประสงค 
สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนตน 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภคทําใหทราบวา ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors)  

เปนปจจัยหลักที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคไดโดยตรง นอกจากปจจัยสวนบุคคลแลว ยังมีอิทธิพลภายใน (Psychological 

Influences on Consumer Behavior) และอิท ธิพลภายนอก  (Sociocultural Influences on Consumer Behavior)  

ที่อาจสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดเชนเดียวกัน ผูจัดทําจึงนําปจจัยสวนบุคคล ซึ่งป ระกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ปจจัยจากอิทธิพลภายใน ซึ่งประกอบดวย แรงจูงใจ ปจจัยจากอิทธิพล
ภายนอก ซึ่งประกอบดวย กลุมบุคคลอางอิง มากําหนดเปนตัวแปรเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ 
 

 3.3 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาด เปนหนึ่งในอิทธิพลทั้ง 4 สถานการณ ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือ  

ใชบริการผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการบริการ e-Wallet ดังนั้นองคกรตางๆจึงใหความสําคัญในการวางแผนกลยุทธทางดาน 

สวนประสมทางการตลาด โดยศาสตราจารย ฟลลิป คอตเลอร (Philip  Kotler) มีแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววา ธุรกิจที่ใหบริการเปนธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป 
จําเปนตองใชสวนประสมทางการตลาด 7 อยาง (7P’s) ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวยปจจัยที่ตองพิจารณา  
7 ดาน คือ Product Price Place Promotion People Physical environment Process (Philip  Kotler, 2008) 

จากแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 7 ดาน ที่บงบอกวา ความแตกตางในสินคา
หรือบริการใน 7 ดาน สามารถสงผลตอการเลือกใชสินคาหรือบริการของผูบริโภค ผูจัดทําจึงนําปจจัยสวนประสม  

ทางการตลาดท้ัง 7 ดาน มาเปนตัวกําหนดปจจัยเพื่อวิเคราะหวามีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ e-Wallet ผานชองทาง 
TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay หรือไม 

 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ชวิศา  พุมดนตรี (2559) ไดทําการศึกษาหัวขอ ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย  (PromptPay) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูความเสี่ยงประกอบดวย ปจจัยการรับรูความเสี่ยง 
ปจจัยดานมูลคาตามราคา ปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยความคาดหวังดานสมรรถภาพ  ปจจัยความคาดหวัง  
จากความพยายาม ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมและแรงจูงใจดานความบันเทิง ปจจัยดานอุปนิสัยสวนบุคคล และปจจัย  

ดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวก โดยพบวาปจจัยดานอาชีพ และดานรายไดที่แตกตางกันสงผลตอการยอมรับการใชบริการ
พรอมเพยที่แตกตางกัน 

ณั ฐพิมล   พุทธิพนาเวศ  (2550) ไดทํ าการศึกษาหั วขอ  ความคาดห วังและความตองการของผูบริ โภค  

ตอเงินอิ เล็กทรอนิกส  (Expectation and Need of Consumer in e-money) โดยใชป จ จัยด านประชากรศาสตร
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานความคาดหวังประกอบดวย ดานคุณสมบัติ 
ดานตนทุน ดานคุณประโยชน วิเคราะหความตองการใช โดยพบวาปจจัยดานเพศมีผลตอความตองการใชเงินอิเล็กทรอนิกส
ตางกัน อายุของผูบริโภคมีผลตอคาความคาดหวังดานคุณสมบัติของเงินอิเล็กทรอนิกสตางกัน  ระดับการศึกษาของผูบริโภค 

มีผลตอคาความคาดหวังดานคุณสมบัติ ดานตนทุน และดานคุณประโยชน ตางกัน รายไดของผูบริโภคมีผลตอคาความคาดหวัง
ดานคุณสมบัติ ดานตนทุน และดานคุณประโยชน ตางกัน 

อารยา  แทสูงเนิน (2562) ไดทําการศึกษาหัวขอ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการชําระเงินผานระบบ  
QR Code ของผูบริโภคเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรในกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

1663



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย ดานการรับรูถึงประโยชนของการใชงาน และดานการรับรูถึงความงาย 

ของการใชงาน โดยพบวา มีระดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยอยางยิ่ง ท้ังดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ตามลําดับ โดยดานผลิตภัณฑมีความเห็นดวยอยางยิ่งกับการสามารถสแกน
เพื่อชําระเงินไดและมีความชัดเจนไมเลือนราง ดานราคามีความเห็นดวยอยางยิ่งกับการไมมีคาธรรมเนียมในการใชบริการ 
ดานชองทางการจัดจําหนายมีความเห็นดวยอยางยิ่งกับผูใหบริการชําระเงินผาน QR Code ที่หลากหลาย ดานกายภาพ 

มีความเห็นดวยอยางยิ่งกับความนาเช่ือถือของผูใหบริการ ความปลอดภัย และรานคาจัดวางปาย QR Code ใหเห็นชัดเจน 
ดานกระบวนการมีความเห็นดวยอยางย่ิงกับการชําระคาสินคาไดรวดเร็ว คลองตัว และขั้นตอนไมซับซอน 

3.5 กรอบแนวความคิด 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย การหาความสัมพันธระหวางปจจัยทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคกับพฤติกรรม 

การใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย การหาความสัมพันธระหวางปจจัยจากทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 
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4. สมมติฐาน

4.1 ปจจัยปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
แบบ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay 

4.2 ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับเหตุผลในการเลือกใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

 4.3 ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับความถ่ีตอเดือนในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

 4.4 ปจจัยสวนบุคคล มีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ใชตอเดือนในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

 4.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แบบ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay 

 4.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับเหตุผลในการเลือกใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

 4.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความถี่ตอเดือนในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แบบ e-Wallet 

 4.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ ใชตอเดือนในการใชบริการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยางผูที่ใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet 

และ rabbit Line Pay ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 
ที่ตองการของคอแครน (Cochran) เปนการคํานวณสําหรับงานที่ไมทราบถึงจํานวนประชากรที่แทจริง โดยใชระดับ 

ความเชื่อม่ันที่ 95% หรือระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จึงใชการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งไดมาจากผูใชบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet ผานชองทาง Truemoney Wallet และ rabbit Line Pay 

5.3 การทดสอบความเช่ือมั่น 

การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อทดสอบ 

หาคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะยอมรับผลการทดสอบเม่ือ
สัมประสิทธิ์คาแอลฟา มีคามากกวาหรือเทากับ 0.7 ซึ่งไดผลการวิเคราะหอยูที่ระดับ 0.825 แบบสอบถามน้ีจึงมีระดับ  

ความนาเชื่อถือที่ไดมาตรฐาน 

5.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

5.4.1 วิเคราะหสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) ในการอธิบายพฤติกรรมของผูใชบริการ e-Wallet ขอมูลสวนบุคคล 
และขอมูลความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 

5.4.2 วิเคราะหสถิติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) โดยใชการทดสอบไคสแควร (Chi-Square) 
เพื่อทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการชําระเงิน 
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ทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay โดยปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แรงจูงใจ และบุคคลอางอิง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวย 
Product (ประเภทสินคา/บริการที่ชําระผาน e-Wallet) Price (คาธรรมเนียมในการใชบริการ) Place (ชองทางการรับรู
บริการ, ชองทางการแจงเตือนขาวสาร, ชองทางการใชงาน, ชองทางการเติมเงิน)  Promotion (ประเภทของโปรโมช่ัน, 
ระบบการสะสมแตม) People (พฤติกรรมของพนักงานบริการชวยเหลือ, ประเภทความรูของพนักงานบริการช วยเหลือ)  
Physical evidence presentation (ลักษณะหนาจอแอปพลิเคชัน, ลักษณะการทํางานของแอปพลิเคชัน, ภาพลักษณและ
ความนาเช่ือถือของผูใหบริการ) and Process (ระยะเวลาในข้ันตอนการชําระเงิน, การติดตอสื่อสารกับผูใหบริการ, 
ระยะเวลาในการแกไขปญหาการใชงาน) 

6. ผลการวิจัย

6.1 พฤติกรรมผูใชบริการชําระเงินแบบ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay 

จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการชําระเงินแบบ e-Wallet ของผูใหบริการ TrueMoney 

Wallet (รอยละ  47 .00 ) โดยมาเห ตุผลหลั ก ในการใช บ ริก าร เพ ราะความสะดวกรวด เร็ ว  (รอยละ  64 .25 ) 
ความถี่ในการใชบริการอยูที่ประมาณ 2-5 ครั้งตอเดือน (รอยละ 50.00) โดยมีคาเฉลี่ยความถ่ีอยูที่ 9 ครั้งตอเดือน ในขณะท่ี
จํานวนเงินที่ใชจายผานบริการอยูที่ประมาณ นอยกวา 1,001 บาทตอเดือน (รอยละ 71.75) โดยมีคาเฉลี่ยการใชจายตอเดือน 

อยูที่ 1,431.63 บาท 

6.2 ปจจัยสวนบุคคล 

จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 69.25) มีอายุอยูในชวง 25-34 ป (รอยละ 54.25) 
มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 33 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 69.50) ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(รอยละ 43.00) มีรายไดอยูในชวง 12,501-25,000 บาทตอเดือน โดยแรงจูงใจสวนใหญมาจากการท่ีรูวาแอปพลิเคชัน 

มีการใชงานท่ีงาย สะดวก และรวดเร็ว (รอยละ 76.25) และไมไดถูกชักชวนใหใชบริการโดยบุคคลใด (รอยละ 42.75) 

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูใชบริการ e-Wallet (ของ TrueMoney Wallet 

และ rabbit Line Pay) 

ปจจัยสวนบุคคล 
การเลือกใชบริการ เหตุผลที่ใชบริการ ความถี่ตอเดือน จํานวนเงินตอเดือน 

Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value 

เพศ 10.504** 0.033 10.138 0.119 5.780 0.448 13.033** 0.043 

อายุ 12.195 0.143 10.133 0.604 16.038 0.190 38.242*** 0.000 
ระดับการศึกษา 6.740 0.150 11.153* 0.084 4.056 0.669 7.685 0.262 

อาชีพ 29.871*** 0.000 19.452** 0.022 7.940 0.540 12.370 0.193 
รายได 12.078 0.280 19.911 0.175 24.154* 0.063 22.598* 0.093 
แรงจูงใจ 10.002 0.125 89.871*** 0.000 89.871*** 0.000 12.974 0.164 
บุคคลอางอิง 9.969** 0.041 11.230* 0.082 1.149 0.979 1.811 0.936 
หมายเหตุ: * หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

  ** หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  *** หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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6.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการชําระสินคา/บริการผาน e-Wallet ในรานคา รานอาหาร 
รานความงาม หางสรรพสินคา และซุปเปอรมารเก็ต  (รอยละ 36.50) โดยสวนใหญไมไดเสียคาธรรมเนียมในการใชงาน 
e-Wallet (รอยละ 71.00) ในดานชองทางการรับรูบริการชําระเงินผาน e-Wallet ผูใชสวนใหญตองการใหมีการโฆษณา 
ผานสื่อ Social Media เชน Facebook Instagram Twitter YouTube เปนตน (รอยละ 83.50) ดานชองทางการแจงเตือน
ขาวสารตองการใหมีการแจงผานชองทาง Official เชน Line Facebook เปนตน (รอยละ 53.50) ดานชองทางการใชงาน 

คิดวาการใชงานผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท Smartphone มีความเพียงพอแลว (รอยละ 42.00) สวนชองทางการเติมเงิน
กลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธีเติมเงินผานชองทางโอนผานธนาคาร/แอปพลิเคชันธนาคาร (รอยละ 47.25) ในสวนของโปรโมช่ัน
กลุมตัวอยางนิยมใชโปรโมช่ันสวนลดคาอาหารและเครื่องดื่มเปนหลัก (รอยละ 42.75) และนิยมใชแตมสะสมในการแลกรับ
สวนลดมากท่ีสุด (รอยละ 55.25) ในดานพฤติกรรมของพนักงานบริการชวยเหลือที่กลุมตัวอยางตองการใหปฏิบัติ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหพนักงานบริการชวยเหลือมีความรูในการตอบขอซักถาม  (รอยละ 45.50) และตองการ
พนักงานชวยเหลือที่มีความรูในดานการแกไขปญหาการใชงานมากที่สุด (รอยละ 70.50) ลักษณะหนาจอแอปพลิเคชัน 

ที่คาดหวัง คือ มีการแบงหมวดหมูที่ชัดเจน (รอยละ 79.25) และมีลักษณะการทํางานของแอปพลิเคชันท่ีงาย ไมซับซอน 
(รอยละ 51.25) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเช่ือถือในบริษัทของผูใหบริการมากที่สุด (รอยละ 52.00) ในดานของ
กระบวนการทํางานกลุมตัวอยางตองการใหระยะเวลาข้ันตอนในการชําระเงินผาน e-Wallet ใชเวลาอยูที่ประมาณ 
1-60 วินาที (รอยละ 96.00) สวนระยะเวลาในการแกไขปญหาการใชงานแอปพลิเคชัน e-Wallet ใชเวลาอยูที่ประมาณ 
1-60 วินาที (รอยละ 96.50) โดยตองการใชชองทางการติดตอสื่อสารหากเกิดปญหาในการใชงานผาน Call center มากที่สุด 
(รอยละ 58.50) 

ตารางท่ี  2 ตารางความสัมพันธระหวางป จจัยส วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมผู ใชบริการ e-Wallet  

(ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay) 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

การเลือกใชบริการ เหตุผลที่ใชบริการ ความถี่ตอเดือน จํานวนเงินตอเดือน 

Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value 

ประ เภทสินค าห รือบ ริก าร 
ที่ชําระผาน e-Wallet 

10.897 0.208 282.25  0.014 30.029*** 0.003 57.950*** 0.000 

คาธรรมเนียมการใชบริการ  
e-Wallet 

17.696* 0.060 54.272*** 0.000 11.009 0.752 36.672*** 0.001 

ชองทางการรับรูบริการชําระ
เงินผาน e-Wallet  

5.879 0.208 8.201 0.224 8.117 0.230 7.448 0.281 

ชองทางการแจงเตือนขาวสาร
บน e-Wallet  

17.999*** 0.006 7.304 0.605 3.271 0.953 13.214 0.153 

ชองทางการใชงาน e-Wallet  5.624 0.229 6.765 0.343 6.768 0.343 5.761 0.450 

ชองทางการเติมเงินเขา  
e-Wallet  

36.166*** 0.000 10.135 0.340 12.340 0.195 10.869 0.285 

ประเภทโปรโมชั่นในบริการ  
e-Wallet  

26.413*** 0.000 27.623*** 0.001 7.411 0.594 11.232 0.260 

ระบบการสะสมแตมในบริการ  
e-Wallet  

12.946** 0.012 13.543** 0.035 1.989 0.921 8.062 0.234 

พฤติกรรมของพนักงานบริการ
ชวยเหลือ  

9.173 0.164 9.480 0.394 5.989 0.741 5.808 0.759 

1667



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

การเลือกใชบริการ เหตุผลที่ใชบริการ ความถี่ตอเดือน จํานวนเงินตอเดือน 

Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value Test 

Statistics 

P-value 

ประเภทความรูของพนักงาน
บริการชวยเหลือ  

6.294 0.178 19.688*** 0.003 5.511 0.480 7.586 0.270 

ลักษณะหนาจอแอปพลิเคชัน  
e-Wallet  

3.223 0.521 10.933* 0.090 8.658 0.194 2.997 0.809 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ทํ า ง า น 

ของแอปพลิเคชัน e-Wallet 
0.793 0.939 9.145 0.166 3.335 0.766 3.186 0.785 

ภาพลักษณและความนาเช่ือถือ
ของผูใหบริการหรือซอฟตแวร
แอปพลิเคชัน e-Wallet 

3.039 0.804 11.779 0.226 5.563 0.783 5.804 0.759 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ข้ั น ต อ น 

การชําระเงินผาน e-Wallet  
1.960 0.743 2.510 0.867 11.262* 0.081 3.881 0.693 

การติดตอสื่อสาร  3.715 0.446 5.810 0.445 3.015 0.807 6.127 0.409 
ระยะเวลาในการแกไขปญหา
การใชงาน e-Wallet 

10.518** 0.033 2.630 0.854 4.804 0.569 2.526 0.866 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 

  ** หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   *** หมายถึง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

7. บทสรุป 
 

ในดานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการ e-Wallet ของ TrueMoney Wallet และ 
rabbit Line Pay พบวา เพศ อาชีพ และกลุมบุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการ e-Wallet ในขณะที่ 
ระดับการศึกษา อาชีพ แรงจูงใจ และกลุมบุคคลอางอิง มีความสัมพันธตอเหตุ ผลในการเลือกใชบริการ e-Wallet  
สวนพฤติกรรมการใชงานในดานความถ่ีและจํานวนเงินที่ใชชําระบริการผาน e-Wallet ตอเดือน มีความสัมพันธกับดานเพศ 
อายุ และรายได ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ ชวิศา พุมดนตรี (2559) เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชบริการ
พรอมเพย (PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพและรายได 
มีผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย เชนเดียวกันกับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยผูใหบริการ e-Wallet สามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชในการวางกลยุทธผลิตภัณฑเพื่อดึงดดูผูใชบริการรายใหม ใหหันมาใชบริการ e-Wallet เพิ่มมากข้ึน ศึกษาเหตุผล
ในการเลือกใชงานของผูใชบริการรายเดิมเพื่อเพิ่มศักยภาพหรือเสริมความสามารถของระบบใหเปนไปตามความตองการ  
ของผูใชบริการ และวิเคราะหความตองการที่แตกตางตามเพศ อายุ รายได และแรงจูงใจ เพื่อวางตําแหนงของผลิตภัณฑตางๆ 
ใหเหมาะกับกลุมเปาหมายที่ถูกตอง 

ในด านความสัมพันธ ระหวางป จจัยส วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ e-Wallet  
ของ TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay พบวา Price Place Promotion และ Process มีความสัมพันธตอการ
เลื อ ก ใช บ ริ ก า ร  e-Wallet ใน ขณ ะ ที่ ด า น  Product Price Promotion People แ ล ะ  Physical evidence and 

Presentation มีความสัมพันธตอเหตุผลในการเลือกใชบริการ e-Wallet สวนพฤติกรรมการใชงานในดานความถ่ีและ 
จํานวนเงินที่ใชชําระบริการผาน e-Wallet ตอเดือน มีความสัมพันธกับดาน Product Price และ Process ซึ่งเปนไปตาม
งานวิจัยที่เก่ียวของของอารยา แทสูงเนิน (2562) เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการชําระเงินผานระบบ QR Code 
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ของผูบริโภคเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอรในกรุงเทพมหานคร โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน Product Price Place 

Physical evidence and Presentation  มีผลตอการตัดสินใจใชบริการชําระเงินผานระบบ QR Code เชนเดียวกันกับ
งานวิจัยในคร้ังน้ี โดยผูใหบริการ e-Wallet สามารถนําขอมูลดังกลาว เชน การปรับปรุงคาธรรมเนียม การเพิ่มชองทางแจงเตือน 
การเพิ่มชองทางเติมเงิน การจัดโปรโมช่ันและกิจกรรมสะสมแตมตางๆ มาใชเพ่ือดึงดูดใหเกิดผูใชบริการรายใหมๆเขามา และ
ปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในดานของระยะเวลาในการแกไขปญหาที่ไมควรเกิน 1 นาทีตามผลการวิจัย และผูใหบริการ 
ยังสามารถเพ่ิมความถี่และจํานวนเงินในการใชบริการของลูกคาไดโดยวิธีการเพ่ิมประเภทสินคาใหมีความหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกสินคา/บริการใหมากยิ่งขึ้น 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ผูใหบริการ e-Wallet ควรคํานึงถึงความตองการในแตละอาชีพ เนื่องจากแตละกลุมอาชีพมีความตองการในการ
ชําระสินคา/บริการในกลุมที่แตกตางกัน จึงอาจทําใหยังมีบางสินคา/บริการที่ยังไมมีอยูในท้ัง 2 ผูใหบริการ  

8.2 จากผลการศึกษาการอางอิงจากกลุมบุคคลที่มีการใชบริการอยูแลวมีผลตอการเลือกใชผูใหบริการของรายใหม 
ทําใหการสรางทัศนคติที่ดีตอผูใชบริการเปนสิ่งสําคัญ เพราะเมื่อผูใชบริการเกิดความประทับใจแลว จะสามารถบอกตอไปยัง
ผูใชรายใหมๆ ไดอีกดวย 

8.3 ผูใหบริการ e-Wallet ควรมีการจัดกลุมการใชงานตามเพศ อายุ หรือแรงจูงใจ เพื่อวิเคราะหหาความตองการ 
ที่ชัดเจน และดําเนินการเพ่ิมสินคา/บริการ หรือเพิ่มโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดปริมาณความถี่และจํานวนเงินในการใชบริการได 

8.4 กลุมของประเภทสินคา/บริการ ประเภทโปรโมช่ัน กิจกรรมสงเสริมอื่นๆ เชน การสะสมแตม บนระบบการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสแบบ e-Wallet ยังคงเปนปจจัยหลักที่สงผลตอการเลือกใช ความถ่ีและจํานวนเงินที่ใชบริการ ผูใหบริการ
ยังคงตองใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้อยู 

9. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอนในการดําเนินงานของหนวยงานจัดซ้ือและวิเคราะหหาแนวทางลดขั้นตอน
การดําเนินงานของกระบวนการจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษาผูผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส โดยผูวิจัยจะนําโดยใชหลักแผนผังสาย
ธารแหงคุณคา (Value Stream Mapping) เพื่อวิเคราะหขั้นตอนในปจุบันเพื่อหาข้ันตอนการทํางานท่ีจะตองทําการปรับปรุง 
นําหลักการแนวคิดการวิเคราะหขอมูล ดวย 5W1H เพื่อหาสาเหตุหลักของปญหาท่ีถูกรองเรียน ใชวิธีการวิเคราะหแบบเอบีซี 
(ABC Analysis) เพื่อจัดกลุมสินคาเพ่ือใหงายตอการดําเนินการปรับปรุง และใชหลักการ ECRS เพื่อลดขั้นตอนที่ไมจําเปนตอ
กระบวนการ  

โดยผลจากการวิจัย พบวา สามารถลดขั้นตอนการดําเนินงานจาก 11 ขั้นตอนเหลือ 8 ขั้นตอนการดําเนินงาน และ
ยังสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมของข้ันตอนดีขึ้นจาก 114 ชั่วโมง ลดเหลือเพียง 30.5  ชั่วโมง หรือลดลง
รอยละ 65.23 สรุปไดวาหลังทําการปรับปรุงทําใหขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการการจัดซ้ือสามารถตอบสนอง
ผูใชงานไดดีขึ้นเปนผลใหการรองเรียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของลดลงเปนอยางมาก 
คําสําคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการการจัดซื้อ แนวคิดแบบลีน 

The Application of Lean Thinking to Improve Purchasing Process  
A Case Study of an electronics  parts company 

SAROCHA SIMTHIAM*1 and THITIMA WONGINTA 2

Department of Logistics and Supply Chain Management Faculty of Logistics 
*61920098@go.buu.ac.th

Abstract 

The objective of this research is to study the operating procedures of the purchasing department 
and analyze the ways to reduce the steps of the purchasing process a case study of an electronic parts 
company. The researcher applied Value Stream Mapping technique to analyze current operating 
procedures in order to find procedures that need to be improved. The researcher has applied the 5W1H 
concept to analyze the causes of complaint problems. The ABC classification technique was applied to 
classify the group of products. Then, ECRS principles was used to reduce unnecessary processes of 
purchasing process.  

The result of this research revealed that the purchasing process can reduce from 11 steps to 8 
steps and the overall operational time of the procedure reduce from 114 hours to 30.5 hours or 65.23 
percent. It can be concluded that after the improvement, the purchasing process can be improved to 
meet the user needed and greatly reduce the complaints.. 
Keywords: optimization Lean concept purchasing process  
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1. บทนํา
 บริษัทกรณีศึกษา เปนผูผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิค ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสินคาประเภทช้ินสวนอิเล็คทรอนิค 

โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคอนขางมาก โดย
ประเทศไทยนับเปนฐานการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออกท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก โดยปจจุบันบริษัทกรณีศึกษามี
การรองเรียนภายในเกิดขึ้นกับหนวยงานจัดซื้อท่ีปจจุบันมีภาระงานของพนักงานจัดซื้อตองดูแลรับผิดชอบเปนจํานวนมาก โดย
ในสวนงานจัดซื้อเกิดปญหา ที่สงผลใหหนวยงานจัดซื้อไมสามารถจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไดจึงสงผลใหมีปริมาณงาน
จํานวนมากท่ีรอการดําเนินการจากหนวยงานจัดซื้อ ซึ่งทําใหหนวยงานจัดซื้อไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได
ทันถวงที เปนสาเหตุหลักที่ทําใหกระบวนการการผลิตและหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถทํางานไดตามแผนที่วางไวได จาก
ปญหาที่พบอยูเปนประจําน้ันเอง ผูวิจัยที่ทํางานอยูในหนวยงานจัดซื้อเห็นวาควรจะทําการหาวิธีปรับปรุงการทํางานเพื่อให
สามารถ ดําเนินการ รับมือกับปริมาณงานที่มีอยูในปงจุบันและปริมาณงานที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตเพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาหลังจากการปรับปรุงจะสงผลใหแผนกจัดซื้อทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และ
ยังเปนการชวยลดระยะเวลาในการดําเนินงานขององคกรไดอีกทางหน่ึงดวย ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานตามหลักการตาง ๆ พบวา แนวคิดการลดขั้นตอนและกําจัดความสูญเปลาของกระบวนการ เปนหลักการเพ่ือ
พัฒนาการทํางานใหสามารถทํางานไดดีขึ้นและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพ่ือไมให
เกิดขอผิดพลาดในการทํางานและสามารถรับมือไดเมื่อเกิดปญหากับหนางานจริง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้ันตอนในการดําเนินงานของหนวยงานจัดซื้อของบริษัทกรณีศึกษา
2. เพื่อวิเคราะหหาแนวทางลดขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการจัดซื้อ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. สามารถทราบสาเหตุของปญหา เพื่อนําไปปรับแกในกระบวนการการดําเนินงานไดตรงจุด
2. สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานและลดข้ันตอนท่ีไมกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการในกระบวนการการจดัซื้อ
3. สามารถปรับปรุงการดําเนินงานกระบวนการการจัดซื้อเพื่อปริมาณการรองเรียนของหนวยงาน

2. ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดแบบลีนมาประยุกตใชในการวิเคราะห หลักการท่ีนํามาใช ไดแก ใชแผนผังสาเหตุและผล 

(Cause and Effect Diagram) มาทําการวิเคราะหหาสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหา และใชแผนภาพกิจกรรม (Process 
Activity Diagram) ในการวิเคราะหคุณคาของการดําเนินงานแตละขั้นตอน เพื่อหาข้ันตอนที่ไมเพิ่มคุณคาของกิจกรรมและทํา
การปรับปรุง เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไดนําแนวคิดและหลักการของงานวิจัยที่สอดคลองมาอางอิง
การวิจัย มีดังน้ี 

(วีระ จรัสศิริรัตน ,2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมในการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่เหมาะสมเพียงพอตอการผลิต โดยการนําขอมูลของการสั่งซื้อวัตถุดิบช้ินสวน
การผลิตในปพ.ศ. 2557 มาใชวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นดวยเทคนิคแผนภูมิกางปลาและพิจารณาจากมูลคาของ
วัตถุดิบที่สั่งซื้อเขามาดวยเทคนิคการจัดกลุมวัตถุดิบเพื่อเลือกวัตถุดิบคงคลังที่มีความสําคัญ 

      (สุภรัตน พลูสวัสดิ์ ,2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของแผนกเอกสารขาออก กรณีศึกษา
สายเรือแหงหนึ่งในเขตพ้ืนท่ีแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางานของแผนกเอกสารขาออก
และศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ พนักงานเอกสารขาออก เพื่อนําไปสูการปรับปรุงวิธีการทํางานใหมโดย
การนําหลักการการการจัดการขั้นตอนท่ีไมจําเปน การรวมข้ันตอนงานใหเหลือนอยลงการจัดลําดับงานใหมและการปรับปรุง
วิธีการการทํางานใหงายขึ้นมาเปนแนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปลา 
3. วิธีการศึกษา

งานวิจัยนี้เริ่มทําการศึกษากระบวนการการทํางานของสวนงานจัดซื้อและสภาพปญหาที่พบในปจจุบัน เพื่อนําขอมูล
ที่เปนสาเหตุมาแกไขโดยใชแผนผังสาเหตุและผลในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและแผนภาพกิจกรรม (Process Activity 
Mapping) ในการวิเคราะหแตละขั้นตอนในกระบวนการการทํางานและความสูญเปลา 8 ประการ มาใชในการหากิจกรรมท่ี
เปนความสูญเปลาในขั้นตอนการดําเนินงาน การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบทุติยภูมิ โดยทําการเก็บขอมูล เพื่อนํามาทําการ
วิเคราะห และนําแสนอขั้นตอนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ทํางานของบริษัท รวมไปถึงการลดระยะเวลาของขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการจัดซื้อ เพื่อใหสามารถรองรับงานใน
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ปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น ภายใตเง่ือนไขของทางบริษัทที่พนักงานในหนวยงานนี้เพียง 2 คนเทานั้น จึงไดมุงเนนที่จะวิเคราะห
ปญหาและหาสาเหตุที่แทจริงเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
กระบวนการการทํางานใหไดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการศึกษาและวิเคราะหถึงประเด็นปญหา โดยหาสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทําการเก็บรวมรวบขอมูลที่ตองการเพ่ือเปนขอมูลสําหรับวิเคราะห  การเก็บรวบรวมขอมูล จากการสังเกต
การทํางานของผูเก่ียวของในการปฏิบัติงานและทําการเก็บสถิติของกระบวนการในเชิงปริมาณ  พิจารณาเเนวทางการเเกไข
ปญหาจากระบบการทํางานเละกระบวนการทํางานในปจจุบัน  และออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ วิเคราะหความ
เหมาะสมของขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาการดําเนินงาน เพื่อลดความสูญเปลาที่เกิดของข้ันตอนที่ไมจําเปน หรือ
กระบวนการท่ีไมเหมาะสม 
4. ผลการศึกษา 

จากปญหาการพบขอรองเรียนจากลูกคาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดใชทฤษฎี 5W 1H ในการวิเคราะหตนเหตุของปญหา
เพื่อหาจุดที่เปนปญหาอยูในปจจุบันเพ่ือทําการแกไขปญหา ใหตรงจุดเพื่อลดการรองเรียนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยเร่ืมจาก
การวิเคราะหหาข้ันตอนท่ีทําใหเกิดปญหาของการรองเรียนโดยกําหนดคําถามและรายละเอียด  

จากการวิเคราหกระบวนการโดยใชหลักการ 5 Why & 5W 1H ทําใหทราบวาปญหาของกระบวนการการจัดซื้อรูปแบบ
ปจจุบันท่ีถูกรองเรียนอยูอยางตอเนื่องน้ันผูศีกษาวิจัยเก็บขอมูลจากขอมูลที่เปนขอมูลแบบทุติยภูมิโดยนําสถิติการรองเรียนของ
หนวยงานท่ีเกิดขึ้นมาแยกกลุม โดยจากการวิเคราะหเบ้ืองตนของหนวยงานเห็นวาการรองเรียนที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากปญหาหลัก
คือ ผูใชงานเกิดการรอคอยในกระบวนการการจัดซื้อทําใหเกิดผลกระทบกับหนวยงานของผูใชงานแตละรายท่ีตองการสั่งซื้อ
สินคา หรือบริการ ท่ีตองกระทําการผานหนวยงานจัดซื้อ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 สถิติการรองเรียนหนวยงานจัดซื้อจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

      จากภาพที่ 1 สถิติการรองเรียนหนวยงานจัดซื้อจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในประเด็นที่ถูกรองเรียนจะสามารถ
แบงไดตามหัวขอ  Request Part/Goods ,Request Quotation ,Request Item code ,Issue PR ,Issue PO ,Received 
Product โดยถาดูจากสถิตินั้นจะเห็นไดวา ขั้นตอนท่ีถูกรองเรียนบอยและตอเนื่องมากที่สุดคือข้ันตอน Request Quotation 
จึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหผูวิจัยตองการทําวิจัยเพื่อวิเคราะหเพื่อหาแนวทางและวิธีการปรับปรุงข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อ 
เพื่อท่ีจะลดขอรองเรียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และรองรับงานท่ีมีปริมาณมากขึ้น จากการวิเคราะหปญหาโดยทฤษฎี 5 Why 
& 5W 1H แลวพบวาสาเหตุหลักท่ีทําใหเวลาในกระบวนการท่ีทําใหเกิดการรองเรียนจาก 6 ข้ันตอน ม ี2 สาเหตุ ไดแก 

1. มีการรอคอยในกระบวนการ 
2. ข้ันตอนในการทํางานซับซอน 
การศึกษาวิเคราะหแผนภาพกิจกรรมของกระบวนการ ที่แสดงถึงข้ันตอนการทํางานท้ังหมดและแสดงการจําแนกลักษณะ

ของงาน ไดแก กิจกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่ม (VA) กิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพิ่ม (NVA) และกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพิ่มแตจําเปนตองทํา 
(NNVA) เพื่อช้ีใหเห็นจุดที่ไมกอใหเกิดคุณคา เพื่อลดเวลารอในกระบวนการ หรือความสูญเปลาในกระบวนการในปจจุบันไดดัง
ภาพที่ 2 
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 ภาพที่ 2 ตารางการวิเคราะหกจิกรรมของกระบวนการการจัดซื้อในปจจุบัน 
 เมื่อทําตารางกิจกรรมของกระบวนการแลว จึงนํามาวิเคราะหเพื่อหาจําแนกลักษณะของแตละกิจกรรม โดยใชเกณฑ

ในการจําแนกกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมท่ีมีคุณคาเพิ่ม (VA) คือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติงาน (Operation) หรือกิจกรรมท่ีอยูในข้ันตอนการ

ดําเนินงานของกระบวนการ ไดแก  
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ีผูใชงานทําการรองขอทําการซ้ือสินคา  
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ีหนวยงานจัดซื้อทําการรองขอใบเสนอราคาสินคาจากผูขาย 
ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ีผูขายสงใบเสนอราคาใหหนวยงานจัดซื้อเพื่อทําการเสนอขายสินคาของตนเอง 
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนท่ีหนวยงานจัดซื้อไดรับใบเสนอราคาจากผูขาย ทําการเช็คสเปค เปรียบเทียบราคา เง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆจากผูขาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก พรอมดําเนินการสงใหกับ ผูมีอํานาจลงลายเซ็นเพื่อ
เปนการอนุมัติใบเสนอราคา 

ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นตอนท่ีผูใชงานทําการเปดใบคําขอซ้ือสินคาผานระบบภายในของบริษัท 
ขั้นตอนท่ี 9 ขั้นตอนท่ีหนวยงานจัดซื้อทําการเปดใบคําสั่งซื้อสินคา โดยอางอิงจากใบคําขอซื้อสินคาผานระบบภายในของ

บริษัท ที่ถูกดําเนินการจากผูใชงาน 
ขั้นตอนท่ี 10 ขั้นตอนท่ีหนวยงานจัดซื้อทําการสงใบสั่งซื้อใหกับผูขายและผูขายทําการตอบรับใบสั่งซื้อโดยแจงระยะเวลา

การรอคอยสินคาและระบุวันที่ทําการสงมอบ 
ขั้นตอนท่ี 11 ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือไดรับสินคาจากผูขาย 
2. กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพ่ิม (NVA) คือ กิจกรรมท่ีเกิดความสูญเปลา และสามารถตัดออกจากข้ันตอนการทํางานโดยไมมี

กระทบกับงานอ่ืนๆ ไดแก  
ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนท่ีผูใชงานทําลงทะเบียนโคดของสินคาในระบบของบริษัทใหเก็บเปนขอมูล 
3. กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพ่ิมแตจําเปนตองทํา (NNVA) คือ กิจกรรมท่ีไมทําไมได ไมทําจะไมสามารถดําเนินงานในขั้นตอน

ถัดไปได ไดแก  
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนที่ผูใชงานทําการสงขอมูลรายละเอียดสินคา หรือ บริการท่ีตองการทําการจัดซื้อใหกับหนวยงานจัดซื้อ

เพื่อดําเนินการขอใบเสนอราคาผานในระบบของบริษัท 
ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนท่ีหนวยงานจัดซื้อทําการสงใบเสนอราคาใหกับผูใชงานผานในระบบของบริษัท 

ซึ่งผลการจําแนกกิจกรรม ดังภาพท่ี 2 การจําแนกกิจกรรมผูวิจัยไดทําการเสนอความคิดรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกระบวนการโดยตรงในหนวยงาน และผูที่มีอํานาจเห็นชอบ ไดแก ผูจัดการหนวยงานจัดซื้อ และพนักงานจัดซื้อ  จึงไดผล
การวิเคราะห เรื่องของกระบวนการภายในท่ีสามารถควบคุมไดโดยหนวยงานจัดซื้อมีเพียง 10 ขั้นตอน เน่ืองจากในขั้นตอนท่ี 
11 หนวยงานจัดซื้อไมสามารถควบคุมระยะเวลาการสงมอบไดอยางแนนอน ดังนั้นในการทําการหาคาเฉลี่ยของผลรวมจาก
ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีสามารถควบคุมไดนั้นจึงมีเพียง 10 ขั้นตอน เพื่อใหไดผลการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานโดยใชแผนผงั
สายธารแหงคุณคา    (Value Stream Mapping) เพื่อนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการภานยในที่สามารถปรบัปรงุ
และลดกระบวนการการทํางานของกิจกรรมในข้ันตอนตอไป 
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 ตารางที่ 1 วิเคราะหกระบวนการขั้นตอนกอนการปรับปรุง 
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนกอนการปรับปรุงโดยใชแผนผังสายธารแหงคุณคา ( Value Stream 

Mapping) ไดดังนี้ ในกระบวนการการดําเนินงานมีกิจกรรมที่เพิ่มคุณคาของกระบวนการ ( VA) คิดเปนรอยละ 76 ของ
กระบวนการท่ีทําแลวสามารถชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดซื้อสมบูรณแบบ  ในสวนของกิจกรรมไมมีคุณคาเพิ่ม (NVA) 
คิดเปนรอยละ 21 ของกระบวนการการดําเนินงานที่เปนกระบวนการท่ีตองทําในกระบวนการแมวาจะไมใชกระบวนการหลัก
ของการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดซ้ือ และเปนกระบวนการท่ีไมมีคุณคาเพิ่มแตจําเปนตองทําอยูในปจจุบัน (NNVA) คิดเปน
รอยละ 3 ของกระบวนการการดําเนินงานทั้งหมด ผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชแผนผังสายธารแหงคุณคา (Value Stream 
Mapping) แลวนั้นจะนําผลไปเพื่อทําการลดขั้นตอนท่ีไมจําเปนในกระบวนการเพ่ือทําใหกระบวนการสามารภดําเนินการได
อยางดียิ่งขึ้น 

หลังจากการวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนกอนการปรับปรุงโดยใชแผนผังสายธารแหงคุณคาทําใหผูวิจัยไดทําการศึกษาโดย
ใชหลัก E-C-R-S โดยการนําขั้นตอนปรับปรุงโดยใชหลักกําจัด (Eliminate) เนื่องจาก (Request Quotation) คือกระบวนที่
ผูใชงานทําลงทะเบียนโคดของสินคาในระบบของบริษัทใหเก็บเปนขอมูล เพื่อใชในการดําเนินการสั่งซื้อ ของผูใชงาน เปน
กิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพ่ิม ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีปจจุบันใชเวลาในการรอคอยในระดับหนึ่งจึงทําการขจัดออกทําใหลดข้ันตอนลงได 
หลังจากการดําเนินการพบวาระยะเวลาโดยรวมของข้ันตอนดีขึ้นจากการใชเวลา 114 ช่ัวโมง ลดเหลือเพียง 90  ช่ัวโมง ทําให
ขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนการการจัดซื้อลดลงถึงรอยละ 21 ของเวลาในกระบวนการทําใหสามารถตอบสนองผูใชงาน
ไดดีขึ้นกวาจาการทํางานแบบเดิมกอนปรับปรุงดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 ความสัมพันธของเวลาการทํางาน ณ.ปจจุบันของหนวยงานจัดซื้อของบริษัทเอระหวางกอนการปรับปรุง
และหลังปรับปรุง 

จากตารางท่ี 2 หลังจากผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชหลัก E-C-R-S การนํา Eliminate คือข้ันตอนการขจัดสวนที่ไมจําเปน
ออกคือขั้นตอน (Request Itemcode) ทําใหกระบวนการการจัดซื้อมีระยะเวลาในการดําเนินการลดลง แตเนื่องดวยจาก
การศึกษาขอมูลสถิติการจัดซื้อสินคาสิ้นเปลืองยอนหลังของบริษัทจํานวน 6 เดือนโดยใชขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง 
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31 มกราคม 2563 นั้นผูวิจัยไดนําขอมูลกลุมของสินคาที่อยูในกระบวนการการจัดซื้อของบริษัท เพื่อที่จะนํามาวิเคราะห
แบงกลุมเพื่อทําใหกระบวนการการจัดซื้อสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนจากปจจุบัน จึงแบงกลุมของการ
จัดซื้อสินคาของบริษัทสามารถจัดลําดับความสําคัญของสินคาในการสั่งซื้อไดตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 ตารางการวเิคราะหจัดกลุมสินคาโดยการใชทฤษฏี ABC Analysis 
จากตารางที่ 3 การใชหลักการ ABC Analysis วิเคราะหจะสามารถแบงกลุมไดเปน 3 กลุมแบงโดยวิเคราะหจากอัตราสวน

ที่รอยละแปดสิบของจํานวนทั้ง ซึ่งกลุม A คือกลุมสินคาประเภทสวัสดิการและอุปกรณสํานักงานท่ีมีชนิดของสินคาในกลุมของ
การสั่งซื้อมากรวมเปน รอยละแปดสิบจากชนิดของสินคาทั้งหมด กลุม B คือคือกลุมสินคาประเภทเคมีที่มีชนิดของสินคาใน
กลุมของการสั่งซื้อมากเปนรอยละสิบหาจากชนิดของสินคาทั้งหมด กลุม C คือคือกลุมสินคาประเภทอ่ืนๆที่มีชนิดของสินคาใน
กลุมของการส่ังซื้อมากเปน รอยละหาจากชนิดของสินคาทั้งหมด โดยจากการศึกษาโดยหลักการขางตนนั้นทําใหผูวิจัยทําการ
วิเคราะหเพื่อหาทางจัดการกับสินคากลุม A เพื่อท่ีจะแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการการทํางาน และสามารถตอบสนอง
ที่ดีตอความตองการของผูใชงาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงจะนําเสนอวิธีการนํา Master Quotation เขามาใชงานในกระบวนการการทํา
งากับกลุมสินคาที่มีปริมาณความตองการในการซื้อซ้ําในกลุมสินคาชนิด A ซึ่งจะเร่ิมจากการดําเนินการติดตอประสานงานกับ
ผูขายสําหรับการทําราคาของสินคาที่สามารถอางอิงไดเปนเวลาท่ีนานมากขึ้นจากเดิมที่ขอเปนรายคร้ังตอการสั่งซื้อ โดยจะ
ทํางานรองขอใหผูขายทําราคากลางสําหรับการสั่งสินคาที่มีอยางตอเนื่องไดเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยจะมีการจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลราคาของสินคากลุม A ซึ่งจะทําการเก็บขอมูลเปนแบบขอมูลที่พนักงานสวนงานจัดซื้อสามารถ
เขาถึงไดงาย และสามารถตรวจสอบขอมูล เปลี่ยนแปลงขอมูล และสามารถใสเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดซื้อของสินคาแตละชนิดไว 
เพื่อใหเปนขอมูลที่สามารถใชรวมกันได โดยในการเก็บขอมูลใบเสนอราคาจะมีหลักในการเก็บขอมูล และมีวัตถุประสงครวมกัน 

โดยจากทําการเก็บขอมูลในฐานขอมูลใบเสนอราคาแลวน้ัน จากการวิเคราะหในเร่ืองของเวลาการดําเนินงานของ
กระบวนการการจัดซื้อน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการดําเนินงาน และลดระยะเวลาการดําเนินงานไดดังภาพตอไปน้ี 

ภาพที่ 4 ภาพหลังการปรับปรุงวิธีการดําเนินกระบวนการ 
ในการดําเนินการการทํา Master  Quotation จะสามารถสงผลตอการลดระยะเวลาในการดําเนินการหลังการปรับปรุงใน

สวนของขั้นตอนการทํางานและเร่ืองของระยะเวลาการดําเนินงานของข้ันตอนท่ีลดลง สามารถทําใหภาพรวมของกระบวนการ
ดีขึ้น โดยในการทําการปรับปรุงดังกลาว 
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 ภาพที่ 5 ความสัมพันธของเวลาการทํางานของหนวยงานจัดซื้อของบริษัทเอระหวางกอนการปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธของระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อระหวางกอนการปรับปรุงและหลังการปรบัปรุง 
โดยรูปแบบการทํา Master Quotation นั้นคือการลดขั้นตอนการทํางานของกระบวนการไดโดยสามารถลดระยะเวลา

โดยรวมของขั้นตอน และสามารถตัดขั้นตอนท่ีไมจําเปนออก โดยที่กระบวนการยังสมบูรณแบบเดิม แตสามารถใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานที่นอยลงจากการปรับปรุงในคร้ังที่ 1 จาก 90 ช่ัวโมง เหลือเพียง 30.5 ช่ัวโมงโดยประมาณซ่ึงทําใหเห็นวา สา
มารลดระยะเวลาลงไดถึงรอยละ 66 ของจํานวนช่ัวโมงในการปรับปรุงครั้งท่ี 2 โดยการทําMaster Quotation กับกระบวนการ
การจัดซื้อ 

5. สรุปผลการศึกษา
 ในการดําเนินธุรกิจทุกชนิดจะตองมีการดําเนินการท้ังสองดานคือ ดานที่ซื้อเขาและขายออกซ่ึงทุกๆบริษัทที่ทําการ

ผลิตจะตองมีการดําเนินการสําหรับสั่งซื้อสินคาที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง และสินคาที่เปนเครืองมือที่ชวยใหการผลิต
ราบรื่นไดอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพราฉะนั้นทําใหทุกๆบริษัทตองมีการจัดซื้อ จัดหา ทั้งสินคาและบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกนการดําเนินธุรกิจของบริษัท การตอบสนองความตองการของผูใชงานเพื่อรองรับกับการผลิตสินค าของ
บริษัทจึงจําเปนมากสําหรับหนวยงานจัดซื้อท่ีตองทําการจัดการการสั่งซื้อ หรือจัดหา เพื่อสนับสนุนในการดําเนินการผลิตสินคา
ของบริษัทเพ่ือจัดจําหนายใหเปนไปอยางตอเนื่องดวยควาราบรื่น ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานจัดซื้อ
ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

จากการศึกษาคนควาอิสระนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการการทํางานของหนวยงานจัดซื้อบริษัทในรูปแบบ
ปจจุบัน ภายใตการปรับปรุงเพื่อหาแนวทางลดความซํ้าซอนของขั้นตอนการจัดซื้อ  การลดระยะเวลาในการดําเนินการ
กระบวนการการจัดซื้อภายในบริษัทกรณีศึกษา โดยใช  

1. การวเิคราะหโดยทฤษฎี 5 Why & 5W 1H วิเคราะหหาขั้นตอนท่ีทําใหเกิดปญหาของการรองเรียนโดยกําหนดคําถาม
และรายละเอียดเพื่อหาจุดที่เปนปญหาของกระบวนการเพ่ือทําการแกไข 

2. การวิเคราะหขั้นตอนการทํางานในปจจุบันโดยใชหลัก Value Stream Mapping เพื่อหาข้ันตอนที่เปนขั้นตอนที่
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกกระบวนการหรือไม ทําใหทราบถึงข้ันตอนท่ีทําอยูในปจจุบันท่ียังเปนจุดท่ีเปนการเพิ่มภาระงานและเกิด
การรอคอยในข้ันตอนเพ่ือทําการปรับปรุง 
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3. การวิเคราะหโดยใชหลัก E-C-R-S การนํา Eliminate คือข้ันตอนการขจัดสวนที่ไมจําเปนออกคือข้ันตอน (Request
Quotation) ออกแลวนั้นทําใหกระบวนการการจัดซื้อมีระยะเวลาในการดําเนินการลดลงจึงทําใหลดข้ันตอนในสวนที่ไมจําเปน
ตอกระบวนออก เพื่อทําใหกระบวนการสามารดําเนินการไดโดยลดระยะเวลาการรอคอย 

4. การปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการโดยใชหลัก ABC Analysis การแบงกลุมสินคาทําใหสามารถจัดกลุมเพื่อนํา Master
Quotation เขามาใชงานในกระบวนการการรจัดซื้อเพื่อใหลดระยะเวลาการทํางาน และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจากการทําวิจัยคร้ังนี้มีการนําวิธีการนี้ไปใชซึ่งทําใหสามารถลดระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือสินคาในหมวดสินคาสิ้นเปลืองไปไดทําใหหนวยงานจัดซื้อสามารถรองรับงานใหมที่ไมเกี่ยวของกับสินคากลุมนี้ไดมากข้ึน
ในการดําเนินการสั่งซื้อสินคาของบริษัท ซึ่งทําใหหนวยงานจัดซื้อสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยาง
รวดเร็ว และสามารถทําใหสินคา และบริการ ที่ทําการจัดซื้อจัดหาเพื่อสนับสนุนการผลิตสามรถทํางานตอกันไดอยางราบรื่นท้ัง
ลูกคาภายในองคการและลูกคาภายนอกองคกร ดั้งน้ันการวิจัยเพื่อทําการปรับปรุงครั้งน้ีจึงเปนผลสําเร็จที่สามารถใชงานไดจริง 
โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทําใหสามารถตอบวัตถุประสงคงานวิจัยได
ตรงจุด จากผลการวิจัยสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจากการดําเนินการแบบเดิมที่ใชระยะเวลา 
114 ช่ัวโมง เหลือ 30.5 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถคิดเปนรอยละ 65.23 จากกระบวนการแบบเดิม  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชการบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการซ้ํากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2 ) เพื่อศึกษาทัศนคติของลูกคาท่ีมาใชบริการ คุณภาพของการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มาใชบริการที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

กลุมตัวอยาง ไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการของสูตร Cochran ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน การวิเคราะหใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ
คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
ผลการวิจัยพบวา  

1. ลูกคาที่มาใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ไมแตกตางกัน
2. ทศันคติตอการบริการของธนาคาร คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการใหบริการสามารถรวมกันกันทํานายการ

กลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ไดรอยละ 33.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

คําสําคัญ: ทัศนคติตอการบริการของธนาคาร คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการใหบริการ การกลับมาใชบริการธนาคาร
ซ้ํา 

Factors Affects the intention of customer to repurchase the service to 
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Abstract 

The purpose of the this research were 1) to compare repurchase of the customer in bank as 
classified by sex, age, graduated with degree, 2) to determine attitude of customer, quality of services, 
satisfied of customers as predictor of repurchase of the customer 

The sample of customer, are using the principles  of Cochran with Error of 5 percent so research 
get a sample of 400 people. Data were analysed for percentages, mean, standard deviation, statistic t-
test, One-way Analysis of Variance and the stepwise Multiple Regression analysis   
The result found that : 

1. Customer a classified by sex, age, graduated with degree were not different statistically.
2. Attitude of customer, quality of services, satisfied of customers as predicted repurchase of the

customer at the percentage of 33.5, with statistical significance at .001 

Keywords: Attitude of customer, Quality of services, Satisfied of customers, Repurchase of the customer 

1. บทนํา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยไทยที่มีเงินใหสินเชื่อและเงินฝากใหญเปนอันดับที่ 5 
ของประเทศไทย ไดรับความไววางใจจากประชาชนรวมถึงเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วมาโดยตลอด มีความมุงมั่นที่จะตอบสนองทุก
โจทยความตองการของลูกคาที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนเมื่อในเดือนกันยายนป 2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ไดรับคัดเลือกจากธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสําคัญเชิงระบบ ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและมีบทบาทตอระบบการเงินโดยรวมของประเทศ 

จากการใชบริการจากลูกคาที่มาใชบริการ ประกอบกับปจจุบันมีการแขงขันในดานการบริการ และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความตองการของลูกคา (อังคณา อนมณี, 2550) แตละธนาคารควรมีจุดเดนของผลิตภัณฑที่
แตกตางเพื่อจูงใจใหลูกคามาใชบริการมากขึ้น (กัญญาภัทร จันทรโพธิ์ , 2554) เพื่อใหผูใชบริการไดทําการตัดสินใจกลับมา
บริโภคซ้ําใชบริการธนาคาร ซึ่งถือเปนการสะทอนความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการ นําไปสูการเกิดความจงรักภักดีในสินคา
และบรกิาร การแนะนําสินคา การบริการนั้น ๆ ใหผูบริโภครายอื่นตอไป (Lin, Huang, & Lin.  2015)  

การกลับมาใชบริการซ้ําจะขึ้นอยูกับการใชบริการครั้งแรกของผูบริโภค หากผูบริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีใชบริการจะ
ทําใหเกิดความจงรักภักดี มีการกลับมาบริโภคซํ้า หมายถึงผูใชบริการมีความเต็มใจท่ีจะจายในสินคาหรือบริการเดิม ๆ ซึ่งเปน
การสรางผลกําไรและการเติบโตใหกับธุรกิจโดยผานการซ้ือที่เพิ่มขึ้น และเปนสวนหนึ่งของการชวยลดคาใชจายทางการตลาด 
อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของการแขงขันทางการตลาดท่ีสูงอีกดวย  (Anderson, Fornell & Lehmann 1994)  โดย 
Taylor & baker (1994) อธิบายวา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการใชบริการซ้ํา คือ คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจ
ของผูบริโภคท่ีไดรับการเอาใจใสจากผูใหบริการ รวมถึงความจงรักภักดีของตัวผูบริโภคที่มีตอตราสินคานั้น ๆ ซึ่งในการตลาด 
และธุรกิจทั่วไป คุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีอิทธิพลอยางมาก และสําคัญอยางยิ่งที่จะสงผลให
ผูบริโภคกลับมาใชบริการอีกครั้ง รวมถึงทัศนคติที่ถือเปนองคประกอบดานความรูสึกที่เกี่ยวของกับอารมณที่เกี่ยวพันกับสิ่ง
ตางๆ แตกตางกันไปตามบุคลิกของคน ซึ่งทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมความเชื่อของผูบริโภค เมื่อมีทัศนคติตอพฤติกรรมน้ัน
อยางไร รูสึกวาชอบหรือไม ซึ่งหากผูบริโภคมีความเชื่อและประเมินแลวพบวาเปนสิ่งที่ดี ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมตางๆ จะเปน
บวก แตหากความเชื่อและประเมินแลววาเปนสิ่งไมดี ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมนั้นก็จะเปนลบ (Ajzen and Fishbien, 1980) 

จากการทบทวนงานวิจัยขางตน ผูวิจัยเห็นวาในปจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชบริการซ้ําของธนาคารนั้นยังนอย
มากนัก จะเห็นไดวาทัศนคติที่มีตอการบริการของธนาคาร คุณภาพในการบริการ ความพึงพอใจในการใหบริการ ลวนแลวแตมี
ความสําคัญกับการใชบริการซ้ําของลูกคาที่มีตอธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่
มีความสัมพันธตอการใชบริการซ้ําของลูกคาที่มีตอธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงธนาคารใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและทําใหผูใชบริการกลับมาใช
บริการซ้ําตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ที่สงผลตอความตั้งใจที่ใชบริการซ้ําของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนติตอการบริการ ที่สงผลตอความตั้งใจท่ีจะใชบริการซํ้าของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชบริการซํ้าของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใหบริการ ที่สงผลตอความตั้งใจที่จะใชบริการซ้ําของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.5 เพื่อศึกษาการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศกึษาวิจยั เรอืง ปัจจยัทีมีความสมัพนัธต์อ่การใชบ้รกิารซาํของลกูคา้ทีมีตอ่ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั 

(มหาชน) จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent   Variables) 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทัศนคติตอการบริการของธนาคาร 
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3.ดานชองทางการใหบริการ
4.ดานการสงเสริมการตลาด
5.ดานบุคลากร
6.ดานลักษณะทางกายภาพ
7.ดานกระบวนการ

คุณภาพการบริการ 
1.ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
2.ดานความเชื่อถือไววางใจ
3.ดานการตอบสนองตอผูบริการ
4.ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ
5.ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ

ความพึงพอใจการใหบริการ 

การกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา 
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4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชการบริการซํ้าของลูกคาที่มาใชบริการซ้ํากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
4.2 อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชการบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการซ้ํากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
4.3 ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชการบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการซ้ํากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
4.4 ทัศนคติตอการบริการของธนาคาร คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการใหบริการ สามารถทํานายพฤติกรรม

การใชบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 แนวคิดคุณภาพในการบริการ โดย Parasuraman, Zeithaml; & Berry. (1986: 57) อธิบายไววา ความพึงพอใจตอ

การบริการเปนผลลัพธที่เกิดจากการที่ลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการที่ลูกคาไดรับเรียกวา "คุณภาพของการบริการที่
ลูกคารับรู" (Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทําการเปรียบเทียบ "บริการที่ไดรับ" (Perceived 
Service) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากท่ีลูกคาไดรับบริการแลว กับความคาดหวังตอการบริการจะไดรับ (Expected Service) การที่
องคกรจะไดรับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการตองมีการบริการอยางคงท่ีอยูในระดับของการรับรูของลูกคาหรือมากกวาความ
คาดหวังของลูกคา โดยปจจัยกําหนคคุณภาพการใหบริการ "SERVQUAL" (Sevice Quality) ลูกคาใชในการประเมินคุณภาพ
การใหบริการ ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน คือ 1) ความไววางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการที่ตรงกับ
สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ มีความถูกตอง เหมาะสม และความสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับมีความ
นาเชื่อถือสามารถไววางใจได 2) ความเช่ือถือและมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะ ความรู ความสามารถ ใน
การใหบริการดวยความสุภาพ มีกิริยาทาทางและมารยาทท่ีดี เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการสามารถที่จะทําให
ผูรับบริการเกิดความไววางใจ และเกิดความมั่นใจวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุด  3) รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฎใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใชในการติดตอสื่อสารใหผูรับบริการได
สัมผัส หรือมีความเปนรูปธรรมสามารถรับรูได เชน เครื่องมืออุปกรณ บุคลาก และการใชสัญลักษณหรือเอกสาร เปนตน 4) 
ความใสใจ (Empathy) คือ การที่สามารถเขาถึงไดโดยสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และ
เขาใจลูกคา 5) ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพรอม และความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที สามารถเขารับบริการไดงาย 

 แนวคิดความพึงพอใจในการบริการ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรูของบุคคลแตละบุคคลวาพอใจ หรือมีความสุขโดยเกิด
จากการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของบุคคลน้ัน ๆ (Lin, Chen & 
Chiu.  2010) ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ เกิดจากความรูสึกความคาดหวังของตัวลูกคาตอบริการหรือผลิตภัณฑ เมื่อ
เปรียบเทียบกับส่ิงที่ลูกคาไดรับ หรือการผลของผลิตภัณฑกับความคาดหมาย กลาวคือ ถาการปฏิบัติงานไมถึงความคาดหมาย
ของลูกคาก็จะทําใหไมพอใจ ถาการปฏิบัติงานเทากับความคาดหมายของลูกคาก็จะพอใจ และถาการปฏิบัติงานสูงเกินกวา
ความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือปติยินดีเปนอยางยิ่ง ลูกคาที่มีความพึงพอใจมักมีแนวโนมที่จะทําการซ้ือซํ้า และกลายเปน
ลูกคาที่ดีมากกวาลูกคาที่มีความไมพอใจ (อดุลย จาตุรงคกุล 2546) 

 แนวคิดทัศนคติโดย Thurstone (1970) อธิบายวา ทัศนคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกหรือ
ลบที่มีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่งซึ่งเปนความรูสึกที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย สอดคลองกับ Ajzen; & 
Fishbein.  (1980) กลาววา ทัศนคติตอพฤติกรรม เปนการประเมินทางบวก-ลบ ของบุคคลตอการกระทํานั้นหรือเปน
ความรูสึกโดยรวมของบุคคลท่ีเปนทางบวก - ลบ หรือสนับสนุน ตอการกระทํานั้น ๆ ทั้งนี้ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) ได
อธิบายการเกิดของทัศนคติ (Source of Attitude) มาจาก 1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) วิธีการหนึ่งที่
เราเรียนรูทัศนคติ คือ การมีประสบการณเฉพาะอยาง กับสิ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคตินั้น 2. การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น 
(Communication from Others) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดขึ้นจากผลที่ไดจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเรียนรูอยางไมเปนทางการจากบุคคลที่อยูใกลชิด 3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) ทัศนคติบางอยาง
ของบุคคลถูกสรางขึ้นจากการเลียนแบบบุคคล 4. องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน ( Institutional Factors) ทัศนคติของ

1682



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

บุคคลเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถาบัน เชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาหรือหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสถาบันเหลานี้ จะเปนท้ัง
แหลงที่มาและสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหบุคคลเกิดทัศนคติบางอยางได 

6. วิธีดําเนินการวิจัย

6.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
ลูกคาที่มาใชบริการธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม อเวนิว  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทําการเลือกขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงเลือกขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  โดยการ
คํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร และกําหนดใหมีขนาดความแปรปรวนสูงสุด คือ p=0.5 และ q=0.5 โดยยอมรับความ
คลาดเคล่ือนในขอบเขตรอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 โดยใชสูตร Cochran ในการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 
(Cochran,1963) ดังนี้ 

โดยใช    n   แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 
z  แทน  ระดับความเชื่อมั่นท่ีผูวิจัยกําหนดไวเทากับ 95% 

 p  แทน โอกาสของกลุมตัวอยางท่ีใชบริการ กําหนดใหเทากับ 0.5 
 q  แทน โอกาสที่จะไมใชบริการซึ่งเทากับ 1-p ในกรณีของกลุมตัวอยาง 
 e  แทน  คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางที่ยอมรับได 

เมื่อนําคาไปแทนคาในสูตรโดยที่ระดับความเชื่อมั่นท่ีกําหนด คือ 95% โดย คา Z = 19.6 และคาความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณการสัดสวนประชากรทั้งหมดที่ยอมรับได คือ 5% โดย คา e=0.05 

แทนคาในสูตร   
= 384.16 

จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางขางตน ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 ราย  ทั้งนี้ เพื่อปองกันความผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามไมถูกตองครบถวน ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไมต่ํากวา 400 คน เพื่อใหผลที่ไดมี
ความแมนยําในการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) คือ เลือกเฉพาะ
กลุมลูกคาที่มาใชบริการธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

6.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสรางเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน 

ไดแก 
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สวนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอการบริการของธนาคาร 
สวนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพในการบริการ 
สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 
สวนที่ 5 แบบสอบถามการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา 

โดยผูวิจัยทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงแลว จํานวน 40 
ชุดไปทําการทดสอบกอนใชจริงกับกลุมตัวอยางและนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยจะตองมีคาไมต่ํากวา 0.70 
ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความเชื่อถือได โดยแบบสอบถามชุดนี้ไดคา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.948 
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6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.3.1.นําแบบสอบถามไปแจกแกลูกคาที่มาใชบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเพชร

เกษม อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 คน โดยแบงระยะเวลาการเก็บขอมูล ในชวง
ตนเดือน กลางเดือน และปลายเดือน เพื่อเปนการกระจายขอมูล 

 6.3.2.นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ และ
ดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนตอไป 

6.4 การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีแนวทางในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหการเปรียบเทียบขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมการใชการบริการซ้ําของลูกคาที่มาใชบริการซ้ําแตกตางกัน 

2. วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติที่มีตอการบริการของธนาคาร คุณภาพในการ
บริการ ความพึงพอใจในการใหบริการ กับการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา 

7.สรุปการวิจัย

7.1 ผูใชบริการที่มเีพศตางกัน มีการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ไมแตกตางกัน 
7.2 ผูใชบริการที่มีระดับอายุแตกตางกัน มีการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ําไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05 
7.3 ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ําไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยทางสถิติ 

0.05 
7.4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา ตัวแปรที่สามารถ

ทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า ไดแก ความพึงพอใจการใหบริการ คุณภาพการบริการและทัศนคติตอการบริการของ
ธนาคาร โดยความพึงพอใจการใหบริการถูกคัดเลือกเขาสมการเปนอับดับแรก สามารถทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า 
ไดรอยละ 28.7 คุณภาพการบริการถูกคัดเลือกเขาสมการเปนอับดับสองสามารถทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ได
เพิ่มขึ้น รอยละ 3.9 และสุดทายคือทัศนคติตอการบริการของธนาคาร สามารถทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า ได
เพิ่มขึ้น รอยละ 4.8 โดยความพึงพอใจการใหบริการ คุณภาพการบริการและทัศนคติตอการบริการของธนาคาร สามารถ
รวมกันทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า ไดรอยละ 33.5 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ที่ปรับแลว เทากับ .285 , .322 และ .330 
ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย เทากับ .2434 ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่สงตอการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ําของลูกคาที่มีตอธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) เพื่อทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า (Y) โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  
ลําดับตัวแปรที่ไดรับคัดเลือก R R2 Adjusted 

R2 
R2 

change 
b Beta t sig 

ความพึงพอใจการใหบริการ .535a .287 .285 .287 .303 .327 4.165 .000 
คุณภาพการบริการ .571b .326 .322 .039 .239 .191 4.793 .000 
ทัศนคติตอการบริการของธนาคาร .579c .335 .330 .048 .171 .141 2.342 .020 
Constant= S.E.= .2434 F=66.448 
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8.อภิปรายผลการวิจัย  
 
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกันมีการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ไม

แตกตางกัน แมวาตามทฤษฎีทั่วไปของเพศชายและเพศหญิงท่ีกลาววาเมื่อเพศแตกตางกันจะมีแนวโนมพฤติกรรมที่แตกตางกัน 
ผูบริโภคที่มีชวงอายุตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยมที่แตกตางกัน  หรือแมวาผูที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโนมที่จะบริโภค
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวา ผูวิจัยคิดวาขึ้นอยูกับการใหบริการของธนาคาร ที่มีการบริการใหแกผูใชบริการตามแนวคิด
ของแม็ก เวบเบอร (Max Weber, 1966) ที่กลาวถึงการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอประชาชนมาก โดยเปน
การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลเปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณ ความชอบพอสนใจเปนพิเศษ ทุกคนตองไดรับการ
ปฏิบัติที่เทาเทียมกัน เมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกันสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี สุขานนทสวัสดิ์ (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมและแนวโนมพฤติกรรมมาใชบริการของลูกคาโรงแรมรอยัลริเวอร ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีผลตอแนวโนมการกลับมาใชบริการของลูกคาโรงแรมรอยัลริเวอรไมแตกตางกัน 
รวมถึงงานวิจัยของวรรณวิภา บัวแยม (2560) ที่ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารอินเดียนโอเวอรชีส สาขากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารอินเดียนโอเวอรซีส 

สวนความพึงพอใจการใหบริการ คุณภาพการบริการและทัศนคติตอการบริการของธนาคาร ที่สามารถรวมกัน
ทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ําไดนั้น หมายถึง ความพึงพอใจการใหบริการ คุณภาพการบริการและทัศนคติตอการ
บริการของธนาคารลวนแตมีความสัมพันธกับการกลับมาใชบริการธนาคาร สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรเพ็ญ กรวิทยาคุณ  
(2555)  ที่ทําการศึกษาภาพลักษณองคกร และคุณภาพการใหบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใชบริการของลูกคาธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานระยะเวลา ดานความถี่ และดานแนวโนม
การใชบริการในอนาคตของลูกคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนคุณภาพการใหบริการโดยรวม มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานระยะเวลา ดานความถี่ 
และดานแนวโนมการใชบริการในอนาคตของลูกคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจัยของนวลอนงค ผานัด  
(2558) ทําการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการใหบริการและคุณคาที่ รับรูที่มีตอความไวเนื้อเชื่อใจความพึง
พอใจ การบอกตอ และการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน ) ผลการศึกษาพบวา คุณคาที่รับรู
มีอิทธิพลทางบวกตอความไวเนื้อเชื่อใจ และมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา ความไวเนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวก
ตอการบอกตอ และมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคาบริษัท รวมท้ังความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางบวกตอ
การบอกตอ และมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคา รวมท้ังธราภรณ เสือสุริย  (2558) ที่ทําการศึกษา
ปจจัยที่อิทธิพลของคุณภาพการใหบริการ ที่มีตอความไววางใจ ความพึงพอใจ การบอกตอ และ การกลับมาใชบริการซ้ําของ
ลูกคาโรงแรมระดับหาดาว ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลทางบวกตอความไววางใจของลูกคาโรงแรม
ระดับหาดาว สวนคุณภาพการใหบริการและความไววางใจ มีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจมี
อิทธิพลทางบวกตอการบอกตอและการกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคา 

 
9.ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 
 9.1.1 จากการศึกษา พบวา ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา ขอมูลที่ไดทําการวิเคราะห 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สงผลตอการกลับมาใชบริการธนาคารซ้ํา ไมแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารควรศึกษาและทําความ
เขาใจวากลุมผูใชบริการและแตละกลุมมีปจจัยอะไรที่แทรกเขามาใหเกิดผลอยางนี้ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติตอผูใชบริการโดย
ธนาคารควรมุงเนนในการสอบถามถึงความสนใจในขอมูลของผูใชบริการ 

 9.1.2 จากการศึกษาผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ของทัศนคติตอการบริการของธนาคาร คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการ
ใหบริการ เปนปจจัยที่สามารถทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรความพึงพอใจการใหบริการ
เปนตัวแปรแรกท่ีสามารถทํานายการกลับมาใชบริการธนาคารซํ้า สามารถนําขอมูลสวนนี้เปนขอมูลที่เสริมใหพนักงานธนาคาร
ไดสอบถามผูใชบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
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9.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
9.2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องนี้ในรูปแบบของการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)   
9.2.2 ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลปริมาณ ผูวิจัยควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหการ

วิจัยสมบูรณมากขึ้น 
9.2.3 ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําเพียงแคสาขาเดียวในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาธนาคารใหดีมากย่ิงขึ้นและเปนแนวปฏิบัติมากขึ้น ผูวิจัยควรทํางานวิจัยลักษณะนี้ในหลายสาขาเพื่อใหความชัดเจนมาก
ขึ้น 
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ในโลกแห่งยุคการเปลยีนแปลง การบรกิารขนส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ไดส้รา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารในการสงัอาหารมากยงิขนึ  มลิเลนเนียล (Millennials) ถอืเป็นกลุ่มลูกคา้ทใีหญ่ทสุีดทใีชบ้รกิารขนส่งอาหาร
น ีซงึในประเทศไทย แอปพลเิคชนั (applications) ในการสงัอาหารไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก และพบว่า แกรบ็ฟู้ด 
(GrabFood) ไดร้บัความชนืชอบสงูสุด แต่อย่างไรกต็าม ขอ้มูลและการศกึษาคน้ควา้ทเีกยีวขอ้งกบัการบรกิารน ีรวมถงึ
ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการบรกิารมอียู่อย่างจํากดั  โดยทวัไป การรบัทราบถงึความคดิเหน็และประสบการณ์ของ
ลูกคา้มคีวามสาํคญัต่อทงัผูใ้หบ้รกิารขนส่งอาหารและเจา้ของรา้นอาหาร ดงันัน งานวจิยันีถูกจดัทาํเพอืศกึษาความพงึ
พอใจของลูกคา้กลุ่มมลิเลนเนียล (millennials) ต่อการใหบ้รกิารของแกรบ็ฟู้ด (GrabFood) ในกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาค้นควา้นีรวมทงัสนิ  คน ผ่านการทําแบบสอบถามออนไลน์และการสมัภาษณ์ จากการศกึษา
คน้คว้าพบว่า ผู้เขา้ร่วมส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของแกร็บฟู้ด (GrabFood) จากหลากหลายปัจจยั อนั
ประกอบไปดว้ย ความถูกต้องแม่นยําของสนิคา้อาหารทถีูกจดัส่ง มารยาทของพนักงานทใีหบ้ริการ ความงา่ยในการใช้
แอปพลเิคชนั และ ค่าบรกิารทสีมเหตุสมผล ตามลําดบั แต่อย่างไรกต็าม  เพอืพฒันาศกัยภาพของการบรกิารและสรา้ง
ประสบการณ์ทดีีในการใช้บรกิารของลูกค้า แกร็บฟู้ด (GrabFood) ควรสร้างความแม่นยําในการแสดงจุดทอียู่ของ
ผูใ้ชบ้รกิารและแสดงภาพประกอบรายการอาหาร รวมทงัปรบัปรุงขอ้มลู (update) เวลาเปิด-ปิด ของรา้นอาหาร 

คาํสาํคญั: การบรกิารขนส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลเิคชนัสงัอาหาร มลิเลนเนียล แกรบ็ฟู้ด ความพงึพอใจ
ของลูกคา้ 
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Abstract 

In this fast-moving world, online food delivery service (OFDS) has become a convenient platform 

since it allows application users to enjoy their food without wasting time on meal sourcing and buying. 

Millennials are considered as the biggest customer group of this service (Nguyen, 2019). In Thailand, the 

applications of ordering food are becoming more popular, and GrabFood is voted to be the most 

preferred brand in the industry (Leesa-Nguansuk, 2019). However, the data related to the OFDS and 

customers’ satisfaction towards the services are limited. Knowing customers’ opinions regarding their 

experiences with the service is essential for both service providers and restaurant owners because it 

would enable them to know where their paths lie ahead. Therefore, this study aimed at investigating 

satisfaction of the millennial customers towards GrabFood in Bangkok. Four hundred and twenty-one 

millennials who experienced GrabFood service in Bangkok participated in this study. A self-administered 

questionnaire was distributed through an online channel, and the interview was conducted. The finding 

showed that a majority of the millennials were satisfied with this service provider. Their satisfying 

experiences were derived from preciseness of delivered food, courtesy of staff, user-friendly application, 

reasonable delivery rates, respectively. However, in order to improve the service performance and 

enhance the customer experience, it is suggested that GrabFood should accurate users’ location on its 

application, illustrate food with photos, and update restaurant service hours. 

Keywords: Online Food Delivery Service, Food Ordering Application, Millennials, GrabFood, Customer 

Satisfaction 
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1. INTRODUCTION

          In the hectic fast-moving world, people are too busy to the point that they do not have 

enough time for anything related to their daily meals. A study has shown that people nowadays are more 

likely to limit their time for meal preparation and consumption in order to use it for other activities (Jabs 

et al., 2007). They, instead, should spend time working or studying. However, in order to generate ideas 

for such activities effectively, one must care about their food consumption as it has been found to have a 

great effect on cognitive performances (Mahoney, Taylor, & Kanarek, 2005).   

          Online food delivery service (OFDS) has become a lifesaver for those who continue with their 

busy routine and enjoy their desired food. According to the study conducted by Sukulrattana (2015), food 

ordering and delivery applications not only resolve the customers’ concern of time but also benefit the 

users in terms of travel costs saving, variety of food and special deals, and easier access to unique local 

restaurants. Nguyen (2019) showed that millennials are the biggest group of food delivery applications’ 

users. In Thailand, the OFDS has been increasingly well-known in recent years. This industry is highly 

competitive as many new service providers keep on entering the market. For example, two Thai 

companies, Get Food and Minor Group Company, expanded their business and stepped into the food 

delivery arena in the early 2019 (Hicks, 2019). In the market, there are several big players such as 

LINEMAN, Foodpanda, EatRanger, and UberEats (Chantapoon, 2016). According to Leesa-Nguansuk (2019), 

GrabFood is considered as the most preferred brand among the food delivery platforms by 54% of Thais. 

However, a few studies regarding the service were conducted, and most of them only focused on factors 

influencing the customers to use the OFDS. Neither an investigation of customers’ satisfaction nor a 

specific topic related to GrabFood was studied. It can be seen that the food delivery service in Thailand 

will grow as Kasikorn Research Center (2019) has shown that the possible growth in 2019 would be 14% 

when compared to the previous year. Therefore, knowing only about the customers before using the 

service is not enough. The information from the customers after using the service such as their satisfaction 

also needs to be investigated in order for the business to grow, develop, and operate efficiently in the 

Thai market. 

          This study aims to explore the millennials’ satisfaction towards GrabFood in Bangkok. 

Understanding the satisfaction of the millennials, the biggest customer group of the service, would be 

beneficial for many stakeholders in this industry in Thailand. GrabFood and other business owners could 

gain benefits from this study. That is, they can know which factors result in users’ satisfaction. 

Additionally, restaurants can also anticipate their direction of partnering with the particular service 

provider. When these businesses adapt and apply the results of the study to their practices, the 

advantages ultimately go to the customers as they would experience the best possible service. The result 

of this study focuses on answering two research questions: (1) what factors influence satisfaction of the 

millennials towards GrabFood? and (2) to what extent are the millennials in Bangkok satisfied with 

GrabFood? 
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2. LITERATURE REVIEW

Numerous studies have focused on the online food delivery service (OFDS). They help increase 

the understanding of OFDS and provide necessary details about the assessment of individuals’ satisfaction 

towards the service. This review of literature is presented in the following sequence: Service Quality 

Model (SERVQUAL), today’s functions of the OFDS, and review of previous studies on customers’ 

motivations towards the OFDS. 

2.1 The Service Quality Model (SERVQUAL) 

In the business world, it is widely known that service quality is related with customer satisfaction 

(Jun & Cai, 2010). Therefore, studies on the service quality of the particular company are crucial. Shahin 

(2006) stated that so far, the only service quality measurement model that has been greatly applied by 

various service organizations is the Service Quality Model (SERVQUAL) which was conceptualized by 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry in 1988. The approach of using this model is by comparing the 

customers’ expectations before and after using the service. According to Parasuraman, Zeithaml, and 

Berry (1988), there are five dimensions that the service providers need to be concerned about: 

1) Tangible – images of the facilities, equipment, personnel and communication,

2) Reliability –ability to carry out the service accurately,

3) Responsiveness –willingness to assist customers promptly,

4) Assurance – how employees demonstrate knowledge and provide customers with trust and

confidence, and 

5) Empathy –attention that a company gives to customers.

Regardless of types of the service, customers use these five dimensions as criteria to evaluate the 

service quality. These dimensions can be used to measure customer satisfaction (Pakurár, Haddad, Nagy, 

Popp, & Oláh, 2019). Many researchers have pointed out the relationship between the service quality 

dimensions and the customer satisfaction. If the company can provide a high level of service quality 

based on the SERVQUAL Model, the customers will also show a high level of satisfaction (Kant & Jaiswal, 

2017; Peng & Moghavvemi, 2015; Shahraki, 2014; Siddiqi, 2011). 

2.2 Today’s Functions of the OFDS 

Lately, many mobile applications of online food ordering have been widely used and rapidly 

expanded. Although there were only few applications of online food ordering and delivery services from 

the very beginning, these applications have been increasingly operated by different service providers in 

numerous locations (Sharma & Waheed, 2018). To understand the processes of these applications, Jacob, 

Sreedharan, and K (2019) explained that the online food ordering application includes four steps: 

choosing a restaurant, placing an order, making a transaction (either online or COD: Cash-on-Delivery), and 

rating a feedback. To illustrate functions of the OFDS in the digital era, Rathore and Chaudhary (2018) 

mentioned that technology has changed the customers’ behaviors when ordering food, shifting from 
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phone-based to online-based ordering via mobile application. In countries where uses of technology are 

promoted, the mobile application will enable their customers to meet their desired needs and wants 

including (1) convenience from ordering through simple steps via mobile devices, and (2) time which 

provides customers with advantages to make an advanced planning and to know delivery period easily.  

2.3 Review of the Previous Studies 

Yeo, Goh, and Rezaei (2017) proposed variables that influence individual experiences, attitudes, 

and behavioral intention towards the OFDS. Interestingly, this study was adopted from two integrative 

sources. First, Anderson and Srinivasan (2003) illustrated a relationship between satisfaction and loyalty 

towards online commerce. The study pointed out that customer experience can affect degrees of 

attitudes and brand loyalty, which finally results in future repurchase. Later, the proposal of Yeo, Goh, 

and Rezaei was combined with the extended model of IT continuance (Bhattacherjee et al., 2008) which 

demonstrates relationships between post-usage experience to attitude, and attitude to behavioral 

intention. To illustrate, Yeo, Goh and Rezaei (2017) concluded six factors considered as the variables 

affecting the consumers’ decisions towards the OFDS including (1) hedonic motivation which relates to 

willingness of customers to experience enjoyment and excitement, (2) prior online purchase experience 

which reveals the first impression from using the service, (3) time-saving orientation which determines 

quick delivery, (4) price-saving orientation which includes three aspects: perceived values, compared 

prices, and provision of discounts, (5) convenience motivation which refers to an effectiveness of the food 

ordering systems, and (6) post-usage usefulness which reflects the benefits that customers gain from using 

the service. Therefore, personal preferences and individual degrees regarding these variables result in 

different attitudes of the customers. 

Based on the review of the studies related to online food ordering and delivery in Bangkok, there 

were two studies conducted to investigate purchasing factors that motivate the use of the OFDS. 

Sakulrattana (2015) investigated customers’ attitudes and motivations towards the use of online food 

delivery through observation, in-depth interview, and questionnaire. The finding showed that important 

factors affecting customers’ decision to use food delivery service primarily are the taste of the food, 

simple ordering process, the freshness of food, worthy food promotion, and a variety of promotions, 

respectively. Besides, Chantapoon (2016) conducted a study to determine the purchasing criteria of 

choosing a particular brand that operated the food delivery service and to investigate the most preferable 

brands among the customers. This study obtained the data through questionnaires and in-depth 

interview. The finding showed the criteria for choosing a particular brand in order of importance: 

preciseness of food ordered, delivery fee, a variety of menus, delivery time, and promotion, respectively. 

The result showed that most of the participants chose LINE MAN with the highest preference compared 

to other service providers. However, after having reviewed this study, one issue was raised. Chantapoon 

(2016) only investigated the usage and preferences towards eight brands of the OFDS: Wongnai, LINE MAN, 

Foodpanda, EatRanger, Pizza Company, KFC, Mc Delivery, and UberEATS. Neither the frequency of use nor 
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preferences towards GrabFood were included. Moreover, no study was conducted to specifically 

investigate customers’ satisfaction and determine the preference of GrabFood service.  

3. RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Participants 

Four hundred twenty-one millennials who were in the age group of 23 - 38 years were randomly 

selected and participated in this study. The participants lived in different regions of Bangkok and had 

experience of using GrabFood.  

3.2 Research Instruments 

In the research, a mixed-method approach was used since the combination of quantitative and 

qualitative methods could allow the researchers to analyze the prospect results thoroughly. In this study, 

online questionnaire and in-depth interview were used to gather information. 

3.2.1 Online questionnaire 

            To gather information regarding the millennials’ satisfaction towards GrabFood, a self-

administered online questionnaire consisting of 27 items on Google Forms was developed and adapted 

from those in Sakulrattana’s (2015) and Sriram’s studies (2016). There were three parts. First, six questions 

accessed the participants’ biodata. Second, fifteen questions measured the participants’ satisfaction 

towards GrabFood in five different aspects based on the SERVQUAL Model, including tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy. The participants used a 5-Likert Scale (1=Strongly Disagree, 5= 

Strongly Agree) to rate the questions. Third, four open-ended questions were used to elicit the 

participants’ overall satisfaction, reasons, and comments.  

3.2.2 Semi-structured interview 

            Four questions were asked to elicit in-depth information about the participants’ 

preference and suggestion for GrabFood. 12 of the 421 participants were randomly selected to participate 

in the semi-structured interview for 10-15 minutes each. The voice, attitude, and atmosphere of all 

interviewees were recorded via a voice recorder and noted with prior consent.  

Prior to the data collection, the questionnaire and interview questions were carefully reviewed 

and validated by an expert in order to enhance the validity of the research instruments. Moreover, the 

researchers implemented the peer evaluation by asking a number of students at Thammasat University to 

complete the questionnaire. As a consequence, the validation and the peer evaluation of the 

questionnaire could enhance the clarity and validity of the instruments.

3.3 Setting  

This study was conducted in Bangkok to determine how the millennials were satisfied with 

GrabFood. In general, Bangkok is divided into three areas: inner city, urban fringe, and suburb 

(Somboonpanyakul, 2014). The samples were collected across these areas. By having gathered 

information from the participants in different areas, geographical biases affecting interpretation of findings 

could be avoided. 
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3.4 Data Collection and Data Analysis 

The data were collected from October to November 2019 (three weeks). The quantitative data 

were entered into a software program, SPSS: Statistical Package for Social Science. The program was 

utilized in order to analyze the raw data regarding the millennials’ satisfaction towards GrabFood into 

percentage, frequency, mean, and standard deviation. Furthermore, the SERVQUAL Model was used as a 

framework to analyze the qualitative data. 

4. RESULTS AND DISCUSSION

The results were respectively organized and discussed in order of the research questions. 

Demographic Characteristics of the Respondents 

Among the 421 respondents, a majority were female (65.8%), and 89.1% were in the age group of 

23-30 years. 53.4% were students; 45.8% had an income of 15,000 Baht or less. 34.6% of respondents 

lived in the urban fringe, 34% in the suburb, and 31.4% in the inner city, respectively. Furthermore, 53.2% 

usually used GrabFood service once a week.  

Research Question 1: What factors influence satisfaction of the millennials towards GrabFood? 

Table 1 Descriptive statistics illustrating GrabFood service performance based on the SERVQUAL Model 

SERVQUAL DIMENSIONS MEAN SD 

Tangible 

1. Attractiveness of application design 3.97 0.71 

2. Friendliness of staff 4.03 0.77 

3. Easiness of application use 4.01 0.80 

Reliability 

4. Correctness of delivered order 4.19 0.71 

5. Low or no mistake the during delivery process 3.47 0.94 

6. Availability of food ordering 3.85 0.93 

Responsiveness 

7. Helpfulness of staff 3.94 0.75 

8. Courteousness of staff 4.04 0.78 

9. Readiness of staff on solving users’ doubts 3.70 0.80 

Assurance 

10. Safety of transaction on application 3.89 0.79 

11. Ability of staff on handling complaints 3.75 0.83 

12. Attention of staff towards problem-solving 3.79 0.78 
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SERVQUAL DIMENSIONS MEAN SD 

Empathy   

13. Understanding of GrabFood on users’ needs 3.95 0.73 

14. Ability of staff  to deliver quickly  4.05 0.74 

15. Attention of staff towards special requests 3.98 0.82 
 

Table 1 shows the average rating of GrabFood service performances in accordance with the 

SERVQUAL Model used to measure satisfaction of the millennial groups in Bangkok. It is obviously seen 

that from the scale of 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree), the average ratings on most aspects were 

greater than 3 with the lowest average rating of 3.47 (SD = .94) on low or no mistake during the delivery 

process under the reliability dimension. However, it is good to note that the average ratings of at least 

one aspect in every dimension, except for assurance, reached 4. Firstly, the average on friendliness of 

staff in the tangible dimension was 4.03 (SD = .77). Secondly, the average of the correctness of the 

delivered order under the reliability dimension was 4.19 (SD = .71). The average rating on the staff’s 

courteousness of the responsiveness dimension is 4.04 (SD = .78). Lastly, the average of the quick delivery 

in the empathy dimension was 4.05 (SD = .74). Obviously, by having considered the ratings from all 

aspects, it clearly illustrates that there were four aspects in order of importance, including correctness of 

delivered order, courteousness of staff, friendliness of staff, and ease of using the application, 

respectively. There is a good possibility that these four aspects are primarily considered as the factors 

influencing the customers to use this service provider, and they are the motivators making customers 

satisfied with GrabFood. These results are partially similar to the findings of the study conducted by 

Chantapoon (2016), which found that preciseness of delivered food is the first criterion for choosing a 

particular service provider among the customers. Moreover, by having considered the results from all 

aspects, there is a high possibility that interactions between staff and customers are also critical for the 

customers to be satisfied with the service. To illustrate, Respondent No.359 and No.421 mentioned their 

reasons for using GrabFood delivery service on the open-ended questions provided in the questionnaire. 
 

“There is hardly any mistake. The menus and prices are shown clearly. There are always 

promotions. The staff provide delivery services with politeness and humility.” (Respondent No. 359)  
 

“The staff are very good and gentle. Even though the orders are complicated, they can offer 

whatever I want to respond to my needs. (Respondent No.421) 
 

Moreover, some of the findings derived from the questionnaires (Table 1) are consistent with 

those from the qualitative data gathered from having interviewed 12 participants. It has been found that 

many interviewees mentioned four thematic qualifications that influenced them to use GrabFood, 

including convenience, delivery rates, a variety of promotions, and utility of its mobile application, 

respectively. According to a study conducted by Sakulrattana (2015), prices of the delivery are still the 
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concern among some customers when they use the online food delivery service. Accordingly, this finding 

probably reflects a degree of price sensitiveness among millennial customers. Yeo, Goh, and Rezaei (2017) 

explained that the three aspects, (1) perceived values, (2) compared prices, and (3) provision of discounts, 

are the considerations to reflect the price-saving orientation among customers of the online food delivery 

service. Thus, there is a possibility that the constant offering of promotions given by GrabFood positively 

influenced the customers’ satisfaction and decision on choosing the brand. To illustrate, Interviewee 04 

referred to different factors motivating them to use GrabFood delivery service: 

“I used to utilize applications operated by other delivery brands, but I didn’t like their interface 

systems. For GrabFood, I’ve found that its interface is much better. I’m impressed that there is a special 

deal per week. It’s such a user-friendly platform that I can access the restaurants’ details without any 

complexity. Some applications require high efforts to find a restaurant. For example, I can’t find the 

restaurant that sells dumpling even though I have searched for it. Another reason is the delivery rates. 

The rates by LINEMAN are very expensive, and it includes unclear ways of calculating the fee. 

GrabFood’s rates are much cheaper. I would say that I will not switch to use other brands.”    

(Interviewee 04) 

Regarding the utility of its application, it is almost certain that GrabFood effectively designs and 

implements four steps of the OFDS’s application explained by Jacob, Sreedharan, and K (2019), including 

choosing a restaurant, placing an order, making a transaction (either online or COD: Cash-on-Delivery), and 

rating a feedback. Therefore, all of these can positively influence the participants’ satisfaction. 

Research Question 2: To what extent are the millennials in Bangkok satisfied with GrabFood? 

Table 2 Millennials’ overall satisfaction towards GrabFood 

LEVEL OF SATISFACTION NUMBER OF PARTICIPANTS PERCENTAGE 

Strongly satisfied 88 20.9 

Satisfied 257 61 

Neutral 74 17.6 

Unsatisfied - - 

Strongly unsatisfied - - 

Table 3 Millennials’ opinion about GrabFood performance compared to the expectation before using the 

application 

EVALUATION NUMBER OF PARTICIPANTS PERCENTAGE 

Better than expectation 130 30.9 

As good as expectation 281 66.7 

Worse than expectation 10 2.4 

1695



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

Tables 2 and 3 summarize the millennials’ satisfaction with GrabFood. As can be seen, a majority 

of the participants said that they were satisfied with this service provider. The levels of satisfaction varied 

from neutral to strongly satisfied. Obviously, 61% were satisfied, and 20.9% were strongly satisfied with 

GrabFood.  Moreover, 66.7% thought that GrabFood was as good as what they expected, and 30.9% 

believed that the service performance was better than their expectation. An implication drawn from 

Tables 2 and 3 is supported by the previous study which indicates that customer satisfaction occurs when 

products or service performances can match or exceed expectations which customers have before 

experiencing products or services (Rahman M. & P.K., 2016). Therefore, it is almost certain that GrabFood 

actually provides excellent service performances which finally results in the millennial customers’ 

satisfaction. Moreover, Yeo, Goh, and Rezaei (2017) concluded the first impression of service is one of the 

important variables influencing the customers’ decisions to use the online food delivery service. To 

illustrate, Respondents No. 74 and No.103 commented on their actual experiences from using GrabFood 

compared with their prior expectation. 

“I expected that GrabFood Staff could get the right order and deliver it at the right time. The 

service performance really meets my expectation.” (Respondent No.74) 

“I thought that the processes are complicated. But, when I used it, it’s much easier than what I 

expected.” (Respondent No.103) 

Apart from the satisfaction that the millennials have experienced GrabFood, this study also 

investigated the millennials’ intention to continuously use GrabFood and to encourage others to use this 

service.  

Table 4  Millennials’ possibility to recommend GrabFood to others 

POSSIBILITY TO RECOMMEND NUMBER OF PARTICIPANTS PERCENTAGE 

Recommend 354 84.1 

Maybe 53 12.6 

Not Recommend 14 3.3 

Table 4 demonstrates the possibility that the millennials would recommend the food delivery 

service operated by GrabFood to others. As can be seen, the majority of the participants would 

recommend GrabFood to others (84.1%). There is a high possibility that the millennials trusted the service 

performance of GrabFood so that they wanted others to use the service. It is certain that these 

respondents intended to continue using the service. Moreover, in order to share their experiences, the 

millennials had the confidence to consider GrabFood as a recommended service provider, and they were 

confident that others would be satisfied with GrabFood, too. Moreover, the analysis of the interview 

revealed that 100 percent of the interviewees reported their intention to continuously use GrabFood. 
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Interestingly, a majority of them mentioned three reasons to support their decisions.  Those were 

convenience, user-friendly application, and reasonable delivery rates. It is certain that these three aspects 

were considered as the significant factors resulting in the millennials’ satisfaction. To illustrate, 

Interviewee 12 explained reasons to continuously use GrabFood delivery service.  

“I would use the service again because it’s extremely convenient. The promotions are provided, 

and the application includes a mode telling the nearby restaurant. Everything is in just one application. 

It provides not only a food delivery service but also the taxi service.” (Interviewee 12)  

5. IMPLICATIONS

In this study, the findings obviously illustrate various factors that make GrabFood become the 

satisfying service provider of online food delivery in Bangkok. The results can be beneficially adapted to 

their business practices for best serving their customers and promoting the most satisfying experience for 

their customers. The results of the study can significantly help GrabFood focus on their strengths. First, in 

terms of delivery service performed by the staff, GrabFood needs to maintain its standards regarding 

accuracy of delivery, courtesy of the staff, and quick delivery. Second, user-friendly mobile application is 

important to the food service.  GrabFood has successfully promoted the mobile application and has best 

served their customers’ need. Third is the delivery rates and promotions. Apart from the excellent service 

performance, the continuous provisions of the reasonable rates and attractive promotions can be 

marketing incentives to augment the millennials’ satisfaction, and they will finally be the competitive 

advantages of the brand compared with other competitors.  

Suggestions for Service Improvement 

Apart from the factors that motivate customers to use GrabFood, the study also revealed three 

areas on which GrabFood should focus in order to improve their service.  

1. GrabFood should accurately locate users’ position on its application.

Inaccurate marking of customers’ location on the application causes the delivery staff to drive to the 

wrong location, leading to customers’ dissatisfaction of the service.  GrabFood should ensure the 

accuracy of marking the customer’s location on the application. This will later notify riding routes to the 

delivery staff and help them deliver the order to the right customer at the right place and at the right 

time.  

2. GrabFood should illustrate food offered by each restaurant on the menu.

Zhu, Jiang, Dou, and Liang (2019) found that illustration of food is an important marketing tool for 

restaurants to persuade their customers, and the picture can positively affect customers’ experience of 

dining. It is very probable that customers will choose a particular restaurant based on the attractiveness 

of illustrations on the menus. Therefore, the application implemented by GrabFood should include more 

attractive illustrations of food served by a particular restaurant. This additional feature will help users to 

easily decide their preferable menus.  
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3. GrabFood should frequently update the information about service hours of restaurants.

Infrequent updating the information about the operating hours can cause customers to receive 

inaccurate information and lead to order cancellation and customers’ dissatisfaction.  Therefore, updating 

the information about the service hours operated by each restaurant on the application with accuracy 

and precision is very important and significantly affects customers’ experience and satisfaction of the 

service.   

6. SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH

This study only focuses on the group of millennial customers in Bangkok. It is likely that 

customers who live and use GrabFood in different provinces may have different experiences. Hence, 

there is a need for further investigation of customers’ satisfaction in other domestic areas where 

GrabFood also operates such as Chiang Mai, Pattaya, and Phuket. 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเช่ือม่ันในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของลูกคา 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)  

นันทภัค แตรุงเรือง1* และ สันติธร ภูริภักดี1 

1คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*Nantapak.taerungreaung@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่มีความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) 
2) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) และ 3) เพื่อศึกษา
ปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณที่มีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 405 คนท่ีเปนลูกคาท่ีใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA) ในประเทศไทย วิเคราะหขอมูลดวยความถี ่รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทีเทส เอฟเทส และการวิเคราะหการถอดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาและรายไดมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA) 

(คุณภาพการบริการ) ระดับการศึกษาและสถานภาพมีอิทธิพลตอความเช่ือม่ันในการใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA) (ความ
ไววางใจ) อาชีพมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) (ภาพลักษณองคกร) และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA) แตปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณมีอทิธิพลตอ
ความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) อยางไมมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปสรางนโยบายดาน
การสงเสริมการตลาดควบคูกับการสรางการตลาดเชิงประสบการณสรางการจดจำใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นใน
แอปพลิเคชัน (KMA) 

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน (KMA), สวนประสมทางการตลาด, การตลาดเชิงประสบการณ, ความเชื่อมั่นในการใชบริการ 
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1Faculty of Management Science, Silpakorn University.

*Nantapak.taerungreaung@gmail.com

Abstract 

This objective of this study were 1)  to study demographic characteristics that influences on 

confidence in using application (KMA), 2) to study marketing mix factors that influences on confidence in 

using application (KMA) and 3) to study experiential marketing factors that influences on confidence in 

using application ( KMA)  in Thailand. By using questionnaires to collect dada with 405 sample of 

customers who use the application (KMA) service. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, 

standard deviation and hypothesis test by t-test, f-test and multiple regression. 

The finding showed that education levels and incomes have an influence on the confidence in 

using application ( KMA)  ( service quality) , education levels and status have an influence on the 

confidence in using application (KMA)  ( trust)  and jobs have an influence on the confidence in using 

application (KMA) (corporate image) and study marketing mix factors that influences on confidence in 

using application ( KMA) . But, experiential marketing factors that influences on confidence in using 

application (KMA) not insignificant at 0.05 level. The results of the study can be used to create marketing 

promotion policies along with the creation of experience marketing and customer recognition. To give 

customers confidence in the application (KMA). 

Keywords: Application (KMA), Marketing Mix, Experiential Marketing, Confidence  

1. บทนำ
1.1 ความสำคัญและปญหา 

ในปจจุบัน ไดเขาสูสังคมดิจิตอลที่เทคโนโลยีดิจิตอล ระบบปญญาประดิษฐ (AI : Artificial Intelligence) ไดเขามา
มีบทบาทและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันเปนอยางมาก โดยเฉพาะคนรุนใหม รวมไปถึงสถาบันทาง
การเงินที่อยูในยุคดิจิตอลมีบริการรูปแบบออนไลน ในลักษณะของการเปนธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส เชน ธนาคารทาง
อินเทอรเน็ต (Internet Banking) และธนาคารทางอุปกรณ เคลื่อนที่  (Mobile Application) ซึ่งจะชวยทำใหสามารถ
ประหยัดเวลามาก สามารถทำธุรกรรมออนไลนไดตลอดเวลผานสมารทโฟน ซึ่งแอปพลิเคชันของทางธนาคารยังไมเกิดการ
ยอมรับในวงกวาง เนื่องจากเปนเรื่องใหม และมีขอจำกัดที่ตองเช่ือมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม จาก
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การศึกษาที่ผานมาไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณที่มีตอความเช่ือมั่นใน
บริบทของการบริการรูปแบบตางๆ (ชัชชพันธ เล็กเจริญ, 2559; มะลิวัลย แสงสวัสดิ์, 2556; สุรียพร เหมืองหลิ่ง, 2558) ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำปจจัยดังกลาวมาศึกษาอิทธิพลท่ีมีตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน KMA ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อหาอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอความนาเชือ่ถือในการทำธุรกรรมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

   

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่มีความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของลูกคาธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จำกัด (มหาชน)  
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเค

ชัน (KMA) ของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณที่มีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของ

ลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได อาชีพ มีอิทธิพลตอความ

เชือ่มัน่ในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ที่ประกอบดวยคุณภาพการบริการ ความไววางใจ และภาพลักษณองคกร 
 2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการ
สงเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) ที่ประกอบดวยคุณภาพการบริการ ความ
ไววางใจ และภาพลักษณองคกร  
 3. ปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณ (Experiential Marketing) ไดแก ประสบการณดานประสาทสัมผัส 
ประสบการณดานความรูสึก ประสบการณดานความคิด ประสบการณดานการกระทำ ประสบการณดานการเช่ือมโยงมี
อิทธิพลตอความเชื่อม่ันในการใชKMA ที่ประกอบดวยคุณภาพการบริการ ความไววางใจ และภาพลักษณองคกร 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
สวนประสมทางการตลาดนัน้ Kotler and Keller (2012) ไดใหควายหมายวา องคประกอบสำคัญในการดำเนินการ

ทางดานการตลาด เปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได โดยจำเปนตองมีสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อใชในการวางกล
ยุทธทางการตลาด แบงเปน 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

การตลาดเชิงประสบการณ (Experiential Marketing) หมายถึง กลยุทธการตลาดท่ีมีความแตกตางจากตลาดแบบ
ดั้งเดิมซ่ึงมุงเนนที่คุณลักษณะและประโยชนของการใชงานสินคามาเปนกลยุทธที่เสริมสรางประสบการณ แกผูใชบริการ ทั้ง
ประสบการณทางกายภาพ และประสบการณทางดานจิตใจ แนวคิดนี้เชื่อวา การตลาดเชิง ประสบการณไมไดเพียงแตจะเนนที่
ลักษณะและประโยชนของสินคาเทานัน้ แตยังเปนการเชื่อมโยงเอกลักษณและความสนใจจากประสบการณของผูใชบริการแต
ละคน (Kotler & Keller, 2012) ซึ่งจะทำใหผูใชบริการรูสึกผูกพันธ และสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑหรือการบริการจนยากที่
จะลอกเลียนแบบได (Schmitt, 1999) 

ความเชื่อมั่นคือความสามารถในการทำใหเกิดความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับผูใชบริการ(Morgan. & Hunt, 1994)ความ
เชื่อม่ันของผูใชบริการจะประเมินคาไดจากความเช่ือมั่นของผูรับบริการจะเกิดเมื่อผูใชบริการไดใชบริการเสร็จสิ้นแลว หาก
ผูใชบริการบรรลุวัตถุประสงคตอบสนองตามท่ีคาดไว ความเช่ือมั่นก็จะเกิดขึ้น และจากการศึกษาท่ีผานมา (ชัชชพันธ เล็ก
เจริญ, 2559; สุรียพร เหมืองหลิ่ง, 2558) พบวาปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตลาดเชิง
ประสบการณสงผลตอความเชื่อมั่น ดังนั้นผูวิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดแสดงตามภาพที่ 1 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจําหนาย
- การสงเสริมทางการตลาด

ปจจัยการตลาดเชิงประสบการณ
- ประสาทสัมผัส
- ความรูสึก
- ความคิด
- การกระทํา
- การเชื่อมโยง

ความเชื่อมั่นในการใชบริการแอป
พลิเคชัน (KMA)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

3. วิธดีำเนินการวิจัย

3.1กลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 
กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งน้ี เปนลูกคาที่ใชแอปพลิเคชัน (KMA) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

โดยไมไดกำหนดพ้ืนที่ที่จะเก็บขอมูล การเก็บขอมูลใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการสุม
ตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability sampling) เพื่อความรวดเร็วในการเก็บโดยไมไดกำหนดเกณฑของกลุม
ตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน และไดรับความรวมมือกับเพื่อนรวมงานตางสาขาชวยกระจายขอมูล 
จากนั้นผูวิจัยทำการตัดขอมูลที่ผิดปกติออกไปจำนวน 45 ชุดจนเหลือขอมูลที่สมบูรณจำนวน 405 ชุด คิดเปนรอยละ 90 

3.2 เคร่ืองมือ 
การศึกษาในครั้งนีใ้ชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทดสอบ โดนสวนแรกเปนการเก็บขอมูลดานประชากรศาสตร

โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได และอาชีพ 
สวนที่ 2-4 เปนแบบมาตรสวน 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่งระดับ 1 หมายถึง เชื่อมั่นต่ำสุด และ 5 หมายถึง เชื่อม่ันสูงสุด โดย
สวนที่ 2 เปนคำถามดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริม
การตลาด มีคำถามรวม 14 ขอ ประยุกตมาจาก สุรียพร เหมืองหลิ่ง (2558) สวนที่ 3 เปนคำถามดานการตลาดเชิง
ประสบการณประกอบดวยประสบการณ 5 ดาน ไดแก ประสาทสัมผัส ดานความรูสึก ดานความคิด ดานการกระทำ และดาน
การณดานการเช่ือมโยง มีคำถาม 20 ขอ ประยุกตมาจาก ชัชชพันธ เล็กเจริญ (2559) และสวนที่ 4 เปนคำถามดานความ
เชื่อม่ันของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA) ประกอบดวยคุณภาพการบริการ ความไววางใจ และภาพลักษณองคกร 
มีคำถาม 9 ขอ ประยุกตมาจาก มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2556) 

3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เนื่องจากแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประยุกตดานบริบทจากงานวิจัยอื่น จึงไดทำการตรวจสอบ (IOC) โดย

ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงหาของคำถามและแบบวัด โดยผลตรวจสอบอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
หลังจากน้ันนำไปทดลองใช (Pilot Test) กับ ผูใชงานที่ไมใชกลุมตัวอยางของการศึกษานี ้แลวนำมาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น 
(Cronbach’s Alpha) พบวาสวนประสมทางการตลาด การตลาดเชิงประสบการณ และความเช่ือมั่น มีคาความเช่ือมั่น 0.938 
0.963 และ 0.933 ตามลำดับ ซึ่งควรมีคามากกวา 0.7 ข้ึนไป (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 
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หลังจากเก็บขอมูลจนครบเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทดสอบหาคาความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง (Kaiser-Meyor-Olkin: 
KMO) ได 0.971 แปลผลไดวากลุมตัวอยางมีความเหมาะสมในระดับสูง ตามเกณฑควรมากกวา 0.5 (Yong & Pearce, 2013) 
ผลการทดสอบหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรโดยรวม (Bartlett Test of Sphericity) พบวามีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบหาคาความสัมพันธ (r) ดวยการทดสอบเพียรสันพบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูในระดับปานกลาง (Mukaka, 

2012) ซึ่งมั่นใจวาจะไมเกิดปญหาตัวแปรมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีใชสถิติเชิงพรรณนาโดยใชความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหขอมูล

ดานประชากรศาสตร ใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับวิเคราะหระดับความเช่ือมั่นของผูตอบ
แบบสอบถาม และการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบสถิติทีและเอฟ (t-Test & F-Test) และการวิเคราะหการถดถอย
พหคุูณ (Multiple Regression) 

4. ผลการวิจัย

4.1 ขอมูลดานประชากรศาสตรและระดับความเชื่อมั่น 
ขอมูลดานประชากรศาสตรสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 252 คน (62.2%) มีอายุ 31-40 ป จำนวน 196 คน 

(48.4%) มีสถานภาพโสด จำนวน 242 คน (59.8%) การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 256 คน (63.2%) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
อยูระหวาง 20,001-30,000 บาท จำนวน 120 คน (29.6%) คน และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจำนวน 211 คน (52.1%) 
ตารางที่ 1 แสดงรับความเชื่อม่ันของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอ ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 
1 ดานผลิตภณัฑ 4.06 0.703 มาก 
2 ดานราคา 3.83 0.824 มาก 

3 ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.15 0.736 มาก 

4 ดานการสงเสริมทางการตลาด 3.94 0.791 มาก 
ภาพรวมของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 3.99 0.763 มาก 
1 ประสบการณดานประสาทสัมผัส 3.95 0.764 มาก 
2 ประสบการณดานความรูสึก 3.94 0.769 มาก 
3 ประสบการณดานความคิด 3.74 0.840 มาก 
4 ประสบการณดานการกระทำ 3.92 0.831 มาก 
5 ประสบการณดานการเช่ือมโยง 3.78 0.835 มาก 
ภาพรวมของปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณ 3.86 0.807 มาก 
1 คุณภาพการบริการ 3.98 0.817 มาก 
2 ความไววางใจ 3.91 0.790 มาก 
3 ภาพลักษณองคกร 4.09 0.733 มาก 
ภาพรวมของความเชื่อมั่นในการใชบริการ 3.99 0.780 มาก
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ผูวิจัยใชคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความเชื่อมั่นของผูตอบแบบสอบถาม พบวาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทุกดานมีคาเฉลีย่อยูในระดับสูง ปจจยัดานการตลาดเชิงประสบการณทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง และความเช่ือมั่นในการใชบริการทุกดานมีคาเฉลีย่อยูในระดับสูง แสดงคาตามตารางที่ 1 

4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวาสถานภาพมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นดานความไววางใจ ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอ

ความเชื่อม่ันทุกๆดาน และอาชีพมีอิทธิพลตอความเชื่อม่ันดานคุณภาพการบริการ แสดงตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางประชากรศาสตรและความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) 

ประชากรศาสตร 
ความเชื่อมั่นในการใชแอปพลิเคชัน (KMA) 

คุณภาพการบริการ ความไววางใจ ภาพลักษณองคกร 
t/F p t/F p t/F p 

เพศ -1.250 0.212 -0.858 0.391 -0.744 0.457 
อาย ุ 1.573 0.181 1.496 0.203 1.488 0.205 
สภานภาพ 0..677 0.509 4.463 0.012** 0.764 0.467 
ระดับการศึกษา 4.706 0.010** 4.193 0.017** 3.088 0.047** 
รายได 0.659 0.655 1.042 0.393 0.626 0.680 
อาชีพ 2.030 0.042** 1.350 0.217 1.470 0.166 
**p < 0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางตลาดทุกๆดานมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นใจการใชบริการแอป
พลิเคชัน (KMA) โดยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมทางการตลาดดดวยคา (β) = 0.398 0.084 

0.256 และ 0.152 ที่สงผลและอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริการได 62.2%  (β) = 0.309 0.173 0.196 และ 
0.236 ที่สงผลและอธิบายความแปรปรวนของความไววางใจได 62.2% และ (β) = 0.285 0.168 0.153 และ 0.236 ท่ีสงผล
และอธิบายความแปรปรวนของภาพลักษณองคกรได 52.6% ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการแอป
พลิเคชันKMA 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ความเชื่อมัน่ในการใชบริการแอปพลิเคชันKMA 

คุณภาพการบริการ ความไววางใจ ภาพลักษณองคกร 
β p β p β p 

ผลิตภณัฑ 0.398** 0.000 0.309** 0.000 0.285** 0.000 

ราคา 0.084** 0.041 0.173** 0.000 0.168** 0.000 

ชองทางการจัดจำหนาย 0.256** 0.000 0.196** 0.000 0.153** 0.000 

การสงเสริมทางการตลาด 0.152** 0.001 0.236** 0.000 0.236** 0.000 

** p < 0.05  R2= 0.622, R2= 0.622, R2= 0.526 
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การทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวาปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นใจการใชบริการแอป
พลิเคชัน (KMA) โดยประสาทสัมผัส ความรูสึก และการกระทำดวยคา (β) = 0.317 0.322 และ 0.266 ที่สงผลและอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพการบริการได 71.3%  ความรูสึก ความคิด และการเช่ือมโยง (β) = 0.485 0.165 และ 0.135 ที่
สงผลและอธิบายความแปรปรวนของความไววางใจได 68.5% และประสาทสัมผัส ความรูสึก และการกระทำ (β) = 0.232 

0.358 และ 0.150 ที่สงผลและอธิบายความแปรปรวนของภาพลักษณองคกรได 59.9% ตามตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ
แอปพลิเคชันKMA 

 
ปจจัยดานการตลาดเชิง

ประสบการณ 

 ความเชื่อมั่นในการใชบริการแอปพลิเคชันKMA 
คุณภาพการบริการ ความไววางใจ ภาพลักษณองคกร 
β p β p β p 

ประสาทสัมผัส 0.317** 0.000 0.102 0.055 0.232** 0.000 

ความรูสึก 0.322** 0.000 0.485** 0.000 0.358** 0.000 

ความคิด 0.023 0.642 0.165** 0.002 0.065 0.269 

การกระทำ 0.266** 0.000 0.015 0.773 0.150** 0.012 

การเช่ือมโยง -0.007 0.888 0.135** 0.010 0.043 0.465 

**p < 0.05  R2= 0.713, R2= 0.685, R2= 0.599 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน แสดงใหเห็นวาในปจจุบัน ผูหญิงวัยทำงานมีความตื่นตัวและใหความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ 

2) ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา ดานผลิตภัณฑสงผลตอความเช่ือมั่นในการใชแอปพลิเคชัน
มากที่สุด เนื่องจากแอปพลิเคชันดังกลาว สามารถชวยใหลูกคาทำธุรกรรมทางการเงินไดอยางรวดเร็ว ลดเวลาเดินทางและ
ประหยัดคาใชจาย สรางความเช่ือมั่นดานคุณภาพการบริการ แอปพลิเคชันยังสามารถขอเครดิตบูโร สมัครสินเช่ือ และจัด
พอรตกองทุนที่เปนจุดเดนของผลิตภัณฑ สรางความไววางใจและภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร นอกจากน้ียังมีสวนลดการใช
แอปพลิเคชันชำระสินคาและบริการอีกดวย  

3) ผลการศึกษาปจจัยการตลาดเชิงประสบการณพบวา การรับรูการตลาดเชิงประสบการณจากความรูสึกสงผลตอ
ความเช่ือมั่นในทุกๆดานมากที่สุด เนื่องจากเปนแอปพลิเคชัน (KMA) เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเงิน เมื่อลูกคาได
ทดลองใชแลวเกิดความสะดวกสบาย แลวประทับใจ ควบคูไปกับดานการกระทำ เมื่อลูกคาไดสัมผัสดวยการใชงานทีส่งผลเปน
รูปธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน โอนเงิน ใชจายสินคาและบริการทำใหเกิดเปนประสบการณเชิงบวก และดาน
ประสาทสัมผัสจากการมองเห็นรูปลักษณที่อธิบายอยางชัดเจนในตัวแอปพลิเคชันเอง และรับรูจากการไดยินคำแนะนำของ
พนักงานของธนาคาร ทำใหเกิดมุมมองท่ีดี แตดานความคิดยังไมตอบสนองมากน้ันเนื่องจากเปนแอปพลิเคชันใหม  และ
รูปแบบการการใชยังอยูในกรอบความคิดที่พนักงานและแอปพลิเคชันที่มีขอบเขตการใชงาน และดานความเช่ือมโยง (อูผล
เจริญ & ประจักษเนตร, 2559) ซึ่งการเช่ือมโยงยังไมสงผลมากนัก สืบเนื่องจากวัฒนธรรมของรุนพอแมยังไมเกิดการยอมรับใน
ดานเทคโนโลยี (เพลินทิพย โกเมศโสภา, 2547) และยังมีความตางกันดานอายุ เชน พอ แมที่เปนคนรุนกอนไมเกิดการยอมรับ
ดานเทคโนโลยีจึงทำใหไมเกิดการเช่ือมโยงทางความคิด ซึ่งตองใชระยะเวลาในการยอมรับ 
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6. ขอเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง โสด อยูในวัยทำงาน ดังนั้น ฝายการตลาดสามารถนำไปสอดแทรก

ผานผลิตภัณฑยอดนิยมที่ผูหญิงใหความนิยม และสงเสริมการขายดวยการเผยแพรทางออนไลน การใหสวนลดเมื่อชำระคา
ผลิตภัณฑผานแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ผลจากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตลาดเชิงประสบการณ 
สามารถเปนแนวทางใหฝายผลิตภัณฑรักษาคุณภาพดานผลิตภัณฑและพัฒนาอยางตอเนื่อง และจัดพนักงานประจำสาขาให
ความรูและคำแนะนำ นอกจากน้ีมุงเนนท่ีการสรางประสบการณความรูสึกท่ีดี เพ่ือใหลูกคาไดสัมผัส และทดลองใชดวยตนเอง 
เมื่อรูคาเกิดความคิดเชิงบวก ยอมจะสงผลใหเกิดความเช่ือมั่นในแอปพลิเคชันของธนาคาร 

2) ถึงแมผลจากการทดสอบจะมีความแปรปรวนที่อธิบายความเ ช่ือมั่นในการใชบริการแอปพลิเคชัน (KMA)ได
คอนขางสูง เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีเปนเรื่องใหม แตผูวิจัยเสนอแนะใหสัมภาษณเชิงกลุม (Focus Group) เพื่อหาตัวแปร
ใหมๆ ที่นาสนใจและมีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นในการเปดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) กรอบแนวคิดที่ศึกษามาจากแนวคิดเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการตลาดเชิงประสบการณ
ควรนำแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989) ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการ
กระทำตามเหตุผล เพื่อทำใหนาสนใจและมีความนาเช่ือถือมากข้ึน 
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การวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคใน
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An Analysis of Freeze-Dried Durian Product Attributes Affecting Consumers’ 
Satisfaction in Bangkok Metropolis 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีศึกษาผูบริโภคทั่วไปที่เคยซื้อและบริโภคผลติภัณฑทุเรียนฟรีซดรายในระดับขายปลีกในกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 ราย มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื ่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เคยซื้อและบริโภคทุเรียน  

ฟรีซดราย 2. เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค โดยหาคุณลักษณะของ

สินคาท่ีผูบริโภคพึงพอใจโดยใชแบบจำลองคาโน (Kano Model) ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 

21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูที่ระหวาง 20,001 – 35,000 บาทตอเดือน 

สถานภาพโสด และในสวนของพฤติกรรมผูบริโภคทุเรียนฟรีซดราย พบวา สวนใหญเปนผูซื้อทุเรียนฟรีซดรายเพื่อรับประทานเอง 

สาเหตุหลักในการเลือกซื้อ เนื่องจากช่ืนชอบทุเรียน โดยคาใชจายในการเลือกซื้อ มากกวา 300 บาทตอครั้ง และสวนมากเลือกซ้ือที่

หางสรรพสินคา สวนการวิเคราะหคุณลักษณะโดยใชแบบจำลองคาโน พบวา คุณลักษณะที่ดึงดูดความพึงพอใจของผูบริโภค คือ 

ระบุสายพันธทุเรียน บรรจุภัณฑผลิตจากวัสดุที่สามารถยอยสลายได สามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ คุณลักษณะที่ทำ

ใหผูบริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้น คือ รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด มีกลิ่นหอมของทุเรียน มีการใหผูบริโภคลองชิมสินคาและมี

สวนลด คุณลักษณะที่ขาดไมได หากไมมีจะทำใหผูบริโภคไมพึงพอใจ คือ มีตราทางเลือกสุขภาพติดหนาบรรจุภัณฑและมีการแสดง

ขอมูลโภชนาการ 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ีทำใหไดขอเสนอแนะวาผูประกอบการธุรกิจทุเรียนฟรีซดรายควรใหความใสใจในดานบรรจุภัณฑ 

รวมถึงการเพ่ิมเติมคุณลกัษณะ เชน  รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด มีกลิ่นหอม มีการจัดโปรโมชั่นตาง ๆ ในการใหผูบริโภคทดลองชิม

สินคา มีการจัดทำสวนลด เพื่อทำใหสินคามีคุณลักษณะที่ผูบริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งจะทำใหผูประกอบสามารถเขามาลงทุนและ

พัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

คำสำคัญ: คุณลักษณะที่เหมาะสม, ทุเรียนฟรซีดราย, แบบจำลองคาโน 
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Abstract 

This research is to study about 400 consumers who have purchased and consumed freeze-dried durian 

products at retail level in Bangkok, Thailand. The research’s objectives are as follows; 1.To study about general 

environment and behaviors of consumers who have purchased and consumed freeze-dried durians. 

2.To analyze of freeze-dried durian product attributes affecting consumer’s satisfaction using Kano Model to

figure out the products’ attributes which consumers are satisfied with. The results showed that the majority of 

consumers are women who are 21-30 years old, have bachelor’s degree, work in private company, have the 

average income of 20,001-35,000 baht per month, and are single. For behaviors of freeze-dried consumers, the 

result showed that they purchased the freeze-dried durians for their own consumption, and the main reason 

of that was due to their favor of durians. They spend more than 300 baht per time on purchasing the durians 

which mostly took place at supermarket. For the analysis of attributes by using Kano model, the results showed 

that the attributes which attracted consumers’ satisfactions were identifying durians’ breeds, biodegradable 

products’ packages, and traceability of an origin of used materials. Attributes which made consumers more 

satisfied were similarity of taste to fresh durians, durians’ scents, free product samples, and products’ 

discounts.  Indispensable attributes which consumers were unsatisfied if products lacked any of them were 

labeling healthy choice on products’ packages, and showing nutrition facts. 

From the result of this research, it is advisable that freeze-dried durian entrepreneurs should pay 

attention to product packages, as well as other values added on products, e.g., similarity of taste to fresh 

durians, pleasant smell, product promotion, free product samples, and product discounts. These attributes 

were tested to assure they could fully meet customer satisfaction. Also, from the results, entrepreneurs could 

invest and develop the products in order to meet customer needs. 

Keywords: Optimal characteristics, Freeze-Dried Durians, Kano Model 
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1. บททำ

ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปเปนอุตสาหกรรมดานผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและมีแนวโนมเติบโตในอนาคต เนื่องดวย

ประเทศไทยเปนประเทศแหงเกษตรกรรม มีรายไดจากการสงออกผลิตผลทางการเกษตร และยังเปนประเทศที่เหมาะแกการทำ

เกษตรกรรมเปนอยางมาก เพราะมีปจจัยมากมายที่เอื้ออำนวยตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม ไมวาจะเปนความอุดมสมบูรณของ

พื้นดิน ความเหมาะสมดานภูมิศาสตร ความรูความสามารถของเกษตรกร ความพรอมของอุตสาหกรรมไทย ความกาวหนาทางการ

วิจัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก และการแปรรูปผลิตภัณฑ ซึ่งในแตละปจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาเปน

จำนวนมาก ในบางปผลผลิตออกมาเกินความตองการของตลาดจึงทำใหสินคาลนตลาด สงผลใหผลไมมีราคาต่ำลงดวย ปญหา

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไมตรงตามฤดูกาลสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรทำใหบริหารจัดการสตอกสินคาไดยาก หรือ

ปญญาที่พบบอยคือ ผลผลิตทางการเกษตรนั้นยากในการเก็บรักษา ซึ่งแนวทางในการแกไขปญญาเหลานั้น ดวยแนวคิดแบบ

พื้นบานที่ไมซับซอนในการแปรรูปเพื่อการถนอนอาหาร เชน ดอง กวน ฉาบ อบ ทอด ตากแหง แชอิ่ม ทำใหสามารถยืดอายุการ

บริโภคผัก ผลไม ไดยาวนานย่ิงขึ้น อีกท้ังยังสามารถสรางรายไดกับผลิตภัณฑใหมๆ ไดอีกดวย   

การแปรรูปสินคาเกษตรมีความสำคัญมากข้ึน จากในอดีตที่ผูประกอบการตองการบรรเทาปญหา ราคาตกต่ำและผลผลิต

เนาเสียในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสูตลาดจำนวนมาก มาสูการสรางมูลคาเพิ่ม และสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ

เพื่อตอบสนองความตองการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังตอบสนอง พฤติกรรมการบริโภคสมัยใหมที่ตองการ

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมาชวยอำนวยความสะดวกในการรับประทาน และรองรับวิถีชีวิตอันเรงรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัว

ตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จากสถานการณขางตน ที่คาดวาจะยังคงดำเนินตอไปจึงเปนโอกาสใหผูประกอบการผลิต

สินคาเกษตรโดยเฉพาะSMEs หันมาใหความสำคัญ และหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑมากขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนรายไดและสามารถเขาไป

แขงขันในตลาดได (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปชนิดขนมขบเคี้ยวดวยเทคโนโลยีฟรซีดรายเปนอีกหนึ่งกระบวนการแปรรูปอาหารที่นาสนใจในการ

ลงทุน เนื่องจากใชเทคโนโลยีการทำแหงเยือกแข็งแบบสูญญากาศ โดยการทำแหง (dehydration) ดวยการแชเยือกแข็ง (freezing) 

ทำใหน้ำเปลี่ยนสถานะเปนผลึกน้ำแข็งกอน แลวจึงลดความดันเพื่อใหผลึกน้ำแข็งระเหิด (sublimation) เปนไอ ดวยการลดความ

ดันใหต่ำกวาบรรยากาศปกติ ขณะควบคุมใหอุณหภูมิต่ำ เพื่อชวยรักษาคุณภาพของผลไม ทั้งดานกลิ่น สี รสชาติไดดีกวาวิธีการ

อื่นๆ โดยคุณภาพของผลไมจะใกลเคียงกับคุณภาพธรรมชาติเดิมของผลไม ปริมาณแคลอรี่ต่ำ คุณคาวิตามินไมสูญหาย และ

สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนาน ดวยเหตุนี้จึงมีผูประกอบการนำทุเรียนมาแปรรูป เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

ใหสามารถบริโภคไดอยางตอเนื่อง และยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับทุเรียนไดเปนอยางดี รวมถึงกระแสความนิยมของผูคนที่ช่ืนชอบ

อาหาร และใสใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน ทำใหผูบริโภคหันมาสนใจทุเรียนแปรรูปเพิ่มขึ้นดวย โดยเฉพาะกลุมผูรักษาสุขภาพท่ีกำลังจะ

มีแนวโนมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผูบริโภคกลุมนี้เนนคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย จึงหันมาใสใจกับสุขภาพมากขึ้น โดย

การหันมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร อาหารที่มีประโยชนตอรางกายและลดการบริโภคอาหารที่บ่ันทอนสุขภาพ 

จากการกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ควรพัฒนาการมาแปรรูปทุเรียนชนิดขนมขบเคี้ยวดวยเทคโนโลยีใหมๆ เชน

เทคโนโลยีการฟรีซดราย ที่กำลังไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และยังมีชองวางทางธุรกิจที่ผูประกอบการท้ังหลายระดับสามารถเขา
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มาลงทุน ดังนั้นผูประกอบการจึงจำเปนตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายใหชัดเจน เพื่อคิดคน

กลยุทธ และพัฒนาผลิตภัณฑอยางเหมาะสม ทำใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด รวมทั้งยังตอง

คอยพัฒนาผลิตภัณฑอยูเรื่อยๆ เพื่อใหทันตอกระแสความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน และเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจของ

ผูประกอบการใหผูบริโภครายใหมเปดรับผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพมากขึ้น และแยงชิงสวนแบง

ทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เคยซือ้และบรโิภคทุเรียนฟรีซดราย 

2.2 เพื่อวิเคราะหคณุลักษณะของผลิตภณัฑทุเรยีนฟรีซดรายที่มผีลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำของผูบริโภค กลุมบุคคลหรือครัวเรือน ในการเลือกซื้อสินคาและบริการขั้น

สุดทายเพื่อกินเพื่อใชเพื่อบริโภคสวนตัว หรือเพื่อกินหรือใชภายในครัวเพื่อใหไดรับความพึงพอใจของตัวผูบริโภค เรียกวา ตลาด

ผูบริโภค ผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะประชาชนอยูหลายประเด็น เชน อายุ รายได การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน 

ทำใหพฤติกรรมการกินการใช การซื้อ และความรูสึกสำนึกคิดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป  (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2541) 

แนวคิดการวิเคราะหตามแบบจำลองคาโน เปนโมเดลท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคากับปริมาณ

การตอบสนองทางคุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถบอกคุณลักษณะตางๆ ของสินคาหรือบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่

มีผลตอผลิตภัณฑ โดยนำมาประยุกตใชรวมกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด เพื่อทำการวิเคราะหคุณลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑที่มีผลตอความพึง

พอใจของลูกคา (วิบูลย พงศพรทรัพย,2562 อางใน รัชนี ตรีเลิศลัญจกร, 2562: 2) 

ผูวิจัยไดนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาการวิจัย เรื่อง การ

วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อใหทราบถึง

ขอมูลสภาพทั่วไปและพฤติกรรมของผูบรโิภคท่ีเคยซื้อและบรโิภคทุเรียนฟรซีดราย และสามารถวิเคราะหคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ

ทุเรียนฟรีซดรายท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

4. กรอบแนวคิด

จากการที่ไดทำการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย

ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของในขางตน ไดนำปจจัยที่เกี่ยวของและทฤษฎีมาสรุปและสรางเปน

กรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อนำมาเปนแนวทางในการทำวิจัยเรื่องการวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผล

ตอความพึงพอใจของผูบริโภค ดังแผนภาพนี้ 
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5. วิธกีารดำเนินการวิจัย

ภาพท่ี 1 แผนผังกรอบแนวความคิด 

สถานการณตลาด 

ผลิตภณัฑทุเรยีนฟรีซดราย ยังมีการแขงขันไมสูง 

เนื่องจากใชเทคโนโลยีใหม ตองใชเงินลงทุนสูง และมี

คูแขงนอยราย 

คณุลกัษณะของทเุรียนฟรีซดรายสาํหรบัผูบ้รโิภคควรมีลกัษณะอยา่งไร

ศึกษาขอมูลสภาพท่ัวไปและ

พฤติกรรมของผูบริโภค 

การพรรณนา

-สภาพเศรษฐกจิ สงัคม

-พฤตกิรรมการเลือกซอืและบรโิภค

ขอมูลทุติยภมู ิ

จากการคนควาหนังสือ งานวิจัย 

ขอมูลปฐมภมู ิ

จากการสมัภาษณผูบริโภค 

วิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภณัฑ

ทุเรียนฟรีซดรายทีม่ีผลตอความพงึ

พอใจของผูบริโภค

ใชเครื่องมือวิเคราะหคาโน  

(Kano Model) 

ผลทไีดน้าํไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑเ์พือใหไ้ดค้ณุลกัษณะทผีูบ้รโิภคพึงพอใจและเป็นประโยชน์
ต่อผูป้ระกอบการทุเรียนฟรีซดรายใหสามารถเขามาลงทุนและพัฒนาผลติภณัฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภค

ขอมูลปฐมภมู ิ

จากการสมัภาษณผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบรโิภค 

ปจจุบันมีแนวโนมผูบรโิภคที่ใสใจในสุขภาพมากข้ึน โดยจะ

เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย โดยเนนคุณคา

ของสารอาหารและคุณภาพของอาหาร 
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5. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิเคราะหตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเคยบรโิภคทุเรียนฟรีซดรายโดย

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามในสวนขอมูลทั่วไปของผูบริโภค ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน โรคประจำตัว และในสวนของขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายประกอบไป

ดวย สาเหตุที่เลือกทานทุเรียนฟรีซดราย ความถี่ในการบริโภคทุเรียนฟรีซดราย คาใชจายในการเลือกซื้อทุเรียนฟรีซดรายตอ

สัปดาห และสถานท่ีที่เลือกซื้อทุเรียนฟรีซดราย 

การวเิคราะหตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายท่ีผูบริโภคพึง

พอใจ โดยการศึกษาคุณลักษณะของทุเรียนฟรีซดรายโดยใชเครื่องมือวิเคราะหคาโน (Kano Model) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่มีผล

ตอความพึงพอใจของผูบริโภคในผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย โดยสรางแบบสอบถามที่ใชคำถามดานความตองการของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย ซึ่งแตละคุณลักษณะที่ไดมาจากการสอบถามผูบริโภคจำนวน 30 คน ประกอบกับการตรวจเอกสาร

เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปที่ใชในการศึกษาคุณลักษณะของผลไมฟรีซดราย ซึ่งคำถามที่จะใชถามผูบริโภคในครั้งนี้ประกอบไปดวย 

คำถามเชิงบวกและคำถามเชิงลบ โดยคำถามเชิงบวก คือคำถามท่ีถามความรูสึกของผูบริโภคเม่ือพบคุณลักษณะนั้น และคำถามเชิง

ลบ คือ คำถามท่ีถามความรูสึกเมื่อไมพบคุณลักษณะนั้น ซึ่งคำถามที่ใชในแบบสอบถามประกอบไปดวย 18 คุณลักษณะ  

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแก 

5.1.1 ขอมูลทุติยภูมิ นำมาใชในการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของตลาดทุเรียน ซึ่งจะทำการรวบรวมขอมูลเอกสารทาง

วิชาการที่มีการรวบรวมไวแลว เอกสารงานวิจัยที่ผานมาและจากวารสาร ขาวสารตางๆ รวมทั้งจากหนวยงาน

ภาคราชการตาง ๆที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน 

5.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย ซึ่งไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามจะมีการแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผูบริโภคที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย  

สวนท่ี 2 ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคที่เคยเลือกซื้อผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย  

สวนท่ี 3 คุณลักษณะที่มีผลตอความพึงพอใจในผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายของผูบริโภค 

5.2 ขนาดตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

พื้นที่ที่ใชในการสัมภาษณจะแบงตามการแบงเขตของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยไดแบงเขตทั้ง 50 สำนักเขต

ออกเปน 3 กลุมตามที่ตั้งของพื้นที่ ไดแก เขตชั้นในประกอบดวย 21 เขตปกครอง เขตชั้นกลางประกอบดวย 18 เขตปกครอง เขต

ช้ันนอกประกอบดวย 11 เขตปกครอง โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด  4,393,147 คน 
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สูตร  N=
Z2σ2

E2
(1) 

กรณีไมทราบคา σ2 จะใชความแปรปรวนของตัวอยาง S2  ซึ่งจากการสำรวจรายไดเฉล่ียตอปของผูบริโภคที่เคยซื้อและ

บริโภคทุเรียนฟรีซดรายในเขตกรุงเทพมหานครเบื้องตน (Pilot survey) จำนวน 20 ราย  ผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำสุด 

8,000 บาท และรายไดสูงสุด 120,000 บาท 

โดย  S2=
1

36
(max value - min value)2 (2) 

แทนคา  S2=
1

36
(120,000 - 8,000)2 

คาความแปรปรวนของตัวอยาง  S2 = 348,444,444 

โดยตองการใหรายไดเฉลี่ยตัวอยางแตกตางจากรายไดเฉลี่ยประชากรไมเกิน 2,000 บาท 

แทนคา  N=
(1.96)2(348,444,444)

(2,000)2

N = 335 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ขนาดของกลมุตัวอยางของงานวิจัยท่ีเหมาะสมจากจำนวนประชากร คือ 400 คน  

5.3 การสุมตัวอยาง 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีเขตการปกครองทั้งหมด 50 สำนักงานเขต สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจึงไดทำการจัดแบง

เขตทั้ง 50 สำนักงานเขตออกเปน 3 กลุมตามที่ตั้งของพื้นที่ ดังนี้ (สถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 

2559) 

1. เขตชั้นใน ประกอบดวย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา

สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี หวยขวาง คลองเตย จตุจักร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย

บางกอกใหญ ดินแดง วัฒนา

2. เขตชั้นกลาง ประกอบดวย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะป ลาดพราว บึงกุม บางพลัด

ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎรบูรณะ สวนหลวง บางนา ทุงครุ บางแค วังทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สายไหม

3. เขตชั้นนอก ประกอบดวย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบัง ตลิ่งชัน หนองแขม บางขุน

เทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน ทวีวัฒนา
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การสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Random Sampling) โดยใชสูตรดังนี ้

จำนวนตัวอยางในแตละกลุม = 
จำนวนตัวอยางทั้งหมด x จำนวนประชากรในแตละกลุม

จำนวนประชากรทั้งหมด
(3) 

ตารางที่ 1 การสุมตัวอยางจากประชากรของกรุงเทพมหานคร 

เขตการปกครอง จำนวนประชากร จำนวนตัวอยาง 
เขตชั้นใน 1,035,329 94 

เขตชั้นกลาง 1,764,495 161 

เขตชั้นนอก 1,593,323 145 

รวม 4,393,147 400 

6. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหเรื่อง การวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เคยซื้อและบริโภคทุเรียนฟรีซ  

ดราย และเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

ในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดจัดทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน  

400 คน โดยทำการเก็บขอมูลในป 2562 และนำขอมูลมาประมวลผลดวยเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลไดแก สถิติเชิง

พรรณนา ในรูปของความถี่ คารอยละ เทคนิคคาโน (Kano Model) 

ผลการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปของผูบริโภคที่เลือผลติภัณฑทุเรียนฟรีซดรายและคุณลกัษณะที่เหมาะสมผูบรโิภคใหความ

พึงพอใจ พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยอยูที่ระหวาง 20,001 – 35,000  บาทตอเดือน สถานภาพโสด สวนของพฤติกรรมผูบริโภค

ทุเรียนฟรีซดราย พบวา สวนใหญเปนผูซื้อทุเรียนฟรีซดรายเพ่ือรับประทานเอง สาเหตุหลักในการเลือกซื้อ เนื่องจากช่ืนชอบทุเรียน 

โดยคาใชจายในการเลือกซื้อ มากกวา 300 บาท และสวนมากซื้อที่หางสรรพสินคา 

ในสวนของคุณลักษณะท่ีผูบริโภคพึงพอใจจากเครื่องมือเทคนิคคาโน พบวา คุณลักษณะที่ดึงดูดผูบริโภคสูงสุด 3 อันดับ 

ไดแก  ระบุสายพันธ ุทุเรียน, บรรจุภัณฑผลิตจากวัสดุที ่สามารถยอยสลายได ,สามารถตรวจสอบถึงแหลงที ่มาของวัตถุดิบ  

คุณลักษณะที่ทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 4 อันดับ ไดแก รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด,มีกลิ่นหอมของทุเรียน,มีการให

ผูบริโภคลองชิมสินคาและมีสวนลด คุณลักษณะที่ขาดไมไดในผลิตภัณฑ ไดแก มีตราทางเลือกสุขภาพติดหนาบรรจุภัณฑและมีการ

แสดงขอมูลโภชนาการ 
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ตารางที่ 2 คารอยละของการวิเคราะห Kano’s Model จากจำนวนผูบริโภค 400 คน 

ความตองการที่มีตอผลิตภัณฑ A O M I Q R รวม จำแนก 
1. รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด

2. ระบุสายพันธุทุเรียน

3. มีกลิ่นหอมของทุเรียน

4. เพิ่มวิตามินลงในผลิตภัณฑ

5. บรรจุภณัฑมซีิปล็อค

6. บรรจุภณัฑสามารถมองเห็นสินคาภายใน

7. บรรจุภณัฑผลติจากวัสดุที่สามารถยอยสลายได

8. สามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ

9. มตีราทางเลือกสุขภาพตดิหนาบรรจภุัณฑ

10. มีการแสดงขอมลูโภชนาการ

11. มรีาคาระบบุนบรรจุภณัฑ

12. สามารถหาซื้อไดในรานสะดวกซ้ือ

13. สามารถหาซื้อไดในหางสรรพสินคา

14. มีชองทางการจำหนายผานออนไลน

15. มกีารประชาสมัพันธผานสื่อออนไลน

16. มกีารประชาสมัพันธผานพรีเซ็นเตอร

17. มกีารใหผูบรโิภคลองชิมสินคา

18. มีสวนลด
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19.5 
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หมายเหตุ :  

A (Attractive) คือ คุณลักษณะเมือ่มีอยูในสินคาหรือบริการจะทำใหผูบริโภคเกดิความพึงพอใจ คุณลักษณะนี้อยูนอกเหนือจากสิ่ง

ที่ผูบริโภคคาดหวังวาจะตองมีในสนิคาหรือบริการ ดังนั้นเมื่อสินคาหรือบริการขาดคณุลักษณะดังกลาวไป จึงไมทำใหผูบริโภคเกดิ

ความไมพอใจแตอยางใด 

O (One-dimensional) คือ คุณลกัษณะที่ทำใหผูบริโภคเกิดความพงึพอใจ แตหากขาดคุณลักษณะเหลานี้ไปจะทำใหลูกคาเกิด

ความไมพึงพอใจข้ึนมาได 

M (Must-be) คือ คุณลักษณะท่ีผบูริโภคไมตระหนักถึงความสำคัญเมื่อมีคุณลักษณะนั้นๆ แตเมื่อผลิตภัณฑขาดคุณลักษณะ

เหลานั้นจะทำใหผูบริโภคเกิดความไมพอใจ 

Q (Questionable) คือ คุณลักษณะที่จำเปนตองตระหนักใหมากเพราะอยูในสวนท่ีไมพอใจ 

R (Reverse) คือ คุณลักษณะที่มผีลทำใหผูบริโภคเกดิความไมพอใจ ควรมีการปรับปรุง 

I (Indifferent) คือ คณุลักษณะทีท่ำใหผูบริโภคเกดิความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 

7. ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหเรื ่อง การศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายสำหรับผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเคยซื้อและบริโภคทุเรียนฟรีซดราย

และเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่ผูบริโภคพึงพอใจ โดยผูวิจัยไดนำผลการศึกษามาจัดทำ

เปนขอเสนอแนะ เพื่อใหผูประกอบการทุเรียนฟรีซดรายนำไปใชพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

ซึ่งจากผลคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่ผูบริโภคพึงพอใจ แบงออกเปน 4 ดานตามสวนประสมทาง

การตลาด 4Ps ดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและคุณลักษณะความพึงพอใจผลิตภัณฑทุเรียน

ฟรีซดราย ผูบริโภคใหความสำคัญในดานบรรจุภัณฑมากที่สุด เนื่องจากการท่ีหนาบรรจุภัณฑ มีการระบุสายพันธุทุเรียนท่ีใชในการ

แปรรูป ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสายพันธุทุเรียนท่ีช่ืนชอบได เพราะวาแตละสายพันธุของทุเรียนก็มีรสชาติที่แตกตางกัน อีก

ทั้งปจจุบันผูบริโภคยังใหความสนใจตอบรรจุภณัฑมากขึ้น นอกจากจะมีความตองการความสวยงามภายนอกของตัวบรรจุภัณฑแลว 

ยังตองการบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และหากสามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ ก็จะชวยสรางความมั่นใจใน

สินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคไดรับมากยิ่งข้ึน 

2.  ดานราคา (Price) พบวา ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย โดยราคาเฉลี่ย 236.5 บาทตอครั้ง ดังนั้น

ผูประกอบการจึงควรกำหนดราคาสินคาไมเกินราคาเฉลี่ยการซื้อตอครั้งของผูบริโภค 
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3. ดานสถานที่จัดจำหนาย (Place) จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะความพึงพอใจของผูบริโภค พบวาสถานที่จัด

จำหนายทั้ง รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา และ ชองทางการจำหนายผานออนไลน ไมไดมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ดังนั้น

ผูประกอบการควรมองหาชองทางอื่นในการจัดจำหนายที่นาสนใจเพิ่มเติม 

4. ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) เพื่อพัฒนาการสงเสริมการตลาดในรูปแบบใหม ใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคโดยตรง ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมีการจัดโปรโมช่ันตาง ๆ เชน มีการใหผูบริโภคลองชิมสินคา มีสวนลด 

7.1 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

ศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการสุมสัมภาษณเจาะจงกลุมตัวอยางที่มีการบริโภคผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายเปนประจำ

มากกวา 1 ป เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกในการนำไปใชพัฒนาผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดราย ตลอดจนใชสำหรับทำแผนการตลาดที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
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การศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี  

นัฐกานต ทองสุขมาก1  เติมทรัพย เพชรปอม1  จุฑามาส  ศรีชมภู1*  และชนพงษ อาภรณพิศาล2 

1สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*jsrichompu@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตุประสงค 1) เพื่อศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหน่ึงในจังหวัด
ราชบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งใน
จังหวัดราชบุรี การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือบุคลากรใน
อุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี จำนวน 197 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี LSD ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (S.D.= 0.32) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 (S.D.= 0.31) และการเปรียบเทียบ พบวา เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอายุแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานการคัดเลือก 

คำสำคัญ: การสรรหาบุคลากร  การคัดเลือกบุคลากร อุตสาหกรรมน้ำตาล 
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Abstract 

The purpose of this research were: 1. To study the recruitment and selection of sugar industry in 

Ratchaburi Province 2. To compare the personal factors with the recruitment and selection of sugar 

industry in Ratchaburi Province. This study was a quantitative research. the tools used in this research 

were questionnaires. Quantitative data analysis were used Statistics, frequency, percentage, mean, t-test, 

one-way analysis of variance and least significant difference analysis. The results found that the 

recruitment was at high level. x̄ = 4.27 (S.D.= 0.32), The selection was at high level. x̄ = 4.28 (S.D.= 0.31) 

and the compare results of gender, education level and work experience had difference level of the 

recruitment and selection of personnel with statistically significant at 0.05 and age had difference level 

of the recruitment and selection of personnel with statistically significant at 0.05 except for selection. 

Keywords: Recruitment, Selection, Sugar industry 

1. บทนำ

ประเทศไทย 4.0 วิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อปรับทิศทางในการพัฒนาประเทศใหทันโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีหลักการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม  เพื่อใหประ เทศกาว
ผานกับดักรายไดปานกลาง กลายเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจรปูแบบใหม สรางความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติได  
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจขององคการ Noe, R.A., et al.  (2015)  กลาววา ความทาทายใน
การแขงขันขององคการ 3 ดานคือ ความทาทายตอความย่ังยืน ซึ่งหมายถึงความสามารถขององคการท่ีจะอยูรอดและประสบ
ความสำเร็จในสภาพแวดลอมการแขงขัน ความทาทายตอโลก คือองคการตองเตรียมพรอมตอการแขงขันในระดับสากล และ 
ความทาทายทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหมจะเขามามีบทบาทตอองคการธุรกิ จสงผลใหพนักงานตองทำงานอยาง
ฉลาด และองคการที่ประสบความสำเร็จก็จะตองพบกับความทาทายในการสรางและรักษาคุณคา การจูงใจ การฝกอบรมพัฒนา 
และสรางความผูกพันใหกับพนักงาน ในการบริหารทรัพยากรมนุษย กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เปนกาวแรก
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และกาวสำคัญของการท่ีจะไดคนดีมีความรู ความสามารถมาอยูในองคกร การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปนกิจกรรม
ตอเนื่องจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดำเนินงานและความกาวหนาขององคการในอนาคต  
ถาองคการสรรหาและคัดเลือกคนท่ีมีความรูความสามารถ ทัศนคติ คุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานก็จะสงผลใหองคการ
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสูง ในทางตรงกันขามถาองคการรับคนที่ไมเหมาะสมเขาทำงานโอกาสท่ีองคการจะเกิด
ความลมเหลวในการดำเนินงานยอมจะมีมากเชนกัน (ทวีศักด รูปสิงค, 2562: 222) 

ตลาดแรงงานท้ังในไทยและท่ัวโลกมีแนวโนมเผชิญภาวะขาดแคลน เนื่องจากโครงสรางประชากรหลาย ๆ แหงท่ัวโลก 
กำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ที่จำนวนประชากรผูสูงอายุจะมีมากกวาคนหนุมสาววัยทำงาน บวรนันท ทองกัลยา (2559) กลาววา
การสรรหาบุคลากร ควรใหความสำคัญกับเรื่องของความเหมาะสมดานวัฒนธรรมท่ีเอื้อตอการผลักดันใหองคกรเติบโตเปน
ลำดับแรก และใหน้ำหนักมากกวาเรื่องความสามารถในการทำงานท่ีสามารถฝกฝนและพัฒนาได โดยจะใชรูปแบบเหมาะสม
เพื่อช้ีวัดศักยภาพแตละคน และเปนองคประกอบสำคัญในการผลักดันองคกรไปสู องคการในระดับสากลซึ่ง ประกอบดวย 
ความสามารถในการสรางเครือขายหรือขับเคลื่อนกลยุทธในการทำงาน ใหความสำคัญกับการสรางคน และพัฒนาคน การมี
มุมมองทางดานกลยุทธ และมีความสามารถในการคิดนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนำมาปรับใชในการทำงาน (Transform Process 

Innovation) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหน่ึงในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรรหาและคัดเลือกคนที่
เหมาะสมกับองคการ เพื่อใหองคการเติบโตอยางยั่งยืนในการแขงขันในยุคดิจิทัล 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศกึษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัด

ราชบุรี 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม  

4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร 

1. การสรรหา
- หลักการสรรหา 
- นโยบายการสรรหา 
- แหลงการสรรหา  
2. การคัดเลือก
- หลักการคัดเลือก 
- นโยบายการคัดเลือก 
- กระบวนการคัดเลือก 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. ประสบการณทํางาน
6. ตําแหนงงาน
7. รายไดตอเดือน
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ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 88)  ไดใหความหมายวา การสรรหาบุคคล หมายถึงกระบวนการในการคนหาบุคคล
ที่มีความเหมาะสมกับตำแหนงที่องคการตองการจากแหลงตาง ๆ ใหสนใจเขารวมงานกับองคการ โดยผูมีหนาที่ในการสรรหา
บุคลากรจะตองเขาถึงแหลงที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับงานใหเกิดความสนใจที่จะรวมงานกับ
องคการอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจำกัดของระยะเวลาและคาใชจาย สมคิด บางโม (2556) ไดใหความหมาย การสรรหา 
เริ่มจากการปดประกาศชักชวนใหผูมีคุณสมบัติตามที่ตองการมาสมัครใหมากท่ีสุด ดังน้ันจึงตองมีการโฆษณาจูงใจโดยวิธีการ
ตาง ๆ  นอกจากน้ี ฉัตรวีณา เอื้อแท (2559: 15) ไดใหความหมายของการสรรหาไววา กระบวนการในการแสวงหาบุคคลท่ีมี
ความรู ความสามารถ ทักษะคุณลักษณะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหนงและตรงตามความ
ตองการของหนวยงานที่เปดรับสมัคร Noe, R.A., et al.  (2015) ไดใหความหมายของการสรรหาไววา การสรรหาบุคลากร 
หมายถึง แนวปฏิบัติหรือกิจกรรมขององคการในการกำหนดวัตถุประสงคในการสรรหาและดึงดูดคนที่มีศักยภาพเขามาทำงาน
ในองคการ จึงสรุปการสรรหาบุคลากร (Recruitment) หมายถึง กระบวนการแสวงหาจูงใจ บุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู 
ความสามารถ รวมถึงสมรรถนะที่เหมาะสมตามความตองการขององคกร 

พิภพ สุวรรณรักษ (2546 : 72) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสรรหาบุคลากรไววา การสรรหาเปนกระบวนการท่ี
สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนในองคกรของรัฐหรือองคกรธุรกิจของเอกชนมีลักษณะที่สำคัญ 4 ดาน คือ 
1) หลักความเสมอภาค 2) หลักความสามารถ 3) หลักความม่ันคง และ 4) หลักความเปนกลางทางการเมือง  นอกจากนี้
สุภาพร พิศาลบุตร (2546: 29-30) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรไว ดังนี้วาตามกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานน้ัน จะเกี่ยวเน่ืองกับการวิเคราะหงาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษย สำหรับการคัดเลือก
บุคลากรเขาปฏิบัติงานนี้จะรวมประเด็นหลัก คือ การสรรหาและการคัดเลือก โดยกระบวนการทั้งสองเกี่ยวเน่ืองกัน 
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะหงาน 2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3) 

การสรรหา และ 4) การกลั่นกรองผูสมัครขั้นตน  

4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 88)  ไดใหความหมายวา กระบวนการตอเนื่องจากการสรรหาบุคคลากรที่ใชในการ

ตรวจสอบ การพิจารณา และการตัดสินใจรับบุคคลเขารวมงานกับองคการ การคัดเลือกบุคลากรเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัย
ความรูและศิลปะในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานออกจาผูสมัครทั้งหมด  และ สมคิด บางโม (2556) ไดใหความหมาย
วา การคัดเลือก เปนกระบวนการขั้นตอเน่ืองจากการสรรหามีวัตถุประสงคในการคัดคนดีและเหมาะสมท่ีสุดมาทำงาน 
นอกจากน้ีทวีศักดิ์ รูปสิงห (2562: 239) ไดใหความหมายวา การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกคนเขาทำงาน 
โดยเลือกจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหนงงานมากที่สุด หรือผูที่คาดวาจะทำใหงานขององคการบรรลุตามเปาหมาย 
โดยบุคคลดังกลาวจะตองผานขั้นตอนตาง ๆ เครื่องมือที่ประกอบในการตัดสินเลือกบุคคล นอกจากน้ี Noe, R.A., et al. 

(2015).  ไดใหความหมายวา การคัดเลือก คือกระบวนการท่ีองคการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับบุคคลเขาทำงานในองคการ 
มาตรฐานของกระบวนการคัดเลือกบุคลากรประกอบดวย 5 ดานคือ ความเชื่อถือได ความเที่ยงตรง ความสามารถ ประโยชน 
และถูกตองตามกฎหมาย จากความหมายของการคัดเลือกบุคลากรที่ไดกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การคัดเลือก หมายถึง 
กระบวนการบริหารบุคคลที่ตอเนื่องจากการสรรหา โดยทำการคัดเลือกผูสมัครจำนวนมากใหเหลือเพียงผูที่เหมาะสมท่ีสุดที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีองคกรกำหนด และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 98-102) ไดแบงกระบวนการคัดเลือกบุคคกรเขาทำงาน 
เปน 9 ขั้นตอน ประกอบดวย การเริ่มตนการรับสมัคร การสัมภาษณขั้นตน การกรอกใบสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบ
สัมภาษณ การสอบประวัติ การตรวจสุขภาพ การคัดเลือกขั้นสุดทาย และการรับเขาทำงาน โดยท่ัวไปการคัดเลือกบุคคลากร
ไมจำเปนตองทำตามขั้นกิจกรรมตอนในกระบวนการ ผูมีหนาที่ในการคัดเลือกจะตองทำการพิจารณา ตัดสินใจเลือกใชวิธีการ
และขั้นตอนท่ีเหมาะสมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้ Mondy, R.W. (2008). กลาววา กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
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ประกอบดวย 8 ขั้นตอน คือ การสัมภาษณขั้นตน การสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ การสอบประวัติ  การ
ตัดสินใจเลือก การตรวจสุขภาพ และการตกลงวาจาง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดมีผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไดแก ฉัตรวีณา เอื้อแท (2559) ซึ่งได
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเชิงรุกของภาคราชการกับภาคเอกชน  และ สารีพะห 
แวหามะ (2559) ไดศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขององคกร และนุรไลลา ตือระ และอานีซะห ลาเตะ 
(2559) ไดศึกษาการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเขาทางานบริษัทในกลุมเซ็นทรัลมารเก็ตติ้ง นอกจากนี้ พัชราภา โพธิ์ออง 
(2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital HR) กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรในองคกรธุรกิจคาปลีก  

5. วิธกีารดำเนินงานวิจัย

5.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี จำนวน 385 คน 

(อุตสาหกรรมน้ำตาล จังหวัดราชบุรี, 2562)    และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรในอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดราชบุรี  จำนวน 197 คน โดยการใชการคำนวณกลุมตัวอยางโดยใชวิธีของ Yamane และใชการสุมตัวแบบช้ันภูมิ 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  แบงออกเปน  

4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร พัฒนามาจาก  
ปยาพร หองแซง (2555: 209) อัจฉริยา ช่ืนเจริญวงศ (2555: 119) และพนิดา บุญธรรม (2559: 156) ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานหลักการสรรหา
บุคลากร ดานนโยบายการสรรหาบุคลากร 4 ขอ และดานแหลงการสรรหาบุคลากร สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
คัดเลือกบุคลากร พัฒนามาจาก ปยาพร หองแซง (2555: 210), อัจฉริยา ช่ืนเจริญวงศ (2555: 119) และวิภาพร อุปถัมชาติ 
(2558: 91) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวย 3 ดาน 
ไดแก ดานหลักการคัดเลือกบุคลากร ดานนโยบายการคัดเลือกบุคลากร และดานกระบวนการคัดเลือกบุคลากร และ สวนที ่4  
เปนขอเสนอแนะ มีลกัษณะเปนคำถามปลายเปดที่เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

5.3 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
โดยใหผูเช่ียวชาญดานการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยที่ขอคำถามน้ัน

ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย 2 ใน 3 โดยแบบสอบถามมีประเมินคาความตรงดานเนื้อหาระหวาง 0.67 - 1.00 และนำแบบสอบถามที่
ปรับปรุงและทดลองใช (Pre –Test) กับกลุมไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน และทดสอบความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ไดคาเทากับ 0.99 แสดงวา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนีม้ีความเช่ือมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยใชการวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) การ

วิเคราะหการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน โดยใชการทดสอบแบบ t-test  การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way analysis of variance)  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสิติ จะทำ
การตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

1724



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

6. ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 74.60 มีอายุ 20-30 ป คิดเปนรอย
ละ 64.50  มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.20  สถานภาพการโสด คิดเปนรอยละ 58.90 มี
ประสบการณทำงาน 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 67.50 ตำแหนงเจาหนาที่ฝายผลิต คิดเปนรอยละ 72.10 มีรายไดตอเดือน 
5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.70  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.27 (S.D.= 0.32) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

(S.D.= 0.31) 

ตารางที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรในภาพรวม 

การสรรหาบุคลากร Mean S.D. แปลผล 
หลักการสรรหา 4.29 0.37 มากท่ีสุด 
นโยบายการสรรหา 4.28 0.36 มากท่ีสุด 
แหลงการสรรหา 4.23 0.36 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.27 0.32 มากที่สุด 
จากตารางท่ี 1 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 

4.27 (S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักการสรรหา อยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (S.D.= 0.37) ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานแหลงการสรรหา อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 
(S.D.= 0.36)  

ตารางที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรในภาพรวม 
การคัดเลือกบุคลากร Mean S.D. แปลผล 

หลักการคัดเลือก 4.31 0.35 มากท่ีสุด 
นโยบายการคัดเลือก 4.30 0.35 มากท่ีสุด 
กระบวนการคัดเลือก 4.23 0.35 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.28 0.31 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 พบวา การคัดเลือกบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (S.D.= 0.31) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักการคัดเลือก อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
(S.D.= 0.35) ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานกระบวนการคัดเลือก อยูในระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากับ 3.23 (S.D.= 0.35)  

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหน่ึง ในจังหวัดราชบุรี พบวา พนักงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี ที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรแตกตาง

ความคิดเห็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน 
t Sig F Sig F Sig F Sig 

การสรรหาบุคลากร -2.48* 0.01 4.14* 0.00 9.01* 0.00 4.79* 0.00 

การคัดเลือกบุคลากร -2.22* 0.03 1.63 0.16 10.62* 0.00 4.14* 0.00 

ภาพรวม -2.08* 0.04 4.48* 0.00 8.37* 0.00 4.65* 0.00 
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กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานในอุตสาหกรรมน้ำตาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี ที่มีอายุแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานการคัดเลือก  

7. สรุปและการอภิปรายผล

จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 74.60 มีอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 
64.50  มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.20  สถานภาพการโสด คิดเปนรอยละ 58.90 มีประสบการณ
ทำงาน 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 67.50 ตำแหนงเจาหนาที่ฝายผลิต คิดเปนรอยละ 72.10 มีรายไดตอเดือน 5 ,001-10,000 
บาท คิดเปนรอยละ 45.70  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 

(S.D.= 0.32) และความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (S.D.= 

0.31) 
7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 (S.D.= 0.32) 

เมื่อพิจารณาในรายดาน ดานแหลงการสรรหา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (S.D.= 0.36) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประกาศรับสมัครผานทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เช น Web site จัดหางาน 
และ Web site บริษัทอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (S.D.= 0.59) สอคลองกับการศึกษาของ ฉัตรวีณา เอื้อแท 
(2559) ที่ศึกษาพบวา จุดแข็งของการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของภาคเอกชน คือใชวิธีการและชองทางหลายชองทาง และ
การนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชทำให เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ทำใหลดเวลาและคาใชจายใน
ดำเนินการ และสอดคลองกับการศึกษาของพัชราภา โพธ์ิออง (2561) ไดศึกษาพบวา มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในทุก
ขั้นตอนของการสรรหาบุคลากร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง รวมท้ังการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital HR) 

มาใชในการสรรหาบุคลากรสงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร 
 7.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (S.D.= 0.31)  
เมื่อพิจารณาในรายดาน ดานกระบวนการคัดเลือก ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (S.D.= 0.35) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสัมภาษณขั้นตนโดยเจาหนาที่ฝายบุคคลเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมกับมาตรฐานเบื้องตน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 (S.D.= 0.58) สอดคลองกับการศึกษาของ สารีพะห 
แวหามะ (2559) พบวา การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขององคกร ควรผานการสัมภาษณจากเจาหนาที่แผนกวาจางท้ังหมด 
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดมาตรฐานในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและมีความเปนธรรมตอผูสมัครงาน องคการควรมีกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกท่ีชัดเจนและดำเนินการผานเจาท่ีหนาตามขั้นตอนท่ีกำหนด เพื่อใหองคการไดบุคลากรที่มีศักยภาพตามที่
องคการตองการ 
 7.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานท่ีแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษยควรนำปจจัย
สวนบุคคลดังกลาวมาประกอบการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรในแตละกลุมใหมีความแตกตางกันเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ 

8. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี  
8.1 จากผลการวิจัยพบวา การสรรหาบุคลากรในดานแหลงการสรรหา การประกาศรับสมัครผานทางสื่ออิเล็กโทร

นิกส เชน Web site จัดหางานตาง ๆ และ Web site บริษัทมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด จึงเสนอแนะใหผูบริหารและฝาย

1726



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ทรัพยากรมนุษยนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร เชน การสรรหาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

8.2 จากผลการวิจัยพบวา การคัดเลือกบุคลากร ในดานกระบวนการคัดเลือก ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด จึง
เสนอแนะใหผูบริหารและฝายทรัพยากรมนุษยสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการคัดเลือกบุคลากร เชน การคัดเลือกบุคลากร
ตำแหนงตางกัน ควรใชแบบทดสอบและวิธีทดสอบท่ีแตกตางกัน และมีการสัมภาษณขั้นตนโดยเจาหนาที่ฝายบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมกับมาตรฐานเบื้องตนขององคการ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตัง้ครรภ 

มาลินี  นาคใหญ 1* อมรเทพ  แสน 1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* malinee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ   2) เพื่อประเมินความพึง
พอใจผูใชแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ  การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ เปนการพัฒนา
แอพพลิเคชันที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดอรยด  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แอปพลิเคชันสงเสริมการดูแล
หญิงต้ังครรภ  แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ  ซึ่งประเมินจากกลุม
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และแบบสอบถามสำหรับประเมินความพึงพอใจของการใชงานแอป
พลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ   

ผลของการศึกษาวิจัยพบวา แอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ  มีคุณภาพอยูในระดับเกณฑมากที่สุด      
(((((  = 4.89 , S.D. = 0.32) จากผูเช่ียวชาญและมีระดับความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางอยูในเกณฑมาก (  = 4.68, 

S.D. = 0.50) ดังน้ันการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภมีความเหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือในการสงเสริม
การดูแลหญิงตั้งครรภในสภาวะการณในปจจุบัน  

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันบนมือถือ,  หญิงตั้งครรภ, วงจรการพัฒนาระบบ 
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The Development of Application to Promote Health Care for Pregnant Women 

Malinee Nakyai1,* and Amornthep Sancome1  
1 Major of Business  Computer,  

Faculty of Management Science at NakhonPathom Rajabhat University 

* malinee@webmail.npru.ac.th

Abstract 

This research aims 1) to develop an application to promote health care for pregnant women 

and 2) to investigate the satisfaction of the application users. The application was developed based on 

the Android operating system. Instruments used in this research comprised of the application to promote 

health care for pregnant women, efficiency questionnaires of the application evaluated by experts in 

technology and concerning content, and satisfaction questionnaires with the application use.  

The findings showed that the efficiency of the application to promote health care for pregnant 

women was at the highest level ((((((((( = 4.89, S.D. = 0.32). The satisfaction with the application was at a high 

level (((((((((( = 4.68, S.D. = 0.50). As a result, the development of this application is suitable to be used as 

a tool to promote health care for women in the current situation.  

Keywords: mobile application, pregnant women, systems development life cycle 

1. บทนำ
              ปจจุบันพบวาการใชโทรศัพทมือถือมีการใชสูงที่สุดในกลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 97.1 รองลงมาคือกลุมอายุ 15-
24 ป รอยละ 96.9 กลุมอายุ 35-49 ป รอยละ 96.5 กลุมอายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 85.3 กลุมอายุ 6-14 ป รอยละ 67.2 
สำหรับความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตหาถึงเจ็ดวันในหน่ึงสัปดาห รอยละ 84.6 รองลงมาหน่ึงถึงสี่วันใน
หนึ่งสัปดาห รอยละ 14.3 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2561) ซึ่งเปนชวงอายุท่ีสอดคลองกับรอยละของแมคลอดบุตรจำแนกตาม
กลุมอายุ พ.ศ. 2559 ที่พบวาหญิงคลอดบุตรในชวงอายุ 20-29 ป รอยละ 48% สูงสุดรองลงมาชวงอายุ 30-39 ป รอยละ 
34% ชวงอายุ 10-19 ป รอยละ 15% และชวงอายุ 40 ปขึ้นไปรอยละ 3% (สำนักอนามัยการเจริญพันธ ,2560) ซึ่งหญิง
ตั้งครรภทุกคนตองไปฝากครรภกับสถานพยาบาลเพ่ือดูแลครรภและทารก 

              สตรีตั้งครรภเขาฝากครรภหรือเขาตรวจการตั้งครรภกับโรงพยาบาลในคร้ังแรกเพื่อรับการแนะนำและการดูแลจาก
ทางโรงพยาบาลจะไดรับสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เพื่อบันทึกขอมูลของแมและทารกในครรภซึ่งภายในมีขอมูลที่สำคัญ
และจำเปนอยางมากในการรักษาและกำกับดูแลสตรีมีครรภในดานตาง ๆ จวบจนกระทั่งคลอดทารก ซึ่งขอมูลหลัก ๆ ในสมุด
จะแบงเปนสวนตาง ๆ เปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนท่ีเปนสวนของเจาหนาที่ และสวนของผูเปนเจาของสมุดในหัวขอท่ีเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติเบื้องตนของแมและทารก วาดวยเรื่องเกี่ยวกับคา BMI มาตรฐาน โภชนาการและสารอาหาร สภาพทางจิตใจ 
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สภาวะการเจริญเติบโต หลักในการปฏิบัติเมื่อมีอาการตาง ๆ เกิดข้ึนขณะต้ังครรภ อาการเสี่ยงของแม การเลี้ยงดูและการ
ปฏิบัติตอลูกตามวัย การเขารับการตรวจและดูแลจากแพทยตามระยะเวลาที่แพทยกำหนด ทำใหตองเก็บรักษาสมุดเปนอยาง
ดี และเนื่องจากสมุดมีขนาดที่ไมเหมาะสมมากนักสำหรบัการพกพา และมีโอกาสสูญหายไดทำใหกรณีที่ตองการดูขอมูลในสมุด
กระทำไดไมสะดวก รวมทั้งการเขาถึงสถานบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ 
ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ (กวินฑรา ปรีสงค ,2558)  

ผูวิจัยเล็งเห็นความสำคัญและปญหาดังกลาว จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ  เพื่อความ
สะดวกและงายตอการใชงานมากขึ้นในดานการกำหนดโภชนาการของแมตามคา BMI ทีไ่ดคาประมาณผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรือเฝาระวังอาการของแมและครรภในระหวางชวงตั้งครรภ  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 
2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจผูใชแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
 กวินฑรา ปรีสงค (2558) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้ งครรภที่มารับบริการ

ฝากครรภโรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ เลือกกลุมตัวอยางจำนวน 205 คน แบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถาม 
พบวา มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูในระดับควรปรับปรุง รอยละ 38.0  

 เตือนใจ ซุนฮะ ,กนกศรี จาดเงิน (2558) ประสิทธิภาพคูมือการใหความรูสำหรับหญิงตั้งครรภวัยรุน การวิจัยแบงเปน 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหา ความตองการและแนวทางเกี่ยวกับการใหความรู ระยะที่ 2 การพัฒนาคูมือการ
ใหความรูสำหรับหญิงตั้งครรภวัยรุนและนำมาหาความตรงตามเนื้อหา ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพคูมือการใหความรู 
สำหรับหญิงตั้งครรภวัยรุน กลุมตัวอยางไดแกหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มาฝากครรภที่แผนกฝากครรภ โรงพยาบาลบางปะกง โดย
การสุมอยางงาย จำนวน 30 คน พบวา การใหความรูสำหรับหญิงตั้งครรภวัยรุนยังไมมีการจัดการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ สวน
ใหญตองการใหมีการจัดการใหความรูโดยใชคูมือเพื่อนำไปทบทวนตอเนื่องที่บานได 

  เพชรัชน อนโตและคณะ (2561) พัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อการดูแลตนเองของพระสงฆ มีช่ือวา “SUKPRA” บน
ระบบลีนุกซ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน และพระสงฆ จำนวน 72 รูป โดยการกำหนดขนาดแบบ
เจาะจง ผลการประเมินแอพพลิเคช่ันการดูแลสุขภาพยุค Thailand 4.0 ประสิทธิภาพโดยรวม ความสมบูรณของระบบอยูใน
ระดับดีมาก ความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับดี 

รสวันต อารีมิตร และคณะ (2561) พัฒนาแอปพลิเคชันคุณลูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหผูปกครอง ผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางสาธารณสุขมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยชวยในการประเมินและคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
อยางงาย โดยเก็บขอมูลความตองการใชงานจากทีมสหสาขาวิชาชีพผานกระบวนการประชุมกลุมและพอแมผูปกครองเด็กโดย
การสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งจัดทำและประเมิน content validity ของขอมูลทางดานการสรางเสริมสุขภาพเด็ก ผลการวิจัย
พบวาผูปกครองเด็ก แพทยและผูใชแอปพลิเคชันใหคะแนนโดยรวมแกแอปพลิเคชันคุณลูกมากกวาสมุดบันทึกสุขภาพแมและ
เด็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทุกกลุม แอปพลิเคชันคุณลูกเปนเครื่องมือที่นาจะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอพอแมผูดูแลเด็กและ
บุคลากรทางสาธารณสุข 

สิรินธร จียาศักดิ์และขวัญชนก อ่ิมอมรชัย (2559) พัฒนาแอปพลิเคชันสมุนไพรดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดโดยมีสวนของการแนะนําขอมูลสมุนไพรและสวนของการจัดกลุมการดูแลดวยสมุนไพรและศึกษาความพึงพอใจของผูใช
แอปพลิเคชันที่มีตอความสวยงามในดานการออกแบบ ดานขอมูลแนะนําสมุนไพร ดานการใชงานระบบ และประเมินความพึง
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พอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน โดยกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน
สําหรับดานตาง ๆ อยูในระดับดี  

สุภาวดี เงินยิ่ง และคณะ (2556) ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการและการ
จัดการกับความเครียดในหญงิตั้งครรภวัยรุน การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลองครั้งนี้ เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพดานโภชนาการ และดานการจัดการ
กับความเครียด ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพดาน
โภชนาการ และการจัดการกับความเครียดภายหลังการทดลองในกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

อนุชา จันทรเต็ม ,สรัญญา เช้ือทอง ,ปกรณ สุปนานนท (2561) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใชการเรียนรูรวมกันของการ
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ โดยมีประชากรคือ กลุมผูสูงอายุในเขตอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ท่ีมีชวงอายุ 
ตั้งแต 60 ปขึ้นไปจำนวน 1,865 โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Cluster Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 
ไดแก กลุมผูสูงอายุบานภู ตำบลบานเปา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีชวงอายุ ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ไดมาดวยวิธีการ
เลือกแบบสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก จำนวน 40คน พบวาการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช
การเรียนรูรวมกัน เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ มีผลการสำรวจความตองการโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจำนวน 3 ทาน โดยภาพรวมมี
คุณภาพอยูในระดับดี จึงสงผลใหการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใชการเรียนรูรวมกันของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับ
ผูสูงอายุมีคุณภาพสามารถนำไปใชเปนสื่อในการเรียนรูไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยพบวาการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีดานแอปพลิเคชันบนมือถือมาประยุกตใชเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับดูแลสุขภาพ สามารถนำไปใชเปนสื่อในการเรียนรูไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ  

4.วิธีดำเนินการศึกษา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสรมิการดูแลหญิงตั้งครรภแบงข้ันตอนการศึกษาและวิธีการดำเนินงานการพัฒนาระบบดังนี ้
4.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูวิจัยเลือกการพัฒนาแอปพลิเคชันดวยโปรแกรมThunkable บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งในการพัฒนาแอป

พลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภจะตองตอบสนองความตองการของผูใชไดและเพื่อแกปญหาการดำเนินงานไดตามความ
ตองการของผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยแบงข้ันตอนการทำงานออกเปน 4 ขั้นตอนไดแก 1) ขั้นตอนการศึกษาความ
ตองการ 2) ขัน้ตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการพัฒนา 4) ขั้นตอนการประเมินผล 

4.2 ศึกษารวบรวมขอมูลสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  สัมภาษณเจาหนาที่โรงพยาบาลบางเลน และหญิงตั้งครรภ 
ฝากครรภ โรงพยาบาลบางเลน แผนกแมและเด็ก อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

4.3 วิเคราะหออกแบบระบบ การออกแบบเน้ือหาและรูปแบบแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงต้ังครรภทีไ่ดจาก
การวิเคราะหมากำหนดรูปแบบการนำเสนอขอมลูในแอปพลิเคชัน ดงัภาพท่ี 4.1 

4.4  พัฒนาแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ใชโปรแกรม Thunkable เปนเครือ่งมือในการ
สรางแอพพลิเคชันและใช GoogleApp เปนสวนเสริมในการดำเนินระบบเพื่อใหตรงกับขอบเขตตรงตามที่ออกแบบไว 

4.5  นำแอปพลิเคชันท่ีไดรับการพัฒนาเรียบรอยไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน โดยเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีจำนวน 1 ทานโดยเปนอาจารยประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะวิทยากรจัดการ สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ และผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจำนวน 2 ทานโดยเปนเจาหนาที่แผนกแมและเด็ก โรงพยาบาลบางเลน อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ตรวจสอบเพื่อหาขอเสนอแนะและนำมาปรับปรุงแกไข 
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ภาพท่ี 4.1 แผนผังโครงสรางเน้ือหานำเสนอในแอปพลเิคชัน 

4.6 ประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน โดยทำการนำแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ ใหกลุม
ตัวอยางทดลองใชแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ ซึ่งกลุมตัวอยางจะเปนหญิงตั้งครรภที่เขามาฝากครรภ 
โรงพยาบาลบางเลน แผนกแมและเด็ก  ที่ไดจากการสุมแบบบังเอิญ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยกำหนดใหกลุมตัวอยางทำการ
ทดลองใชแอปพลิเคชัน ผาน Smartphone จากนั้นทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดนำผลการประเมินที่ไดรับไปวิเคราะหผล
ดวย โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลและนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาผลสรุปของความพึงพอใจ
ดวยการหาคาเฉลี่ยในแตละดานท่ีตองการศึกษา  
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5. ผลการศึกษา 

5.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ สวนหนาจอหลัก สวนขอมูล
คุณแม สวนขอมูลโภชนาการ และสวนประเมินสุขภาพจิต ดังภาพท่ี 5.1 

ภาพที ่5.1 หนาจอแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงต้ังครรภ 

 5.2 ผลการประเมินความพงึพอใจการใชแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 
งานวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อ

นำขอมูลมาวิเคราะห และประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันของกลุมตัวอยาง 30 คน โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ดาน คอื 1) ดานเนื้อหา 2) ดานการออกแบบและ 3) ดานประโยชนและการนำไปใช  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมลูแบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน 

หัวขอประเมิน  S.D. ระดับ 

ดานเน้ือหา 4.92 0.29 มากที่สุด 

ดานการออกแบบ 4.75 0.45 มากที่สุด 

ดานประโยชนและการนำไปใช 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

รวม 4.89 0.32 มากที่สุด 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอการใชงาน แอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 
หัวขอประเมิน  S.D. ระดับ 

ดานเน้ือหา 4.83 0.38 มากที่สุด 

ดานการออกแบบ 4.70 0.47 มากที่สุด 

ดานประโยชนและการนำไปใช 4.83 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.50 มากที่สุด 
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6. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภบนระบบแอนดอรยด มีขั้นตอนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ

และตรงตามความตองการไดแก 1) ศึกษาความตองการในระบบ 2) ออกแบบแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 
3) การพัฒนาแอปพลิเคชันและทำการทดลองหาประสิทธิภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 4) ประเมินผลความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ที่ไดทำการทดลองใชแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ 

ผลการประเมินผลการประเมินสำหรับผูเช่ียวชาญ แอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยรวมอยูในเกณฑ
มากท่ีสุด รายการที่อยูในระดับมากท่ีสุด มีทั้งหมด 3 รายการ เรียงลำดับตามลำดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 1) ดานประโยชนและการ 
2) ดานเน้ือหา 3) ดานการออกแบบ

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน แอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ โดยรวมอยูในเกณฑมาก
ที่สุด รายการที่อยูในระดับมากที่สุด มีทั้งหมด 3 รายการ เรียงลำดับตามลำดับคาเฉลี่ยไดดังนี้ 1) ดาน เน้ือหา 2) ดาน
ประโยชนและการนำไปใช 3) ดานการออกแบบ  

7. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ คณะผูวิจัยไดออกแบบเน้ือหาตามสมุดบันทึกสุขภาพแม

และเด็กเก่ียวกับขอแนะนำและการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ โภชนาการ สุขภาพจิตและภาวะซึมเศราของหญิงตั้งครรภใน
ระยะเวลา 9 เดือน จึงทำใหผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเชี่ยวชาญและผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานของผูใช
อยูในระดับมากท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับรสวันต อารีมิตร และคณะ (2561) ไดพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา   “คุณลูก” 
(KhunLook Mobile Application) ซึ่งผลการประเมินกลุมตัวอยางทีศ่ึกษาทั้งผูปกครองเด็ก  แพทย  และผูใชแอปพลิเคชันให
คะแนนโดยรวมแกแอปพลิเคชันคุณลูกมากกวาสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทุกกลุม และสอดคลอง
กับกวินฑรา ปรีสงค (2558) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภ 
ปจจัยเสริมในการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญ พบวาระบบมีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในเกณฑมากที่สุด (  = 4.89 , S.D. = 0.32)  และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันจากกลุม
ตัวอยางของหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน พบวาระบบมีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในเกณฑมากท่ีสุด (  = 4.68 , S.D. = 0.50)  ซึ่งมีผลการประเมินที่มีความสอดคลองกันทั้ง 3 ดาน คือ         

ดานเนื้อหา  ดานการออกแบบและดานประโยชนและการนำไปใช  

8. ขอเสนอแนะ
8.1  การสรางแอพพลิเคชันในการวิจัยครั้งถัดไปควรพัฒนาใหสามารถทำงานไดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android 

และ IOS 

 8.2 อาจมีการเพ่ิมเติมเน้ือหาที่สนใจอื่น ๆ เชนการดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 12 ขวบตามสมุดบันทึกสุขภาพแม
และเด็ก 

9. เอกสารอางอิง
 กลุมงานอนามัยแมและเด็ก สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) .สมุดบันทึกสุขภาพแม

และเด็ก. คนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561. จาก http://hp.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2. 
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 กวินฑรา ปรีสงค.(2558).ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝาก
ครรภ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก, ปที่ 33, ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2558. 

 เตือนใจ ซุนฮะ ,กนกศรี จาดเงิน.(2558). ประสิทธิภาพคูมือการใหความรู สำหรับหญิงตั้งครรภวัยรุน . วารสาร 
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สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม  

นวลละออ พึ่งพงษ1* ศศนันท วิวัฒนชาต1 และ ฉัตยาพร เสมอใจ2 

1,2บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
* chsame@rpu.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดขนมไทยและพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน 
จากผูบริโภคที่ซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาไค-สแควร การวิเคราะหคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัย พบวา 
ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดทั้งในภาพรวมและรายดานในระดับมากที่สุด โดยให
ความสําคัญกับดานการสงเสริมการตลาดสูงที่สุด รองลงมาเปนดานผลิตภัณฑ และดานราคาตํ่าที่สุด ตามลําดับ โดยผูบริโภค 
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย ดานเหตุผล (Why) และความถี่ในการซื้อ (When) 

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยทุกดาน รายไดเฉลี่ยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย 
ดานประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What) เหตุผล (Why) ชองทาง (Where) ใครมีสวนรวม (Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง 
(How) และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย ดานเหตุผล (Why) ชองทาง (Where) ใครมีสวนรวม 
(Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมการซื้อ  อินสตาแกรม 
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Marketing Mix and Purchasing Behavior on Thai D essert of Consumer 

in Bangkok via Instagram 

Nuanla-or Phuengphong1*, Sasanant Vivadhnajat2, and Chattayaporn Samerjai3 
1,2,3Master of Business Administration, Rajapruk University 

* chsame@rpu.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were to study the marketing mix of Thai desserts and consumer 

buying behavior on Thai desserts in Bangkok via Instagram, to study the marketing mix of Thai dessert in 

Bangkok via Instagram classified by personal factors, and to study the relationship between personal 

factors and consumer buying behavior on Thai desserts in Bangkok via Instagram. A questionnaires was 

used as a tool for collecting data from 384 consumers, using a purposive sampling method. Data were 

analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square value, t-analysis, and One-

way ANOVA. The result of the research showed that the marketing mix in overall and all aspects were at 

the highest level. By giving the highest importance to marketing promotion Followed by the product side 

And the lowest price, respectively, by the aged consumer Education level And different incomes Give 

different importance to marketing mix Statistical significance at the level of .05 And gender had related 

with the buying behavior on Thai desserts on “the reason (Why)” and “the occasion to buy (When)”, age 

had related to the buying behavior on Thai desserts in all aspects. The average income had correlated 

with the buying behavior on Thai desserts in terms of “the types of Thai desserts purchased (What)”, 

“the reason (Why)”, “the channel of distribution (Where)”, “who participated (Whom)” and “the cost of 

buying / times (How)”, and the level of education had related to the buying behavior on Thai desserts in 

terms of “Why”, “Where”, “Whom”, and “how” at the statistically significant at .05 level.  

Keywords: Marketing Mix, Buying Behavior, Instagram 

1. บทนํา

การตลาดยุค 4.0 คือ การตลาดในยุคดิจิทัลที่ผูประกอบการตองปรับกลยุทธการตลาดใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนรูปแบบและมุมมองในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผูบริโภค
ตองการความสะดวกสบายสามารถเขาถึงสินคาและบริการ รวมถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไหนเวลาใดก็ไดผานอุปกรณสื่อสาร
อิเลคทรอนิคส พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของคนไทยใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสารผานมือถือเพิ่มมากข้ึนอยาง
รวดเร็ว ธุรกิจออนไลนจําเปนตองมีหนารานบนเว็บไซตออนไลนที่สามารถรองรับดวยโทรศัพทมือถือ และการมีกิจกรรม
การตลาดที่เนนเขาถึงผูบริโภคเปาหมายทางมือถือซึ่งไดรับความนิยมและกําลังจะเปนแนวทางการเขาถึงพฤติกรรมผูบริโภครุน
ใหมท่ีไดผลมากยิ่งข้ึน ดังนั้น แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยจึงเปนไปตามกระแสการตลาดโลก ที่ใหความสําคัญกับ
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การเขาถึงขอมูลสินคาและบริการผานสื่อออนไลนมากขึ้น ความนิยมซื้อสินคาผานสื่อออนไลนที่อํานวยความสะดวกใหมาก
ยิ่งขึ้น และการแขงขันกันดานกลยุทธการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายของธุรกิจ ซึ่งรูปแบบการตลาดออนไลนจึงเปนการ
สื่อสารการตลาดที่จําเปนมากยิ่งขึ้น (จิราพร ขุนศรี, 2561: 195) 

ขนมไทย เปนของหวานท่ีทําและรับประทานกันหลังจากรับประทานอาหารคาวเพ่ือเปนของหวาน มีเอกลักษณดาน
วัฒนธรรมประจําชาติไทยคือ มีความละเอียดออนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทําท่ีพิถีพิถัน รสชาติอรอยหอมหวาน 
สีสันสวยงาม รูปลักษณชวนรับประทานตลอดจนกรรมวิธีในการรับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมในแตละชนิด  ซึ่งยังมี
ความแตกตางกันไปตามลักษณะของขนมในแตละชนิด (เจณิภา คงอ่ิม, 2559) โดยเฉพาะในปจจุบันขนมไทยเปนที่นิยม สงผล
ใหรานขนมไทยมีการเปดชองจัดจําหนายและใหบริการผูบริโภคมากข้ึน โดยอาศัยแอพพลิเคช่ันอินสตาแกรมท่ีทางรานเปดขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองของของลูกคา   

ดังนั้นการใชสื่อสังคมออนไลนอยางแอพพลิเคช่ันอินสตาแกรมในการทางการตลาด หรือสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
ในหมูของผูบริโภคทั่วไปจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง หากผูประกอบการหรือนักการตลาด ตองการนําเสนอตราสินคาใหเปนที่รูจัก
อยางรวดเร็วและเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง และสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกคาได นอกจากการประชาสัมพันธดวยตัว
ตราสินคาใหกัผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีตอตราสินคา ยังสามารถกระจายขาวสารเก่ียวกับตราสินคาผานการบอกตอในโลก
ของสังคมออนไลน (Electronic Word of Mouth) ทําใหขาวสารน้ันถูกแพรกระจายไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว แตทั้งนี้
ตราสินคานั้นตองสรางความโดดเดนที่เปนลักษณะและบุคลิกเฉพาะของตราสินคา เพื่อใหการรับรูของผูบริโภคตอตราสินคา
นั้นเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้นเมื่อพบเห็น และสามารถสรางความสนใจในการรับขาวสารท่ีตราสินคาน้ันตองการจะสื่อสาร
อีกดวย (สิริชัย ดีเลิศ และเยาวลักษณ รวมอยู, 2560) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรม 

รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรม  ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการ
วางแผนการตลาดใหตรงตามความตองการของผูบริโภค  และนํามาซึ่งประโยชนสําหรับผูประกอบการในการเลือกใช     
อินสตาแกรมเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
ตอไป  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผูบริโภคขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม 

2.3 เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรมจําแนกตามปจจัย 
สวนบุคคล 

2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผูบริโภคขนมไทยในเขต
กรุงเทพมหานครผานอินสตาแกรม 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดขนมไทยผานอินสตาแกรมแตกตางกัน 

3.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย  

ผานอินสตาแกรม 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเร่ือง สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผานอินสตาแกรม ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาปรับปรุงเปนตัวแปรตามดานปจจัย  
สวนประสมทางการตลาด (4P) โดยใชทฤษฎีของ Kotler & Keller (2018) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 
(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และตัวแปรตามดานพฤติกรรม
การซื้อใชทฤษฎีของ Armstrong & Kotler (2009)  ไดแก ประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What) เหตุผลในการซ้ือ (Why) ความถ่ีใน
การซื้อ (When) ชองทางในการซ้ือ (Where) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) มาเปน
แนวทางกรอบแนวคิดในการวิจัยครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูที่เคยซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรมในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน แตกระจายอยู ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตร
ไมทราบขนาดตัวอยางของ Cochran (1977) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อน 
รอยละ 5 จากการคํานวณจากสูตร ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 384 ตัวอยาง และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จากผูที่เคยซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยสรางข้ึนเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซื้อขนมไทยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผานอินสตาแกรม ตามแนวทางของวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการ
วิจัยที่กําหนด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมผูบริโภคที่เคยซ้ือขนมไทย มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) 

1. ผลิตภัณฑ (Product)

2. ราคา (Price)

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)

พฤติกรรมการซ้ือ  

1. ประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What)

2. เหตุผลในการซื้อ (Why)

3. ความถี่ในการซ้ือ (When)

4. ชองทางในการซ้ือ (Where)

5. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom)

6. คาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How)
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับ โดยผูวิจัยใชวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งในแตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 

โดย 5 = ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 1 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด และผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับคะแนน
เฉลี่ยในการแปลความหมายของระดับความสําคัญดังนี้ (อํานาจ วังจีน, 2553) 4.20 – 5.00 = ระดับความสําคัญมากท่ีสุด  

3.40 – 4.19 = ระดับความสําคัญมาก  2.60 – 3.39 = ระดับความสําคัญปานกลาง  
1.80 – 2.59 = ระดับความสําคัญนอย  1.00 – 1.79 = ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

5.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยอาศัยการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคาความตรงตามเนื้อหา 
(Validity) จากการหาคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคการวิจัยกับขอคําถามที่สรางข้ึน (Index of item-Objective 

Congruence: IOC) โดยมีคา IOC ทั้งฉบับเทากับ 0.91 และไดคาความเที่ยง (reliability) ที่นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายท่ีมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 30 ชุด ซึ่งผลการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับไดเทากับ 0.93 

5.4 ผูศึกษาทําการคัดกรองผูตอบแบบสอบถามดวยขอคําถามคัดกรอง คือ ทานเคยซ้ือขนมไทยผานอินสตาแกรม
หรือไม หากตอบวาเคยจึงตอบแบบสอบถามตอไป หากตอบวาไมเคยก็จบการตอบแบบสอบถาม โดยจากการสงแบบสอบถาม
โดยสงผานทางไลนและสงผานทางอีเมล จํานวน 491 ขุด พบวา ผูที่ไมเคยซื้อขนมไทยผานอินสตาแกรมจํานวน 107 คน และ
มีผูที่เคยซื้อและตอบแบบสอบถามจํานวน 384 ชุด จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดทั้งหมดมาบันทึกรหัส และนําไปวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

5.5 สถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาไค – สแควร 
การวิเคราะหคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ผลการวิจัย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน 268 คน (คิดเปนรอยละ 69.80) มีอายุ 26 – 35 ปจํานวน 164 คน 
(คิดเปนรอยละ 42.70) มากท่ีสุด สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 267 คน (คิดเปนรอยละ 69.50) มากท่ีสุด 
โดยมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 173 คน (คิดเปนรอยละ 45.10) มากที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบรับประทานขนมไทย (What) ประเภทสุกดวยการเชื่อม เชน ทองหยอด ทองหยิบ 
ฝอยทอง เม็ดขนุน กลวยเช่ือม จาวตาลเช่ือม เปนตน จํานวน 114 คน (คิดเปนรอยละ 29.70) โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคใน
การเลือกซื้อขนมไทย (Why) เพื่อบริโภคเอง จํานวน 186 คน (คิดเปนรอยละ 48.40) ความบอยคร้ังในการซ้ือขนม (When) 
สวนใหญซื้อขนมไทย 1 ครั้ง/เดือน จํานวน 130 คน (คิดเปนรอยละ 33.90) โดยมีชองทางการติดตอกับผูขายในการเลือกซื้อ
ขนมไทย (Where) ผานทางหนารานโดยตรงบอยที่สุด จํานวน 153 คน (คิดเปนรอยละ 39.80) ตัดสินใจเลือกซ้ือขนมไทย 
(Whom) ดวยตนเอง จํานวน 152 คน (คิดเปนรอยละ 39.60) และมีคาใชจายในการซ้ือแตละครั้ง (How) ต่ํากวา 300 บาท 
จํานวน 192 คน (คิดเปนรอยละ 50.00) มากที่สุด  

ตารางที ่1 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับสวนประสมทางการตลาดขนมไทย ในภาพรวม 

สวนประสมทางการตลาด SD ระดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 4.33 0.45 มากที่สุด 

2. ดานราคา (Price) 4.29 0.53 มากที่สุด 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4.31 0.50 มากที่สุด 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 4.42 0.49 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.34 0.40 มากที่สุด 
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จากตารางที ่1 พบวา ระดับความสําคัญสวนประสมทางการตลาดขนมไทย ดานภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.34, SD = 0.40) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงท่ีสุด
ถึงต่ําสุดดังน้ี ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
ดานราคา (Price) 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดขนมไทยกับปจจัยสวนบุคคล 

สวนประสมการตลาด เพศ อาย ุ การศึกษา รายได 
1. ดานผลติภณัฑ (Product) 0.16 0.03* 0.22 0.61 

2. ดานราคา (Price) 0.19 0.00* 0.54 0.00* 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 0.18 0.00* 0.01* 0.00* 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 0.23 0.43   0.95 0.42 

ภาพรวม 0.10 0.00* 0.30 0.06 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบวา การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผานอินสตาแกรม 
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  ดานเพศ ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดขนมไทยกับปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม
เพศ โดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญไมแตกตางกัน  

ดานอายุ ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดขนมไทย จําแนกตามอายุ พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และภาพรวมใหความสําคัญแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05  

ดานระดับการศึกษา ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดขนมไทย  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ใหความ สําคัญแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดขนมไทย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
ดานราคา (Price) และดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ใหความสําคัญแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผูบริโภค 

พฤติกรรมการซ้ือขนมไทย 

sig 

เพศ อาย ุ
ระดับ 

การศึกษา 
รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

1. ประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What) 0.11 0.00* 0.45 0.00* 

2. เหตุผลในการซ้ือ (Why) 0.01* 0.00* 0.01* 0.00* 

3. ความถี่ในการซ้ือ (When) 0.00* 0.01* 0.79 0.06 

4. ชองทางในการซื้อ (Where) 0.47 0.00* 0.01* 0.00* 

5. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Whom) 0.07 0.02* 0.00* 0.00* 

6. คาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) 0.34 0.00* 0.00* 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่3 พบวา วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย พบวา 
ดานเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย ในดานเหตุผลในการซื้อ (Why) และความถี่ในการซ้ือ (When) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ดานอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย ในดานประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What) เหตุผลในการซื้อ (Why) 

ความถี่ในการซ้ือ (When) ชองทางในการซ้ือ (Where) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย ในดานเหตุผลในการซื้อ (Why) ชองทางในการซ้ือ 
(Where) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย ในดานประเภทขนมไทยท่ีซื้อ (What) เหตุผล
ในการซ้ือ (Why) ชองทางในการซ้ือ (Where) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Whom) และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง (How) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

7. อภปิรายผลการวิจัย

7.1 ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผานอินสตาแกรม ตามปจจัยสวน
บุคคล ซ่ึงตรงกับผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  พบวา  ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กันใหความสําคัญตางกัน ยกเวน เพศที่ตางกันใหความสําคัญไมตางกัน กลาวคือ เพศอาจเปนเพียงสถานภาพของแตละบุคคล
เทานั้น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง เปนผูที่มีความสนใจและตองการที่ซื้อสินคาเทาๆ กัน ดานอายุให
ความสําคัญแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และภาพรวม ซึ่งอายุเปนปจจัยที่แตกตางกัน
ในเรื่องของความคิด โดยเฉพาะคนท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรี สมัยนิยมมากกวาคนท่ีมีอายุมาก สวนระดับการศึกษาที่
แตกตางกันนั้นใหความสําคัญแตกตางกันดานชองทางการจัดจําหนาย แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญที่มีการศึกษาปริญญาตรี 
มักจะมีอิสระทางความคิด โดยดูจากลักษณะทางกายภาพเปนหลักกอนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคานั้นๆ ผานเครือขายออนไลน 
และในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันใหความสําคัญแตกตางกันในดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย อาจเปน
เพราะความสามารถในการซื้อของผูที่มีรายไดมากก็จะสามารถซ้ือสินคาที่ตอบสนองความตองการและใหอรรถประโยชนที่สูง
ที่สุดใหกับตนเอง ในทางกลับกันรายไดที่นอยก็จะไมสามารถซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความตองการไดอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เจณิภา คงอ่ิม (2559) ไดศึกษาเรื่องการบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา 
เยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรีที่มีขอมูลสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ขนมไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทย ซ่ึงตรงกับผลการทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนม
ไทย โดยเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยในเรื่องเหตุผลในการซ้ือ และความถ่ีในการซ้ือ อาจเปนเพราะเพศชายมี
พฤติกรรมตัดสินใจซ้ือโดยการพิจารณาจากประโยชนท่ีความตองการหรือความจําเปนมากกวาเหตุผลอยางอื่น สวนเพศหญิงจะให
ความสําคัญในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย เพราะฉะน้ันเพศชายจึงใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือเร็วกวาเพศหญิงก็เปนได สวนอายุที่
ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยในทุกเรื่อง กลาวคือ อายุที่แตกตางกัน จะมีความตองการท่ีตางกันออกไป เชน 

กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม ซึ่งตางจากกลุมวัยกลางคนที่คํานึงถึงประโยชนและคาใชจายมากกวาความชอบสวนตัว สวน
ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย ในเร่ืองเหตุผลในการซ้ือ ชองทางในการซ้ือ ใครมีสวนรวมในการซ้ือ 
และคาใชจายในการซ้ือ/ครั้ง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะคนที่มีการศึกษาสูงมักเปนผูรับสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
สารไดดีโดยศึกษาและหาขอมูลใหถี่ถวนกอนทําการซ้ือ ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยในทุก
เรื่อง ยกเวนเรื่องความถี่ในการซื้อไมมีความสัมพันธกันแสดงใหเห็นวาไมวาผูบริโภคจะมีรายไดมากหรือนอยนั้น ยอมคํานึงถึง
ประโยชนกอนการตัดสินใจซ้ือทุกครั้งจึงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทย เรื่องความถ่ีในการซ้ือ และสรุปไดวา เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือขนมไทยในเรื่องเหตุผลในการซ้ือ ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคนั้นจะคํานึงถึงเหตุผลประกอบการตัดสินใจเปนเหตุผลหลัก อาทิเชน ซื้อสินคานั้นเพื่อนําไป
บริโภคเอง หรือเพ่ือนําไปเปนของฝาก ในขณะเดียวกันก็จะตองคํานึงถึงประโยชนในการบริโภคดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มณีรัตน รัตนพันธ (2559) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซ้ือขนมพ้ืนบาน ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจ
ซื้อขนมพ้ืนบานของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา เหตุผลในการซ้ือ ปริมาณการซ้ือตอครั้ง วัตถุประสงค
การซ้ือ สถานท่ีซื้อ และคาใชจายในการซ้ือตอครั้งตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขนมพ้ืนบานแตกตางกัน 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 สวนประสมทางการตลาดขนมไทย 

1) ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูประกอบการควรเนนเรื่องของรสชาติมาเปนอันดับแรก ตองใสใจใหขนมท่ีออก
จัดจําหนายใหมีความสดใหม สะอาดอยูเสมอ นอกจากนี้รูปลักษณของสินคาตองมีสีสันสวยงามดวย เพื่อเพิ่มความนาสนใจและ
ดึงดูดใจผูบริโภคเพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือตอไป 

2) ดานราคา (Price) ควรใหความสําคัญกับการแจงราคาท่ีชัดเจน มีปายแสดงรายละเอียดราคาสินคา และราคา
ตองมีความเหมาะสม ยอมเยา มีความเปนมาตรฐาน เพื่อผูบริโภคจะสามารถรับรูไดถึงความคุมคาของจํานวนเงินท่ีจายไป และ
ราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ โดยมีการต้ังราคาที่พอดีไมถูกหรือแพงจนเกินไป  

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลาวคือ การทําการคาผานเครือขายออนไลนนั้น ผูประกอบการตอง
ตระหนักถึงวิธีการจัดสงสินคาแกผูบริโภคเปนสําคัญ เนื่องจากผูบริโภคยังตองการกระบวนการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว ถูกตองตรง
ตามความตองการท่ีสุด และตองแจงที่ตั้งของสถานที่จัดจําหนายจริงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการหาซื้ออีกชองทางแกผูบริโภค  

4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูประกอบการควรเนนเรื่องการจัดสงสินคาเปนสําคัญเพราะหาก
สินคาชํารุดหรือเสียหายระหวางจัดสงผูประกอบการตองสรางมาตรการเพ่ือสรางความม่ันใจในการสั่งซื้อ และทําการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเพื่อขยายฐานกลุมลูกคาใหมากขึ้น ดวยวิธีการโฆษณาแบบปากตอปาก โดยการรีวิวสินคาจากลูกคาที่เคยซ้ือสินคา  

8.2 พฤติกรรมการซ้ือขนมไทย 

 การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคสวนใหญมักตัดสินใจซ้ือตามความตองการของตนเองเปนหลัก โดยมีการวางแผนกอน
การตัดสินใจซ้ือ และคํานึงถึงราคาท่ีสมเหตุสมผล ดังนั้น ผูประกอบการตองกําหนดกลยุทธในการดึงดูดใจผูบริโภคทั้งในเรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาที่คุมคา รวมไปถึงการจัดโปรโมช่ันตางๆ เพื่อเปนการเพ่ิมการรับรูในตัวสินคาทําใหผูบริโภคเกิดความ
สนใจ เมื่อผูบริโภครับรูถึงสินคาก็อาจเกิดการซื้อ ซึ่งหากเกิดความพึงพอใจก็จะทําใหกลับมาซื้อใหมอีกครั้ง 

9. เอกสารอางอิง

เจณิภา คงอิ่ม. (2559). การบริโภคขนมไทยของเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ. 
จิราพร ขุนศรี. (2561). การสื่อสารการตลาด. คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
มณีรัตน รัตนพันธ. (2559). พฤติกรรมการซ้ือขนมพื้นบาน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, ปที่ 36 ฉบับที่ 4 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559, หนา 63-75. 

สิริชัย ดีเลิศ และ เยาวลักษณ รวมอยู. (2560). การใชสื่อสังคมออนไลนอินสตาแกรมเพ่ือสรางความสําเร็จในการรับรู
ภาพลักษณตราสินคาของธุรกิจ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 

- เมษายน 2560, หนา 1422-1438. 

Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing an introduction. (9thed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3d ed. New York: John Wiley and Sons Inc. 

Kotler, P., and Keller, K. L. (2018). Marketing management. New Jersey: Prentice Hall.

1743



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับการชําระเงินออนไลน 
ผานระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

ศิรวิทย  ศิริรักษ1* และ กิตติพงษ ครุฑทรง1 

1คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต 
* topsirawit@hotmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการยอมรับการชําระเงิน
ออนไลนผานระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ที่เคยทําการชําระเงินออนไลนผานระบบ 
QR Code จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติโดยรวมในทุกดานอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
ดานรูปแบบทางกายภาพ ดานตนทุน ดานความสะดวกสบาย และดานการติดตอสื่อสาร มีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ 
ดานกระบวนการ ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานราคา ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนายและบริการ และดานการ
สงเสริมการตลาดและมีความคิดเห็นตอการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ในทุกดาน อยูในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงตามลาํดับคะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานความเขากันได ดานการรับรูความเสี่ยง ดานการสังเกตได ดาน
ประโยชนเชิงเปรียบเทียบและดานความซับซอน 

คําสําคญั: ทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด การยอมรับ การชําระเงินออนไลน ระบบ QR Code 
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Attitude, marketing mix and acceptance of online payment via 
QR Code system of consumers in Phuket City Municipality 
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1Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University 
* topsirawit@hotmail.com

Abstract 

The purpose of this research was to study the level of Attitude, marketing mix and acceptance 
of online payment via QR Code system of consumers in Phuket City Municipality. This research is a 
quantitative research. Questionnaires were used to collect data from 4 00 consumers having  online 
payment via QR Code experience Phuket City Municipality by using purposive sampling method. 
Quantitative data analysis was  performed by using descriptive statistics. The research showed that most 
of the samples have the attitude in much level in all dimensions: Format, Customer Cost, Convenience 
and Communication, were rearranged from high to low perceived attitude level. The marketing mixed 
also were evaluated in much level in all dimensions: Process, Physical Environment, Price, People, 
Product, Place and promotion, were rearranged from high to low perceived importance level. Finally, the 
acceptance were examined in much level in all dimensions: Compatibility, Trial ability, Observability, 
Relative Advantage and Complexity, were rearranged from high to low perceived acceptance level. 

Keywords: Attitude, marketing mix, acceptance, online payment, QR Code system 

1. บทนํา
ในปจจุบัน อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีมีความสามารถในการสื่อสารขอมูลแบบไรสายและสามารถเคลื่อนยายติดตัวผูใช 

ทําใหสามารถใชงานไดทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งความสามารถของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีเหลานี้ ไดเอื้อประโยชนตอการนํามา 
ประยุกตใชกับการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ในธุรกิจไดเปนอยางดี  (พรชนก พลาบูลย, 2558, จุฑารัตน แวววิเชียร, 2562) 
สอดคลองกับการใชงานในยุคปจจุบัน ท่ีกําลังกาวเขาสูยุคสังคมไรเงินสด ซึ่งเปนยุคที่โทรศัพทเคลื่อนท่ีที่ใชอินเตอรเน็ตได อีก
ทั้งธนาคารออนไลนและแอพพลิเคช่ันธนาคารตางๆ ก็ถูกพัฒนามากอนหนานี้ระยะหน่ึงแลว โดยผูบริโภคจะสามารถซื้อสินคา
และบริการ จากรานคาตางๆ  รานคาออนไลน หาบเร แผงลอย ขึ้นแท็กซี่ ขี่มอเตอรไซครับจางได  โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ใดๆ และจายเงินผาน “ระบบคิวอารโคด (QR Code) มาตรฐาน” (แสงระวี วิริยาเมธาโรจน. 2555) QR Code มาจากคําวา 
"Quick Response Code" ซึ่งเปนรหัสชนิดหน่ึงที่เปนบารโคดแบบ 2 มิติ เปนรหัสที่พัฒนาตอยอดมาจากระบบบารโคดเดิม 
ใหสามารถใชงานงายขึ้น และสามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้น (จุฑารัตน แวววิเชียร. 2562). เพียงแคมีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 
เชน สมารทโฟน ก็สามารถสแกนขอมูลผาน QR Code ได (พุธิตา พวงศิริ. 2553) และไดมีการพัฒนา QR Code มาเปน
สื่อกลางเพื่อชําระสินคา โดยใสขอมูลที่จําเปนสําหรับการจายเงินซื้อสินคา และนํามาใชควบคูกับแอปพลิเคชันในมือถือที่
เชื่อมตอกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร ซึ่งเปนการชําระเงินท่ีไดรับความนิยมอยางมากในหลายประเทศ ซึ่งระบบ
นี้ลวนแตมีขอดีทั้งตอคนท่ัวไปและรานคา ผูประกอบการตาง ๆ เชน มีความสะดวกสบายในการใชงาน เพราะไมตองพกเงินสด
หรือบัตรหลายใบใหยุงยาก แถมยังปลอดภัยกวาการชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือเดบิต เพราะไมตองยื่นบัตรใหรานคา จึงไม
เสี่ยงตอการโดนขโมยขอมูลทางการเงิน สวนรานคาเองก็ไดประโยชนจากการใช QR Code เชนกันคือ ไมตองมีเครื่องรูดบัตรใด 
ๆ มารองรับการชําระเงิน ทําใหประหยัดตนทุนไปไดอยางมาก (พัชรียา สุตา. 2555) 

ในจังหวัดภูเก็ต ธนาคารพาณิชยหลายแหงก็ไดลงพื้นที่และสนับสนุนใหผูประกอบการและผูบริโภค หันมาใชระบบ 
QR Code ในการชําระเงินซื้อสินคาและบริการตางๆ (นวรัตน ชวยบุญชู และคณะ, 2562) อยางเชน ธนาคารไทยพาณิชย ได
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ตั้งเปาในสงเสริมตลาดคิวอารโคด (QR Code) ดวยการเปดตัวแคมเปญใหม “SCB EASY PAY – แมมณี Money Solution” 
เพื่อสรางภาพลักษณ การจดจํา และความช่ืนชอบในกลุมเปาหมายผูใชงาน ผานคาแรคเตอร “แมมณี” ธนาคารจึงรวมมือกับ
หลาดปลอยของ นํารองการเปนตลาดคิวอารโคดเปนตลาดแรกในจังหวัดภูเก็ต รวมถึง ธนาคารออมสิน ได เปดบริการ MyMo 
Pay แตะแลวจาย ชําระเงินโดยไมตองใชเงินสด เพียงยกมือถือแลว Scan QR code ที่รานคา โดยในขณะนี้มีรานคา สถาน
ประกอบการหลายรอยราน ตอบรับนําแอพพลิเคช่ัน MyMo ไปใช ซึ่งเกิดประโยชนมาก สามารถลดปญหาการทอนเงิน ลด
เวลาและลดปญหาการนําเงินที่ไดจากการคาขายไปฝากธนาคาร อาทิ ที่ ตลาดชิลลวา ตลาดนัดตองชม (หนาวัดเทพฯ) รวมถึง
รานอาหารราชรส รานจวนเอ้ียง หรือรานบุญรัตนโกลด ไดนําคิวอารโคด แอพพลิเคช่ัน MyMo ไปใชใหบริการลูกคา โดยพบวา
ทั้งรานคาท่ีรับชําระคาสินคาและบริการ และลูกคาท่ีเปนผูจายใหการตอบรับเปนอยางดี (นุชนาฏ สุทธิวงษ, 2562) 

 อยางไรก็ดี แมวาการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของผูประกอบการและผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต จะมีความสําคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร แตใน
บางพื้นที่ การจายเงินดวย QR Code ยังไมไดรับความนิยม อันเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน การขาดสัญญาณอินเทอรเน็ต  
สมารทโฟนของพอคาแมขายไมรองรับ การจายเงินผานระบบ QR Code ยังไมสามารถทําไดทั้งวงจรธุรกิจ หรือการขาดความ
เขาใจวา QR Code คืออะไร และสําคัญอยางไร ตลอดจนพบวา การศึกษาในเรื่องนี้ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ยังมีอยูเปนจํานวนไม
มากนัก ดังน้ัน การศึกษาศึกษาระดับทัศนคติ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการยอมรับการชําระเงินออนไลนผาน
ระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจึงเปนสิ่งจําเปน เพราะนอกจากจะเปนประโยชนในดานการเติมเต็ม
ชองวางทางดานวิชาการแลว องคกรภาครัฐ ธนาคารพาณิชย ผูประกอบการขนาดกลางและยอม และผูบริโภค ในกลุมจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียง ก็สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปตอยอดหรือปรับวิธีการหรือพัฒนากระบวนการใหบริการ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรใหเพิ่มขึ้นตามเปาหมายขององคกรได 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติ ในการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเกต็
2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของ

ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภเูก็ต
3. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเกต็

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ที่เคยทําการชําระเงินออนไลนผานระบบ 

QR Code ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน  และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้น
ขนาด กลุมตัวอยาง สามารถคํานวณไดจากสูตรของ Cochran, W.G. (1953, pp 144) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมันรอย
ละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2548, หนา 24) จะไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 
ตัวอยาง จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดในการเก็บแบบสอบถามและการวิเคราะหประเมินผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดกลุมตั วอยางทั้งหมด 
400 ตัวอยาง ซึ่งถือวาไดผานเกณฑตามเงื่อนไงท่ีกําหนด คือ ไมนอยกวา 384 ตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งโดยมีวธิีการสรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ี เกี่ยวของ ปรึกษาผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอมูลในการ สรางเคร่ืองมือ เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางแบบ สอบถาม 
ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา ประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ ขอบเขตของเนื้อหา 
ขั้นที่ 3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขต ของเนื้อหา คลอบคลมุตามวัตถุประสงคของการวิจัย และตามรายละเอียด

ของนิยามศัพทเฉพาะของ ตัวแปร โดยแบบสอบถามที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 6 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
สวนท่ี 3 ทัศนคติตอการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
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สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
สวนท่ี 5 การยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ทดสอบกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพัฒนาความเท่ียงตรงดานเนื้อหา 
(Content validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เพื่อตรวจสอบคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence - IOC) จากผลทดสอบ คา IOC ของทุกขอคําถามในแบบสอบถาม มีคาอยูระหวาง 0.51 - 1.0 นั้นหมายความ
วา ทุกขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว (สุวิมล ติรกานันท,  2548) 

ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามท่ีไดไปการหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 
(Try out) กับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน จากผลการทดสอบ พบวา ขอความใน
แบบสอบถามทุกกลุมมี คาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นมากกวา 0.7 และคา Corrected Item-Total Correlation ของแตละขอ
คําถามมีคามากกวา 0.3 นั้นหมายความวา ทุกขอคําถามผานเกณฑที่กําหนดไว (Nunnally and Burnstein, 1994) 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่มีความสมบรูณมากที่สดุแลวจึงนําแบบสอบถามที่
สมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีแทจริงตอไป 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยจะใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง โดยในงานวิจัยนี้จะเลือกเก็บขอมูลจากเฉพาะผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร

ภูเก็ต ท่ีเคยทําการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code เทานั้นระหวาง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2563 
2.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้น้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวทําการแปลความหมายโดยใชเกณฑ
การแปลความหมายโดยใชคาเฉลี่ยของประเด็นคําถาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คะแนน 4.21 – 5.00 คือ ระดับสําคัญมากท่ีสุด    คะแนน 3.41 – 4.20 คือ ระดับสําคัญมาก 
คะแนน 2.61 – 3.40 คือ ระดับสําคัญปานกลาง   คะแนน 1.81 – 2.60 คือ ระดับสําคัญนอย 
คะแนน 1.00 – 1.80 คือ ระดับสําคัญนอยที่สุด 

3. ผลการวิจัย
3.1 ลักษณะท่ัวไปและพฤติกรรมการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะท่ัวไป ดังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.5 มีอายุ 26-30 ป มากที่สุดคิด

เปนรอยละ 40.0 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.5 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 47.5 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.2 มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 15,001-30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 36.5 สวนใหญใชบริการกับธนาคารธนาคารไทยพาณิชย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.5  ทําธุรกรรมประเภท 
โอนเงิน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.0 รูจักบริการจากพนักงานธนาคารแนะนํา มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.0 ประโยชนที่
ไดรับจากการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code คือ สะดวกในการใชงาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.0เหตุผลแรกท่ี
ตัดสินใจสมัครใชบริการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของธนาคารท่ีใชบริการบอยที่สุด คือ สะดวกสบาย เพราะ
สามารถทําธุรกรรมไดทุกท่ี ทุกเวลา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.7  

3.2 ทัศนคติตอการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
ทัศนคติตอการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีทัศนคติโดยรวม

ในทุกดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานรูปแบบทางกายภาพ (คาเฉลี่ย=
4.11) ดานตนทุน (คาเฉลี่ย=4.10) ดานความสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย=4.07) และดานการติดตอสื่อสาร (คาเฉลี่ย=4.06) เมื่อ
พิจารณาองคประกอบยอยในแตละดาน พบวา  

ดานตนทุน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ชวยทุนแรงใน
การเดินทางไปทําธุรกรรมที่ธนาคารหรือ ตู ATM มากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.14) รองลงมา คาธรรมเนียมในการชําระเงินออนไลน
ผานระบบ QR Code แตละรายการมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย=4.10) คาใชจายในการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
ประหยัดกวาการใชชองทางอื่นและการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ชวยประหยัดเวลากวาการใชชองทางอ่ืน 
(คาเฉลี่ย=4. 08) ตามลําดับ  
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ดานความสะดวกสบาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติในดาน สามารถชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code ไดตลอดเวลามากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.14) รองลงมา สามารถชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ไดทุกสถานที่ 
(คาเฉลี่ย=4.11) การโหลดขอมูลในการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code สามารถทําไดอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.08) ไม
มีความขัดของในการโหลดขอมูลในการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code (คาเฉลี่ย=4.03) และการชําระเงินออนไลนผาน
ระบบ QR Code สามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่หลายๆรุน (คาเฉลี่ย=4.00) ตามลําดับ 

ดานการติดตอสื่อสาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติในดานการแนะนําการใชบริการชําระเงินออนไลนผาน
ระบบ QR Code ของพนักงานมีความละเอียด ชัดเจนและถูกตองมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.10)  รองลงมา พนักงานสามารถตอบ
ปญหาดานการใชงานและใหความชวยเหลือ หลังการสมัครใชงานการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ไดอยางชัดเจน 
(คาเฉลี่ย=4.07) มีการแจงขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อสนับสนุนการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
อยางสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย=4.05) ศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) ใหบริการอยางมีคุณภาพ (คาเฉลี่ย=4.04) ตามลําดับ  

ดานรูปแบบทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติในดานรูปแบบรายการธุรกรรมที่ปรากฏบนหนาจอ
มีความนาสนใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.12)  รองลงมา การใชการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ทําไดอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน มีความชัดเจน (คาเฉลี่ย=4.11) และรูปแบบรายการธุรกรรมที่ปรากฏบนหนาจอใชงานไดงาย (คาเฉลี่ย=4.10) 
ตามลําดับ 

3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับ

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลาํดับคะแนนจากมากไปนอย 
ไดดังนี้ ดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย=4.13) ดานรูปแบบการนําเสนอ (คาเฉลี่ย=4.09) ดานราคา  (คาเฉลี่ย=4.09) ดานบุคคล 
(คาเฉลี่ย=4.08) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย=4.07) ดานการจัดจําหนายและบริการ (คาเฉลี่ย=4.06) และดานการสงเสริม
การตลาด  (คาเฉลี่ย=4.04) และเมื่อพิจารณาองคประกอบยอยในแตละดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code สามารถใชบริการทางการเงินและตลอด 24 ช่ัวโมง มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.12) รองลงมา ทานสามารถสอบถามยอดเงิน
ในบัญชี รายการเคลื่อนไหว การโอนเงินหรือการทําธุรกรรมการเงินอื่นๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได (คาเฉลี่ย=4.09) การชําระ
เงินออนไลนผานระบบ QR Code ทําใหเกิดความสะดวกสบายรวดเร็วและประหยัดมากกวาการไปใชบริการท่ีธนาคาร 
(คาเฉลี่ย=4. 06) และการมีการบริการหลังการใชบริการ เชน มีหนังสือสอบถาม แจงแนะนําการใชบริการใหกับลูกคา 
(คาเฉลี่ย=4. 00) ตามลําดับ  

ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การคิดอัตราคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรม
ทางการเงินต่ํากวาการใชบริการท่ีธนาคารมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.13) รองลงมา การไมคิดคาธรรมเนียมแรกเขาเมื่อสมัครขอใช
บริการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code (คาเฉลี่ย=4.10) การไมคิดคาธรรมเนียมเมื่อมีการใชบริการบอยครั้ง (คาเฉลี่ย=
4. 07) และการไมคิดคาธรรมเนียมรายปในการใชบริการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code (คาเฉลี่ย=4.06) ตามลําดับ  

ดานการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code สามารถใชไดทุกเครือขายมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.08) รองลงมา โทรศัพทเคลื่อนที่ไดหลายรุนสามารถรองรับการใชงาน
การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ได (คาเฉลี่ย= 4.07) สามารถสมัครใชบริการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Codeไดทุกสถานท่ีภายในประเทศไทยและ Application การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code สามารถโหลดใชงานได
สะดวกสบายไมยุงยาก (คาเฉลี่ย=4.06) ตามลําดับ  

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ
ของการใหบริการอยางตอเนื่อง มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.08) รองลงมา มีการใหขอมูลขาวสารดานการใหบริการครบถวนทันสมัย
อยางสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย= 4.05) หากมีการโฆษณาผานสื่อตางๆทางโทรทัศนวิทยุหนังสือพิมพและสื่ออินเตอรเน็ตจะทําใหทาน
สนใจบริการมากขึ้น (คาเฉลี่ย= 4.04) และมีการจัดสงรายการสงเสริมการใชบริการดวยอัตราคาธรรมเนียมพิเศษใหแกลูกคา
เสมอ (คาเฉลี่ย=4.00) ตามลําดับ  

ดานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดานพนักงานธนาคารรับผิดชอบดูแลลูกคาตั้งแต
เริ่มตนติดตอจนเสร็จสิ้นกระบวนการทําใหทานสนใจใชบริการและดานมีพนักงานไวบริการรองรับหลังการใชบริการเพื่อ
แกปญหาใหคําปรึกษาการใชงานมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.10) รองลงมา พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีสุขภาพและเต็มใจใหขอมูล
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การใชบริการทําใหทานสนใจ(คาเฉลี่ย= 4.06) และพนักงานธนาคารท่ีใหคําแนะนํามีจํานวนเพียงพอตอจํานวนลูกคาทําให
สนใจใชบริการ (คาเฉลี่ย=4.04) ตามลําดับ  

ดานรูปแบบการนําเสนอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน Application มีลักษณะสวยงาม
ดูทันสมัยนาใชงานมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.12) รองลงมา ภาพลักษณของธนาคารและความนาเช่ือถือมีผลตอการตัดสินใจใช
บริการ (คาเฉลี่ย= 4.10) Application โครงสรางของเมนูมีลําดับข้ันตอนการทํารายการไดอยางเหมาะสม และฟงกช่ันการใช
งานสามารถใชงานไดงายไมซับซอน (คาเฉลี่ย=4.06) ตามลําดับ  

ดานกระบวนการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดานระบบปองกันความปลอดภัยและ
กระบวนการรักษาความลับมีผลตอการใชบริการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code มากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.15) 
รองลงมา การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code มีการทํางาน การใหบริการถูกตองและแมนยํา (คาเฉลี่ย= 4.14) ขั้นตอน
ในการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code งายไมซับซอนและการประมวลผลการทํารายการตางๆ สามารถทําไดอยาง
รวดเร็ว (คาเฉลี่ย=4.12) ตามลําดับ 

3.4 ปจจัยดานการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code 
ปจจัยดานการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

คิดเห็นตอการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ในทุกดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานความเขากันได (คาเฉลี่ย=4.19) ดานการรับรูความเสี่ยง (คาเฉลี่ย=4.18) ดานการสังเกต
ได (คาเฉลี่ย=4.13) ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (คาเฉลี่ย=4.12) และดานความซับซอน (คาเฉลี่ย=4.12) และเมื่อพิจารณา
องคประกอบยอยในแตละดาน พบวา 

ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผาน
ระบบ QR Code เปนประโยชนในการจัดการแหลงที่มาของเงินมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.16) รองลงมา การใชการชําระเงิน
ออนไลนผานระบบ QR Code ทําใหทานไดรับความสะดวกในการบริหารจัดการการเงิน (คาเฉลี่ ย=4.13) การชําระเงิน
ออนไลนผานระบบ QR Code ทําใหทานสามารถควบคุมการเงินของทานไดดียิ่งข้ึน (คาเฉลี่ย=4. 12) การใชบริการการชําระ
เงินออนไลนผานระบบ QR Code เปนบริการที่มีประสิทธิภาพและการใชการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ทําให
ทาน สามารถจัดการทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย=4.09) ตามลําดับ  

ดานความซับซอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code มีความลงตัวกับชีวิตการทํางานของทานมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.16) รองลงมา การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code มีความเหมาะสมกับวิธีที่ทานใชในการจัดการทางการเงิน (คาเฉลี่ย=4.14) ทานชอบทดลองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม ๆ (คาเฉลี่ย=4. 12) และการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code มีความลงตัวกับวิถีการใชชีวิตของทาน (คาเฉลี่ย=
4.08) ตามลําดับ  

ดานการสังเกตได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code สามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลาและการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ทําใหทานไมตองรอตอแถวเพ่ือเขารับการ
บริการ มากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.15) รองลงมา ทานสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของธุรกรรมไดทันที (คาเฉลี่ย=4.14) และการ
ชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code สามารถทําไดแมอยูตางประเทศ (คาเฉลี่ย=4.10) ตามลําดับ  

ดานความเขากันได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในดาน การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code เปนเรื่องท่ีไมยุงยาก มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย=4.29) รองลงมา การชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ตองการ
ความสามารถทางเทคนิคไมสูงมากนัก (คาเฉลี่ย=4.16) และการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ใชความพยายามไม
มาก (คาเฉลี่ย=4.11) ตามลําดับ  

ดานการรับรูความเสี่ยง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาํคัญในดาน ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมอาจ
ถูกผูอื่นละเมิดได มากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.19) รองลงมา อาจมีผูอื่นทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของทาน (คาเฉลี่ย=
4.18) และทานมีความหวาดกลัวเมื่อรหัส PIN หายไปและตกอยูใน มือของผูอื่น (คาเฉลี่ย=4.16) ตามลําดับ 

4. สรปุผลการวิจัย
การวิจยัน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ท่ีเคยทําการชําระเงิน

ออนไลนผานระบบ QR Code จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 
26-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีรายไดสวนตัวอยู
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ระหวาง 15,001-30,000 บาท ใชบริการกับธนาคารธนาคารไทยพาณิชยมากท่ีสุด ทําธุรกรรมประเภทโอนเงิน รูจักบริการจาก
พนักงานธนาคารแนะนํา ประโยชนที่ไดรับจากการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code คือ สะดวกในการใชงานมากที่สุด 
เหตุผลแรกท่ีตัดสินใจสมัครใชบริการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ของธนาคารที่ใชบริการบอยท่ีสุด คือ 
สะดวกสบาย เพราะสามารถทําธุรกรรมไดทุกที่ ทุกเวลา มากที่สุด จากกลุมตัวอยางดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติโดยรวมในทุกดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนนจาก
มากไปนอย ไดดังนี้ ดานรูปแบบทางกายภาพ ดานตนทุน ดานความสะดวกสบาย และดานการติดตอสื่อสาร ตามลําดับ มีความ
คิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดานอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนน
จากมากไปนอย ไดดังน้ี ดานกระบวนการ ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานราคา ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย
และบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ และ มีการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ในทุก
ดาน อยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานความเขากันได ดานการรับรูความเสี่ยง 
ดานการสังเกตได ดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบและดานความซับซอน ตามลําดับ 

5. อภิปรายผลการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26-30 ป มากที่สุด รองลงมามีอายุ 18-25 ป มีสถานภาพโสดมากที่สุด 

รองลงมาคือ สมรส มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. สวนใหญมีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/เจาของกิจการ มีรายไดสวนตัวอยูระหวาง 15,001-30,000 บาท มากที่สุด สวนใหญ ใชบริการกับธนาคารธนาคาร
ไทยพาณิชย มากท่ีสุด รองลงมา คือ ธนาคารกสิกรไทย ทําธุรกรรมประเภท โอนเงิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ เช็คยอด รูจัก
บริการจากพนักงานธนาคารแนะนํา มากท่ีสุด ประโยชนที่ไดรับจากการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code คือ สะดวกใน
การใชงานมากท่ีสุด รองลงมา รวดเร็วในการใชงาน เหตุผลแรกท่ีตัดสินใจสมัครใชบริการการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR 
Code ของธนาคารที่ใชบริการบอยที่สุด คือ สะดวกสบาย เพราะสามารถทําธุรกรรมไดทุกที่ ทุกเวลา มากที่สุด รองลงมา 
ไดรับการชักชวนหรือแนะนําจากเจาหนาที่ธนาคารผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของนุชนาฏ สุทธิวงษ (2562) ได
ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการต้ังใจเลือกใชบริการการชําระเงินผานแอพพลิเคช่ันเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) ใน
กรุงเทพมหานคร จากการสุมตัวอยางประชากรท่ีใชสมารทโฟน และอาศัย อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยระดับรายไดอยูในระหวาง 15,000-30,000 บาทตอเดือน ประเภทของการชําระเงินคือ ธุรกรรมทางการเงิน 
สถานท่ีใชบริการคือบาน ความถี่ในการใชบริการคือ 2-5 ครั้งตอเดือน โดยชวงเวลาท่ีใชบริการคือ 12.01-18.00 น. จํานวนเงิน
ชําระคาบริการระหวาง 500-1,000 บาทตอครั้งและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของพรชนก พลาบูลย (2558) ที่ได
ทําการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอความตั้งใจของประชาชน
ในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบพรอมเพย (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย โดยใชแบบสอบถามปลายปดที่ผาน
การตรวจสอบความเช่ือมั่นและความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีมีความตั้งใจใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานระบบพรอมเพย (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย ซึ่งพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 370 คน ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-25 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ขาราชการ มีรายไดตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท และสวนใหญรูจักบริการพรอมเพยจาก TV 

6. ขอเสนอแนะ
การนําเสนอในสวนน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไป

ใช และขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครั้งตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
1. จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอท่ี 1 สามารถพัฒนาขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชนได คือ สถาบัน

การเงิน ผูประกอบธุรกิจ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรที่จะมีการใหขอมูล หรือความรูตางๆ กับผูบริโภคในเขตเทศบาล
เมืองภูเก็ต ในดานรูปแบบทางกายภาพ ดานตนทุน ดานความสะดวกสบาย และดานการติดตอสื่อสาร  ตามลําดับ เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความเขาใจมากข้ึนและมีทัศนคติที่ดีขึ้น กับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code  
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2. จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานกระบวนการ ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานราคา ตามลําดับ ดังนั้น สถาบันการเงิน ผูประกอบ
ธุรกิจ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรท่ีจะพัฒนากลยุทธทางการตลาดโดยมุงเนนไปที่ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 3 ดาน
นี้เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตเกิดการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code เพิ่มขึ้น  

3. จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 3 พบวา องคประกอบของปจจัยการยอมรับการชําระเงินออนไลนผาน
ระบบ QR Code ที่ผูบริโภคในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตประเมินแลวมีการยอมรับนอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานความ
ซับซอน ดานประโยชนเชงิเปรียบเทียบและดานการสงัเกตได ตามลําดับ ดังนั้น สถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจ และหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ ควรที่จะใหความสําคัญกับหาวิธีการหรือกระบวนการตางๆ ที่จะทําใหผูบริโภคเกิดการยอมรับใน 3 ดานนี้ เปน
อันดับตนๆ เพื่อที่จะทําใหผูบริโภคมีการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR Code ใน 3 น้ีมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งตอไปควรวิจัยกับกลุมผูบริโภคในกลุมพื้นที่อื่นๆ เชน กลุมผูบริโภคนอกเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต หรือ

กลุมผูบริโภคนอกในเทศบาลเมืองของจังหวัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผล ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ครบถวนมากย่ิงข้ึน 
2. การวิจัยตอไปในอนาคต ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอการยอมรับการชําระเงินออนไลนผานระบบ QR

Code หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอ่ืนๆ ตลอดจนใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาเพ่ือที่จะสามารถเอามาใชเพ่ือ
เปรียบเทียบผล ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่ครบถวนมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสดานการจัดการความรูสาํหรับผูประกอบการสงออกปลา
นิล 2) ทดสอบประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล โดยกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปน
ผูประกอบการการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ผูประกอบการ โดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเอกสาร ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพสื่อ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิลอยูในระดับดี การเขาถึงขอมูลไดงายและมีรูปภาพประกอบทําให
ผูประกอบการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูการเปนผูสงออกตอไป 

คําสําคัญ : ปลานิล ผูประกอบการ สื่ออิเล็กทรอนิกส การสงออก 
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Abstract 

The purpose of this research was to 1) Develop electronic media in knowledge management for 

exporters of tilapia. 2) Test of electronic media efficiency for exporters of tilapia.The samples were 15 

entrepreneurs of Nile Tilapia fish raising in Bang Khaem Subdistrict, Muang District, Nakhon Pathom 

Province.By using qualitative research methods, interview forms, data analysis using document analysis. 

The results showed that the efficiency of electronic media for exporters of tilapia was good. The easy 

access to the information and the accompanying pictures make the entrepreneurs increase their 

potential to develop themselves into exporters. 

Key word: Nile tilapia,Operator, Electronic media,Export 

บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอันดับตนๆ ของโลก มีการผลิตสัตวน้ําเปนสินคา
สงออกไปยังตางประเทศจํานวนมาก โดยมีปริมาณการสงออกมากกวาการนําเขาสินคาสัตวน้ําจากตางประเทศ มีผลทําใหไทย
ไดเปรียบการคาจากการสงออกสินคาสัตวน้ํา (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 : 26 - 29) 

ปลาน้ําจืดนับวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะสามารถทํารายไดใหกับ
เกษตรกรผูประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากปลาเปนสัตวเลี้ยงงายขยายพันธุไดดี ไมตองลงทุนสูง สภาพภูมิ
ประเทศของประเทศไทยจึงเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเลี้ยงปลา เนื่องจากมีแหลงน้ําอยูเปนจํานวนมาก ทั้งแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ลําคลอง หนอง บึง และแหลงนํ้าอ่ืนๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน อางเก็บน้ํา รวมถึงพ้ืนท่ีลุมที่สามารถขุดบอเลี้ยงปลาได 
และนอกจากน้ีปลานํ้าจืดยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญตอประชากรในประเทศไทยอีกดวย เนื่องจากปลาน้ําจืดเปนแหลงโปรตีน
ที่มีคุณภาพ สามารถหาไดงาย และมีราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบราคากับสัตวน้ําเค็มหรือสัตวบกชนิดอื่นๆ (เพ็ญพรรณ ศรี
สกุลเตียวและคณะ, 2551 : 13 – 14) 
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ปลานิล (Nile tilapia) เปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งในวงศ Cichlidae มีช่ือวิทยาศาสตรวาOreochromis niloticus 

เปนปลาน้ําจืดที่มีผูนิยมบริโภคมากเปนอันดับท่ี 5 ของสัตวน้ําจืดในประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับภูมิภาคเอเชียนั้นปลานิลมี
แนวโนมที่จะพัฒนาการเลี้ยงใหเปนไปในแบบอุตสาหกรรมโดยในระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาระบบการเลี้ยง และสายพันธุปลานิลอยางตอเนื่องโดยผลผลิตมากกวาครึ่งเปนผลผลิตจากภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ประเทศ
ไทยสามารถผลิตปลานิลไดเปนอันดับที่ 4ของภูมิภาคเอเชียในป 2549 พ.ศ.  2555 ประเทศไทยมีฟารมเลี้ยงปลานิลทั้งหมด 
221,320 ฟารม โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนฟารมเลีย้งปลานิลมากท่ีสดุ 126,260 ฟารม ผลผลิตการเลีย้งปลานิล
ทั่วประเทศ179,849 ตัน เปนผลผลติจากภาคเหนือมากที่สุด 46,233.86 ตัน รองลงมาคือผลผลติจากตะวันออกเฉียงเหนือ 
44,466.25ตัน เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการผลิตพบวาภาคกลางมีศักยภาพการผลิตมากท่ีสุดคือ 979กิโลกรัม/ไร ในขณะท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจํานวนฟารมมากสุดแตกลับมีผลผลิตตอไรนอยที่สุด คือ 347 กิโลกรัม/ไร (เกวลิน หนูฤทธ์ิ 
2556) ซึ่งอาจเกิดจากปญหาตางๆ ดานการเพาะเลี้ยง หรือสภาพแวดลอม 

สําหรับสาเหตุที่ปจจุบันปลานิลเปนปลาที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายเพราะปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว มี
ความแข็งแรง อดทนตอสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี ไมมีอุปสรรคเร่ืองโรคระบาด เปนปลาที่กินพืชและอาหารไดเกือบทุก
ชนิดนอกจากน้ียังเปนปลาที่มีรสชาติดี สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายอยางและเปนที่นิยมของประชาชน และท่ีสําคัญ
คือปจจุบันราคาขายปลีกปลานิลเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมจํานวนของประชากรไมสอดคลองกับปริมาณการ
เพิ่มของอาหาร โดยแหลงทรัพยากรอาหารสําหรับประชากรโลกในปจจุบันไดมาจากแหลงผลิต 3แหลง คือ การเกษตร การ
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดังน้ันการจะเพ่ิมแหลงอาหารใหเพียงพอกับความตองการสําหรับการบริโภคของประชากร
โลกท่ีเพิ่มขึ้นท่ีเหมาะสมนั้นจึงมาจากการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนหลัก (เริงชัย ตันสุชาติและคณะ, 2556 : 3 - 5) 

เมื่อพิจารณาความปลอดภัยและมาตรฐานสินคาปลานิลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาปลานิล (พ.ศ. 2553-2557) 
(สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ , 2554) รายงานวาปญหาและอุปสรรคของการ
ผลิตในสวนที่เก่ียวของกับความปลอดภัย และมาตรฐานสินคาปลานิลคือคุณภาพผลผลิตปลาไมไดมาตรฐานตามที่ตลาด
ตองการ และปญหาและอุปสรรคในสวนของตลาดปลานิลในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและมาตรฐานสินคาปลานิล 
ไดแก มาตรฐานสินคาจากประเทศผูนําเขามากขึ้น โดยเฉพาะสินคาสัตวน้ําท่ีสงออกตองมีใบรับรองปลอดโรคและประเทศผูซื้อ
มีการตรวจสอบท่ีเขมงวดมากข้ึนในเรื่องของคุณภาพสินคา  

ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงศึกษาถึงการจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล 
ใหแกผูประกอบการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ ตําบลบางแขม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะลงทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก ใหเปนขอมูลแนวทางในการ
ประกอบการตัดสินใจตอไปภายในอนาคต 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสดานการจัดการความรูสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล
2. เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล

3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการดําเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลในบอดินของผูประกอบการใน เขตพ้ืนที่ตําบลบางแขม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดขอบเขตงานวิจัย ดังนี ้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาปจจัยในดานการดําเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลของผูประกอบการธุรกิจเลี้ยง
ปลานิลในพ้ืนท่ี ตําบลบางแขม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากการดําเนิน
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ธุรกิจการเลี้ยงปลานิล และศึกษาปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของที่สงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจการสงออกปลานิลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสออนไลน  

2. ขอบเขตดานประชากร
กลุมผูใหขอมลูผูวิจัยเลือกเฉพาะผูประกอบการธุรกิจเลี้ยงปลานลิที่มปีระสบการณในการเลี้ยงปลานลิ มาแลวไม

ต่ํากวา 10 ป เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน และสมบูรณมากที่สุด 

3. ขอบเขตดานพ้ืนที่
ผูวิจัยเลือกเปาหมายพ้ืนที่สําหรับการศึกษาครั้งน้ี คือ พื้นที่ ตําบลบางแขม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 

4. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชศึกษาในงานวิจัยประกอบไปดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรตน ไดแก 1. การจัดการความรู ประกอบไปดวย  มิติการเปนผูประกอบการ  มิติกระบวนการจัดการ

ความรู และมิติดานเทคโนโลยีองคการ 2. ความพึงพอใจของผูบริโภค ประกอบไปดวย ความพึงพอใจดานราคา ความสดใหม
ของปลาและการตัดสินใจในการเลือกซื้อ  

ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยแหงความสําเร็จในดานการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
5.1 ทฤษฎสีื่ออิเล็กทรอนกิส 

 การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย (Communication) หมายถึง การถายทอดเร่ืองราวการแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
การแสดงออกของความคิดและความรูสึก เพื่อการติดตอสื่อสารขอมลูซึ่งกันและกัน (กิดานันท มลิทอง,2548) 

รูปแบบของการสื่อสารสามารถแบงออกเปน 2 แบบ คือ  

1) การสื่ออสารทางเดียว (One-Way Communication)

2) การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication)

การจัดการความรู 
1. มิติการเปนผูประกอบการ
2. มิติกระบวนการจัดการความรู
3. มิติดานเทคโนโลยี

ความพึงพอใจของผูบริโภค 
1. ความพงึพอใจดานราคา
2. ความสดใหมของปลา
3. การตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ปจจัยความสําเร็จในดานการคาผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส 
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5.2 ทฤษฎกีารจัดการความรู 
 เปนการพัฒนาประสบการณในอดีตมาใชในอนาคตเพื่อการแกปญหาทเกิดขึ้นจริง เพื่อ มุงสูเปาหมายขององคกร 

มุงสนองตอความสำเร็จในเรื่องของวิสัยทัศน ประกอบดวย 
1. องคการ (Organization) : ระบบขององคการตองมีการวางรากฐานไวเพื่อสรางองคการแหง การเรียนรูซึ่ง

ประกอบดวยปจจัยที่เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแกวิสัยทัศน (Vision) 

2. ผูที่เกยวของกับองคการ (People) : องคการหนึ่ง ๆ ตางมีผูเกี่ยวของหลายฝายทั้งภายในองคการเอง
เชน ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา และมีทักษะทางดานการบริหาร เชน การสอนงาน 

3. เทคโนโลยี (Technology) : การมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีททันสมัยถือเปนสงอํานวยความ สะดวกที่ชวยใหการ
สรางองคการแหงการเรียนรูมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. ความรู (Knowledge) : ความรูที่มีในองคการจําเปนอยางยิ่งตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพ่ือ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 

5. การเรียนรู (Leaning) : การเรียนรูถือเปนระบบหลักที่เปนนแกนำาคัญของการสรางองคการแหงการเรียนรูซึ่ง
สามารถจาแนกการเรียนรูได 3 ระดับคือระดับบุคคลระดับกลุมและระดับองคการ

5.3 ทฤษฎีผูประกอบการ 
 Maslow (1970) ไดมีแนวคิดในการจัดลําดับขั้นของการจูงใจตามความตองการและสัญชาตญาณของมนุษยโดยได

คิดวาความตองการและสัญชาตญาณของมนษุยแปรเปลี่ยนไปตามอิทธิพลตาง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมของแตละบุคคลและ
ชวงเวลาของชีวิตในแตละชวงกระบวนการ ความตองการของ Maslow เปนลักษณะของกระบวนการท่ีเปน Dynamic       

เขาเช่ือวาเมื่อบุคคลไดรับสนองความพึงพอใจของความตองการในลําดับลางแลวบุคคลก็จะคนหาความพึงพอใจในลําดับที ่
สูงขึ้นไปตามลําดับชุดความตองการ ชุดความตองการในระดับลางจะมีอํานาจและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวาชุด
ความตอองการในลําดับท่ีสูงขึ้นไป บุคคลจะไมสนใจชุดของความตองการในลําดับท่ีสูงกวาจนกระท่ังบุคคลสามารถสนองชุด
ความตองการลําดับท่ีต่ํากวาในบางสวนเปนอยางนอย แตก็มีบุคคลบางคนทท่ีไมสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีนี้ซึ่งก็มีคอนขาง
นอยมาก และเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลทีม่ีบทบาทท่ีพิเศษ 

5.4 ทฤษฎกีารสงออก 

 อัทธ พิศาลวานิช (2555) ทฤษฎีเฮคเชอร-โอลิน (Heckscher - Ohlin Theorem) หรือเรียกเปนภาษาไทยไดวาา
ทฤษฎี สัดสวนปจจัยการผลิต โดยทฤษฎีนี้จะใหความสําคัญแกสัดสวนโดยเปรียบเทียบของปจจัยการผลิต (Relative Factor 

Proportions) หรือปริมาณปจจัย การผลิตทมีอยูโดยเปรียบเทียบ (Relative Factor Endowments) โดยมีแนวคิดพื้นฐานวา
ประเทศจะสงออกสินคาทมีความเขมขนในการใชปจจัยการผลิตอยางเหลือเฟอและจะนําเขาสินคาทมีความเขมขนในการใช
ปจจัยการผลิตทขาดแคลน เชน สมมุตอใหประเทศมีปจจัยการผลิตสองชนิด ไดแก แรงงาน (Labour) และทุน (Capital)   

ประเทศทีม่ีแรงงานมากและมีทุนนอย ประเทศนั้นจะมีคาแรงงานตางแตตนทุนเงินทุนจะสูง ประเทศนั้นก็จะสงออกสินคาท่ีใช
สัดสวนในการผลิตของแรงงานมากกวาทุน และจะนําเขา สินคาที่ใชสัดสวนในการ ผลิตของทุนมากกวาแรงงาน  

5.5 ทฤษฎีธุรกิจปลานิล 

อุดม เรืองนพคุณ (2549) ผลผลิตปลานิลสวนใหญจะใชสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งใชบริโภคในรูปปลาสด 
89% ในการแปรรูปทําปลาเค็มตากแหง 5% ยาง 3% และทีเ่หลือใชในรูปแบบอื่น ๆ สําหรับปลานิลท้ังตัวและในรูปแชแข็งก็มี
จําหนายในตลาดภายในประเทศเชนกัน โดยผูผลิตคือโรงงานและจําหนายใหภัตตาคานหรือรานอาหาร  

5.6 ทฤษฎกีารวัดประสิทธิภาพสือ่อิเล็กทรอนิกส 
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 บุปผชาติ ทัฬทิกรณ (2544) ไดรวบรวมความหมายของ E-learning ไวในบทความจาก เอกสารประกอบการจัด
สัมมนาวิชาการ “มหกรรมอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน (School net Days)” ครั้งท 1 ในบทความช่ือ “E-learning 

: เพื่อการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง” จัดพิมพในวารสาร CIO Newsletter ปท 3 ฉบับท 3 ประจําเดือนมีนาคม 
2544” ไวดังน้ีคือ E-learning เปนนวัตกรรมทางการศึกษาทเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนทเปนอยูเดิมเปนการเรียนทใชเทคโนโลยีท
กาวหนา เชน อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ตดาวเทียมวิดีโอเทปแผนซีดีฯลฯ 

5.7 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ชนากาญจน ไชยา (2558) ศึกษาความตองการวิธีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล 

ในอําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความตองการวิธีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิล ของเกษตรกรผู
เลี้ยงปลานิล ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 119 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย วิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัย พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล ในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมสวนใหญ มีความตองการวิธีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบรายบุคคล ในระดับมากที่ คาเฉลี่ ย 3.53          

โดยวิธีการเยี่ยมเยือนท่ีบานหรือฟารม มีความตองการในระดับมากที่สุดที่คาเฉลี่ย 4.79 ตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม
ความตองการวิธีการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ประคุณ ศาลิกร และ โสมสกาว เพชรานนท (2559) ศึกษาการลงทุนเลี้ยงปลานิลเพื่อการพาณิชยในจังหวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการผลิตการตลาดและผลิตภัณฑจากปลานิล 2) วิเคราะหตนทุน รายรับและกำไรจาก
การเลี้ยง 3) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุนของการเลี้ยง โดยขอมูลไดจากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตั วอยางจำนวน     
57 ราย ในป พ.ศ.2557 และใชตัวช้ีวัดคือมูลคา ปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอทุน อัตราผลตอบแทนของโครงการ
และตนทุนเฉลี่ยในระยะยาว จากผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงปลานลิภายใตมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี
และเหมาะสม (GAP) มีรูปแบบ ที่แตกตางจากการเลี้ยงที่ไมเขาสูมาตรฐาน GAP ในดานสุขลักษณะของการเพาะเลี้ยง       
โดยผลผลิตภายใตมาตรฐาน GAP เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ ดานผลประกอบการและความคุมคาในการลงทุน
พบวาการเลี้ยงปลานิลในบอดิน แบบก่ึงธรรมชาติภายใตมาตรฐาน GAP และท่ีไมไดเขาสูมาตรฐาน GAP ในฟารมขนาดกลาง
และขนาดใหญ รวมทั้งการ เลี้ยงปลานิลกระชังในบอดินที่ไมไดเขาสูมาตรฐาน GAP ในฟารมขนาดเล็กและขนาดกลางมีกำไร
และสามารถสราง ความคุมคาในการลงทุนใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเกษตรกรจำนวนมากยังขาด
แรงจูงใจในการเขาสูมาตรฐาน GAP เนื่องจากราคาของผลผลิตไมแตกตางกันมากนัก 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
1) สถานการณการผลิตตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปลานิล 2) เพื่อศึกษาดานการตลาดวิถีการตลาดและสวนเหลื่อม
การตลาดปลานิล 3) เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT ANALYSIS) ของการผลิตและการตลาดปลา
นิล ผลการวิจัยพบวา ตนทุนการผลิตของปลานิลรวมทั้งหมดของการเลี้ยงในกระชังเฉลี่ย 24,713.38 บาท/กระชัง และมีกําไร
ทั้งหมด 6,129.33 บาท/กระชัง หรือกําไร 8.34 บาท/กิโลกรัม สําหรับการเลี้ยงในบอดิน ตนทุนการผลิตรวมทั้งหมดเฉลี่ย 
20,975.60 บาท/ไรและมีกําไรท้ังหมด 4,228.94 บาท/ไร หรือกําไร 5.26 บาท/กิโลกรัม จะพบไดวาตนทุนสวนใหญจะเปนคา
อาหารมากที่สุดถึงรอยละ 78.02 และ 55.12 ของตนทุนทั้งหมดของการเลี้ยงในกระชังและในบอดิน วิถีการตลาดปลานิล 
พบวาผลผลิตปลานิลจะถูกใชภายในประเทศรอยละ 90 ท่ีเหลืออีกรอยละ 10 จะสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

6. วิธีดําเนินการวิจัย (เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู และการวิเคราะหขอมลู)

6.1 ประชากรท่ีและกลุมตัวอยาง 
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 ผูประกอบการเลี้ยงปลานิลในบอดิน โดยทําการสุมแบบเจาะจงจํานวน 15 ผูประกอบการ เกณฑการคัดเลือกมีดังนี ้
1. มปีระสบการณการเลี้ยงปลานิลในบอดินไมต่ํากวา 10 ป
2. มีความรูเรื่องปลานิลทั้งเรื่องการเลี้ยงและการตลาด
3. เนนเกษตรกรที่อยูในจังหวัดนครปฐม
4. เนนผูประกอบการการเลี้ยงปลานิล 10 อันดับแรกของจังหวัด

6.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวมรวมขอมูลสามารถเก็บไดจาก 2 แหลงขอมูล มีดังน้ี 

1) ขอมูลทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
 2) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ และทําการสัมภาษณ

6.3 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
1) นําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกในการสัมภาษณ และสังเกตการณ จากผูใหขอมูลมาทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของขอมูล  
2) นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบของขอความเพ่ืองายตอการแยกประเด็น
3) วิเคราะหและจัดแยกแตละประเด็นเนื้อหาขอมูลตามกลุมของขอมูลที่สอดคลองกับ กรอบแนวคิดในการวิจัย
4) วิเคราะหปจจัยสําคัญในการวัดประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสสูการจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ
ผูประกอบการสงออกปลานิล 

5) ตีความขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักท่ีนํามาใชในการวิเคราะห
6) สรุปขอมูลที่ได และนําไปเปรียบเทียบทีละประเด็น
7) อภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎี เพื่อสรางขอสรุปและขอเสนอแนะ

7. ผลการวิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล ในพื้นที่ตําบลบางแขม 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาไดตาม วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสดานการจัดการความรูสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล เริ่มตนจากมี
ผูประกอบการกลุมหนึ่งตองการอยากเพิ่มมูลคาและอยากใหปลานิลเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง การประกอบธุรกิจเลี้ยงปลานิล
ผูประกอบการเปนผูริเริ่มทําธุรกิจดวยตัวเอง กําหนดทิศทางการทําธุรกิจแลวปฏิบัติงานท้ังหมดดวยตนเอง กอนผูประกอบการ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลผูประกอบการตองใช ท้ังแรงกาย แรงใจ ทุมเท เรียนรูจากความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นแลวนําความผิดพลาดนั้นไปปรับเปลี่ยน ระบบการบริหารใหเกิดประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น รวมท้ังผูประกอบการมีการเขารับ
การอบรมความรูใหมๆ และปรับตัวตามยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ติดตามขอมูล ขาวสารจากสื่อตางๆ เพื่อนํามาปรับ
ใชในการดําเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออกอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพือ่ทดสอบประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล ผูประกอบการไดใชการเขาถึงสื่อ
ที่ผูวิจัยทําขึ้นมาเพ่ือศึกษาขั้นตอน วิธีการในการสงออก เง่ือนไขในการสงออก มูลคาในการสงออก เกณฑมาตรฐานในการ
สงออก ฯ  เพื่อนมาใชเปนความรูมาประกอบการตัดสินใจทําธุรกิจเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออก 
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7.2 การอภิปรายผลวิจัย 

การศึกษาการจัดการความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลนสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล ในพื้นที่ ตําบลบาง
แขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยสามารถอภิปราย ผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

1. จากการศึกษาพบวาการเปนผูประกอบการธุรกิจตองการส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการประกอบธุรกิจเพื่อการ
สงออกหลายดาน เชน ดานเงินลงทุน ดานความไมแนนอนของธุรกิจ ดานการทําการคาระหวางประเทศ ไมวาจะเปน เรื่องของ
การกีดกันทางการคา การแขงขันทางการตลาด หากธุรกิจประสบความสําเร็จจะสรางรายไดใหกับ ผูประกอบการ             
และครอบครัวไดอยางมาก ผูประกอบการจึงตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณแลววางแผนเพ่ือนํามาใชอยางมีระบบ 
เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จHattern (2006) ไดนิยามผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชนในธุรกิจ
โดยเปนผูมีความรู และความเขาใจในเรื่องการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความ เสี่ยงในการริเริ่ม หรือดําเนิน
ธุรกิจเพื่อใหธุรกิจประสบผลสําเร็วตามที่ตองการ 

2. จากการศึกษาพบวา การทดสอบประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการสงออกปลานิล เปนไปใน
แนวทางท่ีด ีเพราะเนื่องจากส่ือที่ผูวิจัยทําเขาถึงไดงาย และมีรูปภาพประกอบเพ่ือทําใหนาสนใจในการเขาหาความรูตอ ทําให
ผูประกอบการใหความสนใจในการเขาไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องตางๆของการสงออก รวมไปถึงผูประกอบการบางราย
ที่ไมเคยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการหาขอมูลเพ่ิมเติมก็ใหความสนใจในการท่ีจะเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยทํา โดยวิธีการ
ตางๆ เชน การบอกใหลูกหลานเปดใหดู และยังมีผูประกอบการจํานวนหน่ึงไดเอาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยทํา ใหความรู
เพิ่มเติมกับผูประกอบการรายอื่นๆ ท่ียังเขาไมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส และใชสื่ออิเลก็ทรอนิกสที่ผูวิจัยทําศึกษาข้ันตอนการสงออก 

8. ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ควรสรางสื่อในการใหความรูอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนหนังสือ แผนผับ หรือการเขาไปใหความรูตลอด เพื่อเปน
การเขาถึงผูประกอบการทุกวัย เพราะผูประกอบการบางรายมีอายุมากและเขาถึงสื่อดานอิเล็กทรอนิกสไมเปน 

2. ควรใสใจในการเลี้ยงปลานิลใหมากข้ึน สังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลา นิลอยางใกลชิด เพราะการใหอาหาร
ปลานิลไมเหมาะสมจะสงผลกระทบตอการควรใสใจในการเลี้ยงปลานิลใหมากขึ้น สังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลานิล
อยางใกลชิด เพราะการใหอาหารปลานิลไมเหมาะสมจะสงผลกระทบตอการเจริญเติมโตของปลานิลทําใหปลานิลไมได
มาตรฐานในการสงออก 

3. ควรหาพื้นท่ีประชาสัมพันธหารใหความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลนนอกตําบลบางแขม เพื่อเปนการขยายตัวของ
ธุรกิจเลี้ยงปลานิลเพื่อการสงออกสูพื้นท่ีอื่น และเปนการสรางงาน กระจายรายไดออกสูชุมชนใกลเคียง

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวามี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ทั้งดานดีและดานเสียอยางไร 

2. ควรศึกษาวิธีการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบอื่นๆ เชน  Youtube E-bookWebsite เพื่อเพิ่มการชอง
ทางการหาความรูเพิ่มเติมใหเขาถึงงายมากข้ึน
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สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการสมัครบัตรเครดิตเพ่ิมของผูถือบัตรเครดิต 

สมัชญา บรรจบสรานนท1* และปยะพรรณ ชางวัฒนชัย2 

1* สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

* smuchchaya@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของผูถือบัตรเครดิตวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาด  โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกสมัครบัตรเครดิต
เพิ่มของผูที่มีบัตรเครดิตอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งดานที่มีผลมากที่สุด คือ ดานกระบวนการใหบริการ นอกจากนี้ยังพบวา 
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยู ที่ตางกันใหความสําคัญ
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน ขอเสนอแนะจากงานวิจัย คือ ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูออกบัตรเครดิต 

ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริการติดตอ Call Center และควรมีการติดตามทวงหนี้ผานทาง SMS หรืออีเมลกอนที่จะ
ติดตอทางโทรศัพท  

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด บัตรเครดิต ผูถือบัตรเครดิต 
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Abstract 

This study is entitled “Marketing Mix Elements that Affect the Application for Additional Credit 

cards of Credit card holders” The purpose of this study was to investigate the personal factors and the 

relationship between personal factors and marketing mix affecting credit card holders’ selection to 

apply for additional credit cards. A questionnaire was used as a research instrument to collect data. The 

results of this study indicated that all marketing mix factors affecting credit card holders’ selection to 

apply for additional credit cards were at the high level. An aspect with the highest mean was process, 

including age, educational level, average monthly income, occupation, and number of credit cards held 

resulted in different opinions towards marketing mix factors. The suggestions of this research included 

that services should be prioritized by banks or issuing financial institutions. Especially, for customer 

contact through call center, and Debt collection should be done via SMS or an email instead of a phone 

Keywords: Marketing mix, Credit card, Credit card holder 

1. บทนํา
ปจจุบันนี้การใชชีวิตของคนไทยกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงใหเปนสังคมไรเงินสด ตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินระยะที่ 3 ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการชําระเงิน เพื่อรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐ เชน การใชจายผานบัตรเครดิต บัตรเดบิต พรอมเพยและการชําระเงินดวยคิวอารโคด เปนตน ธนาคารหลายแหงมีการ
เปลี่ยนนโยบายไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนเงินตางธนาคาร  

การชําระคาสินคาและบริการโดยไมใชเงินสดเปนที่นิยมมากในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้ น คือ การใชจาย
ผานบัตรเครดิต ซึ่งเดิมคุณสมบัติหลักของบัตรเครดิตคือใชสําหรับการชําระสินคาและบริการแทนเงินสด เปนการใชแทนเงิน
สดเพื่อชําระคาสินคาและบริการโดยยังไมตองจายเงินในทันที แตปจจุบันปจจัยเหลานี้อาจจะไมใชปจจัยหลักที่ผูบริโภค
ตองการเพียงอยางเดียว แตยังมีความสะดวกสบาย และสิทธิประโยชนอื่น ๆ จากการใชตามรายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปน
ขอดีที่ผูบริโภคจะมีทางเลือกในการสมัครและใชบัตรเครดิตที่หลากหลาย ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ทําใหผูบริโภคอยากสมัครบัตร
เครดิตมากข้ึน สงผลใหธุรกิจบัตรเครดิตอาจไดรับผลกระทบจากการแขงขันในตลาดท่ีมีแนวโนมรุนแรง เนื่ องจากเกิดผล
กระทบจากรายไดของธนาคารท่ีลดลง จากการใหบริการโอนเงินฟรีคาธรรมเนียม รวมทั้งการปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลบัตร
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เครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลจากธนาคารแหงประเทศไทยดังนั้นจึงทําใหเสียโอกาสในการขยายฐานลูกคาใหมในอนาคตจึง
สงผลใหเกิดการแขงขันเพื่อเพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  

สถาบันการเงินตาง ๆ จึงตองมีกลยุทธที่สามารถดึงดูดใหผูบริโภคเลือกใชบัตรของตนเอง การใชกลยุทธที่สําคัญที่
สถาบันผูออกบัตรเครดิตตองคํานึงถึง คือ กลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงเพ่ือชวยกระจายความเสี่ยงจากลูกคาที่มีรายไดระดับกลาง
ไปถึงรายไดที่นอย เพราะมีความสามารถในการชําระหนี้และมีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้ที่นอย และการขยายฐานลูกคา
ไปยังกลุมใหม เชน กลุมลูกคาจบใหมที่เพิ่งเขาสูตลาดแรงงาน แตทั้งนี้จากที่กลาวมาขางตน ธนาคารแหงประเทศไทยไดออก
มาตรการควบคุมการใชบัตรเครดิตของผูมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน เนื่องจากพบวามีแนวโนมของการกอหน้ีเกินตัว 
ดังนั้นกลุมลูกคาที่สําคัญที่สถาบันผูออกบัตรเครดิตควรคํานึงอีกกลุม คือกลุมลูกคาผูที่ใชบัตรเครดิตอยูแลวจากสถาบันอื่น 
เพราะเปนลูกคาที่ใชบัตรเครดิตอยูแลวสามารถตรวจสอบประวัติการชําระเพื่อลดการผิดนัดชําระและหน้ีเสียไดเปนอยางดี 
การเพิ่มสวนแบงตลาดอาจจะทําไดดวยการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสม และกระตุนการใชจายผานบัตรเครดิตใหมากขึ้น  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ผานมา พบวา สวนใหญจะแบงกลุมลูกคาตามสถาบันผูออกบัตรเครดิต 
หรือจังหวดที่ลูกคาอยูอาศัย แตไมไดแบงกลุมลูกคาตมคุณสมบัติอยางชัดเจน จึงเปนที่มาของศึกษา โดยเลือกกลุมลูกคาที่ถือ
บัตรเครดิตอยูแลว เพื่อทราบถึงสวนประสมทางการตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญเมื่อตองการสมัครบัตรเครดิตเพิ่ม เพื่อเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนตอสถาบันผูออกบัตรเครดิต สําหรับศึกษา กลยุทธทางการตลาดเพื่อหบริการท่ีตรงกับความตองการมาก
ที่สุด ทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคในการใหสิทธิประโยชนเพื่อชิงความไดเปรียบจากการสรางความแตกตางไดกอนคูแขง
และยังคงรักษาความเปนผูนําตลาดบัตรเครดิตในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูที่มีบัตรเครดิต 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของ
ผูที่มีบัตรเครดิต 

3. ทบทวนวรรณกรรม
3.1 แนวคิดและทฤษฎี 
3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่ผานมา ไดมีการนิยามความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไว ดังนี้ 
- พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคทั้งที่เปนสวนบุคคล กลุม และองคกรน้ัน เลือกซื้อ ใช และไมชอบสินคา บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ ที่สรางความพึงพอใจตามความตองการ และความปรารถนาของตนไดอยางไร (Kotler, 2000) 

- พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่ เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา และบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานี้ (อดุลย จาตุรงกุล, 2543) 

- พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือ
บริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

3.1.2 สวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ คือ แนวคิดทางการตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งเปนธุรกิจ
ที่แตกตางจากสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป ซึ่งจําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  
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3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทย 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา บัตรเครดิตที่กลุมตัวอยางใชบัตรที่สุด คือ บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย โดย
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือครองสวนใหญ คือ 1 ใบ ใชบัตรเครดิต 1 – 3 ครั้งตอเดือน  

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช บัตรเครดิต KTC ของผูบริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีระดับความสําคัญมาก คือใหความสําคัญกับการมีเงินสํารองไวใหเบิกถอน
ยามฉุกเฉิน รองลงมา คืออัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการอื่น ๆ มีความเหมาะสม และมีอัตราดอกเบี้ยในการผอนสินคาต่ํา  

4. กรอบแนวคิดงานวิจัย

5. สมมติฐานการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดในการเลือกสมัครบัตรเครดิตเพิ่มท่ีตางกัน 

6. วิธีดําเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูที่ใชบัตรเครดิตหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่ใชบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสูตรของ W.G.Cochran (1953) ไดจํานวน 384.16 ตัวอยาง 
และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของขอมูลที่ได จึงไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาเปน จํานวน 400 ตัวอยาง 
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ คือ  
สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ มีลักษณะที่การตอบใหผูตอบเลือกตอบ 

สวนที่ 2 สวนประสมทางการตลาด เปนแบบมาตราสวนประมาณคา มีลักษณะการตอบเปนการประเมินระดับความคิดเห็น 
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา คาสัมประสิทธิ์คอนแบ็ชอัลฟา เทากับ 0.97 ซึ่งแปลความหมายอยู

ในระดับดีมาก 
6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บแบบสอบถามโดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยแบบบังเอิญซึ่งเปนผูที่ถือบัตรเครดิตอยูแลว 

6.4 การวเิคราะหขอมูล 

จากขอมูลที่ไดทําการเก็บรวบรวมโดยการประมวลผลและวิเคราะหเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
แบบสอบถามสวนท่ี 1 ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชสถิติแจกแจงคาความถี่และคารอยละ  
แบบสอบถามสวนที่ 1 และ 3 ใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวย t-test และ F-test และเมื่อพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ  

ขอมูลสวนบุคคล 

สวนประสมทางการตลาด  

การเลอืกสมคัรบตัรเครดติเพมิ 
ของผูม้บีตัรเครดติ 

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง เกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดใหตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค 
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7. ผลการวิจัย
7.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.0 อายุอยูในชวง 20-29 ปคิดเปนรอยละ 84.0

สถานะภาพโสดคิดเปนรอยละ 87.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 85.3 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนคิดเปน
รอยละ 60.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-19,999 บาท คิดเปนรอยละ 40.0 และจํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยูคือ 1 ใบคิดเปน
รอยละ 51.2 

7.2 ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด  
พบวา โดยภาพรวม กลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง พิจารณาตามสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

S.D. การแปลผล 
ดานผลิตภัณฑ 3.74 0.74 มาก 
ดานราคา 3.74 0.80 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.70 0.72 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.74 0.74 มาก 

ดานบุคลากร 3.79 0.77 มาก 

ดานกระบวนการใหบริการ 3.91 0.68 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.74 0.70 มาก 

รวม 3.77 0.59 มาก 

7.3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
7.3.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน 

7.3.2 กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด  โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
เปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Scheffe พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความแตกตางกันอยางมีทางสถิติ 

7.3.3 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพทีต่างกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน 

7.3.4 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมแตกตางกัน 
และ เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Scheffe พบวา ดานราคาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร และดานกระบวนการใหบริการมีคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

7.3.5 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด  โดยภาพรวมแตกตางกัน เมื่อ
เปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Scheffe พบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
7.3.6 กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด  โดยภาพรวม

แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Scheffe พบวา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
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7.3.7 กลุมตัวอยางที่มีจํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยูที่ตางกันใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Scheffe พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พิจารณาตามการใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด F P-Value การแปลผล 

อายุ 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

3.224 

2.466 

1.685 

2.374 

4.246 

0.572 

0.367 

0.02 

0.06 

0.17 

0.07 

0.01 

0.63 

0.78 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รวม 2.449 0.06 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

สถานภาพ 

ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

1.294 

0.433 

1.286 

0.001 

0.690 

1.552 

1.117 

0.28 

0.65 

0.28 

1.00 

0.50 

0.21 

0.33 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รวม 0.325 0.72 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ระดับการศึกษา 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

2.155 

9.953 

7.295 

8.318 

9.435 

9.168 

2.511 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
รวม 9.563 0.00 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

อาชีพ 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

3.728 

7.324 

3.921 

9.980 

0.01 

0.00 

0.01 

0.00 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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สวนประสมทางการตลาด F P-Value การแปลผล 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

9.385 

7.139 

1.777 

0.00 

0.00 

0.15 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รวม 8.412 0.00 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

2.018 

3.452 

4.453 

2.577 

3.401 

3.112 

2.434 

0.08 

0.00 

0.00 

0.03 

0.01 

0.01 

0.03 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รวม 3.553 0.00 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

จํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยู 
ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

4.293 

8.721 

5.875 

7.063 

11.175 

6.125 

1.053 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.38 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

รวม 8.086 0.00 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

หมายเหตุ: *มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. สรุป
4.1 ดานปจจัยสวนบุคคล 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 20-29 ป สถานะภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-19,999 บาท และมีจํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยูคือ 1 ใบ 
4.2 ดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของผูที่มีบัตรเครดิต  
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานผลิตภัณฑใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหวงเงินที่

สูง และสามารถขอเพิ่มวงเงินได ดานราคาใหความสําคัญเกี่ยวกับการสามารถยกเวนคาธรรมเนียมไดโดยอัตโนมัติ ดาน
ชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีบัตรเครดิตที่หลากหลายชองทาง ดานการสงเสริมการตลาดให
ความสําคัญเกี่ยวกับการมีโปรโมชั่นรวมกับแอพส่ังอาหารออนไลน เชน GrabFood ดานบุคลากรใหความสําคัญเกี่ยวกับการที่
พนักงานใหบริการดวยความสุภาพใหบริการอยางเทาเทียมกัน ดานกระบวนการใหบริการใหความสําคัญเกี่ยวกับการติดตอ 
Call Center ไดงายและรวดเร็ว ไมตองรอสายนาน และดานลักษณะทางกายภาพใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ใหบริการ 
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9. อภิปรายผล
จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของผูถือบัตรเครดิต พบวา ปจจัยสวน

บุคคลที่ตางกัน มีผลตอใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดในการเลือกสมัครบัตรเครดิตเพิ่มที่ตางกัน และสวนใหญ
กลุมตัวอยางถือบัตรเครดิตจํานวน 1 ใบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ปญญธนพัฒน ดานผลการศึกษาสวนประสม
ทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของปรียานารถ ลายคราม  ที่
พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
ตอสวนประสมทางการตลาดมากท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียานารถ ลายคราม  ที่พบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานที่ใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานราคา  

10. ขอเสนอแนะ
10.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
1. ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริการติดตอ Call Center ของลูกคา ใหลูกคาไดรับบริการที่รวดเร็ว หากการ

ใหบริการขอมูลหรือการแกปญหาของลูกคาตองใชเวลานานควรขอติดตอกลับหาลูกคาอีกครั้งในชวงเวลาท่ีลูกคาสะดวก 
2. ควรมีการติดตามทวงหนี้ผานทาง SMS หรืออีเมลกอน เพื่อไมใหเปนการรบกวนเวลาลูกคา
3. ควรมีบริการแจงเตือนยอดชําระจํานวนเต็มและยอดชําระขั้นต่ํากอนถึงวันครบกําหนดชําระผานทาง SMS

10.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรเพิ่มการศึกษากลุมนักศึกษาจบใหมที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคกลุมใหมที่ยังไมมี
บัตรเครดิต และเนื่องจากกลุมนักศึกษาจบใหมเปนกลุมที่ยังไมมีขอมูลประวัติการชําระเงิน ดังนั้นจึงควรเพิ่มการศึกษาที่จะ
สามารถทราบถึงขอระวังในการพิจารณาออกบัตรเครดิตแกลูกคากลุมนี้อีกดวย 

11. เอกสารอางอิง
กนกวรรณ ปญญธนพัฒน.  2558.  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทย 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการบัญชี, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ฉัตยาพร เสมอใจ.  2550.  พฤติกรรมผูบริโภค กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท. 

ปรียานารถ ลายคราม.  2558.  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช บัตรเครดิต KTC ของผูบริโภคใน 

จังหวัดปทุมธานี.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

อดุลยจาตุรงคกุล.  2543.  กลยุทธการตลาด. พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Kotler, Philip.  2000. Marketing Management (The Millennium edition). Upper Saddle River, NJ:  

Person Prentice Hall. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ
และความสัมพันธระหวางการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุมบุคคลท่ัวไปในวัยทำงานที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยโดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุดวยวธีิการแบบ Stepwise จากแบบจำลอง
ถดถอยตัวแปรหุน ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ รายไดในปจจุบัน จำนวนผูที่อยูในความดูแล การรับรูดาน
รายได ปจจัยดานผลตอบแทนที่จะไดรับจากการออมและการลงทุนมีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม
เกษียณอายุอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

คำสำคัญ: การรับรดูานการเกษียณอายุ การวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอาย ุ
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Awareness and Financial Planning to Prepare  

for Retirement 

Parisa Sumarnman1* and Siwapong  Dheera-aumpon2 

1*Business Economics, Faculty of Economic, Kasetsart University 
2Department of Economic, Faculty of Economic, Kasetsart University 

Abstract 

The objective of this research is to study and analyse the awareness and factors towards 

financial planning for retirement. The sample group used in this study is a general group of working-age 

people in Bangkok in the total number of 400 people by applying questionnaires as a tool for data 

collection. The statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

Analyzing the relationships between factors by using multiple regression analysis With Stepwise method 

from the model regression model. The results in the research demonstrates personal factors in gender, 

current income, the number of people in charge of revenue recognition. The return factor of saving and 

investment retirement is related to financial planning for retirement preparation with statistical 

significance of 0.05. 

Keywords: Awareness on retirement, Financial planning, Financial planning for retirement preparation

1. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรและการกาวเขาสูสังคมสูงวัยกำลังเปนปญหาที่หลายประเทศทั่วโลกตอง
เผชิญโดยมีสาเหตุมาจากการท่ีเทคโนโลยีทางการแพทยมีการพัฒนาขึ้นทำใหประชาชนมีอายุที่ยืนยาวมีอัตราการตายที่ลดลง 
การเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมที่มีการแตงงานลดลงหรือนิยมอยูเปนโสดมากขึ้น ทำใหมีอัตราการเกิดลดต่ำลง ทำให
โครงสรางประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง และสงผลใหสัดสวนจำนวนผูสูงอายุตอจำนวนประชากรวัยแรงงานเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็ว 

ประเทศไทยที่มีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป สูงเปนอันดับที่ 2 ของอาเซียนซึ่งมีสัดสวนอยูที่รอยละ 16 ของ
ประชากรท้ังหมดในประเทศอาเซียน สอดคลองกับขอมูลการประมาณประชากรของประเทศไทยในป พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 

2583  ที่พบวาประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจากรอยละ 13.2 เพิ่มเปนรอยละ 32.1 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559) ดานคานิยมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหรูปแบบโครงสรางของครอบครัว
กลายเปนอยูแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำใหผูสูงอายุมีแนวโนมตองอยูตามลำพังมากขึ้น การพึ่งพิงลูกหลานใหดูแลอาจไม
สามารถทำไดเชนในอดีต สงผลใหผูสูงอายุตองหันมาพึ่งพิงภาครัฐมากขึ้น และถึงแมวาจะมีการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศมาเพ่ือจายเปนสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุหลายประเภทดวยกัน ซึ่งหากประชาชนใหความสนใจและมีความ
ตระหนักถึงเรื่องของการการวางแผนเก็บออมเงินไวใชจายในอนาคตใหมากข้ึน  ก็จะสามารถชวยลดความเสี่ยงจากภาระ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะสงผลกระทบตอความมั่นคงในชีวิตยามเกษียณได 
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จากพฤติกรรมการออมของคนไทยกลับมีจำนวนเพียงรอยละ 14.2 เทานั้นท่ีมีการเตรียมตัวออมเงินหรือวางแผนทาง
การเงินเพื่อยามเกษียณ โดยไมไดคำนึงถึงวาในอนาคตอาจจะมีคาใชจายตางๆเกิดข้ึนได ซึ่งปญหาการออมเงินของคนไทยสวน
มีสาเหตุมาจากการขาดวินัยในดานการเงินที่ทำใหมีรายจายที่สูงเกินความจำเปนสงผลใหเกิดการกอหนี้ ซึ่งจากขอมูลหนี้
ครัวเรือนของคนไทยที่อยูในระดับสูงที่รอยละ 77.8 ตอจีดีพี และมีลักษณะการเปนหนี้ที่นานตลอดอายุการทำงาน โดยระดับ
หนี้ไมไดลดลงแมจะเขาสูวัยใกลเกษียณทำใหสงผลถึงความมั่นคงในชีวิต (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) หรือจากการขาด
ความรูในเร่ืองการการบริหารจัดการเงินหรือการวางแผนการเงินการลงทุนที่ดี มีการคาดการณคาใชจายในอนาคตหรืออายุขัย
ต่ำท่ีต่ำกวาความเปนจริงสงผลใหแผนการเงินจึงลมเหลว หากบุคคลมีการวางแผนทางการเงินและมีการจัดสรรคการใชจาย
ในชวงที่อยูในวัยแรงงานอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้น จะชวยลดปญหาภาระคาใชจายในการดำรงชีวิตหลังเกษียณและทำให
กาวสูวัยเกษียณอายุไดอยางมั่นคงมากข้ึน และลดปญหาเชิงสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงการรับรูและปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ
2. เพือ่วิเคราะหถึงการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ

3. ทบทวนวรรณกรรม

ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางสำหรับใชในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวติ (Life-cycle theory of consumption)

การใชจายเพ่ือการบริโภคของบุคคลจะขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวงอายุขัย ซึ่งหากพิจารณาการ
กระจายรายไดและปริมาณการใชจายเพ่ือการบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเปนของบุคคล (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
2557) จะพบวาในชวงที่บุคคลมีอายุนอยจะมีระดับรายไดอยูในระดับต่ำ ตอมาเม่ือมีอายุมากขึ้นจะมีรายไดที่เพิ่มสูงข้ึนและ
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุก็จะกลับมีรายไดลดลงอีกครั้งอันเนื่องมาจากการท่ีมีการเกษียณอายุจากการทำงาน 

2. ทฤษฎีการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ศูนยสงเสริมพัฒนาความรูทางตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2553) ไดวางหลักการเกี่ยวกับการ

วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยสามารถสรุปไดวาการประมาณการเงินไดที่ตองการภายหลังเกษียณนั้น สามารถ
ประมาณการได 2 วิธี คือ การประมาณจากการเงินที่ไดรับในปจจุบัน และการประมาณการจากคาใชจายที่ใชจายในปจจุบัน 

ซึ่งการรวบรวมแหลงการเงินเพื่อวัยเกษียณไดนั้น ตองมีการรวบรวมขอมูลของแหลงการเงินของบุคคล เพื่อเปนขอมูลและ
แนวทางในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณตอไป 

4. สมมติฐานการศึกษา

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนรายไดในปจจุบันและ
จำนวนผูที่อยูในความดูแล มีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ 

2. การรับรูในดานการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ ไดแก การรับรูดานอายุ การรับรูดานรายได การรับรูดาน
คาใชจายและการรับรูดานการออม และการลงทนุมีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอาย ุ

3. ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ ไดแก ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการออม
และการลงทุน ความแนนอนของระดับรายไดที่คาดวาจะไดรับหลังเกษียณอายุ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออมและการ
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ลงทุน คาใชจายเพ่ือดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ และดานสวัสดิการภาครัฐสำหรับผูที่เกษียณอายุ มีความสัมพันธกับการ
วางแผนทางการเงินเพือ่เตรียมเกษียณอายุ 

5. กรอบแนวคิดในการศึกษา

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

6. วิธกีารศกึษา

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ กลุมบุคคลทั่วไปท่ีอยูในวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่อยูในวัยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสูตรของ Cochran (1953) ไดจำนวน 384.16 

ตัวอยาง และเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นของขอมูลที่ได จึงไดเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางในการศึกษาเปน จำนวน 400 ตัวอยาง 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูของการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยแบบ

บังเอิญ ซึ่งเปนบุคคลท่ัวไปท่ีอยูวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวิธีนี้เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปนใน
การเก็บรวบรวมขอมลู 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
สวนท่ี 1  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ (Check list) จำนวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2  การรับรูและการวางแผนทางเงินเพื่อเตรียมเขาสวูัยเกษียณเปนขอคำถามใหเลือกตอบได 2 ตัวเลือก คือ ใช 

และไมใช ซึ่งแบงเปนขอคำถาม ดังน้ี ขอคำถามเรื่องวางแผนทางการเงินของบุคคลเพื่อเกษียณอายุ จำนวน 8 ขอ และขอ
คำถามเรื่องการรับรูดานการวางแผนทางเงินเพื่อเกษียณอายุ โดยสอบถามในเรื่องการรับรูทั้ง 4 ดาน อันไดแก การรับรูดาน
อายุ การรับรูดานรายได การรับรูดานคาใชจาย และการรับรูดานการออมและการลงทุน จำนวน 13 ขอ 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะการตอบเปนการ
ประเมินระดับความคิดเห็น โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  จำนวน 15 ขอ 

6.4 การทดสอบความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม 

โดยนำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด และหาความเช่ือมั่นจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) คาที่ไดเทากับ 0.88 ซึ่งมากกวาเกณฑที่ยอมรับคือคา 0.70 แสดงวา
แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันเพียงพอ จึงสามารถนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริงในขั้นตอนตอไป 

ปจจัยสวนบุคคล 

การรับรเูรื่องการวางแผนการเงินเพื่อ
เตรียมเกษียณอาย ุ

ปจจัยดานอ่ืนๆทีม่ีผลตอการวางแผน
การเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอาย ุ

การวางแผนทางการเงิน 

เพื่อเตรียมเกษียณอายุ
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6.5 การวิเคราะหขอมูล 

จากขอมูลที่ไดทำการเก็บรวบรวมโดยการประมวลผลและวิเคราะหเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ใชสถิติแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหหาคา 
สถิติโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรูและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุและ
ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ  

เพื่อตอบวัตถปุระสงคขอท่ี 2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เตรียมเกษียณอายุ โดยใชวิธีถดถอยเชิงพห ุ(Multiple regression analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

7. ผลการศึกษา

ขอมูลปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 
68.25 มีอายุ 27 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 มีสถานภาพโสด จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 
65.25รายไดอยูระหวาง 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 

การรับรูและการวางแผนทางเงินเพื่อเตรียมเขาสูวัยเกษียณ พบวาในดานการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ 
กลุมตัวอยางมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย เทากับ 4.07 คือมีระดับการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุอยูในระดับปานกลาง ดาน
การรับรูดานการวางแผนทางการเงินเพ่ือเกษียณอายุโดยรวมกลุมตัวอยางมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย เทากับ 7.72 คือมีระดับการ
รับรูในเรื่องของการวางแผนทางการเงินอยใูนระดับปานกลาง ดังตารางที ่1 

ตารางที ่1 ระดับการรับรูและการวางแผนทางเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ 
ปจจัย คาเฉล่ีย S.D. ระดับการรับรู 

การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ 4.07 0.21 ระดับปานกลาง 
การรับรูดานการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ 7.72 0.20 ระดับมาก 

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ พบวาปจจัยดานแหลงรายไดในปจจุบันมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.22 มีซึ่งมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณระดับปานกลาง ปจจัยดานคาใชจายปจจุบันมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.81 มีซึ่งมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณระดับมาก ปจจัยดานภาระหน้ีสินมีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.25 ซึ่งมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณในระดับมากท่ีสุด และดานปจจัยดานอืน่ๆมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 

4.11 ซึ่งมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัย คาเฉลี่ย S.D. ระดับความสำคัญ 

ปจจัยแหลงรายไดในปจจุบัน 3.22 0.79 ระดับปานกลาง 
ปจจัยดานคาใชจายปจจุบัน 3.81 0.50 ระดับมาก 

ปจจัยดานภาระหนี้สิน 4.25 0.89 ระดับมากทีสุ่ด 

ปจจัยดานอ่ืนๆ 4.11 0.66 ระดับมาก 

การวิเคราะหความสัมพันธการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ โดยการ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) พบวาตัวแปรมีความสัมพันธกันไมสูงเกิน 0.80 จึงไมเกิดปญหา 
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Multicollinearity ตอมาจึงทำการวิเคราะหความสัมพันธดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  แบบ Stepwise ดวย
แบบจำลองถดถอยตัวแปรหุน (Dummy variable regression model) ซึ่งผลการวิเคราะห พบวาโมเดลท่ี 5 มีคาสหสัมพันธ
พหุคูณ (R2) เทากับ 0.226 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร อันไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายไดในปจจุบัน 

จำนวนบุคคลในความดูแล 3 - 5 คน การรับรูดานรายไดและปจจัยผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการออมและการลงทุนมีอิทธิพล
ตอการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ คิดเปนรอยละ 22.60 ที่เหลืออีกรอยละ 77.40 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆ 

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การวเิคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ 

ผลการทดสอบเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวาไมเกิดปญหา Multicollinearity เนื่องจากคา 
Tolerance ที่ไดมีคานอยที่สุด คือ 0.537 ซึ่งไมต่ำกวา 0.1 และคา VIF มีคามากท่ีสุด คือ 1.861  ซึ่งมีคานอยกวา 10 ดังนั้น
ตัวแปรอิสระจึงไมมีความสัมพันธกันหรือไมเกิดปญหา Multicollinearity คา Durbin-Watson เทากับ 1.790  ซึ่งมีคาอยู
ระหวาง 1.5 - 2.0 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนแตละคามีความเปนอิสระกัน จึงสรุปไดวาตัวแปรอิสระท่ีนำมาใชในการ
ทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง จงึไมเกิดปญหา Autocorrelation  ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

* มีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะหตัวแปรพยากรณเขาสมการ สามารถนำมาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (B) ไดดังนี้ 

Y = 3.394 – 0.032 (Age) + 0.388 (Inc) + 0.540 (Per) + 0.418 (X13) – 0.238 (X16) 

โดยกำหนดให Y แทน การวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ
Age แทน อาย ุ

Model R R2 Adjust R2 Std. Error 

1 0.366 0.134 0.131 1.54418 

2 0.422 0.178 0.174 1.50592 

3 0.448 0.201 0.195 1.48695 

4 0.464 0.215 0.207 1.47516 

5 0.476 0.226 0.217 1.46663 

Independent 

variables 

B SE Beta t Sig Tolerance VIF 

คาคงท่ี  3.394 0.530  6.398 0.000* 

Age    - 0.032 0.011  - 0.184  - 3.042 0.003* 0.537 1.861 

Inc  0.388 0.079     0.296  4.901 0.000* 0.538 1.858 

Per3  0.540 0.228     0.111  2.368 0.018* 0.899 1.113 

X13  0.418 0.061    0.311  6.854 0.000* 0.953 1.049 

X16  - 0.238 0.087    - 0.125  - 2.748 0.006* 0.942 1.062 

Dubin Watson 1.790 
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Inc แทน จำนวนรายไดในปจจุบัน
Per3 แทน จำนวนบุคคลในความดูแลจำนวน 3 - 5 คน 

X13 แทน การรับรูดานรายได   

X16 แทน ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการออมและการลงทุน 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ (Beta) พบวาการรับรูดานรายได สามารถอธิบายการ
วางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอายุไดสูงท่ีสุด มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ เทากับ 0.311 รองลงมาคือจำนวน
รายไดในปจจุบัน มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ เทากับ 0.296 ปจจัยดานอายุ มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ
ตัวพยากรณ เทากับ 0.184 ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการออมและการลงทุนเกษียณอายุ มีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยที่ใชในการ
อธิบาย เทากับ 0.125 และดานปจจัยบุคคลที่อยูในความดูแล จำนวน 3 - 5 คน มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ใชในการอธิบาย 

เทากับ 0.111 

8. อภิปรายผล

การศึกษาการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาถงึการรับรูและปจจัยที่มี
ผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุและศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผน
ทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ โดยขอสรุปของการศึกษาสามารถอธิบายได ดังนี ้

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาเพื่อศึกษาถึงการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม
เกษียณอายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.25 มีอายุ 27 ป จำนวน 31 คน คิด
เปนรอยละ 7.75 มีสถานภาพโสด จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 276 คน คิด
เปนรอยละ 69.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 รายไดอยูระหวาง 30,001 - 40,000 

บาท จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.75 

การรับรูและการวางแผนทางเงินเพื่อเตรียมเขาสูวัยเกษียณ พบวาในดานการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ
กลุมบุคคลมีคะแนนเฉลี่ยดานการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุอยูในระดับปานกลางกลาง ดานการรับรูดานการ
วางแผนทางการเงินท้ัง 4  ดาน อันไดแก การรับรูดานอายุ การรับรูดานรายได การรับรูดานคาใชจาย และการรับรูดานการ
ออมและการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ โดยรวมกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยในดานการรับรูในเรื่องของการวางแผนทางการเงนิอยู
ในระดับปานกลาง  

ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ พบวาปจจัยดานแหลงรายไดในปจจุบันกลุมตัวอยางมีคะแนน
เฉลี่ยในระดับปานกลาง ปจจัยดานคาใชจายปจจุบันคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยดานภาระหนี้สินมีคะแนนเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุดและดานปจจัยดานอ่ืนๆคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก 

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูและปจจัยที่มีผลตอการวางแผนทางการเงิน
เพื่อเตรียมเกษียณอายุ ผลการศึกษาพบวามีตัวแปรอิสระจำนวน 5 ตัวแปร อันไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายไดในปจจุบัน 

และจำนวนบุคคลในความดูแล 3 - 5 คน การรับรูในดานรายได และปจจัยที่มีผลตอการวางแผนการเงินเพื่อเตรียม
เกษียณอายุในดานผลตอบแทนที่จะไดรับจากการออมและการลงทุนมีผลตอการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้ 

การรับรูดานรายไดสามารถอธิบายการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุไดมากที่สุด รองลงมาคือรายไดใน
ปจจุบันซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ สอดคลองกับงานของเกษม
ศรี ปูชนียวงศ (2558) ไดศึกษาเรื่องการตระหนักรูและพฤติรรมการออมเพ่ือเตรียมตัวเขาสูงคมผูสูงอายุของกลุมบุคคลชวง
อายุระหวาง 25 - 35 ป ที่กลาววาปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธกับการตระหนักรูและการคิดวางแผนการเก็บเงินออม ซึ่ง
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หากบุคคลมีจำนวนรายไดที่ไดรับเพ่ิมขึ้นรวมถึงการมีแหลงท่ีมาของรายไดมากกวา 1 ทางอาทิเชน รายไดจากการทำงานพิเศษ 

จะทำใหสามารถจัดสรรเงินเพื่อเก็บออมหรือในไปลงทุนเพื่อไวใชในยามเกษียณอายุจากการทำงานไดมากขึ้น  

ดานปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม
เกษียณอาย ุซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557) อันเนื่องมาจากปริมาณการ
ใชจายเพื่อการบริโภคจะขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวงอายุขยัทั้งในอดีตปจจุบัน และอนาคต จะไดเห็นวาในชวง
ชีวิตของบุคคลขณะท่ีมีอายุนอยจะมีระดับรายไดอยูในระดับต่ำ และจะมีรายไดสูงข้ึนเมื่อมีอายุมากขึ้น ตอมาเมื่อเขาสูวัย
สูงอายุก็จะกลับมีรายไดลดลงอีกครั้งจากการคาใชจายที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนเรื่องคาใชจายประจำวันและคารักษาสุขภาพ 

สงผลใหเปาหมายทางการเงินสวนใหญนั้น จะเปนเรื่องของการมองหารายรับเพื่อนำมาใชจายประจำวันเทานั้น 

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการออมและการลงทุน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกับขามกับการวางแผนการเงินเพ่ือ
เกษียณอายุ การวางแผนทางการเงินท่ีดีเพื่อเตรียมความพรอมสำหรับชีวิตหลังเกษียณมีองคประกอบหลักท่ีสำคัญ ไดแก การ
ออม หากบุคคลสามารถออมระหวางที่ยังมีรายไดมากเทาไรจะยิ่งสามารถสะสมทรัพยสินจนบรรลุเปาหมายการเกษียณไดเร็ว 
และการลงทุน เปนสรางผลตอบแทนในระยะยาวทำใหบุคคลสามารถไปถึงเปาหมายของแผนไดเร็วยิ่งขึ้น แตการลงทุนที่
มุงเนนที่ผลตอบแทนที่สูงน้ันบุคคลตองยอมรับในความเสี่ยงที่สูงตามไปดวย หากบุคลใหความสำคัญกับผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการออมและลงทุนลงทุนที่มากเกินไปจนไมไดพิจารณาถึงสัดสวนของการออมและการลงทุนที่เหม าะสม โดยหวังแต
ผลตอบแทนในรูปของกำไรที่สูง ซึ่งการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนั้นไมไดมจีุดประสงคที่จะสรางกำไรหรือผลตอบแทนสูง
มากแตเนนเปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิตในยามบ่ันปลาย ดังนั้นบุคคลจึงลงทุนในความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได 

รวมทั้งพิจารณาสัดสวนของการออมและการลงทนุใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชชีวิตของตนเองดวย 

ดานปจจัยบุคคลท่ีอยูในความดูแล จำนวน 3 - 5 คน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ  สอดคลองกับงานของไกรวิชญ ประชุมพันธ และคณะ (2561) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออมของผูบริโภคเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กลาววา ปจจัยดานสถานภาพท่ีมี
ความแตกตางกัน มีผลตอการออมเงินเพื่อใชในอนาคต แสดงวาการท่ีบุคคลมีผูที่อยุในความดูแล อาทิเชน บุตรหลาน ทำให
เปาหมายในการวางเผนการเงินเพื่อเกษียณอายุจากการทำงานของตนเองนอกจากจะเปนคาใชจายในการดูและสุขภาพ คา
รักษาพยาบาลและคาใชจายในการดำรงชีวิตเพื่อไมใหเปนภาระกับบุตรหลานแลว ยังมีการวางแผนเพื่อเปนคาศึกษาเลาเรียน
ของบุตรหลาน เนื่องจากบางคนตอนท่ีเกษียณอายุแลว บุตรอาจจะยังเรียนหนังสือไมจบหรือเพิ่งจบพอดีและอาจจะยังมรีายได
จากการทำงานท่ีไมมากพอท่ีจะมาเลี้ยงดูพอแมในยามเกษียณไดและเพื่อเปนมรดกใหกับบุตรหลานในอนาคต   

9. ขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการรับรูและการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ พบวาในดานการวางแผนทางการเงินเพื่อ
เกษียณอายุและดานการรับรูดานการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุโดยรวม กลุมตัวอยางมีคะแนนรวมเฉลี่ยระดับปาน
กลาง ซึ่งหากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการสงเสริมใหบุคคลมีความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน
เพื่อเกษียณจะสามารชวยลดปญหาภาระในการดำรงชีวิตของบุคคลหลังเกษียณและลดปญหาเชิงสังคมและเศรษฐกิจในระยะ
ยาวได 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโม
ของเจเนอเรชันวายของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายเุฉลี่ย 35 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท พฤติกรรมของลูกคาสวนใหญใชงานแอปพลิเคชันมายโมบนโทรศัพทมือถือ โดยดาวน
โหลดผานระบบปฏิบัติการ IOS มีการใชแอปพลิเคชันเฉลี่ยมากกวา 15 ครั้งตอเดือน ในชวงบายถึงเย็น (12.01-18.00 น.)  
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อโอนเงินโดยผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ เหตุผลหลักในการใชบริการ ไดแก สะดวกสบาย ซึ่งสวนใหญรับรู
แอปพลิเคชันมายโมจากพนักงานธนาคารออมสินและตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชันมายโมดวยตัวเอง นอกจากน้ีกลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานราคา ที่ประหยัดตนทุน/คาใชจายใน
การเดินทางไปทําธุรกรรมผานชองทางอื่น เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการ  
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรหรือพนักงานและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ดังน้ัน ธนาคาร
ออมสินควรพัฒนาแอปพลิเคชันมายโมอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอพฤติกรรมของลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งจะ
สงผลใหธุรกิจดําเนินไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มายโม แอปพลิเคชัน 
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Abstract 

This study was aimed to examine behaviors and the marketing mix (7Ps) affecting Generation Y’s 

usage of MyMo Application (MyMo App) of the Government Savings Bank in Bangkok. The data were 

collected with 400 users of Government Savings Bank in Bangkok and analyzed with frequencies, 

percentages, means and standard deviations. As a result, the studies show that most samples were 

female, average age of 35 years old, mostly single status, bachelor’s degree and worked as government 

or state enterprise employees and average income of 20,001 - 30,000 baht per month.  Most sampled 

users chose to use MyMo App on mobile and download the App via IOS operating system, mostly used 

MyMo App more than 15 times per month, between 12.01 - 6.00 p.m., and decided to use MyMo App 

service by themselves with the main purpose to transfer money using mobile numbers.  The main reason 

of using the App was due to its convenience.  Most sampled users know MyMo App from Government 

Savings Bank’s employees. The sampled users mostly placed importance on the marketing mix (7Ps) 

at high levels on Price able to save cost on switching to other banking channels, followed by Place, 

Process, Physical evidence, Product, Personnel or staffs and Promotion, respectively. Therefore, 

the Government Savings Bank should continuously develop MyMo App to respond to the ever-changing 

customers’ behaviors, which will result in continuous and sustainable business. 

Keywords: Marketing Mix, MyMo, Application 

1. บทนํา

แอปพลิเคชนัมายโมเปนแอปพลิเคชันทางการเงินของธนาคารออมสิน โดยเปดใหบริการตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของธนาคารใหสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดทุกที่ทุกเวลา ลดคาใชจายในการติดตอ
ธุรกรรม และลดความเสี่ยงจากการถอนเงินจํานวนมากๆ ซึ่งจากขอมูลจํานวนลูกคาที่ใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสิน 
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 พบวาจํานวนผูใชงานแอปพลิเคชันมายโมมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป จากป พ.ศ. 2558 มีจํานวน
ผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโม จํานวน 0.3 ลานราย และเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 7.9 ลานราย ในป พ.ศ. 2562 โดยคิดเปนอัตรา
การเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 126.53 ตอป ในป พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินคาดการณวาจํานวนผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมจะ
เพิ่มจํานวนขึ้นจากป พ.ศ. 2562 จํานวน 5 ลานราย ทําใหยอดคาดการณจํานวนผูใชบริการป พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนถึง 13 
ลานราย เพื่อใหธนาคารบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ธนาคารจึงกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายโดยใหความสําคัญกับกลุมคน      
วัยทํางานและผูประกอบการในปจจุบัน หรือกลุมเจเนอเรชันวาย 
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เว็บไซต TerraBKK (2562) ไดกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับคนกลุมเจเนอเรชันวาย ในบทความเรื่อง Where Y? สัดสวน 
Gen Y ในประเทศไทย พบวาขอมูลกลุมประชากรในตลาดแรงงานที่สําคัญปจจุบัน พบวาสวนใหญเปนกลุมคนที่เกิดในชวงป 
พ.ศ. 2523 - 2540 เปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวันเปนสวนมาก หรือที่เรียกวาประชากรกลุม        
เจเนอเรชันวาย และขอมูลของจํานวนประชากรไทยท้ังประเทศในป พ.ศ. 2562 จากระบบสถิติทางการทะเบียน ของสํานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2563) พบวาคนท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2523 - 2540 มีสัดสวนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 
26.45 ของจํานวนประชากรไทยทั้งประเทศ เมื่อนําขอมูลประชากรไทยกลุมเจเนอเรชันวายเปรียบเทียบสัดสวนกับลูกคาธนาคาร
ออมสินในกลุมเดียวกันพบวายังมีประชากรกลุมเจเนอเรชันวายที่ไมไดใชบริการของธนาคารออมสินเกือบรอยละ 50 ดวยเหตุนี้ 
กลุมคนเจเนอเรชันวายจึงเปนกลุมที่ธนาคารตองใหความสําคัญอยางมาก ซึ่งเปนกลุมที่มีจํานวนประชากรมากสุดใน
ตลาดแรงงาน และยังเปนกลุมที่มีกําลังในการใชจายกลุมใหญทีสุ่ด รวมถึงยังเปนผูนําดานการอุปโภคบริโภคของโลกอีกดวย 

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาพฤติกรรม และระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใช    
แอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของเจเนอเรชันวาย เพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง
การใหบริการแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาของ
ธนาคารที่เปนกลุมเจเนอเรชันวายตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของเจเนอเรชันวายในการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสิน 
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการใหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคาร
ออมสินของเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหไดจาก 7 คําถาม (6W1H) เพื่อคนหา  
7 คําตอบ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค ดังน้ี (ปรัชญา ปยะรังสี, 2554) 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย ตองการทราบลักษณะ
กลุมเปาหมาย 2. ผูบริโภคซื้ออะไร ตองการทราบสิ่งที่ผูบริโภคตองการ คือ คุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ และ
ความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน 3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ตองการทราบวัตถุประสงคในการซ้ือ 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
ตองการทราบบทบาทของกลุมตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด เปนคําถามที่ตองการทราบ
โอกาส หรือเหตุผลความตองการในการซ้ือของผูบริโภค 6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน ตองการทราบชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทํา
การซื้อ 7. ผูบริโภคซื้ออยางไร ตองการทราบขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคาหรือบริการ ประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ
หรือสินคา ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Kotler, 1997 อางถึงใน 
นเรศ หาญพิทักษกุล, 2552) แตสําหรับสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางจากสวนประสมทาง
การตลาดทั่วไป กลาวคือจะตองเนนปจจัยอื่นเพิ่มอีก 3 ปจจัย คือ ดานพนักงาน ดานกระบวนการ และดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวยปจจัยทั้งหมด 7 ปจจัย หรือเรียกวา 7 Ps (Service 

Marketing Mix) เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

มีงานศึกษาหลายเรื่องที่ไดศึกษาโดยใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาด อาทิ งานของ สาวิตรี แสงสวัสดิ์ (2561)       
ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการฝากเงินกับธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร   
ผลการศึกษาพบวาระดับความสําคัญสวนประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญดานกระบวนการ
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เปนอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดลองกับงานศึกษาของ จันทรพิมพ หลวงแกว (2554) ที่พบวาลูกคาที่มาใชบริการใหความสําคัญ        
ในระดับมาก ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

4. กรอบแนวคิดการศึกษา

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

พฤติกรรมผูบริโภค (6W1H) 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
2. ผูบริโภคตองการใชอะไร
3. ทําไมผูบริโภคจึงใช การใชแอปพลิเคชันมายโมของ 
4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจใช ธนาคารออมสิน 

5. ผูบริโภคใชเมื่อไหร
6. ผูบริโภคใชไดที่ไหน
7. ผูบริโภคจะใชอยางไร

สวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด
5. บุคลากรหรือพนักงาน
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการ

5. วิธีดําเนินการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาธนาคารออมสินที่เกิดในชวงป พ.ศ. 
2523 - 2540 และอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ป พ.ศ. 2563 จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการสํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีเขามาทําธุรกรรมทางการเงินผานทางธนาคารออมสินสาขาในกรุงเทพมหานคร และสถานท่ี
ตางๆ ที่สามารถพบลูกคาธนาคารออมสินไดมาก ณ ระดับความเช่ือมั่น 95 การกําหนดจํานวนตัวอยางใชสูตรของ Taro 

Yamane (1970) (UX Research Lab, 2018) ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (1) 

n =     N      2 (1) 
 1+N(e) 
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เมื่อ n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง N คือ จํานวนลูกคาธนาคารออมสินที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523-2540 และอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,274,968 คน และ e คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 คาความคลาดเคลื่อนเทากับรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมจํานวน 400 ตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดคําถามเพื่อคัดกรองคุณสมบัติของ 
ผูตอบแบบสอบถามไวเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคที่ผูศึกษาตองการ ไดแก 1) ทานเกิดในชวงป 
พ.ศ. 2523-2540 หรือไม 2) ทานพักอาศัยหรือทํางานอยูในกรุงเทพมหานครหรือไม และ 3) ทานเปนลูกคาธนาคารออมสิน
หรือไม โดยถาตอบวาใชทั้งหมด 3 ขอ จึงจะสามารถทําการตอบแบบสอบถามได แตหากมีคําตอบไมใชเพียง 1 ขอ จะถือวา 
จบการทําแบบสอบถามทันทีและผูศึกษาจะไมเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ คําถามในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
ประกอบดวย สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล สวนท่ี 2 พฤติกรรมผูบริโภคในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโม และ
สวนที่ 3 สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโม เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูศึกษาได
ทําการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหากอนทําการทดสอบกอนเก็บขอมูลจริง จํานวน 20 ชุดไปทําการทดสอบกอนเก็บขอมูลจริง และนํามา
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีได เทากับ 
0.94 ซึ่งถือวาอยูในระดับดีมาก และหมายความวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและสามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางไดจริง 

ในการศึกษาพฤติกรรมและการใหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโม
ของธนาคารออมสินของเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

6. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 35 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน 

ดานพฤติกรรมของเจเนอเรชันวายในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของเจเนอเรชันวายใน
กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 96.75) เลือกใชงานแอปพลิเคชันมายโมบนโทรศัพทมือถือ (รอยละ
97.93) ในระบบปฏิบัติการ IOS (รอยละ 67.18) ใชแอปพลิเคชันมายโมมากกวา 15 ครั้งตอเดือน (รอยละ 45.99) เพื่อตรวจเช็ค
ยอดเงินในบัญชี (รอยละ 18.36) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําธุรกรรมโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ (รอยละ 41.34) 
เหตุผลหลักที่เลือกใชแอปพลิเคชันมายโม คือ สะดวกสบาย (รอยละ 47.03) มีการรับรูขอมูลการใหบริการแอปพลิเคชันมายโม
จากพนักงานธนาคารออมสิน (รอยละ59.43) สวนใหญใชแอปพลิเคชันมายโมในชวงบายถึงเย็น (12.01 - 18.00 น.) (รอยละ 
55.81) และตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชันมายโมดวยตัวเอง (รอยละ 85.53) 

ดานการใหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสิน
ของเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสวนประสม    
ทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเปนลําดับที่ 1 คือ ดานราคา (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ลําดับที่ 2 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.21) ลําดับที่ 3 คือ ดานกระบวนการ (คะแนนเฉลี่ย 4.19) ลําดับที่ 4 คือ ดานลักษณะทางกายภาพ (คะแนนเฉลี่ย 
4.17) ลําดับท่ี 5 คือ ดานผลิตภัณฑ (คะแนนเฉลี่ย 4.12) ลําดับที่ 6 คือ ดานบุคลากรหรือพนักงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.96) และ
ลําดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (คะแนนเฉลี่ย 3.73) โดยเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
ไดแก ประหยัดตนทุน/คาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมผานชองทางอื่น รองลงมาคือ คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมถูกกวา
การทําธุรกรรมผานชองทางอื่น (สาขา/ตู ATM) และอัตราคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ มีความเหมาะสม 
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ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็น
ที่มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก สามารถเขาใชบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง รองลงมาคือ ชองทางในการดาวนโหลดแอปพลิเคชันมายโม
ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ เขาถึงไดงาย และการลงทะเบียนใชงานแอปพลิเคชันมายโมครัง้แรกท่ีธนาคารออมสินสาขาเปน
วิธีที่เหมาะสม 

ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
ไดแก การแจงเตือนความเคลื่อนไหวทุกบัญชีผานทุกชองทางของธนาคาร รองลงมาคือ ขั้นตอนการใชงานภายในแอปพลิเคชันงาย 
ไมยุงยากซับซอน และขั้นตอนการสมัครและการดาวนโหลดแอปพลิเคชันงาย ไมยุงยาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ไดแก ภาพลักษณของธนาคารและแอปพลิเคชันมีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ มีการปรับปรงุและพัฒนาแอปพลิเคชัน
อยางสมํ่าเสมอ และระบบมีเสถียรภาพ 

ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
ไดแก ขอมูลตองมีความถูกตอง แมนยํา และมีความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน นาเช่ือถือ รองลงมาคือ การใหบริการที่หลากหลาย 
เพียงพอตอความตองการในการใชงาน และแอปพลิเคชันมีความทันสมัย สวยงาม นาสนใจ 

ดานบุคลากรหรือพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นที่     
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก พนักงานใหบริการอยางสุภาพและเปนมิตร รองลงมาคือ พนักงานสาขาหรือพนักงาน Call Center 

มีทักษะความรู เช่ียวชาญ และสามารถใหคําแนะนําไดเปนอยางดี และมีพนักงาน Call Center ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ประเด็นที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ขอมูลในการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีความถูกตอง ครบถวน และเขาใจงาย รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม 
โปรโมช่ันสงเสริมการตลาด อยางสมํ่าเสมอ และความหลากหลายของชองทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน 
โทรทัศน อินเทอรเน็ต และแผนพับ เปนตน   

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของระดับความสําคัญของสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการใชแอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ 4.12 0.673 มาก 5 

แอปพลิเคชันมีความทันสมัย สวยงาม นาสนใจ 4.02 0.764 มาก 

มีการใหบริการที่หลากหลาย เพียงพอตอความตองการในการใชงาน 4.07 0.803 มาก 

ขอมูลมีความถูกตอง แมนยํา มีความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน นาเชื่อถือ 4.27 0.749 มากที่สุด 

ดานราคา 4.42 0.610 มากที่สุด 1 

อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการตางๆ มีความเหมาะสม 4.25 0.846 มากที่สุด 

คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมถูกกวาการทําธุรกรรมผานชองทางอื่น 
(สาขา/ตู ATM) 

4.40 0.762 มากที่สุด 

ประหยดัตนทุน/คาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมผานชองทางอื่น 4.60 0.629 มากที่สุด 

1783



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

ตารางที่ 1 (ตอ)

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.21 0.598 มากที่สุด 2 

การลงทะเบยีนใชงานแอปพลิเคชันมายโมคร้ังแรกที่ธนาคารออมสิน
สาขาเปนวิธีที่เหมาะสม 

3.84 1.058 มาก 

ชองทางในการดาวนโหลดแอปพลเิคชันมายโมครอบคลุมทุก
ระบบปฏิบตัิการ เขาถึงไดงาย 

4.33 0.691 มากที่สุด 

สามารถเขาใชบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง 4.45 0.734 มากที่สุด 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.73 0.844 มาก 7 

การจัดกิจกรรม โปรโมชั่นสงเสริมการตลาด อยางสม่ําเสมอ 3.69 0.978 มาก 

ความหลากหลายของชองทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ เชน โทรทัศน อินเทอรเน็ต และแผนพับ เปนตน 

3.68 0.957 มาก 

ขอมูลในการโฆษณา ประชาสัมพันธ มีความถูกตอง ครบถวน และเขาใจงาย 3.82 0.914 มาก 
ดานบุคลากรหรือพนักงาน 3.96 0.739 มาก 6 

มีพนักงาน Call Center ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 3.85 0.875 มาก 

พนักงานสาขาหรือพนักงาน Call Center มีทักษะความรู เชี่ยวชาญ 
และสามารถใหคาํแนะนําไดเปนอยางดี 

3.87 0.832 มาก 

พนักงานใหบริการอยางสุภาพและเปนมิตร 4.17 0.815 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 4.17 0.675 มาก 4 

ภาพลักษณของธนาคารและแอปพลิเคชันมีความนาเชื่อถือ 4.33 0.720 มากที่สุด 
ระบบมเีสถียรภาพ 4.08 0.783 มาก 

มีการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันอยางสม่ําเสมอ 4.09 0.807 มาก 
ดานกระบวนการ 4.19 0.680 มาก 3 

ขั้นตอนการสมัครและการดาวนโหลดแอปพลเิคชันงาย ไมยุงยาก 4.09 0.909 มาก 
ขั้นตอนการใชงานภายในแอปพลิเคชันงาย ไมยุงยากซับซอน 4.22 0.797 มากที่สุด 

การแจงเตือนความเคลื่อนไหวทุกบัญชีผานทุกชองทางของธนาคาร 4.25 0.721 มากที่สุด 
รวม 4.11 0.546 มาก 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด คาเฉลี่ยมากกวา 1.80 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 

คาเฉลี่ยมากกวา 2.60 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ยมากกวา 3.40 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 

 คาเฉลี่ยมากกวา 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
ที่มา: จากการสํารวจ 

7. สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 35 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน พฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกใชงานแอปพลิเคชันมายโมบนโทรศัพทมือถือ ในระบบปฏิบัติการ IOS ใชแอปพลิเคชันมายโม มากกวา 15 ครั้งตอเดือน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือทําธุรกรรมโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ เหตุผลหลักที่เลือกใชแอปพลิเคชันมายโม คือ 
สะดวกสบาย มีการรับรูขอมูลการใหบริการแอปพลิเคชันมายโมจากพนักงานธนาคารออมสิน ใชแอปพลิเคชันมายโมในชวง
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บายถึงเย็น (12.01 - 18.00 น.) และตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชันมายโมดวยตัวเอง จะเห็นไดวาพฤติกรรมของเจเนอเรชันวาย   

ในการตัดสินใจเลือกใชแอปฟลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินขางตน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานราคา โดย
ประหยัดตนทุนหรือคาใชจายในการเดินทางไปทําธุรกรรมผานชองทางอื่นเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานชองทางการ     
จัดจําหนาย ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ  ดานบุคลากรหรือพนักงาน และ ดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่เปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดกลยุทธ
ทางดานการตลาดของธนาคารออมสิน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับลูกคากลุมเจเนอเรชันวายของธนาคาร 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 

1. จากการศึกษาพฤติกรรม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 35 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาทตอเดือน และมีการใชแอปพลิเคชัน
เฉลี่ยมากกวา 15 คร้ังตอเดือนในชวงบายถึงเย็น โดยมีวัตถุประสงคในการใชแอปพลิเคชันมาโมเพื่อโอนเงินผานหมายเลข
โทรศัพทมือถือ และเหตุผลในการใชบริการ ไดแก สะดวกสบาย  ดังนั้นธนาคารออมสินตองการกําหนดรูปแบบการใชงาน     
ใหตอบสนองกับพฤติกรรมของลูกคาในกลุมดังกลาว เพื่อเปนแรงดึงดูดใหกลุมเจเนอเรชันวายหันมาใชงานเพิ่มมากข้ึน เชน  
การทําธุรกรรมโอนเงินผานหมายเลขโทรศัพทมือถือตองใชงานไดงาย มีขั้นตอนในการดําเนินการที่สั้นและกระชับท่ีสุด เปนตน 

2. กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่ประหยัดตนทุนหรือคาใชจายใน 
การเดินทางไปทําธุรกรรมผานชองทางอื่นของธนาคาร ธนาคารจึงควรพัฒนาแอปพลิเคชันมายโมใหมีความหลากหลายและ
เพียงพอตอความตองการทําธุรรมตางๆ ใหครอบคลุม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเจเนอเรชันวาย 

3. ธนาคารออมสินควรวิจัยและพัฒนา รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานของแอปพลิเคชันมายโมใหดียิ่งข้ึน เพื่อการ
บริการอยางตอเนื่อง และสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา และสงผลใหดึงดูดผูใชบริการรายใหมหันมาใชแอปพลิเคชันมายโม 
 

9. เอกสารอางอิง 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิทธิ ลิมปะพันธุ1* และ เรวัตร ธรรมาอภิรมย2 

1*สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

*youngturk04@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในแตละสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยใชขอมูลทุติยภูมิ แบบรายไตรมาส ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธี Co-integration และ Granger Causality Testing ผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา มีตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอมู ลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คือ ราคาทองคําแทง สําหรับการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในแตละสภาวะเศรษฐกิจ พบวา  ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจหดตัว ตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุ
การเปล่ียนแปลงตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ที่แทจริง ในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว ตัวแปรอิสระท่ีเปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ไมมีตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงตอมูลคาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คําสําคัญ: ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สภาวะเศรษฐกิจ 
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Abstract 

This study aims to study the factors of macro-economics affected to SET  index in both normal and 

other various conditions in each quarter from January 1st , 2009 to March 31st, 2019 by analyzing data with 

Co-integration and Granger Causality Testing. The results shows that the independent variables which affecte 

the change of SET index is Gold bullion price. The analysis of each economic condition indicates that in time 

of  economic slowdown and Economic Recession, the independent variables which affecte  the change of 

SET index is Real GDP Growth Rate. In the condition in which the economy is recovering, Dow Jones Industrial 

Average index and the policy rate is the independent variables which caused the change of SET index. As for 

the economic prosperity, there are no independent variables that caused the change of SET index. 

Keywords: The Stock Exchange Of Thailand (SET), Economic condition 

1. บทนํา

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เปนเคร่ืองมือบงชี้ระดับราคาที่สะทอนความเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพยทั้งหมดและแนวโนมตลาดหุนของไทย โดยปจจุบันดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย ไดถูกนําเขามารวมเปน 
หนึ่งในองคประกอบในการคํานวณดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (Leading Economic Index) ของธนาคารแหงประเทศไทย ถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโนมการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การขยายตัว
ของเศรษฐกิจในอนาคต  

ภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา สงผลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย จากการที่นักลงทุนจะคาดการณ
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากหลักทรัพย และทําใหการเลือกลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ มีความแตกตางกันไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจทั้ง 4 ระยะ ไดแก 1) ระยะฟนตัว (Recovery) เปนชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวหลังจากเผชิญภาวะตกตํ่าถึงขีดสุดเงิน
เฟอยังอยูยังในระดับตํ่า ชวงเวลาน้ีเหมาะกับการลงทุนใน “หุน” เพราะหุนจะไดผลบวกโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา และ
เศรษฐกิจที่ขยายตัว 2) ระยะเฟองฟู (Peak) เปนชวงที่เศรษฐกิจผานชวงฟนตัว และกาวเขาสูชวงขยายตัว เงินเฟอเริ่มปรับตัว
เพิ่มข้ึนตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แตเศรษฐกิจยังคงขยายตัวไดมากกวาเงินเฟอ ชวงเวลานี้เหมาะกับการลงทุนใน 
“ทองคํา” เนื่องจากเปนสินทรัพยที่มีมูลคาในตัวเองและปองกันเงินเฟอไดดี 3) ระยะถดถอย (Recession) เปนชวงที่เศรษฐกิจ
เริ่มชะลอการขยายตัวหลังจากเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ เงินเฟออยูในระดับสูง ชวงเวลาน้ีเปนชวงที่ไมควรลงทุนในหุน เพราะ
กําไรของบริษัทจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลใหราคาหุนปรับตัวลดลง 4) ระยะตกตํ่า (Trough) เปนชวงที่เศรษฐกิจ
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เริ่มเขาสูภาวะหดตัวอยางเต็มตัวเงินเฟอเริ่มปรับตัวลดลง ชวงเวลาน้ี “ตราสารหนี้” ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีความเส่ียงต่ําและ
ไดรับผลประโยชนจากภาวะดอกเบ้ียขาลง จึงเปนสินทรัพยที่นาสนใจ   

จากสภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกันทั้ง 4 ระยะ ทําใหเห็นไดถึงความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคสง
ผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จะทําการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมี
ผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปจจัยมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรั พยในแตละสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยคัดเลือกตัวแปรปจจัยมหภาคจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก อัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มูลคาการซ้ือขายสุทธิของ
นักลงทุนตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีฮั่งเส็ง ราคาทองคําแทง ราคานํ้ามันดิบ อัตราเงินเฟอ มูลคา
การซื้อขายถัวเฉลี่ยรายเดือนของนักลงทุนรายยอย ดัชนีตลาดหลักทรัพยญี่ปุน และมูลคาซ้ือหลักทรัพยของนักลงทุน
ตางประเทศมาวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่จะสามารถใชในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยใน
แตละสถานการณไดอยางเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในแตละสภาวะ
เศรษฐกิจ 

 

3. กรอบแนวคิด 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง 
2. อัตราเงินเฟอ 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา  
4. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
5. ดัชนีฮั่งเส็ง 
6. ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส  
7. ดัชนีราคาผูบริโภค 

8. ราคาทองคําแทง 
9. คาใชจายรัฐบาล 

10. ราคาน้ํามันดิบ 

11. อัตราการวางงาน 

ตัวแปรตาม 
 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ เชน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน โดยเปนขอมูลรายไตรมาส ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่
แทจริง (GDP) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (US) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (POLICY) 

ดัชนีฮั่งเส็ง (HANG) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DOW) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ราคาทองคําแทง (GOLD) คาใชจายรัฐบาล 
(G) ราคาน้ํามันดิบ (OIL) และอัตราการวางงาน (UNEMPLOY)  

4.2 การทดสอบ Unit Root 
(เจียรนัย ฉัตรสุริยะอาภา, 2559: 35-36) กลาววา การทดสอบ Unit Root โดยใชวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) จะ

เปนวิธีแกไขปญหาในกรณีที่จะใชการทดสอบของ Dickey-Fuller test แลวได Durbin-Watson ที่มีคาต่ําซ่ึงในการเพ่ิมคา lag เขาไปนั้น
จะทําใหผลการทดสอบของ ADF ไดคา Durbin Watson เขาใกล 2 ในการทดสอบคุณสมบัติ Stationary ดวยวิธี Augmented Dickey-

Fuller (ADF-test) จะทดสอบภายใตรูปแบบสมการทั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแก 
1. รูปแบบ Trend and intercept ดังสมการที่ (1) 

(1) 

2. รูปแบบ Intercept ดังสมการที่ (2) 

(2) 

3. รูปแบบ None ดังสมการที่ (3) 

(3) 

โดยท่ี  หมายถึง ตัวแปรที่ตองการจะศึกษา,  หมายถึง สัมประสิทธิ์ ของความลาชา (Coefficient of Lagged),  หมายถึง 
คาคงที่ (Drift Term),  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ ความโนมเอียง, P หมายถึง ตัวแปรลาชาของผลตางของตัวแปร (Lagged Values of 

First Difference of the Variable) และ  หมายถึง Error Term โดยท่ี  มีการกระจายแบบปกต ิ

โดยเลือกทดสอบเฉพาะที่รูปแบบที่ไมมีคาคงที่และแนวโนมเวลา (None) ดังสมการท่ี (3) เนื่องจากรูปแบบดังกลาวเหมาะสม
และนํามาใชกับขอมูลจริงมากที่สุด  

สมมติฐานในการทดสอบ (Hypothesis) :  = 0 , Non-Stationary และ  :  < 1 , Stationary  

ในกรณีที่ผลการทดสอบ Non-Stationary จะตองทํา Differencing ขอมูลแลวทําการทดสอบใหมอีกคร้ัง ซึ่งการ Differencing 

ตัวแปรจะมีลักษณะเปน Integrated ของลําดับ p หรือ I(p) โดยทําการDifferencing จํานวน p ครั้งเพื่อใหขอมูลมีลักษณะดังกลาวนิ่ง 
(Stationary) ซึ่งโดยปกติแลวตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมักเปน Integrated ลําดับที่ไมเกิน 2 นั่นคือ I(0), I(1) หรือ I(2) 

4.3 การทดสอบ Co-integration 
(จินดามาส สุทธิชัยเมธี, ม.ป.ป.: 108) สําหรับแนวคิดของ Eagle and Granger มีขอสรุปทางทฤษฎีในเรื่อง Co-integration วา

เปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ตั้งแต 2 ชุดที่มีความสัมพันธกันในเชิงเคล่ือนไหวไปพรอมๆ กัน ซึ่งอยูในสภาพท่ีแนนอน (Steady 

State) โดยมีหลักการตรวจสอบคุณสมบัติ Co-integration ไดโดยพิจารณาคุณสมบัติของคาคลาดเคลื่อน (Error) ซึ่งสามารถคํานวณได
จากสมการถดถอย Co-integrating ดังน้ี 

1. นําขอมูลของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ที่ตรวจสอบ Unit Root Test แลวพบวา Integrated ของตัวแปรแตละตัวอยูใน
ลําดับเดียวกัน มาทําการทดสอบ cointegration โดยหาคา Co-integrating Parameter จากการคํานวณหาคาตัวคลาดเคล่ือน (Error 

Term) โดยใชวิธีการคํานวณ Ordinary Least Squares (OLS) 
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(4) 

โดยที่  หมายถึง ตัวคลาดเคล่ือน (Error Term),  หมายถึง ตัวแปรตาม (Dependent Variable),  หมายถึง ตัวแปร
อิสระ (Independent Variable),  หมายถึง Parameter ของตัวแปรตาม และ  หมายถึง Parameter ของตัวแปรอิสระ 

2. ตรวจสอบวาคา  ที่ไดจากการคํานวณมีคุณสมบัติความเปน Stationary หรือไม โดย  ตองมีคุณสมบัติความเปน
stationary ที่ระดับ level ในรูปแบบท่ีไมมีคาคงท่ีและแนวโนมเวลา (None) ก็แสดงวา  มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว 
(Co-integration)  

4.4 การทดสอบ Granger Causality Testing 
(เจียรนัย ฉัตรสุริยะอาภา, 2559: 37) เพื่อทดสอบตัวแปรตางๆ ทีละคู วาเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันหรือไม โดยจะคัดเลือก

ตัวแปรอิสระที่เปนเหตุของตัวแปรตามเขาไปทําการทดสอบตอไป โดยขั้นตอนการทดสอบวิธี Granger Causality Testing โดยความเปน
เหตุเปนผลจะมีอยู 4 ลักษณะ คือ 1) Y เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ X 2) X เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ Y 3) X และ Y 
เปนเหตุมีผลตอสาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงกันและกัน 4) X และ Y ไมเปนเหตุมีผลตอสาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงกันและกัน โดยมี
โครงสรางสมการในรูปแบบ Bivariate 2 สมการ คือ 

(5)

(6) 

โดยที่  หมายถึง ตัวแปรตาม,  หมายถึง ตัวแปรอิสระ,  หมายถึง คาคงที่,  หมายถึง ตัวแปรอิสระ,  หมายถึง เวลา, 
 หมายถึง Error term และ  หมายถึง ชวงเวลา 

ทดสอบสมมติฐานของสมการท่ี (5)   

 : B1 = B2 = … = Bm = 0 และ   : มี Bi อยางนอย 1 ตัวมีคาไมเทากับ 0 (โดยที่ i = 1,2,…,n)  

หากผลการทดสอบ Accept   , Reject  หมายความวา X ไมเปนสาเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ Y แตถาผลการ
ทดสอบ Reject , Accept  หมายความวา X เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ Y 

ทดสอบสมมติฐานของสมการท่ี (6)   

 : D1 = D2 = … = Dm = 0 และ   : มี Di อยางนอย 1 ตัวมีคาไมเทากับ 0 (โดยที่ i = 1,2,…,n) 

หากผลการทดสอบ Accept  , Reject  หมายความวา Y ไมเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ X แตถาผลการทดสอบ 
Reject , Accept  หมายความวา Y เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ X 

5. ผลการวิจัย

เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 จึงไดใชขอมูลตั้งแตไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2552 - ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2562 ในการศึกษาเรียก
ชวงเวลาดังกลาววา ภาพรวม สําหรับการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 จะแบงชวงขอมูลออกตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยดูจาก
ความสัมพันธระหวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ ไดแก 1) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตั้งแต ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2553 - ไตรมาส 4 
ป พ.ศ. 2554 เปนชวงที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอการขยายตัว เงินเฟอกําลังขึ้นมาทําจุดสูงสุดตามการขยายตัวเศรษฐกิจที่มีมากอนหนาน้ี      
2) ภาวะเศรษฐกิจหดตัว ตั้งแต ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2555 - ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2557 เปนชวงที่เศรษฐกิจเร่ิมเขาสูภาวะหดตัวอยางเต็มตัว
แตเงินเฟอเริ่มปรับลดลงมา หลังจากทําจุดสูงสุดมา 3) ภาวะเศรษฐกิจฟนตัว ตั้งแต ไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2557 - ไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2558 

เปนชวงที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวขึ้นมาหลังจากเผชิญภาวะถดถอยมาระยะหนึ่ง แตเงินเฟอหรือราคาสินคากําลังลดลงมาทําจุดต่ําสุด      
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมากอนหนานี้ 4) ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ตั้งแต ไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2559 - ไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2561 เปนชวง
ที่เศรษฐกิจผานชวงฟนตัว และยางเขาสูชวงของการขยายตัวแตเงินเฟอเร่ิมปรับเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่ําสุด ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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5.1 การทดสอบ Unit Root Test ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF-test) 

ตารางท่ี 1 การทดสอบ Unit Root Test กรณีภาพรวม และเศรษฐกจิชะลอตัว 

ADF-test 

ภาพรวม เศรษฐกิจชะลอตัว เศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกิจฟนตัว เศรษฐกิจขยายตัว 
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SET 1.67 -4.28** 1.04 -1.13 -2.57** 0.53 -1.44 -2.62** -0.34 -2.08** 1.31 -2.16** 

CPI -1.15 -0.31 -1.12 -2.13** -2.42** 5.34 -1.72* -10.26*** -5.31*** 0.92 -4.86 -0.31 

DOW 4.15 -2.59** 1.59 -1.81* -2.43** 2.71 -0.93 -1.86* 71.12 -2.19** 2.78 -1.96** 

UNEMPLOY -0.4 -1 -2.73** -3.79*** -6.40*** 16.11 -2.69** -30.54*** 0.49 -2.96** -0.26 -3.44*** 

G 2.05 -19.13*** 0.1 -5.35*** -7.70*** 0 -6.11*** -9.61*** 0.4 -2.04 0.18 -23.82*** 

GDP -1.24 -0.69 -4.22*** -1.34 -3.40*** -31.93*** -3.71*** -2.87** 0.74 -1.43 -0.17 -3.66*** 

GOLD -2.23** -4.29***  3.35*** 1.71 -2.88** -2.67** -1.76* -1.99* -6.31*** -2.08** -5.34*** -3.48*** 

HANG 0.9 -5.22*** -0.58 -1.65* -2.47** -0.48 -0.64 -5.68*** 1.66 -2.30** -0.34 -1.15 

INF -1.4 -5.10*** -0.02 -2.25** -2.12** -8.55*** -2.12** -37.56*** -2.37** -0.86 -1.08 -3.24*** 

OIL -0.14 -4.68*** 7.4 -0.76 -20.76*** -1.72* -3.13** -12.67** -2.85** -1.28 1.46 -2.64** 

POLICY -2.42** -1.19 2.41 -1.16 -3.01** 1.35 1.24 0.32 -1.3 -1.66** 1 - 

US -0.86 -4.39*** -0.91 -1.87** -2.47** -4.33*** -2.28** -6.70*** 1.73 -1.23 -1.28 -2.3** 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10, ** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, *** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

ที่มา: จากการประมวลผล 

พิจารณาผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF-test) ที่ใชรูปแบบที่ไมมีคาคงที่และแนวโนม
เวลา (None) พบวา ในภาพรวม ตัวแปรตามหรือ SET และตัวแปรอิสระ ไดแก G, GOLD, HANG, INF, OIL และ US มีคุณสมบัติ 
Stationary ที่ระดับ 1st Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในขณะที่ DOW มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 1st Difference ณ 
ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว SET และตัวแปรอิสระ ไดแก CPI, DOW, GOLD, HANG, INF, POLICY และ US มี
คุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 2nd Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 สวน UNEMPLOY, G, GDP และ OIL มีคุณสมบัติ 
Stationary ที่ระดับ 2nd Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจหดตัว SET และตัวแปรอิสระ ไดแก GDP และ OIL 

มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 2nd Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ในขณะที่ DOW และ GOLD มีคุณสมบัติ Stationary ที่
ระดับ 2nd Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 91 สวน CPI, UNEMPLOY, G, HANG, INF และ US มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 
2nd Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว SET และตัวแปรอิสระ ไดแก DOW, UNEMPLOY, GOLD, HANG 
และ POLICY มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 1st Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 และในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ตัวแปรตาม
หรือ SET และตัวแปรอิสระ ไดแก DOW, OIL, US มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 1st Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 
ในขณะที่ UNEMPLOY, G, GDP, GOLD, INF มีคุณสมบัติ Stationary ที่ระดับ 1st Difference ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99  
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5.2 การทดสอบ Cointegration 

ตารางท่ี 2 การทดสอบ Cointegration  

คูตัวแปรที่ทดสอบ 
ADF-test 

ภาพรวม เศรษฐกิจชะลอตัว เศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกิจฟนตัว เศรษฐกิขยายตัว 
SET & CPI -4.77*** -3.07*** 

SET & DOW -4.71*** -3.27*** -5.45*** -3.60*** -2.81** 

SET & UNEMPLOY -8.52*** -2.92** -2.41** -2.14** 

SET & G -4.67*** -7.46*** -2.46** -2.93*** 

SET & GDP -5.78*** -2.59** -2.39** 

SET & GOLD -4.66*** -3.57*** -2.36** -3.18*** -2.04** 

SET & HANG -4.67*** -2.43** -2.82** -2.33** 

SET & INF -4.68*** -6.05*** -2.58** -2.37** 

SET & OIL -4.72*** -2.59** -2.70** -2.83*** 

SET & POLICY -3.60*** -2.44** 

SET & US -4.34*** -4.36*** -4.78*** -2.81** 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10, ** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, *** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

ที่มา: จากการประมวลผล 

จากผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงดุลยภายในระยะยาว (Cointegration) พบวา ในภาพรวม DOW, G, GOLD, 

HANG, INF, OIL และ US มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พบวา HANG, 

OIL มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ในขณะที่ CPI, DOW, UNEMPLOY, G, GDP, GOLD, INF, 

POLICY และ US มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจหดตัว พบวา UNEMPLOY, G, 

GDP, GOLD, HANG, INF และ OIL มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ในขณะที่ CPI, DOW และ US มี
ความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว พบวา DOW และ GOLD มีความสัมพันธใน
ระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ในขณะที่ UNEMPLOY, HANG และ POLICY มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ 
ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 และในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว พบวา G และ OIL มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอย
ละ 99 ในขณะที่ DOW, UNEMPLOY, GDP, GOLD, INF และ US มีความสัมพันธในระยะยาวกับ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 
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5.3 การทดสอบ Granger causality tests 

ตารางท่ี 3 การทดสอบ Granger causality tests 

Null Hypothesis: 
F-Statistic 

ภาพรวม เศรษฐกิจชะลอตัว เศรษฐกิจหดตัว เศรษฐกิจฟนตัว เศรษฐกิจขยายตวั 
CPI does not Granger Cause SET 0.23 0.46 

SET does not Granger Cause CPI 4.033 9.79* 

SET does not Granger Cause DOW 0.00 3.99 16.16 0.67 0.03 

DOW does not Granger Cause SET 0.07 0.02 1.66 6.93* 0.03 

UNEMPLOY does not Granger Cause SET 0.35 3.81 0.00 1.65 

SET does not Granger Cause UNEMPLOY 9.33** 0.77 0.03 0.41 

G does not Granger Cause SET 1.44 0.08 0.18 1.05 

SET does not Granger Cause G 1.72 0.81 0.11 11008.3*** 

SET does not Granger Cause GDP 0.94 0.86 2.77 

GDP does not Granger Cause SET 24.31*** 34.87** 0.48 

SET does not Granger Cause GOLD 3.79* 1.49 3.39 0.81 9.62* 

GOLD does not Granger Cause SET 2.86* 2.43 7.03 3.31 0.30 

SET does not Granger Cause HANG 1.09 1.33 202.35*** 1.64 

HANG does not Granger Cause SET 2.12 0.59 2.81 3.26 

SET does not Granger Cause INF 2.07 2.09 97.58** 4.50* 

INF does not Granger Cause SET 0.46 1.58 2.63 0.74 

SET does not Granger Cause OIL 7.04** 6.57* 1.76 2.03 

OIL does not Granger Cause SET 0.01 0.50 0.96 1.87 

POLICY does not Granger Cause SET 1.63 106.20*** 

SET does not Granger Cause POLICY 4.58* 0.66 

SET does not Granger Cause US 3.60* 0.37 0.44 2.14 

US does not Granger Cause SET 0.60 0.03 0.19 3.11 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10, ** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05, *** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01

ที่มา: จากการประมวลผล 

เมื่อพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดวยวิธีการทดสอบความเปนเหตุเปนผล Granger 

causality tests พบวา ในภาพรวม พบวา GOLD เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ SET ในขณะเดียวกัน SET เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลง
ตอ GOLD ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 90 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พบวา GDP เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ SET ณ ระดับนัยสําคัญ
รอยละ 99 ในภาวะเศรษฐกิจหดตัว พบวา GDP เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ในภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัว พบวา DOW เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 90 และ POLICY เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ 
SET ณ ระดับนัยสําคัญรอยละ 99 และในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว พบวา ไมมีตัวแปรอิสระท่ีเปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอ SET  

6. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาในภาพรวม พบวา ตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) คือ ราคาทองคําแทง (GOLD) ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจหดตัว พบวา ตัวแปรอิสระที่
เปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศท่ีแทจริง (GDP) ในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว ตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการเปล่ียนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET) คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DOW) และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (POLICY) ในภาวะเศรษฐกิจขยายตัว 
ไมมีตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
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7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ตัวแปรอิสระท่ีเปน
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ ราคาทองคําแทง (GOLD) ซึ่งเปนไปไดวาทอง
เปนสินทรัพยที่คงมูลคา ผูคนจงึมองทองเหมือนเปนเหมือนแหลงหลบภัยในยามที่สินทรัพยอื่นๆ เผชิญความเสี่ยงสูง 

สําหรับปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลตอมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในแตละสภาวะเศรษฐกิจ ผลปรากฏวา
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจหดตัว พบวา ตัวแปรอิสระท่ีเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (GDP) ซึ่งเปนไปไดวา 
ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และภาวะเศรษฐกิจหดตัว นักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและมีแนวโนมที่จะลดการถือ
หุนลงจากการคาดการณวาผลตอบแทนของหุนจะลดลง จึงสงผลใหดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยลดลงดวย และนักลงทุนจะ
ทําการศึกษาขอมูลเพิ่มขึ้นกอนลงทุน ทําใหตัวเลขอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (GDP) จึงมี
ผลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจฟนตัว ตัวแปรอิสระท่ีเปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) คือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DOW) และอัตราดอกเบ้ียนโยบาย (POLICY) 

ซึ่งเปนไปไดวาในชวงภาวะเศรษฐกิจฟนตัว เปนชวงที่ สถาบันการเงินปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพื่อกระตุนใหผูประกอบการ
ลงทุน ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีการปรับเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงมองวาจะกระทบตอตนทุนของบริษัท ทําใหสงผลตอ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสนั้น เปนตัวแทนของสถานการณเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจฟนตัว ที่นักลงทุกเริ่มมีความเชื่อมั่นในการลงทุน 
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส จึงเปนดัชนีหนึ่งที่นักลงทุนนํามาใชเปนตัวตัดสินใจรวมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สุดทายภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ไมมีตัวแปรอิสระที่เปนสาเหตุการเปลี่ยนแปลงตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SET) ซึ่งเปนไปไดวา ชวงนี้นักลงทุนมีความเช่ือมั่นในการลงทุนสูง กลาที่จะลงทุน แมราคาหลักทรัพยจะสูงขึ้น นักลงทุนก็จะ
คาดการณวาเดียวราคาหลักทรัพยก็จะปรับตัวสูงขึ้นไดอีกตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําใหตัวเลขปจจัยมหภาคในชวง
เศรษฐกิจขยายตัวไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8. ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาปจจัยที่ควรใหความสําคัญในการที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไป จะแตกตางกัน
ในแตละสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งนักลงทุนควรศึกษาดูวาเศรษฐกิจในชวงนั้นๆ อยูในสภาวะใดเพื่อเลือกปจจัยที่เหมาะสมใน
การศึกษาและกําหนดกลยุทธในการลงทุน แตถานักลงทุนไมสามารถคาดการณไดวาเศรษฐกิจในปจจุบันอยูในสภาวะใด ราคา
ทองคําแทง สามารถนํามาใชเปนขอมูลในการมองภาพการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศในอนาคตได 
ซึ่งในอนาคตถาตลาดหลักทรัพยมีการพัฒนาโดยสามารถเปนแหงระดมทุนของการลงทุนที่แทจริง ไมมีการเก็งกําไรในของ
หลักทรัพยในตลาด ตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆ อาจมีบทบาทสําคัญมากข้ึน สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้นําเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจ
มาใชในงานวิเคราะหเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงปจจัยทางดานสังคมก็อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เชนกัน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรเพิ่มตัวแปรทางดานสังคมลงไปดวย 
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การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินในการผลิตตนซิลเวอรโอค กรณีศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา 

ปริญญา ประถมสุริยกุล1* กุณฑลรัตน ทวีวงศ2 และอภิชาต ดะลุณเพธย2 

1สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทคัดยอ 

ปจจุบันโครงการปลูกไมยืนตนเปนที่ไดรับความสนใจและความนิยมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการตาง ๆของรัฐบาลและเอกชนอยางตอเนื่อง แตโครงการไมยืนตนตองใชระยะเวลาในการปลูกที่ยาวนานและมีความ
เสี่ยงดานการตลาด จึงจัดทำงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปทางกายภาพ การผลิต และความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการปลูกตนซิลเวอรโอคในจังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามเชิงลึก (In-depth-interview) สัมภาษณเกษตรกรผู
ปลูกซิลเวอรโอค 10 ราย นำวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใชคาเฉล่ียของตนทุนมาเปนปฐานเพ่ือ
ทำการประเมินตนทุน ผลตอบแทน และความคุมคาทางการเงินของการผลิตตนซิลเวอรโอคที่ผูวิจัยทำการออกแบบไวทั้ง 2
รูปแบบ ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรมีตนทุนมาจากวัตถุดิบทางตรงมากท่ีสุดถึงรอยละ 64.42 โดยการผลิตย่ิงลงทุนในการผลิต
และขายในความถ่ีที่มาก ยิ่งทำใหไดผลตอบแทนสูงย่ิงขึ้นเชนกัน งานวิจัยนี้เสนอแนะวาใหเกษตรกรควรทำการศึกษาหา
ทางเลือกอื่น ๆ ในการใชวัตถุดิบทางตรง และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและแนะนำความรูใหแกเกษตรกร ในเรื่องของ
ขาวสารดานการตลาดของไมยืนตนแตละชนิดใหชัดเจนและเขามามีสวนชวยในเร่ืองของราคา  
คำสำคัญ: การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน, ซิลเวอรโอค, จังหวัดนครราชสีมา 
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Abstract 

Currently, the trend of planting perennials plant has a drastic increase and become widespread, 

due to encouraging of many projects from the government and private sector successively. However, 

these projects require a long period for planting to gain the outcome. Moreover, the risk of marketing is 

also the one thing that has to consider. This research will investigate physical manufacturing and the 

feasibility of a financial within this planting Silver Oak project in Nakhon Ratchasima. By using In-depth 

questionnaires to interview ten agriculturists who plant Silver Oak. Afterwards, the data will be analyzed, 

which classified in three methods, by using Qualitative Research to average capital as a base year to 

approximate expense, income, and financial benefit of Silver Oak. The result of this research, it is found 

that the major capital from the farmers is from direct raw materials about 64 percent. It is obviously 

seen that if the producer invests heavily on a large volume of output and sales, the yield will return at a 

high rate as well. It is suggested that the farmers should learn how to find the optional method about 

using direct raw material. Furthermore, the related organization must encourage and supply them the 

essential information. As regards the news, species of each perennial and the price should be included 

in the market. 

Keywords: Financial Feasibility Study, Silver Oak, Nakhon Ratchasima 
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1. บทนำ
ตนซิลเวอรโอคเปนไมยืนตนท่ีมีแหลงผลิตที่แพรหลายอยูทั่วโลกไมวาจะเปนเขตพ้ืนที่อากาศหนาวเย็น เชน อเมริกา 

แคนาดา เบลเยียม หรือในเขตเมดิเตอรเรเนียน เชน โปรตุเกส สเปน กรีซ ในแถบเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน เปนตน เนื่องจากเปน
ตนไมมีความทนทานตอสภาพดินและมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี นิยมปลูกไวเพื่อขุดลอมขาย โดยหนึ่งปจะมีความสูง
โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.0-1.5 เมตร ขนาดที่ตลาดตองการมากในปจจุบันคือเสนผานศูนยกลางตั้ง 3 นิ้วขึ้นไปจนถึง 6-8 นิ้ว มีราคา
ตั้งแต 800 บาทจนถึง 16,000 บาท ซ่ึงราคาจะขึ้นอยูกับขนาดเสนผานศูนยกลางของหนาไม ในปจจุบันประเทศไทยมีการผลิต
นอยจึงทำใหไมเพียงพอตอความตองการและมีราคาสูง หนวยงานรัฐบาลและเอกชนจึงมีการสนับสนุนในโครงไมยืนตนเพ่ิมมาก
ขึ้น เชน โครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไมใหแผนดิน โครงการชุมชนไมมีคา เปนตน (องคการอุตสาหกรรมปา, 2562) โดย
สวนมากโครงการตาง ๆ จะถูกเริ่มตนนำมาใชที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องดวยเปนจังหวัดที่มีเปนที่มีพื้นที่มากท่ีสุดในประเทศ
ไทย มีพื้นที่ทางการเกษตรรอยละ 67.97 ของพ้ืนที่จังหวัด (สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา , 2553) ซึ่งปญหาหลักทางดาน
การเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา คือ มีพื้นที่สวนใหญเปนดินรวนปนทราย ทำใหเก็บความชุมชื้นไดนอย มีความอุดมสมบูรณ
ต่ำ ซึ่งครอบคลุมประมาณรอยละ 55 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด (สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา , 2562) ทำใหยากตอการปลูกพืชที่
ตองการการดูแลรักษาเปนอยางดี หรือไดผลผลิตตอไรที่ต่ำไมคุมตอการลงทุน ทำใหตนซิลเวอรโอคจึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ที่นาสนใจของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเปนไมเศรษฐกิจไมยืนตนที่มีมูลคาสูง  แตโครงการปลูกไมยืนตนน้ัน
ตองใชระยะเวลาในการปลูกที่ยาวนาน ประกอบกับมีความเสี่ยงทางดานการตลาด ทำใหผูวิจัยจึงมุงเนนถึงการวิเคราะหความ
คุมคาทางการเงินในการผลิตตนซิลเวอรโอค เพื่อเปนประโยชนตอเกษตรกรและเปนทางเลือกแกผูที่สนใจในโครงการนี้ ทั้งใน
จังหวัดนครราชสีมาและสามารถเปนตัวแทนสภาพดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปญหาสภาพดินที่ใกลเคียงกัน 

2. วัตถุประสงคการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพ การผลิต และการตลาดของตนซิลเวอรโอคในจังหวัดนครราชสีมา 
2.2 เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการปลูกตนซิลเวอรโอคในจังหวัดนครราชสีมา 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีสองกลุม ประกอบดวย 

3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตตนซิลเวอรโอค ในงานวิจัยนี้เก็บ
ขอมูลเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 10 ราย โดยแตละรายจะตองมีประสบการณในการปลูกซิลเวอรโอคมาอยางนอย 2 ป และ
มีพื้นที่ 10 ไรขึ้นไป โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษารายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
ราชการตาง ๆ เชน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

3.2 เครื่องมือที่ใชวิจัย 

3.2.1 แบบสอบถามเชิงลึก (In-depth-interview) เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น โดยจะใช
คำถามเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการผลิตตนซิลเวอรโอค 

3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

3.3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงมา
วิเคราะหและอธิบายถึงสภาพทั่วไปของการปลูกซิลเวอรโอคและการตลาด รวมถึงปญหาและอุปสรรคของการปลูกซิลเวอรโอค 

โดยใชวิธีทางสถิติอยางงาย 
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3.3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการวิเคราะหโดยการประเมินคาเฉลี่ยตนทุน 

ผลตอบแทน และความคุมคาทางการเงินของการผลิตตนซิลเวอรโอคโดยมีเกณฑในการตัดสินใจ 3 อยางคือ 

ก. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) 

ข. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate or return : IRR) 

ค. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) 

3.4 ขอบเขต มีดังนี้ ใชพื้นที่ปลูกจำนวน 10 ไร และมีระยะเวลาโครงการ 9 ป และจำลองการปลูกไว 2 รูปแบบ คือ
แบบท่ี 1 การปลูกและลอมขายทุก ๆ 3 ป ทั้งหมด 10 ไร 
แบบท่ี 2 การปลูกเพียงรอบเดียว โดยตัดขายในปที่ 3 ที่ระยะ 2x2 แถวเวนแถว และตัดขายที่เหลือในปที่ 9 ทั้ง 10 ไร 
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3.5 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที-่1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
ที่มา:-จากการศึกษา 

วิเคราะห์สภาพทั่วไปทางกายภาพ การผลิต และ
การตลาดของต้นซิลเวอร์โอ๊คในจังหวัดนครราชสีมา 

ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊คในจังหวัดนครราชสีมา 

ทางเลือกของเกษตรกรสำหรับผลิตซิลเวอร์โอ๊ค 2 รูปแบบ 

สิ่งท่ีทําการศึกษา 

1.วิธีการปลูกและการขาย 

2.ต้นทุนและผลตอบแทน 

เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม 

การปลูกแบบที่ 1 ปลูกและขายในทุก ๆ 3 ปี  การปลูกแบบท่ี 2 ปลูกเพียงรอบเดียว ขายครั้ง
แรกในปีที่ 3 และที่เหลือทั้งหมดในปีสุดท้าย 

ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ คือ NPV, IRR, PB, 

ไม่คุ้มค่า  
NPV < 0            

IRR น้อยกว่า 

ผลการวิเคราะห์ ทำให้ได้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการผลิต และ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร 

คุ้มค่า     
NPV > 0            

IRR มากกว่า 
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4. ผลการวิจัย
จากการเก็บขอมูลเกษตรกรท้ังหมด 10 ราย จำแนกเปน เปนเพศชายรอยละ 70 เพศหญิงรอยละ 30 มีอายุสวน

ใหญอยูในชวง 51-60 ป รอยละ 50 มีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 40 เกษตรกรที่สวนใหญมี
ประสบการณในการทำเกษตร 6-10 ป รอยละ 70 มีประสบการณในการปลูกตนซิลเวอรโอค 5-6 ป รอยละ 60 มีพื้นที่ปลูก
ซิลเวอรโอค 10-20 ไร รอยละ 60  ที่ดินในการปลูกเปนของตนเอง รอยละ 70 ทำอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก รอยละ 70 มี
อาชีพเสริมสวนใหญทำอาชีพคาขาย รอยละ 50 มีแหลงที่มาของเงินทุนจากตนเอง รอยละ 90 พบวาปญหาของเกษตรกรผู
ปลูกซิลเวอรโอคมากที่สุดคือ ปญหาดานขาวสารในการตลาด ปญหาการถูกกดราคา และปญหาความรูในการปลูก ตามลำดับ  

ตนทุนเฉลี่ยของเกษตรกรผูปลูกซิลเวอรโอค 10 ราย พบวาโครงสรางตนทุนการปลูกตนซิลเวอรโอคในจำนวน 10 ไร 
มีตนทุนเฉลี่ย 707,837 บาท/ไร คิดเปนคาตนกลา 456,000 บาท/ป รอยละ 64.42 คาปุย 57,600 บาท/ป รอยละ 8.14 คา
ยากำจัดศัตรูพืช 6,780 บาท/ป รอยละ 0.96 คายากำจัดวัชพืช 9,900 บาท/ป รอยละ 1.40 คาฮอรโมน 5,412 บาท/ป รอย
ละ 0.76 คาไถปรับหนาดิน 3,650 บาท/ป รอยละ 0.52 คาขุดหลุมลงกลา 80,000 บาท/ป รอยละ 11.30 คาจางในการใสปุย 

14,400 บาท/ป รอยละ 2.03 คาจางในการกำจัดศัตรูพืช 3,600 บาท/ป คาจางในการกำจัดวัชพืช 7,200 บาท/ป รอยละ 
1.02 คาจางฉีดฮอรโมน 7,200 บาท/ป รอยละ 1.02 คาจางตกแตงกิ่ง 7,200 บาท/ป รอยละ 1.20 คาอุปกรณ 48,895.4 

บาท/ป รอยละ 6.90 โดยที่ราคาวัตถุดิบที่ใชขางตนนั้น ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรและรานจำหนายอุปกรณการเกษตร 
ผลจากการวิเคราะหการผลิตซิลเวอรโอคในรูปแบบท่ี 1 คือ การปลูกโดยใชระยะเวลา 3 ป และลอมขายทั้งหมดในป

ที่ 3 เพื่อขายในขนาดเสนผานศูนยกลางหนาไม 3 นิ้ว แลวจึงลงตนกลาชุดใหมเพื่อปลูกดังเดิม ในระยะเวลาของโครงการ 9 ป 

จะไดรายรับจากขาย 9,600,000 บาท มีคาวัตถุดิบทางตรง คือ ตนกลาทั้งสิ้น 1,401,362 บาท คาแรงทางตรง 368,020 บาท 

คาใชจายในการผลิต 1,247,877 บาท รวมมีตนทุนตลอดโครงการทั้งส้ิน 3,017,260 บาท จึงไดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,582,740 

บาท การผลิตซิลเวอรโอคในรูปแบบที่ 2 คือ การลงปลูกตนกลาเพียงรอบเดียว โดยลอมขายครั้งแรกในปที่ 3 ที่ระยะ 2x2 

แถวเวนแถว เพื่อขายในขนาดเสนผานศูนยกลางหนาไม 3 นิ้ว และปลอยใหตนที่เหลือเจริญเติบโตที่ระยะ 4x4 แลวขายในป
สิ้นสุดโครงการ เพื่อขายในขนาดเสนผานศูนยกลางหนาไม 8-9 นิ้ว จะไดรายรับจากขาย 9,600,000 บาท มีคาวัตถุดิบทางตรง 
ทั้งสิ้น 456,000 บาท คาแรงทางตรง 368,020 บาท คาใชจายในการผลิต 1,074,457 บาท รวมมีตนทุนตลอดโครงการท้ังสิ้น 

1,898,477 บาท จึงไดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,101,523 บาท 

ผลจากการวิธีความคุมคาของโครงการผลิตซิลเวอรโอคแตละรูปแบบพบวา การผลิตแบบที่  1 มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) มีคาเทากับ 3,012,538.95 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) รอยละ 62 มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period) 2 ป 5 เดือน การผลิตแบบที่ 2 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 2,086,620.03 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) รอยละ 39 มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 2 ป 8 เดือน โดยคิดจากอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 
(Required Rate of Return) ที่ 12%  

5. สรุปผลการวิจัย
เกษตรกรผูปลูกซิลเวอรโอค สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป ระดับการศึกษามัธยมปลายถึงระดับ

ปริญญาตรี มีประสบการณทางการเกษตรระยะเวลา 6-10 ป มีพื้นที่ในการเพราะปลูกและแหลงเงินทุนเปนของตนเอง 
เกษตรกรมีความรู จากภูมิปญญาทองถิ่น และศึกษาคนควาขั้นตอนวิธีการปลูก ดูแลรักษาดวยตนเอง  จากแหลงขอมูลตาง ๆ 

เชน อินเตอรเน็ต  

ตนทุนวัตถุดิบหลักที่ใชในการปลูก คือ ตนพันธุตนกลาซิลเวอรโอค เนื่องจากตนพันธุสามารถปลูกงายและมีการ
เจริญเติบโตไดเร็วกวาการเพาะเมล็ด ตนทุนคาแรงของแรงท่ีทำหนาที่ในการปลูกตนซิลเวอรโอค คิดเปนรายวัน ตามขั้นตอน
ของการผลิตตนซิลเวอรโอคแตละขั้นตอน รวมคาแรงงานตลอดระยะเวลาโครงการ 9 ป เทากับ 368,020 บาท โดยตนทุนใน
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ทุก ๆดาน แตละปจะมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ตามภาวะเงินเฟอในปจจุบัน ซึ่งคาใชจายในการขายและบริหารการผลิตตนซิล
เวอรโอคจะไมมี เนื่องจากผูทำวิจัยคิดราคาขายจากการที่ผูซื้อรับผิดชอบคาขุดลอมและขนสงดวยตนเอง 
 ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตตนซิลเวอรโอคทั้ง 2 รูปแบบ พบวาการลงทุนที่ตอเน่ืองกวามีผล
ตอผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่งมีผลทำใหการผลิตรูปแบบท่ี 1 มีมูลคาปจจุบันที่มากกวาการผลิตรูปแบบท่ี 2 มีคาเทากับ 

3,012,538.95 บาท และ 2,086,620.03 บาท ตามลำดับ มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมากมาก มีคาเทากับ รอยละ 
62 และ รอยละ 39 ตามลำดับ มีระยะเวลาคืนทุนที่ใกลเคียงกัน คือ 2 ป 5 เดือน และ 2 ป 8 เดือน จากการตัดขายครั้งแรก 

ซึ่งการเลือกการผลิตแตละรูปแบบข้ึนอยูกับความพอใจในการลงทุนและระยะเวลาขายท่ีเกษตรกรตองการจะดำเนินงานในแต
ละชวงเวลา  
 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาความคุมคาทางการเงินในการผลิตตนซิลเวอรโอค ในจังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้ การวิเคราะหการผลิตรูปแบบท่ี 1 พบวา โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป กับ 5 เดือน มีมูลคาปจจุบัน
สุทธิ ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 12 เทากับ 3,012,538.95 บาท และมีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เทากับรอยละ 
62 ซึ่งมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนย สงผลใหเห็นวา การผลิตรูปแบบน้ีนี้สามารถยอมรับได การวิเคราะหการผลิตรูปแบบที่ 
2 พบวา โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 2 ป กับ 8 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 12 

เทากับ 2,086,620.03 บาท และมีอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เทากับรอยละ 39 ซึ่งมีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาศูนย สงผลให
เห็นวา การผลิตรูปแบบน้ีนี้สามารถยอมรับไดเชนกัน 

ในการศึกษาคร้ังนี้วิธีการศึกษาไดสอดคลองกับแนวคิดเรือ่งทฤษฎีผลตอบแทนของสุวิทย ถาวรวงษ (2555) กลาวคือ
ตนทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตมีทั้งส้ิน 3 ประเภท ประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต การศึกษาคร้ังนี้ได
ใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทนตามของเสถียร ศรีบุญเรือง (2542) ซึ่งประกอบดวย วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมาใชในการวิเคราะห 

นอกจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของแลว การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับการวิจัยของพิพัฒน ฤกษดําริห (2558)  

ที่ไดวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการเลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบุรี ; สิริลักษณ ถือคำ (2555) วิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรของตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช  จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวผูวิจัยไดมีการประเมินความ
เปนไปไดของโครงการลงทุนวามีความเหมาะสมหรือไม โดยใชเครื่องมือในการประเมิน 3 วิธีไดแก วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) เชนกัน 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบวาเกษตรกรมีตนทุนจากตนกลามากท่ีสุดถึงรอยละ 64.42 ดังนั้นเกษตรกรจึงควรทำการศึกษาหา
ทางเลือกอื่น ๆ ในการใชวัตถุดิบทางตรง เชน การศึกษาการเพาะจากเมล็ด เพื่อเปนการลดตนทุนและยังชวยพัฒนาความรู
ของเกษตรกรดวยเชนกัน  

หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและแนะนำความรูใหแกเกษตรกร ในเรื่องของขาวสารดานการตลาดของไมยืนตน
แตละชนิดใหชัดเจน การเขามามีสวนชวยในเร่ืองของราคา แนะนำความรูในการปลูกที่จะชวยลดตนทุนแกเกษตรกร เชน การ
ใหความรูในการทำปุยขึ้นเองจากปจจัยที่เกษตรกรมีอยูแลว แนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับจำนวนแรงงานท่ีเหมาะสมตอขนาดพื้นที่
ในการปลูก ใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการผลิต 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อการอยูอาศัย 

ณิชกานต พิชัยกาล1* วรดี จงอัศญากุล1 และ ฐิติมา พุฒิทานันท2 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Nicehakarn.p@ku.th 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย  เพื่อการอยูอาศัยของ
ประชากรในแตละชวงอายุ และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซ้ืออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัยแตละ
ประเภท โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางจำนวน 400  คน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง           
มีสถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิก 1-2 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท โดยแบงตามชวงอายุดังน้ี ชวงอายุตั้งแต 20-40 ป มีความสนใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 

จำนวน 1 หองนอน ขนาดนอยกวา 30 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีฟตเนต รูจักโครงการจากชองทางโซเซียลมีเดีย 

ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 4-6 เดือน เพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก พอแม / พี่นอง / ญาติ       
มีอิทธิพลในตัดสินใจซ้ือ และใชงบประมาณ 1,000,000 - 2,000,000 บาท สวนชวงอายุ 41 - 60 ป มีความสนใจเลือกซ้ือบาน
เดี่ยว จำนวน 3 หองนอน ขนาด 31 - 90 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีสวนสาธารณะ รูจักโครงการจากชองทาง
อินเตอรเน็ต / เว็ปไซต ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 7-12 เดือน เพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก 

คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซ้ือ และใชงบประมาณ 3,000,000 - 4,000,000 บาท และ ชวงอายุตั้งแต 61 ข้ึนไป 

มีความสนใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม จำนวน 1 หองนอน ขนาด 31 - 90 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีสระวายน้ำ และฟต
เนต รูจักโครงการจากการออกบูธ ศึกษาขอมูลจากพนักงานขาย ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 4-6 เดือน เพื่อการลงทุนหรือ
เก็งกำไร คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซ้ือ และใชงบประมาณ 3,000,000 - 4,000,000 บาท 

ปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยแยกตามประเภทของท่ีอยูอาศัยท้ัง 3 ประเภท ไดแก บานเดี่ยว มีปจจัยรายไดตอเดือน ระดับความสำคัญของ
สถานท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนที่ใชสอย การตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย และอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะมีผลตองบประมาณ
การซ้ือบานเดี่ยว สวนทาวนเฮาส/ทาวนโฮม ถาทาวนเฮาส/ทาวนโฮมมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำมีผลตอ
งบประมาณการซื้อทาวนเฮาส/ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียมมีปจจัยรายไดตอเดือน ขนาดพื้นที่ใชสอย และสิ่งอำนวยความ
สะดวกดานสวนสาธารณะมีผลตองบประมาณการซื้อคอนโดมิเนียม 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซ้ือ,อสังหาริมทรัพย,ประเภทท่ีอยูอาศัย 
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Factors Influencing the Decision to Buy Residential Real Estates 

in Bangkok Metropolitan Region. 

Nichakarn Pichaikarn1,*, Woradee Jongadsayakul 2, and Thitima Putthitanan 3 

Department of Economics Faculty of Economics Kasetsart University  

Nicehakarn.p@ku.th  

Abstract 

The objective of this research is to compare the buying decision behavior for residential real estate on 

different age groups and study the factors that affects the budgeting for residential real estate purchases. The 

questionnaire is the main instrument for collecting data in survey research and the sample consisted of 400 

people. The results of the research revealed that the majority in the samples is female and have a single status 

with 1 or 2 members in the family. Most of them are employees of private company with a bachelor’s degree 

and the monthly income of respondents is less than or equal to 40,000 baht.  

In doing is, young adults or young people aged 20-40 years interested in buying condominiums with 1 

bedroom less than 30 square meters in size that are fully furnished and ready to move in with fitness. Moreover, 

they access real estate projects from social media channels and study the details of real estate via the website 

of the project. At the same time, they take 4-6 months to make a purchase decision for real estate as a primary 

residence. Parents / siblings / relatives influence the purchase decision and the use a budget of around 

1,000,000 - 2,000,000 baht. 

As for the middle-aged or middle-aged age groups, aged 41-60 years are interested in buying a 

detached house with 3 bedrooms and 31 - 90 square meters of living space that are fully furnished and ready 

to move in with fitness and park. they access real estate projects from internet and website channels and study 

the details of real estate via the website of the project. They take 7-12 months to make a purchase decision for 

real estate. Nevertheless, Couple / Husband / Wife Influence the decision of buyer and most of them will buy 

real estate with a budget of 3,000,000 - 4,000,000 baht and study the details of real estate via the website of 

the project. They take 7-12 months to make a purchase decision for real estate. 

Late adulthood or elderly Ages over 61 are interested in buying condominiums with 1 bedroom and 31 

- 90 square meters of living space that are fully furnished and ready to move in with fitness and swimming pool. 

The know the project from the trade show booth and study the details of real estate from salespeople. They 

take 4-6 months to make a purchase decision for real estate. Couple / Husband / Wife Influence the decision of 

buyer and most of them will buy real estate with a budget of 3,000,000 - 4,000,000 baht for investment or 

speculation 

The research shows that monthly income, location, size of usable area, full furnishing, facilities and 

parks affect the decision to buy a detached house while swimming pools affect the budgeting to 

buy townhouses. Finally, monthly income, size of usable area, facilities and parks affect the decision to buy 

condominium.  
Keywords: Buying Decision, Residential Real Estate , Housing type. 

1804



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนำ

ในชวงป พ.ศ.2560-2562 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีมูลคาตลาดคิดเปนสัดสวนรอยละ 7-8 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) ซึ่งมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทำใหมีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวนมาก เกิดการจางงานจากการเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมที่สำคัญตอเศรษฐกิจของไทย อาทิ ธุรกิจกอสราง ธุรกิจวัสดุกอสราง ธุรกิจเฟอรนิเจอรและการตกแตง ธุรกิจ
เคร่ืองใชไฟฟา และสถาบันการเงิน เปนตน ตลาดอสังหาริมทรัพยใน ป 2562 นับเปนปท่ีตองเผชิญกับหลากหลายปจจัย เชน ปจจัย
ทางการเมือง ปจจัยจากมาตรการควบคุมสินเช่ือที่อยูอาศัย ปจจัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางที่จะมีผลบังคับใชใน ป 2563  รวมถึงคา
ครองชีพ และระดับหนี้ครัวเรือนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหผูประกอบการระมดัระวังในการเปดตวัโครงการไประยะหนึ่ง ทำใหในชวงคร่ึง
ปแรกเปนชวงการปรับตัวของท้ังผูบริโภคและผูประกอบการ ในขณะท่ีอยูอาศัยแนวราบ (บานเด่ียวและทาวนเฮาส) เติบโตเพิ่มข้ึนจาก 
ป 2561 ประมาณรอยละ 5-10 และมูลคาโดยรวมของท่ีอยูอาศัยแนวราบก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้สงผลมากจากปจจัยบวกที่มาจาก
นโยบายเรงรัดการกอสรางเมกะโปรเจกตของรัฐบาล ที่มีการสรางรถไฟฟาขยายเสนทางตางๆ เชน รถไฟฟาสายสีเหลือง สายสีชมพู 
สายสีแดง สายสีสม สายสีเขียว รวมท้ังโครงการประเภทแนวด่ิง (คอนโดมิเนียม) สัดสวนเพิ่มสูงขึ้น และสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสูงกวา
โครงการแนวราบซ่ึงเปนผลจากราคาที่ดินสูงขึ้น จากทำเลที่มีศักยภาพที่เพิ่มมากข้ึน จากการขยายแนวเสนทางรถไฟฟา  BTS และ 
MRT ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เริ่มตนในป 2549 ทำใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวเสนทางรถไฟฟาที่มีพ้ืนที่ของที่ดนิจำกัด 
ทำใหโครงการแนวดิ่งเปนที่นิยมมากขึ้น โครงการคอนโดมิเนียมครองสวนแบงตลาดคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยเกือบรอยละ 70 ของจำนวนท่ี
อยูอาศัยในชวงป 2561 ถึง 2563 ที่อยูอาศัยใหมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากกวารอยละ 80 เปนโครงการใหม มีการพัฒนา
และเปดตัวโดยผูประกอบการรายใหญ ซึ่งครองสวนแบงตลาดเกือบรอยละ 80 ทั้งดานจำนวนยูนิตและมูลคาตลาด เน่ืองจาก
ผูประกอบการรายใหญที่เปนผูนำตลาด มีความสามารถในการบริหารตนทุนไดดีกวาผูประกอบการรายกลางและรายเล็ก เนื่องจากการ
ซื้อที่ดินสะสมไวอยางตอเนื่องทำใหมีที่ดินสำหรับรอการพัฒนา (Land bank) ทำใหมีตนทุนการพัฒนาโครงการต่ำกวาผูประกอบการ
รายกลางและรายเล็ก อกีทั้งสามารถพัฒนาท่ีดินพรอมกันหลายโครงการทำใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) 

ธุรกิจที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลป 2561-2563 ทยอยฟนตัวคาดวาตลาดท่ีอยูอาศัยจะปรับตัวดีขึ้นจาก 
1) การฟนตัวของอุปสงคในประเทศตามภาวะเศรษฐกิจ 2) การลงทุนโครงการเมกะโปรเจค กอสรางรถไฟฟาของภาครัฐที่มีการกอสราง
แลวหลายโครงการชวยสรางความเช่ือมั่นแกผูประกอบการ นอกจากนี้  3) ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคท่ี
เพิ่มขึ้น ทำใหมีกลุมทุนตางชาติเขามาลงทุนในดานตาง ๆ รวมถึงแรงงานตางชาติเขามาทำงานในไทยเพ่ิมขึ้น จะชวยกระตุนความ
ตองการท่ีอยูอาศัยของกลุมลูกคาตางชาติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัยสี่พื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญเปนอยางมากชวยใหความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใชชีวิตทั้งนี้การเลือกซื้อที่อยูอาศัย ก็มีหลากหลายประเภทเชนกัน ไมวาจะเปนบานที่สรางและ
ออกแบบเอง หรือจะเปนโครงการบานและคอนโดมิเนียมที่มีใหเลือกมากมาย ดังนั้นจากความสำคัญของที่อยูอาศัยขางตน 
ผูประกอบการที่สนใจในการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจะตองทำความเขาใจและศึกษาความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยของคนในปจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เพื่อที่จะนำมาประกอบเปนขอมูลใน
การเลือกลงทุนอยางเหมาะสม และมีการวางแผนอยางถูกตอง ชวยลดความเสี่ยงและทำใหการลงทุนประสบความสำเร็จ 

 ทั้งน้ีดวยสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของประชากรที่มีการเปล่ียนแปลงสงผลใหโครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของประชากรจำเปนตองคำนึงถึงโครงสรางประชากรเนื่องจากต้ังแตป 2548 
โครงสรางประชากรน้ันเขาสูสังคมสูงวัย (Aging society) โดยมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 โดยคาดวาใน ป 
2564 ประเทศไทยจะมีจำนวนผูสูงอายุสูงถึงรอยละ 20 ทำใหเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และในป 2573 จะมีจำนวนประชากรผูสูง
ถึงรอยละ 28 ทำใหเขาสูสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนอกน้ีประชากรในรุนหลังๆ มีแนวโนมของการเขาสูตลาดแรงงานชาลง เนื่องจากใช
เวลาในการเรียนนานขึ้น และจากการศึกษาสำมะโนประชากรและเคหะของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรอายุ 25–29 ปมี
ความตองการแตงงานมีสัดสวนลดลงอยางเห็นไดชัด มีแนวโนมของการแตงงานในอายุที่มากข้ึน และมีอัตราการครองโสดเพ่ิมมากขึ้น 
(โครงการสุขภาพคนไทย, 2559.) ทั้งนี้การศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมของประชากรในแตละชวงอายุ เพื่อใชเตรียมความพรอมในการ
ปรับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยจึงจำเปนที่จะตองวิเคราะหถึงเร่ืองน้ี เพื่อเปนประโยชนในการปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมและโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป เพื่อใหทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาการในแตละชวงอายุ วามีความ
ตองการดานท่ีอยอูาศัยแตกตางกันอยางไหร และมีปจจัยใดที่สำคัญตอการกำหนดงบประมาณการซ้ืออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัย
ของประชากรในแตละชวงอายุ 
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2. วตัถุประสงคงานวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัยของประชากรในแตละชวงอายุ 

 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการกำหนดงบประมาณการซื้ออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัย 

3. สมมติฐานงานวิจัย

 3.1 กลุมประชากรท่ีมีความแตกตางกันในชวงอายุ มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 3.2 ปจจัยสวนประชากรศาสตรที่สงผลตอการกำหนดงบประมาณการซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent)    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

กรอบแนวคิด, โดย ผูวิจัย, 2562. 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซ้ืออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัย ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของประชากร 3 กลุม คือ ชวงวัยผูใหญตอนตนอายุ 20 – 40 ป ชวงวัยผูใหญตอนกลางอายุ 
41 – 60 ป และชวงวัยผูใหญตอนปลายอายุ 61-70 ป จะใชวิธีการกำลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย
ทำการประมาณสมการถดถอยแยกตามประเภทของที่อยูอาศัยทั้ง 3 ประเภท ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม และ
คอนโดมิเนียม  

ปจจัยกำหนดงบประมาณ 

อาย ุ(X1) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (X2) 

ระดับความสำคัญของสถานท่ีตั้ง (X3) 

ขนาดพ้ืนที่ใชสอย (X4) 

การตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย (X5) 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำ (X6) 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานฟตเนต (X7) 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะ (X8) 

การตดัสินใจเลือกซืออสงัหาริมทรพัย ์
เพือการอยู่อาศยั 

ประเภทของทีอยูอ่าศยั 
- บา้นเดยีว (y1) 
- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮา้ (y2) 
- คอนโดมเินยีม (y3) 

Ordinary Least 
Squares: OLS 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

 4.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและการแบงชวงอายุ 
 Kotler และ Armstrong (2016) สังคมมีคนอยางนอย 6 ชวงวัย ดังนี้ 

 G.I.GENERATION คือ ประชากรท่ีเกิดป พ.ศ. 2444-2467 (เทียบ ค.ศ. 1901-1924) ยุคกอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 
เปนยุคในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากรในยุคสมัยนี้จะมีความเปนทางการสูง 

 SILENT GENERATION คือ ประชากรที่ เกิดป พ .ศ . 2468-2485 (เทียบ ค .ศ . 1925-1942) มีลักษณะยึดมั่น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เนนคานิยม เปนคนทีมีประสบการณ ประชากรรุนนี้จะมีความจงรักภักดีตอนายจางและประเทศชาติ
สูง ผูหญิงเริ่มออกมาทำงานนอกบานกันมากขึ้น 

 Generation B (baby boomer) คือ ประชากรที่เกิดในชวง พ.ศ. 2486-2503 (เทียบ ค.ศ. 1943-1960) มีลักษณะ
อนุรักษนิยมกึ่งสมัยใหม มีความอดทน อุตสาหะ มีมานะ พยายามและความภักดีตอองคกร คนรุนนี้มีประสบการณยุคสงคราม
เย็น เผด็จการทหาร ในดานเทคโนโลยีจะเริมมีโทรทัศนขาวดำ วิทยุทรานซิสเตอร จึงทำใหคนรุนนี้มีความอดทน ใจเย็นรอคอย
ได ไมรีบรอน และไมชอบการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยทีโดดเดน คือ การทำงานหนัก ยอมตายในหนาที่เพื่องาน รูจักใชจาย 
และเปนผูนำทางความคิด 

 Generation X คือ ประชากรทีเกิดระหวาง พ .ศ. 2504-2524 (เทียบ ค .ศ . 1961-1981) เอ็กซ (X) มาจาก 
เครื่องหมาย “กากบาท” ซึงสะทอนวาพอแมยุคนี้มีลูกนอย เนื่องจากท้ังพอและแมออกไปทำงานทั้งสองคน บางครอบครัวมี
การหยาราง จึงทำใหคนรุนน้ีเปนนักปฏิวัติหรือหัวรุนแรง รวมถึงการมีหัวกาวหนาชอบความทาทาย ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการ
อยูบานคนเดียวหลังเลิกเรียน เพราะพอแมยังไมกลับ (latchkey kid) ลักษณะทีโดดเดนของคนรุนนี้ คือมีความมั่นใจในตนเอง
สูงชอบทำงานแบบ work smart, not harder จึงทำใหพวกเขาชอบการเปลี่ยนแปลง ไมอยูนิ่ง ชอบพัฒนางาน แตมีชีวิตที
สมดุลระหวางงานกับชีวิต (work-life balance) และเช่ือวาการทำงานหนักเพ่ือการหาเงินและนำเงินที่ไดไปใชในการพักผอน 
เริ่มมีวีดิโอเกมคอมพิวเตอร โซนีวอลกแมน คนรุนนี้จึงรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดเร็วกวา Generation B จึงนับวา 
Generation X จะเปนตัวเช่ือมระหวาง Gen B และ Generation อื่น ๆ ไดเปนอยางดี 

 Generation Y (The Millennial) คือ ผูที่เกิดในยุคทีมีโทรศัพทเคลื่อนที่คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต มีการระบุป
เกิดของคนรุนน้ีหลากหลายมาก แตนักวิชาการสวนใหญระบุวาเกิดระหวางพ.ศ. 2525-2546 (เทียบ ค.ศ.1982-2003) เปนคน
ที่ชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใดไมชอบรอนาน ชอบสีสันสดใส บรรยากาศสนุกสนาน ชอบใหเอาอกเอาใจ มี
ลักษณะการใชภาษาทีไมเปนทางการ ไมช่ืนชอบความเปนทางการ มองโลกในแงดี มองทุกอยางแบบสดใส และโลกสวย คนรุน
นี้มีเอกลักษณทางการใชภาษาแบบสรางสรรค ฉีกกฎเกณฑ จึงทำใหเกิดภาษาปาก (slang) มากมาย จนทำใหกลุมนิยมมองวา
เปนการสรางภาษาวิบัติ แตถามองดวยมุมมองที่ยอมรับความแตกตางได จะเห็นวาเปนวิวัฒนาการของภาษา 

 Generation Z (Silent Generation) ปจจุบันถือเอาชวงหลัง พ.ศ.2547(ค.ศ. 2004) เปนจุดเริมตนของชวงวัยนี้ 
เปนกลุมคนที่เกิดมาพรอม Digital และ Social Network ในสหรัฐอเมริกา เรียกคนรุนนี้วา Home land Generation ตาม
เหตุการณ 911 ทีประเทศถูกการกอการรายอยางรุนแรง จึงมีการดูแลประเทศบานเกิด(home land) อยางเขมขนเปน
ประวัติการณ เปนชวงวัยที่ความหลากหลายทางสังคมมีมาก ทั้งเรืองเพศวิถี (gender) ทีมีความแตกตาง และใหการยอมรับ
เพศทางเลือกมากขึ้น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ (ethnography) มีความหลากหลายทางเทคโนโลยี ทุกดาน เชน
การแพทย วิศวกรรม วิทยาศาสตร รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ท่ีเปน fully digitalization ปจจุบันนักวิชาการ
เชื่อวา Generation Z จะมีความสมบูรณแบบมากกวา Gen Y และ มี การปรับตัวเขากับคนรุนกอนหนาไดดีกวา เพราะเห็น
ประสบการณทีไมคอยดีที่Gen Y ไดรับจาก Generation อื่นหรือบางกรณีทำนายวาคนรุนนี้จะเปน ชวงวัยที่เงียบ อาจเปน
เพราะการอยูในยุคที่มี อุปกรณการสื่อสารและบันเทิงอยางครบถวนในอุปกรณเดียว  จึงเปนการงายทีจะปลีกตัวเองจากสังคม
จริง (real community) เขาสูสังคมเสมือน (virtual community) 

 4.2 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
คำถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who, What,  Why, Who, 

When, Where และ How เพ่ือหาคำตอบ 7 ประการหรือ 7Os ประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, 
Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคำถาม 7 ขอ เพื่อหาคำตอบ 7 ประการ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541). 

5. วิธีดำเนินการวิจัย

การเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้ออสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งจำนวนประชากรแตละชวงอายุตามประกาศสำนักทะเบียนกลางของกรมการปกครองป 
พ.ศ. 2561 จาก กรมการปกครอง ทั้งหมด 7,224,956 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คนจะเนนไปท่ี
ประชากรเพียง 3 กลุม คือ ชวงวัยผูใหญตอนปลายหรือผูสูงอายุ อายุตั้งแต 61-70 ป จำนวน 148 คน ชวงวัยผูใหญตอนตน
หรือวัยหนุมสาว อายุตั้งแต 20-40 ป จำนวน 130 คน และชวงวัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน อายุ 41 - 60 ป จำนวน 
122 คน 

6. ผลการวิจัย

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิก 1-2 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท สนใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม มีหองนอน
จำนวน 1 หองนอน มีพื้นที่ใชสอยขนาด 31 - 90 ตรม. มีความตองการตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย ตองการฟตเนต รูจัก/สนใจโครงการ
อสังหาริมทรัพยจากชองทางโซเซียลมีเดีย (เฟสบุค,ทวิตเตอร,อินสตราแกรม ฯลฯ) ศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยชองทางจาก
เว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย 4-6 เดือน ตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยเพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก คูรัก / สามี 
/ ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย และซื้ออสังหาริมทรัพยใชงบประมาณ 1,000,000 - 2,000,000 บาท หากพิจารณา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยตามชวงอายุเปนดังนี ้

สิ่งที่ตองศึกษา   สิ่งที่ตองการ 
1.ใครอยูในเปาหมายตลาด
Who is in the target market?  

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดานประชากรศาสตร 
ภูมิศาสตร จติวิทยา พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร
What does the consumer buy?  

สิ่ งที่ ผูบริ โภคตองการซื้อ  (Objects) ซึ่ งคือ  คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง 

3. ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ
Why does the consumer buy? 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานรางกาย และดานจิตวิทยา จึงตอง
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไดแก ปจจัยทาง
จิตวิทยา ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
Who participates in the buying?  

อิทธิพลตอกลุมตางๆ (Organizati ) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

กลุมตางๆ ประกอบดวย ผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อ
และผูใช 

5.บริโภคซื้อเมื่อใด
When does the consumer buy? 

โอกาสในการซื้อของผูบริโภค (Occasions) 

6. ผูบริโภคซื้อท่ีไหน
Where does the consumer buy? 

ชองทางหรือแหลง (Outlet) ที่ผูบริโภคทำการซ้ือ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไหร
How does the consumer buy? 

ขั้นตอนในการตัดสิน ใจ ซ้ือ  (Operation) ซึ่ งประกอบดวย  

การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก  

การตัดสินใจซ้ือ ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
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 ชวงวัยผูใหญตอนตนหรือวัยหนุมสาว อายุตั้งแต 20-40 ป สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิก 3-4 คน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท มีความสนใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม มีหองนอนจำนวน 1 หองนอน มีพื้นที่ใชสอยขนาดนอยกวา 30 ตรม. มีความตองการตกแตง
พรอมเขาอยูอาศัย ตองการฟตเนต รูจัก/สนใจโครงการอสังหาริมทรัพยจากชองทางโซเซียลมีเดีย (เฟสบุค,ทวิตเตอร,อินสตราแกรม ฯลฯ) 
ศึกษาขอมูลรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยชองทางจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย 4-6 เดือน 
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยหลัก พอแม / พี่นอง / ญาติ มีอิทธิพลในตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย และซ้ือ
อสังหาริมทรัพยใชงบประมาณ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

 ชวงวัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน อายุ 41 - 60 ป สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีจำนวนสมาชิก 1-2 คน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท มีความสนใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทบานเดี่ยว มีหองนอนจำนวน 3 หองนอน มีพื้นที่ใชสอยขนาด 31 - 90 ตรม. มีความตองการตกแตงพรอมเขาอยู
อาศัย ตองการสวนสาธารณะ รูจัก/สนใจโครงการอสังหาริมทรัพยจากชองทางอินเตอรเน็ต / เว็ปไซต ศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยชองทางจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย 7-12 เดือน ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยหลัก คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย และซ้ืออสังหาริมทรัพยใชงบประมาณ 3,000,001 - 
4,000,000 บาท 

ชวงวัยผูใหญตอนปลายหรือผูสูงอายุ อายุตั้งแต 61-70 ป สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิก 1-2 คน มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท มีความสนใจเลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม มีหองนอนจำนวน 1 หองนอน มีพื้นที่ใชสอยขนาด 31 - 90 ตรม. มีความตองการตกแตงพรอม
เขาอยูอาศัย ตองการสระวายน้ำ และฟตเนต รูจัก/สนใจโครงการอสังหาริมทรัพยจากการออกบูธ ศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยจากพนักงานขาย ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้ออสงัหาริมทรพัย 4-6 เดือน ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนหรือ
เก็งกำไร คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย และซ้ืออสังหาริมทรัพยใชงบประมาณ 3,000,001 - 4,000,000 บาท 

ปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแยก
ตามประเภทของท่ีอยูอาศัยทั้ง 3 ประเภท ไดแก บานเดี่ยวมีปจจัยรายไดตอเดือน ระดับความสำคัญของสถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ใชสอย การ
ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย และถาบานเด่ียวมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดานสวนสาธารณะมีผลตองบประมาณการซ้ือบานเดี่ยว สวนทาวน
เฮาส/ทาวนโฮมมีปจจัย ถาทาวนเฮาส/ทาวนโฮมสิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำมีผลตองบประมาณการซื้อ และคอนโดมิเนียมมี
ปจจัยรายไดตอเดือน ขนาดพื้นที่ใชสอย และถาคอนโดมิเนียมมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะมีผลตองบประมาณการซื้อ
คอนโดมิเนียม ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ และคาความคลาดเคลือ่นมาตรฐานระหวางปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซ้ือ
บานเด่ียว ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียม 

ตัวแปร 
การกำหนดงบประมาณการซ้ือ (Sig.) 

บานเด่ียว ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม คอนโดมิเนียม 
คาคงท่ี (Constant) (Y) 0.465 0.852 0.171 

อาย ุ(X1) 0.846 0.547 0.303 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (X2) 0.000*** 0.304 0.000*** 

ระดับความสำคัญของสถานท่ีตั้ง (X3) 0.055* 0.311 0.165 

ขนาดพ้ืนท่ีใชสอย (X4) 0.024** 0.511 0.000*** 

การตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย (X5) 0.011** 0.966 0.261 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำ (X6) 0.200 0.012** 0.769 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานฟตเนต (X7) 0.799 0.427 0.291 

สิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะ (X8) 0.064* 0.317 0.004*** 

Adjusted R2 บานเดี่ยว = .0323 Adjusted R2 ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม = 0.428 Adjusted R2 คอนโดมิเนียม = 0.411 

หมายเหตุ:  ***ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01**ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ *ระดับนยัสำคัญทางสถิติ 0.10 
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7. สรปุผลการวิจัย

ผูบริโภคที่วางแผนกำลังจะซื้อที่อยูอาศัยภายใน 2 ป พบวา กลุมตัวอยางโดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศหญิง มี
สถานภาพโสด มีจำนวนสมาชิก 1-2 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนนอยกวาหรือเทากับ 40,000 บาท โดยแบงตามชวงอายุดังน้ี ชวงอายุตั้งแต 20-40 ป มีความสนใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม 
จำนวน 1 หองนอน ขนาดนอยกวา 30 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีฟตเนต รูจักโครงการจากชองทางโซเซียลมีเดีย 
ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 4-6 เดือน เพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก พอแม / พี่นอง / ญาติ มี
อิทธิพลในตัดสินใจซ้ือ และใชงบประมาณ 1,000,000 - 2,000,000 บาท สวนชวงอายุ 41 - 60 ป มีความสนใจเลือกซื้อบาน
เดี่ยว จำนวน 3 หองนอน ขนาด 31 - 90 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีสวนสาธารณะ รูจักโครงการจากชองทาง
อินเตอรเน็ต / เว็ปไซต ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตโครงการ ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 7-12 เดือน เพื่อเปนที่อยูอาศัยหลัก 
คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซ้ือ และใชงบประมาณ 3,000,001 - 4,000,000 บาท และ ชวงอายุตั้งแต 61 ขึ้นไป 
มีความสนใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม จำนวน 1 หองนอน ขนาด 31 - 90 ตรม. ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย มีสระวายน้ำ และฟต
เนต รูจักโครงการจากการออกบูธ ศึกษาขอมูลจากพนักงานขาย ใชระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 4-6 เดือน เพื่อการลงทุนหรือ
เก็งกำไร คูรัก / สามี / ภรรยามีอิทธิพลในตัดสินใจซื้อ และใชงบประมาณ 3,000,001 - 4,000,000 บาท ปจจัยที่มีผลตอการ
กำหนดงบประมาณการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแยกตามประเภทของ
ที่อยูอาศัยทั้ง 3 ประเภท ไดแก บานเด่ียว มีปจจัยรายไดตอเดือน ระดับความสำคัญของสถานที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ใชสอย  การ
ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย และอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะมีผลตองบประมาณการซ้ือบานเด่ียว สวนทาวนเฮาส/
ทาวนโฮม ถาทาวนเฮาส/ทาวนโฮมมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำมีผลตองบประมาณการซื้อทาวนเฮาส/ทาวนโฮม 
และคอนโดมิเนียมมีปจจัยรายไดตอเดือน ขนาดพื้นที่ใชสอย และสิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะมีผลตอ
งบประมาณการซื้อคอนโดมิเนียม 

8. อภิปรายผลการวิจัย

ปจจัยที่มีผลตอการกำหนดงบประมาณการซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยแยกตามประเภทของท่ีอยูอาศัยทั้ง 3 ประเภท ไดแก บานเด่ียวมีปจจัยรายไดตอเดือน คาสัมประสิทธิ์เทากับ 
0.247 ระดับความสำคัญของสถานที่ตั้ง คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.256 ขนาดพื้นที่ใชสอย คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.196 การ
ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.557 และสิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะ คาสัมประสิทธ์ิเทากับ
0.428 มีผลตองบประมาณการซื้อบานเดี่ยว และทาวนเฮาส/ทาวนโฮม สิ่งอำนวยความสะดวกดานสระวายน้ำ คาสัมประสิทธ์ิ
เทากับ 1.504 มีผลตองบประมาณการซ้ือทาวนเฮาส/ทาวนโฮม และ คอนโดมิเนียมมีปจจัยรายไดตอเดือน คาสัมประสิ ทธิ์
เทากับ 0.139 ขนาดพื้นที่ใชสอย คาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.626 และสิ่งอำนวยความสะดวกดานสวนสาธารณะ คาสัมประสิทธ์ิ
เทากับ 0.452 มีผลตองบประมาณการซื้อคอนโดมิเนียม มีความสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของมนตรี ลอเลิศสกุล และ
อานนท ศักดิ์วรวิชญ (2561) ที่ทำการศึกษาแบบจำลองการวิเคราะหถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณราคาขายเฉลี่ยตอตาราง
เมตรของอาคารชุดในกรุงเทพมหานครคณะสถิตปิระยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการทดสอบแบบจำลองจำนวน 
3 แบบจำลอง คือ ตัวแปรตน จำนวน 17 ตัวแปร อาทิ โครงการอาคารชุดที่ติดแมน้ำเจาพระยา ชวงระยะทางจากโครงการถึง
สถานีบีทีเอส จำนวนชองการจราจรถนนผานหนาโครงการ และจำนวนช้ันของอาคารชุด (ไมนับรวมตัวแปรดานพิกัดทาง
ภูมิศาสตรที่มาใชในการวิเคราะหถวงน้ำหนักแบบจำลองเชิงพื้นที่) ทั้งน้ีพบวาแบบจำลองเชิงพื้นท่ี ซึ่งแบงออกเปนแบบจำลอง 
Spatial lag (R2 = 0.72) และแบบจำลอง Spatial error (R2 = 0.73) สามารถอธิบายขอมูลไดดีกวาแบบจำลองสมการ
ถดถอยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (OLS) (R2 = 0.66) โดยพบวาตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 11ตัวแปร แบงเปน
ความสัมพันธทางบวก จำนวน 7 ตัวแปร ไดแก โครงการอาคารชุดติดแมน้ำเจาพระยา ฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา 
จำนวนช้ันของอาคารชุด พื้นที่ของโครงการ ราคาหองชุดพรอมเฟอรนิเจอร โครงการเปดใหมในป พ.ศ. 2558 และโครงการ
ของบริษัทมหาชน และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางลบ จำนวน 2 ตัวแปร ไดแก จำนวนหนวยขายท้ังหมดของโครงการ  ชวง
ระยะทางจากโครงการถึงสถานีรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) ชวงระยะทางจากโครงการถึงสถานีรถไฟฟามหานคร (MRT) และ
จำนวนหนวยขายท้ังหมด 
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9. ขอเสนอแนะ

 9.1 ดานผลิตภัณฑ ถาบานเด่ียวมีขนาดพ้ืนที่ใชสอย ตกแตงพรอมเขาอยูอาศัย และมีสวนสาธารณะ สวนทาวน
เฮาส/ทาวนโฮมมสีระวายน้ำ และ คอนโดมิเนียมมีขนาดพ้ืนท่ีใชสอย และมีสวนสาธารณะสงผลตอการกำหนดงบประมาณการ
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 9.2 ดานราคา การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัยราคาเหมาะสมกับขนาดหอง พ้ืนที่ใชสอย คุณภาพ
วัสดุ ความเหมาะสมของการกำหนดเงินจอง ขนาดของเงินดาวน และคาใชจายสวนกลางมีเหมาะสมเมื่อเทียบกับขนาดของ
พื้นที่ รวมท้ังหากกลุมเปาหมายเปนวัยผูใหญตอนตน หรือวัยหนุมสาว ราคาก็ควรปรับใหต่ำกวากลุมเปาหมายวัยผูใหญตอน  
ปลาย 
 9.3 ดานสถานท่ี ทำเลที่ตั้งโครงการ ใกลสถานท่ีทำงาน/สถานท่ีศึกษา มีความปลอดภัย การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 
และโครงการตั้งอยูในพ้ืนท่ีศูนยกลางทางเศรษฐกิจมีผลตอการกำหนดงบประมาณการซื้อบานเดี่ยว  
 9.4 ดานการสงเสริมการตลาด เน่ืองจากปจจุบันลูกคาคนหาขอมูลโครงการจากเว็บไซดเปนหลัก ดังนั้นจึงควรเนน
ชองทางเว็บไซดในการสงเสริมการตลาด 

10. กิตติกรรมประกาศ

การศกึษาวิทยานิพนธฉบับน้ี สำเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห และการสนับสนุนจากบุคคลหลายทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.วรดี จงอัศญากุล ท่ีใหความกรุณาเปนที่ปรึกษา แนะนำวิธีคิด มุมมอง วิธีแกไขปญหา รวมไปถึง
การตรวจทานรายละเอียดตางๆ และติดตามความเรียบรอยมาต้ังแตเริ่มตนทำการศึกษาจนกระท่ังสำเร็จ เพื่อใหการศึกษา
คนควาอิสระน้ีมีความสมบูรณ และถูกตองมากย่ิงข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลา และใหความอนุเคราะหขอมูลเพื่อใชในการศึกษา
ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยชวยเหลือจนกระท่ังประสบความสำเร็จ 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขาพเจา ที่ใหการสนับสนุน เปนกำลังใจ และผลักดัน
ใหการศึกษาคร้ังนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดี หากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มีขอผิดพลาด ขอบกพรองประการใด 

ขาพเจาขออภัยเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย 

ณิชกานต พิชัยกาล 

พฤษภาคม 2563 
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พฤตกิรรมและความพึงพอใจท่ีมตีอการใชบรกิาร Mobile Banking (MyMo) 

กรณศีึกษาธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี 

ปณรส สุวาท1* และ สมหมาย อุดมวิทิต1 

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*PannarotS1@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของ
ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในเขต
อุทัยธานี ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) จํานวน 258 ราย ไมใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 
จํานวน 142 ราย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ รายไดนอยกวา 10,000 บาท ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง คาดหวังใหมีขอมูลในการทํารายการตางๆเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง กอนยืนยันในการทําธุรกรรมทุกครั้ง โดยผลที่เกิดข้ึนจริงมากกวาคาคาดหวัง แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความไววางใจ
ในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) สวนในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ, ดานการตอบสนองลูกคา, ดานการให
ความม่ันใจแกลูกคา และดานความใสใจลูกคา น้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงคาเฉล่ียรวมต่ํากวาความคาดหวัง ผูใหบริการตองพัฒนา 
Application ทุกดานดังกลาวเพื่อใหตอบสนองตอความตองการใชงานมากที่สุด จะสงผลใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดเพิ่มมากข้ึน 

คําสําคัญ: พฤติกรรม ,ความพึงพอใจ ,คาคาดหวัง ,เขตอุทัยธานี ,MyMo 
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Behavior and Satisfaction with The Use of Mobile Banking Services (MyMo) 

The Case Study of The Government Savings Bank in Uthaithani Area

Pannarot Suwat1*  and Sommai Udomwithit1 

1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 

*PannarotS1@gmail.com

Abstract 

This research has objectives To study the behavior and satisfaction with using the Mobile Banking 

(MyMo) service of the Government Savings Bank, Uthai Thani District By using a questionnaire to collect 400 sets 

of data, the sample group is the population in Uthai Thani. The result of the research shows that 258 Mobile 

Banking (MyMo) users do not use Mobile Banking (MyMo) of 142 people. Female, age 21 - 30 years, single status, 

bachelor degree level Other occupations Income is less than 10,000 baht. The satisfaction of the sample Expect 

to have information in various transactions to check for accuracy. Before confirming every transaction Which the 

actual result is greater than the expected value Shows that users have trust in using Mobile Banking (MyMo) for 

the concrete aspects of the service, customer response, confidence for customers And customer care That the 

actual result, the average total is lower than expected Service providers must develop all aspects of the 

Application in order to meet the needs of most use. Will result in increased access to the customer group 

Keywords: consumer behavior ,satisfaction ,Expected value , Uthai Thani District ,MyMo 

1. บทนํา
ในยุคที่การดําเนินชีวิตของเราลวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึนเรื่อยๆ เชน การเชื่อมตออินเทอรเน็ตจาก

อุปกรณตางๆ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรแบบพกพา สมารทโฟน หรือคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งยังมีแนวโนมวาอีกไมนาน
อุปกรณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตจะขยายออกไปยังอุปกรณอ่ืนๆ รอบ ตัวเรา (Internet of Things, IOT) ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะกาวเขาสูยุคแหงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดวยเชนกัน 
(ปยวรรณ ปนิทานเต,2559) 

ระบบสถาบันการเงิน จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรมและทัศนคติการ
ทําธุรกรรมทางการเงินของคนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสยุคดิจิทัล ดังน้ัน ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินแหงหน่ึงของ
รัฐ ใหบริการดานการเงิน ธนาคารออมสินไดพัฒนาบริการทางการเงินที่ตอบโจทยดานการเงินของทุกกลุมลูกคา และพรอมที่
จะรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุค Digital Economy และ Thailand 

4.0 โดยไดมีการปรับปรุงผลิตภัณฑการบริการทางการเงิน เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารออมสินไดนําเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมในรูปแบบแอพพลิเคชั่นการทําธุรกรรมทางการเงินผานสมารทโฟน ถือเปน
การกาวครั้งสําคัญกับการพัฒนาชองทางบริการของธนาคารออมสินใหทันคูแขงในธุรกิจ ภายใตชื่อผลิตภัณฑที่เรียกวา 
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“Mobile Banking (MyMo)” ซ่ึงชวยสงเสริมภาพลักษณใหกับธนาคารออมสินที่จากเดิมที่ถูกมองวา ธนาคารของรัฐที่ลาสมัย
กลับกลายเปนธนาคารท่ีผูบริโภคใหการยอมรับและมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน (สิทธิพงษ  วรธงไชย,2560)

ปจจุบันลูกคาธนาคารออมสินมีบัญชีที่สามารถสมัครใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน MyMo ได 7.1 ลานราย จาก
บัญชีทั้งหมด 16.96 ลานราย ในสายงานกิจการสาขา 2 (สายงานกิจการสาขา 2 มี 3 ภาค คือ ภาค 4 – ภาค 6) เม่ือ
เปรียบเทียบกันทั้ง 3 ภาค จะเห็นไดวา ภาค 6 มีจํานวนผูสมัคร MyMo มากที่สุด รอยละ 49.4 (ภาค 6 ประกอบดวย 5 เขต 
คือ เขตนครสวรรค เขตอุทัยธานี เขตเพชรบูรณ เขตพิจิตร และเขตลพบุรี) 

ดังน้ันจึงทําใหผูวิจัยสนใจ กรณีศึกษาในเขตอุทัยธานี การใหบริการ Mobile Banking (MyMo) น้ัน นับวาเปน
นวัตกรรมใหมของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไปตามการดําเนินชีวิตที่กาวเขาสูยุคดิจิทัลมากข้ึน การทําธุรกรรมบางประเภทอาจยัง
ไมครอบคลุมตรงตอความตองการของลูกคาเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยอ่ืน ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม ปจจัย และ
ความพึงพอใจที่มีผลตอการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี เพื่อเปนแนวทาง
ในการนําขอมูลผลการวิจัย ทําการพยากรณ วางแผนกลยุทธ ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการได และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพิ่มความสามารถทางการแขงขันกับ
ธนาคารอ่ืน ๆ ได 

2. วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสินเขต
อุทัยธานี 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL)  

(Parasuraman, Zeithaml & Berry ,1985 อางใน ภัทรา ภัทรมโน , 2556)  ไดศึกษารูปแบบของการวัดคุณภาพ
บริการใน องคการตางๆ เชน สถาบันการศึกษา ธนาคาร ภัตตาคาร อูซอมรถ โรงพยาบาล โรงแรม และ  อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เปนตน โดยยึดชองวางที่มีระหวางความคาดหวังและการรับรูของลูกคาที่ ไดรับบริการเปนหลัก และเรียกรูปแบบ
การวัดคุณภาพน้ีวา Gap Model ประกอบดวยชองวาง 5 ประการ คือ (ภัทรา ภัทรมโน , 2556) 

1. Gap 1 คือ ชองวางที่เกิดขึ้นระหวางความคิดเห็นของลูกคาเก่ียวกับบริการที่คาดหวังไวกับ แนวคิดของผูใหบริการที่
ของเก่ียวกับความคาดหวังของลูกคา ชองวางน้ีเองทําใหมีผลตอการ ประเมินผลคุณภาพบริการ และสาเหตุที่มีผลตอชองวาง คือ 

1.1 ขาดการศึกษาคนควาถึงเรื่องความคาดหวังและความตองการของลูกคา  
1.2 มีการส่ือสารและติดตอระหวางผูใหบริการที่นอยเกินไปทั้งในหนวยงานสวนงานตางๆขององคการ  

2. Gap 2 คือ ชองวางที่เกิดขึ้นระหวางความคิดเห็นของผูใหบริการในเรื่องความคาดหวังของ ลูกคา และขอกําหนด
เรื่องคุณภาพ ชองวางน้ีทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพการบริการในทัศนะของ ลูกคา มีปจจัย 4 ประการท่ีเก่ียวของ คือ  

2.1 ขาดการรับรูในสิ่งที่มองเห็นได  
2.2 มีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีของบุคลากรหรือพนักงานที่จะทําใหมีมาตรฐานการบริการ ซ่ึงจะเปนสิ่ง

ที่บุคลากรสามารถรับประกันลูกคาไดวา คุณภาพบริการที่ใหมีอยางสมํ่าเสมอ   

3. Gap 3 คือ ชองวางที่เกิดขึ้นระหวางขอกําหนดเรื่องคุณภาพและการบริการจริงที่ใหกับลูกคา จะมีผลกระทบตอ
คุณภาพบริการจากจุดยืนของลูกคา ปจจัยที่มีผลกระทบตอชองวางน้ีคือ  

3.1 บทบาทของบุคลากรท่ีไมชัดเจน ทําใหไมแนใจวาผูบริหารมีความคาดหวัง อยางไรตองานที่ทํา  
3.2 ขาดทักษะการฝกอบรมท่ีจําเปนตองมีในเรื่องเทคโนโลยี หรือการทํางาน  
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4. Gap 4 คือ ชองวางที่เกิดขึ้นจากบริการจริงที่ใหตอลูกคาและติดตอสื่อสารไปยังลูกคาในเรื่อง  การบริการ การ
ติดตอสื่อสารภายนอกจะมีผลตอความคาดหวังของลูกคาตอการบริการที่ไดรับชองว าง น้ีทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
บริการจากจุดยืนของลูกคา ปจจัยที่มีผลกระทบตอชองวางน้ี คือ  

4.1 ขาดการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกในหนวยงานระดับเดียวกัน  

4.2 การใหคําสัญญาแกลูกคามากเกินไป  

5. Gap 5 คือ ความตางกันระหวางบริการที่ลูกคาคาดหวังไว และบริการท่ีไดรับจริง ชองวาง เรื่องคุณภาพบริการจะ
หมดไปเม่ือมีการลดชองวางทั้ง 4 ซ่ึงมีสาเหตุจากการบริหารภายใน องคกร การตัดสินใจของลูกคาทั้งแงบวกและแงลบ จะเปน
ตัวบอกคุณภาพบริการวาสูงหรือต่ําในการวัดคุณภาพการบริการ และการใชแบบจําลองน้ีจะเนนหนักไปที่การบริการที่ลูกคา
คาดหวังและการบริการที่ลูกคาคาดวาจะขึ้นอยูกับขนาดและทิศทางของชองวางที่ 5 หรืออีกนัยหน่ึงขึ้นกับธรรมชาติของ
ชองวาง ซ่ึงมีความสัมพันธกัน 

ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL มีปจจัยอยู 5 ดาน ดังตอไปน้ี  
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) คือ สิ่งที่จับตองได รวมถึงสิ่งที่ปรากฏใหเห็น อาทิ วัสดุ อาคารสถานท่ี

เครื่องมือ อุปกรณ บุคคล 
2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) คือ ความสามารถที่จะแสดงผลตามที่สัญญาไวในเรื่องการ บริการอยางถูกตอง

และมีคุณภาพ 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาอยางรวดเร็ว
4. ความม่ันใจได (Assurance) คือ มนุษยสัมพันธและความรูและของผูใหบริการที่แสดงออกทําใหผูใชบริการมี

ความเชื่อม่ันในการบริการที่ไดรับ (เปนการรวมดานความนาศรัทธา ความสามารถ ความปลอดภัย และความมีมารยาท เขา
ดวยกัน)  

5. การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ ความสนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใสที่ผูใหบริการมีตอลูกคา (เปนการรวมดาน
ความเขาใจเขาดวยกัน การส่ือสาร และการเขาถึงบริการ) 

4. กรอบแนวคิด

พฤติกรรมการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

ของธนาคารออมสิน 

   ลักษณะทาง    การเลือกใช Mobile Banking (MyMo) 
ประชากรศาสตร       ของธนาคารออมสิน 

ความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

ของธนาคารออมสิน 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible)

2. ดานความไววางใจหรือความนาเช่ือถือ (Reliability)

3. ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness)

4. ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance)

5. ดานความใสใจลูกคา (Empathy)
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสุมตัวอยาง
แบบไมใชความนาจะเปนจากลูกคาธนาคารออมสินที่ใชบริการ Moblie Banking (MyMo) และไมใชบริการ Moblie Banking 

(MyMo) ผูวิจัยใชวิธีการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยแบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 

Form) และแบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายปด (Close-ended Form)โดยนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามมากําหนด
ประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

ประชากร คือ กลุมลูกคาธนาคารออมสินที่มีบัญชีเงินฝากในเขตอุทัยธานี ไมจํากัดเพศ ระดับการศึกษา รายได 
สถานภาพ อาชีพ แตตองมีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป  โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

  กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาธนาคารออมสินที่ใชบริการ Moblie Banking (MyMo) และไมใชบริการ Moblie Banking 

(MyMo) ในเขตอุทัยธานี จํานวน 2 จังหวัด ไดแก อุทัยธานีและชัยนาท ซ่ึงเปนประชากรขนาดใหญที่ไมทราบจํานวนชัดเจน จึง
ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอางอิงสูตรของ Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยจะได
กลุมตัวอยางขนาด 400 คน 

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึง

พอใจที่มีตอการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี  โดยแบงออกเปน 6 สวน สวนที่ 1 

ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ดานประชากรศาสตร) สวนที่ 2 ลักษณะการใชบริการธุรกรรมผาน Mobile Banking 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นของทานเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการใชบริการ Mobile Banking สวนท่ี 4 คําถามแยก
ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 5 สําหรับผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ความคิดเห็นของทาน
เก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) สวนที่ 6 ปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการ Mobile 

Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน  

7. การวิเคราะหขอมูล
ดานการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 

1) นําขอคําถามในสวนที่ 2 ของแบบสอบถามพฤติกรรม มาวิเคราะหตามหลักการของ 6W1H ดวยคาสถิติ ความถ่ี, รอยละ
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

2) คําตอบที่ไดจากการวิเคราะหตามหลักของ 6W1H นํามาสังเคราะหเพื่อตอบคําถามตามหลักของ 7Os ทําใหสามารถ
นํามาสรุปเปนพฤติกรรมของผูบริโภคได 

ดานการศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค 

1) ศึกษาคะแนนความคาดหวังและผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง นํามาหาคาเฉล่ีย
2) เม่ือไดผลสรุปคะแนนคาดหวัง คะแนนจากผลท่ีเกิดขึ้นจริง นํามาหาคาเฉล่ีย และหักลบกันเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนน

ทําใหไดผล GAP Model เพื่อจะบอกไดวาประเด็นใดควรปรับปรุงใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

8. ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม 400 คน แบงเปนผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

จํานวน 258 ราย ไมใชบริการ Mobile Banking (MyMo) จํานวน 142 ราย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 

ราย คิดเปนรอยละ 57 อายุ 21 – 30 ป จํานวน 137 ราย คิดเปนรอยละ 34.3 สถานภาพโสด จํานวน 198 ราย คิดเปนรอย
ละ 49.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 104 ราย คิดเปนรอยละ 26 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ( คาขาย, วางงาน, ขาราชการ
บํานาญ) จํานวน 90 ราย คิดเปนรอยละ 22.4 รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 201 ราย คิดเปนรอยละ 50.2  
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 ดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการใชบริการ Mobile Banking ผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางใชงาน 
Mobile Banking โดยโอนเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืนตางธนาคารมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.46 ใชบริการในชวงเวลา 17.01 – 22.00 น. 
จํานวน 230 ราย คิดเปนรอยละ 57.5 ระบบปฏิบัติการที่ใชในการดาวนโหลด Application คือ Android จํานวน 254 ราย 
คิดเปนรอยละ 63.5 รับรูการใหบริการ Mobile Banking ผานชองทางส่ือสังคมออนไลน จํานวน 199 ราย คิดเปนรอยละ 
49.8 ใชบริการ Mobile Banking 11 – 20 ครั้งตอเดือน จํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 35 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการ Mobile Banking คือ ตนเอง จํานวน 301 ราย คิดเปนรอยละ 75.3 เลือกใชบริการ Mobile Banking เพราะสามารถ
ทําธุรกรรมไดทุกที่ สะดวก รวดเร็ว จํานวน 165 คิดเปนรอยละ 41.3 ตองการใหมีบริการดานทํารายการโอนเงินจากบัตร
เครดิต/บัตรเงินสด เขาบัญชีออมทรัพยได จํานวน 202 ราย คิดเปนรอยละ 50.5  

 ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo)  

ตารางที่ 1 การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ของกลุมตัวอยางในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) 

การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) คาคาดหวัง ผลที่เกิดข้ึนจริง สวนตาง 
1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible) 4.61 4.54 -0.07 

1.1 รูปแบบของ Application มีความทันสมัยและสวยงาม 4.67 4.65 -0.02 

1.2 เมนูการใชงาน เขาใจงาย ไมซับซอน 4.55 4.43 -0.12 

2. ดานความไววางใจหรือความนาเช่ือถือ (Reliability) 4.43 4.61 0.18 

2.1 Application MyMo มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
นาเชื่อถือ 

4.55 4.55 0.00 

2.2 มีขอมูลในการทํารายการตางๆเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
กอนยืนยันในการทําธุรกรรมทุกครั้ง 

4.31 4.66 0.35 

3. ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) 4.59 4.54 -0.04 

3.1 การบริการในการทําธุรกรรม ผาน MyMo รวดเร็ว และ
ระบบไมขัดของ 

4.52 4.48 -0.04 

3.2 สามารถทําธุรกรรมไดหลากหลายตรงตอความตองการ
ของผูใชงาน 

4.66 4.59 -0.07 

4. ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance) 4.60 4.57 -0.03 

4.1 Application MyMo มีมาตรฐานความปลอดภัยรองรับ 4.53 4.53 0 

4.2 มีขอความแจงเตือนหลังทําธุรกรรม และสามารถ
ตรวจสอบรายการในการทําธุรกรรมผานรายการความ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ไดทันที 

4.66 4.60 -0.06 

5. ดานความใสใจลูกคา (Empathy) 4.59 4.49 -0.10 

5.1 ใหคําแนะนําในการใชบริการครบถวน 4.53 4.44 -0.09 

5.2 ใหบริการ Call Center เพื่อดําเนินการกรณีมีเหตุขัดของ
ในการทําธุรกรรม 

4.65 4.53 -0.12 

ภาพรวมคุณภาพในการบริการ 4.56 4.55 -0.01 

ผลการวิจัยดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) น้ัน 

 ภาพรวมคุณภาพของการใหบริการ Mobile Banking (MyMo) ผูใชบริการคาดหวังใน Application มีคาเฉลี่ยรวม 
4.56 ผลที่เกิดขึ้นจริง มีคาเฉล่ียรวม 4.55 ผลที่เกิดขึ้นจริงนอยกวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการยังไมพึงพอใจใน 
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Application MyMo ผูใหบริการควรพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ จะสงผลใหสามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งขึ้น โดยคุณภาพของการใหบริการแบงเปน 5 ดาน ดังน้ี 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible) ผูใชบริการคาดหวังในรูปแบบของ Application มีความทันสมัย
และสวยงาม ,เมนูการใชงาน เขาใจงาย ไมซับซอน มีคาเฉล่ียรวม 4.61 ผลที่เกิดขึ้นจริง มีคาเฉล่ียรวม 4.54 ผลที่เกิดขึ้นจริงนอย
กวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา ผูใหบริการขาดการศึกษาคนควาถึงเรื่องความคาดหวังและความตองการของลูกคา 

2. ดานความไววางใจหรือความนาเช่ือถือ (Reliability) ผูใชบริการคาดหวังให Application MyMo มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยและนาเช่ือถือ ,มีขอมูลในการทํารายการตางๆเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนยืนยันในการทําธุรกรรมทุกครั้ง 
มีคาเฉลี่ยรวม 4.43 ผลที่เกิดขึ้นจริง มีคาเฉล่ียรวม 4.61 ผลที่เกิดขึ้นจริงมากกวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการพึงพอใจ 
ไววางใจ และเช่ือถือตอการใหบริการ 

3. ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness) ผูใชบริการคาดหวังให การบริการในการทําธุรกรรม ผาน MyMo

รวดเร็ว และระบบไมขัดของ ,สามารถทําธุรกรรมไดหลากหลายตรงตอความตองการของผูใชงาน มีคาเฉล่ียรวม 4.59 ผลที่
เกิดขึ้นจริง มีคาเฉลี่ยรวม 4.54 ผลที่เกิดขึ้นจริงนอยกวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา ผูใหบริการตองพัฒนา Application ใหตรง
ตอความตองการที่หลากหลายของลูกคา 

4. ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance) ผูใชบริการคาดหวังให Application MyMo มีมาตรฐานความปลอดภัย
รองรับ ,มีขอความแจงเตือนหลังทําธุรกรรม และสามารถตรวจสอบรายการในการทําธุรกรรมผานรายการความเคล่ือนไหวทางบัญชี 
(Statement) ไดทันที มีคาเฉลี่ยรวม 4.60 ผลที่เกิดขึ้นจริง มีคาเฉล่ียรวม 4.57 ผลที่เกิดขึ้นจริงนอยกวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา 
ผูใหบริการยังคงตองสรางความเชื่อม่ันในการบริการเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปน ความนาศรัทธา ความปลอดภัย เปนตน 

5. ดานความใสใจลูกคา (Empathy) ผูใหบริการคาดหวังใหมีคําแนะนําในการใชบริการครบถวน ,มีการบริการ Call

Center เพื่อดําเนินการกรณีมีเหตุขัดของในการทําธุรกรรม มีคาเฉล่ียรวม 4.59 ผลที่เกิดข้ึนจริง มีคาเฉลี่ยรวม 4.49 ผลที่
เกิดข้ึนจริงนอยกวาที่คาดหวัง แสดงใหเห็นวา ผูใหบริการตองพัฒนาการบริการหลังการขาย เชน การสื่อสาร การเขาถึงการ
บริการ เพื่อที่จะสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาได  
9. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยแบงเปนผูใชบริการ Mobile Banking (MyMo) จํานวน 258 ราย ไมใชบริการ Mobile Banking 

(MyMo) จํานวน 142 ราย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57 อายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 
34.3 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 49.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ( คาขาย, 
วางงาน, ขาราชการบํานาญ) คิดเปนรอยละ 22.4 รายไดนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.2 ผลการวิจัยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เกตนนิภา เบ็ญจชาติ (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการถอนเงินจากตู ATM ผาน 
MyMo My Card ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนอภิปรายผลดังน้ี ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุม
ตัวอยางที่เคยใชบริการ เปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยู ระหวาง 21- 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญประกอบ
อาชีพคาขาย หรือธุรกิจสวนตัว รายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวา 20,000 บาท 

ดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางใชงาน Mobile Banking โดยโอนเงินเขาบัญชีบุคคล
อ่ืนตางธนาคารมากที่สุด เชน ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยโอนเงินจายคาซ้ือสินคาผานชองทาง Mobile Banking รับรูการ
ใหบริการ Mobile Banking ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน ไมวาจะเปน facebook การโฆษณาทางทีวี แจงขอมูลขาวสาร
ผานทางLine@ เปนตน บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Mobile Banking คือ ตนเอง เลือกใชบริการ Mobile Banking 
เพราะสามารถทําธุรกรรมไดทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ตามยุคสมัยที่การดําเนินชีวิตของเราลวนเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ  วรธงไชย (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking (MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล
ดังน้ี กลุมตัวอยางาวนใหญใชบริการธุรกรรมทางการเงินเพื่อโอนเงินเขาบัญชีบุคคลอ่ืน รับรูการใหบริการ Mobile Banking 
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(MyMo) ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Mobile Banking (MyMo) คือ ตนเอง เลือกใช
บริการ Mobile Banking (MyMo) เพราะสะดวก รวดเร็ว 

 ดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ในดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ 
(Reliability) กลุมตัวอยางคาดหวังให Application MyMo มีมาตรฐานความปลอดภัยและนาเชื่อถือ ,มีขอมูลในการทํารายการ
ตางๆเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนยืนยันในการทําธุรกรรมทุกครั้งมีคาเฉล่ียรวม 4.43 แตผลที่เกิดข้ึนจริง มีคาเฉลี่ยรวม 4.61 
ผลที่เกิดขึ้นจริงมีคาเฉลี่ยสูงกวาความคาดหวัง แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความพึงพอใจมากในดานความไววางใจและความเช่ือถือ
ในการใชบริการ สวนในดานความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangible), ดานการตอบสนองลูกคา (Responsiveness), ดานการ
ใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance)และดานความใสใจลูกคา (Empathy) น้ันผลที่เกิดขึ้นจริงคาเฉล่ียรวมต่ํากวาความคาดหวัง ผู
ใหบริการตองพัฒนา Application ทุกดานดังกลาวเพื่อใหตอบสนองตอความตองการใชงานมากท่ีสุด 

10. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษา 
- จากผลการศึกษาดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางตองการใหมีบริการดานทํารายการโอนเงินจาก

บัตรเครดิต/บัตรเงินสด เขาบัญชีออมทรัพยได ผูใหบริการควรพัฒนา Application เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
เพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 

- จากผลการวิจัยดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชบริการพึงพอใจนอยที่สุด ในดานความใสใจลูกคา 
(Empathy) คือ ใหคําแนะนําในการใชบริการครบถวน และมีการบริการ Call Center เพื่อดําเนินการกรณีมีเหตุขัดของในการทํา
ธุรกรรม ผูใหบริการควรพัฒนาการบริการหลังการขาย เชน เพิ่มการใหบริการ Call Center เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการใช
บริการหรือมีเหตุขัดของไดอยางท่ัวถึง เพื่อที่จะสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
- งานวิจัยในครั้งหนาควรศึกษาเพิ่มเติมในกลุมประชากรที่นอกเหนือจากกลุมตัวอยาง เชน เปรียบเทียบการใชบริการ 

Mobile Banking (MyMo) ของเขตในเมืองและเขตตางจังหวัด เพื่อใหภาพของการใชบริการ Mobile Banking (MyMo) ชัดเจน
ยิ่งข้ึน จะทําใหสามารถนําขอแตกตางมาวิเคราะหและพัฒนา Application ใหตรงตอความตองการใชงานไดมากที่สุด 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซี่งไดรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสิน 400 คน โดยทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพรรณนาและ
ทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร ผลการศึกษาพบวา ลูกคาซื้อสลากรอยละ76.00 และไมซื้อสลากรอยละ 24.00 ลูกคาสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 26 - 35 ป ศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 40,000 
บาท รวมถงึมีเงินออมเฉลี่ยตอรายไดเดือนละ 6% – 10% สวนคนที่ไมซื้อมีเงินออมนอยกวาหรือเทากับ 5% ของรายได ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการซื้อสลากออมสิน ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ เงินออมเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งปจจัยดานผลิตภัณฑ 
มีอิทธพิลตอคนซ้ือมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานราคา ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานชองทางการจัดจําหนาย 
สวนดานการสงเสริมการตลาด และดานบุคคลมีอิทธิพลตอการซื้อสลากออมสินนอยทีสุ่ด 

คําสําคัญ: สลากออมสิน ธนาคารออมสิน การเลือกซื้อ 

Factors affecting the customer’s buying behavior for the Premium Savings 
Certificate in Bangkok Metropolis and Vicinity 

Thanida Panthong1* and Saksit Budsayaplakorn1

1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University 
* thanidaben@gmail.com

Abstract 

The objective of this research is to study about factors affecting the customer’s buying behavior for the Premium 
Savings Certificate in Bangkok Metropolis and Vicinity. The research is conducted through questionnaires, collected from 
400 clients. Descriptive analysis and Chi-square. The results of the study show that 76 percent buy the premium savings 
certificate while 24 percent of the target group don’t purchase. Most of the clients are female, between 26 – 35 years old 
of age, working as civil servant or state enterprise officers, earning an average income of 15,000 - 40,000 THB. Most of 
them have the average monthly saving of 6 - 10 percent of the income. Non-buyers have a monthly savings less than or 
equal to 5 percent of their income. Our evidences reveal that the factors affecting the buying behavior are education, 
occupation, and savings per month. Product factors become the most influencing factor for buying. The second most 
influencing factor is the price factor. Process factors, physical environment factors, and distribution channel factors, 
marketing promotion, and personal aspects become the least influence on purchasing the Premium Savings Certificate. 

Keywords: Premium Savings Certificate, Government Saving Bank, Buying Decisions 
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1. บทนํา

ปจจุบันจากสถานการณระบบเศรษฐกิจดานการเงินของประเทศไทยมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
สงผลใหการวางแผนทางการเงิน มีความสําคัญที่จะนําไปสูความม่ันคงทางการเงินในอนาคต จึงควรปลูกฝงดานการออมเงิน
ของประชาชน ซึ่งการออม มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ํา มีหลายหลายรูปแบบ อาทิเชน การฝากประจํารายเดือน การ
ฝากออมทรัพย และการฝากอีกประเภทหนึ่งคือการฝากสลาก 

ธนาคารออมสินเปนสถาบันทางการเงินที่เห็นถึงความสาํคัญดานการออมของประชาชน โดยสงเสริมดานการออมเงิน
ในรูปแบบของสลาก สลากออมสินจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีม่ีความเสี่ยงนอยและใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย พรอมมีสิทธ์ิ
ลุนรางวัลตางๆ เพิ่มเติมนอกจากดอกเบี้ยที่จะไดรับเมื่อครบกําหนด และเปนการสงเสริมชองทางใหประชาชนไดออมเงินมากขึ้น 

ภาพท่ี 1 สัดสวนของยอดรับฝากเงินประเภทสลากของธนาคารออมสิน ในป 2559 - 2562 
ที่มา: ธนาคารออมสิน. (2563). รายงานกิจการประจําป. 

จากรายงานประจําปของธนาคารออมสินป 2559 - 2562 พบวา ยอดรับฝากเงินประเภทสลากของธนาคารออมสินมี
สัดสวนของยอดเงินฝากสลากออมสนิสูงกวายอดเงนิฝากประเภทเผื่อเรียก และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง จึง
เปนที่นาสนใจวา ลูกคาใหความสําคัญในการเลือกออมเงินในรูปแบบของสลากมากกวาออมเงินแบบฝากแบบเผื่อเรียกทั่วไป 
ดังนั้น แสดงใหเห็นถึงการยอมรับอยางตอเนื่องของลูกคาที่มีตอสลากออมสิน ในสภาวะการแขงขันที่เพิ่มขึ้นของสถาบัน
การเงินที่ไดนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อการออมท่ีมีความหลากหลายใหกับประชาชน จึงศึกษาถึงความไววางใจ ความ
ภักดีของลูกคา และการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด 

ซึ่งจากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีเปาหมายในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสินของ
ลูกคาธนาคารออมสิน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสิน ไปใชเปนแนวทางในการวางแผน 
การตลาด และปรับปรุงสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑสลากออมสินใหเปนท่ีนิยม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีและรักษากลุมลูกคาที่ดีไวใหกับธนาคารออมสิน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลากออมสิน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. สมมติฐานในการวิจัย

3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกตางกัน

1822



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก 

 เพศ  

 ระดับการศึกษา 
 รายได   

 อาย ุ

 อาชีพ 

 เงินออม

การเลือกซ้ือสลากออมสิน  
ของลูกคา 

 ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินในเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑล  

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดวยการศึกษาคนควาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ การตัดสินใจซ้ือ และการใชสินคา
และการบริการของผูบริโภค เพื่อท่ีจะใหนักการตลาดทราบถึงความพึงพอใจ และความตองการของผูบริโภค) โดยสามารถใช 7 
คําถาม (6Ws 1H) ที่จะชวยในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อคนหา 7 คําตอบ ไดแก 1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย เปน
คําถามที่ตองการทราบตลาดเปาหมาย หรือลักษณะกลุมเปาหมาย 2.ผูบริโภคซื้ออะไร เปนคําถามที่ตองการทราบสิ่งท่ีผูบริโภค
ตองการซื้อ 3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนคําถามที่ตองการทราบวัตถุประสงคในการซ้ือ 4.ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปน
คําถามที่ตองการทราบบทบาทของกลุมตางๆ 5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด เปนคําถามที่ตองการทราบโอกาสในการซ้ือ 6.ผูบริโภคซื้อท่ี
ไหน เปนคําถามที่ตองการทราบชองทางหรือแหลง 7.ผูบริโภคซื้ออยางไร เปนคําถามทีต่องการทราบขั้นตอนหรือกระบวนการ
ในการตัดสินใจเลือกซือ้  

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด (7P’s ) ไดแก 
 ผลิตภณัฑ  
 ราคา             
 ชองทางการจัดจําหนาย  
 การสงเสริมทางการตลาด  
 ดานบุคลากร (พนักงานธนาคาร) 
 กระบวนการ  
 ดานกายภาพและสภาพแวดลอมของธนาคาร

ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก 
 วัตถุประสงคในการซ้ือสลาก 

 ความถี่ในการซ้ือสลาก 

 จํานวนเงินในการซ้ือสลากตอครั้ง 
 ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสลาก 

 ชวงเวลาที่ซื้อ 

 สาขาท่ีเลือกซื้อ 

 เหตุผลท่ีซื้อ 

 การรับรูชองทางในการซ้ือ 

 อนาคตในการซ้ือ 
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จากขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย คนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกันโดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 1.เพศ ความแตกตางทางเพศ  ทําให
บุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน 2.อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและ
พฤติกรรม 3.การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิดคานิยมทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มีการศึกษาสูงจะ
ไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี 4.อาชีพ บุคคลที่มีอาชีพแตกตางกัน สงผลใหมีความตองการในดานสินคาและ
บริการที่ตางกัน 5.รายได ผูบริโภคที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดตํ่า มีขนาดตลาดใหญกวาผูบริโภค ทีม่ีรายไดสูง สินคาและ
บริการตางๆ จึงมีการแบงสวนตลาดตามรายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541) 

การใชสวนประสมทางการตลาดเพื่อใชเปนแนวในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑทางการเงิน
ประเภทสลากออมสิน จะประกอบไปดวยปจจัย 7 ดาน ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ เปนการผสมผสานของสินคาและบริการท่ี
ธนาคารเสนอตอลูกคา อาทิเชนความหลากหลาย คุณภาพการออกแบบ และรูปแบบตราผลิตภัณฑ 2.ดานราคา โดยลูกคาจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการกับราคาของบริการนั้น 3.ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนการนําเสนอการบริการใหแก
ลูกคา ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง และชองทางในการนําเสนอบริการ 4.ดานการสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือหนึ่ง
ทีม่ีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารถึงกลุมลูกคา 5.ดานบุคคลหรือพนักงาน เปน
การฝกอบรม สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน 6.ดานกระบวนการ เปนระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ
ในการบริการท่ีจะนําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว ทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 
และ 7.ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยเปนการสรางคุณภาพโดยรวมทัง้ทางดานกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความประทบัใจ (Philip Kotler. 2005) 

สําหรับบทความท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิผลตอการเลือกซ้ือสลากออมสิน ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา งานวิจัยสวนใหญศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีผลตอการซื้อการสลากของผูบริโภค การเก็บ
รวบรวมขอมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวของในครั้งน้ีมีสวนที่มีความคลายคลึงกันและความแตกตางกัน อาทิ (วรินดา แกวพิจิตร, 
2556) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลาก
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากมากที่สุด โดย
ลูกคาทีม่ีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากแตกตางกันและลูกคาท่ีมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสลาก
ตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากแตกตางกัน ตอมา (รัฐนันท วิริยะอองศรี, 2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เพศและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
พิเศษของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ (วิไลพร ทัดเทียม, 2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออม       
ในรูปแบบสลากออมสินพิเศษกรณีศกึษาธนาคารออมสนิ สาขาสํานักพหลโยธิน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 
41 - 60 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท
พฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อการออมเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือตนเอง 
โดยใชชองทางการซื้อผานหนาเคานเตอรธนาคารออมสินโดยตรงและชําระเปนเงินสด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
วัตถุประสงคในการซื้อสลากออมสินพิเศษมีความสัมพันธกับอายุรายไดและอาชีพ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและ
มูลคาในการซ้ือสลากออมสินพิเศษตอครั้ง มีความสัมพันธกับอายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และระยะเวลา
การเปนลูกคา ความถี่ในการซ้ือและวิธีการชําระเงินมีความสัมพันธกับอายุและอาชีพ ปจจัยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดตอ
การตัดสินใจซ้ือสลากออมสินพิเศษคือภาพลักษณของธนาคารออมสิน ไดแก โอกาสในการถูกรางวัล ราคาขายตอหนวย
เหมาะสม พนักงานของธนาคารในการใหคําแนะนําแกลูกคา การโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย คลายคลึงกับงาน
ของ (ธัญญนภัส คงแกว, 2559) ที่ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใชบริการสลากออมสินพิเศษของผูใชบริการธนาคาร  
ออมสิน สาขาในสังกัดเขตหวยขวาง โดยใชแบบสอบถามสุมสอบถามขอมูลกับผูเขามาใชบริการ ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 
10,001 - 30,000 บาท วัตถุประสงคเพื่อตองการถูกรางวัล/เสี่ยงโชค และรับรูขอมูลขาวสารจากพนักงานของธนาคารแนะนํา
ลูกคาเพศหญิงจะใหความสําคัญดานการเก็บออมเงินมากกวาเพศชาย ชวงอายุระหวาง 20 – 29 ป ใหความสําคัญในหัวขอ
การโฆษณาสลากออมสินผานสื่อมากกวาชวงอายุอื่นๆ และ (รติกร ศิริพฤกษพงษ, 2559) ศึกษาเร่ืองความแตกตางของ
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ทัศนคติและพฤติกรรมระหวางการซ้ือสลากออมสิน  และสลากกินแบงรัฐบาลของผูบริโภค เขตประตูน้ําพระอินทร 
พระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลโดยวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีการใชวิธีการทดสอบสมมติฐานบางวิธีที่
นํามาใชในงานวิจัย ผลการทดสอบสรุปไดวา ลักษณะของประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติการเลือกซ้ือสลากท่ี
แตกตางกัน พบวาบางปจจัยมีความสัมพันธกันแตกับอีกปจจัยหนึ่งกลับไมมีความสัมพันธกัน ผลการทดสอบสมมติฐานของ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและทัศนคติการเลือกซ้ือมีความสัมพันธกันในทางบวก  

งานวิจัยนี้ไดศึกษาไปถึงกลุมลูกคาของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งลูกคาธนาคารออมสินท่ี
ซื้อและไมซื้อสลากดวย เพือ่ศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมของผูที่ซื้อและไม
ซื้อสลาก เพื่อใชเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากข้ึน 
และตอบสนองความตองการเพื่อนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑใหเปนที่นาสนใจมากข้ึน โดยไดทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบกับการทดสอบสมมติฐานดวยคาไคสแควร ณ นัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 ดวยการทดสอบหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสากออมสิน 

6. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ทําการสุมสํารวจกลุมตัวอยางจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเก็บ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามความสะดวก และมีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงเชิงเนื้อหา และนํา
แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคกอนนําแบบสอบถามไปเปน
เครื่องมือในการวิจัย โดยคํานวณจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ณ ระดับความ
เช่ือม่ัน 95% มีคา Z = 1.96 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 5% จะไดกลุมตัวอยางขั้นต่ําเทากับ 384 ตัวอยาง ผูวิจัยจึง
สํารองเผื่อแบบสอบถามไวอีก 16 ตัวอยาง จึงไดกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสินเทากับ 400 ตัวอยาง 

แบบสอบถามที่ ใช เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 ศึกษาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร สวนที่ 2 ศึกษาปจจัยดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค และสวนที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
(7P’s) จากนั้นวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการ
อธิบายขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรม และสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคา Chi-square 
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 เพื่อใชในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรม
การซื้อสลากและปจจัยดานประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาด  

7. ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานประชากรศาสตร 
ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร 
ลูกคาธนาคารออมสนิ ปจจัยดาน ลูกคาธนาคารออมสิน 

ซ้ือสลาก ไมซื้อสลาก ประชากรศาสตร ซ้ือสลาก ไมซื้อสลาก 
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

เพศ อาชีพ 
ชาย 124 (40.79) 36 (37.50) ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 223 (73.36) 36 (37.50) 
หญิง 180 (59.21) 60 (62.50) พนักงาน / ลูกจางเอกชน 61 (20.07) 35 (36.46) 

รวม 304 (100.00) 96 (100.00) ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 5 (1.64) 15 (15.63) 
อื่น ๆ - (0.00) 3 (3.13) 

รวม 304 (100.00) 96 (100.00) 
อาย ุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15 – 25 ป 30 (9.87) 12 (12.50) ≤ 15,000 บาท 23 (7.57) 12 (12.50) 
26 – 35 ป 157 (51.64) 48 (50.00) 15,000 - 40,000 บาท 191 (62.83) 67 (69.79) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
36 – 45 ป 52 (17.11 11 (11.46) 40,001 - 65,000 บาท 57 (18.75) 11 (11.46) 
46 – 55 ป 53 17.43) 20 (20.83) 65,001 - 90,000 บาท 24 (7.89) 4 (4.17) 
56 – 65 ป 12 (3.95) 5 (5.21) 90,001 - 115,000 บาท 4 (1.32) 2 (2.08) 
66 ปขึ้นไป - (0.00) - (0.00) 115,001 บาทขึ้นไป 5 (1.64) 2 (2.08) 

รวม 304 100.00 96 (100.00) รวม 304 (100.00) 96 (100.00) 
ระดบัการศึกษา เงินออมเฉลี่ยตอเดือน 
ต่ํากวาปรญิญา 15 (4.93) 17 (17.71) ≤ 5% ของรายได 62 (20.39) 62 (64.58) 
ปริญญาตร ี 223 (73.36) 66 (68.75) 6% - 10% ของรายได 135 (44.41) 20 (20.83) 
ปริญญาโท 61 (20.07) 13 (13.54) 11% - 15% ของรายได 70 (23.03) 2 (2.08) 
สูงกวาปรญิญาโท 5 (1.64) - (0.00) 16% - 20% ของรายได 13 (4.28 4 (4.17) 

รวม 304 (100.00) 96 (100.00) สูงกวา 20% ของรายได 24 (7.89 8 (8.33) 
รวม 304 (100.00) 96 100.00) 

ที่มา: จากการสํารวจ 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจากกลุมตัวอยางลูกคาธนาคารออมสิน 400 คน พบวาลูกคาธนาคารออมสินซ้ือสลาก
คิดเปนรอยละ 60.00 และไมซื้อสลาก รอยละ 40.00 โดยลูกคาที่ซื้อสลากสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.21 ซึ่งมากกวา
เพศชาย รอยละ 40.79 อายุที่ซื้อสวนใหญอยูในชวง 26 – 35 ป รอยละ 51.64 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 73.36 
สวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 73.36 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ชวง 15,000 – 40,000 บาท 
รอยละ 62.83 และมีเงินออมเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูในขวง 6% - 10% ของรายได และปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่ไมซื้อ
สลากออมสิน มีลักษณะสวนใหญคลายกับผูที่ซื้อสลาก จะแตกตางกันโดยลูกคาที่ไมซื้อสลากออมสิน มีเงินออมเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญอยูในขวงทีน่อยกวาหรือเทากับ 6% - 10% ของรายได 

ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 
ปจจัยดานพฤติกรรม ลูกคาออมสิน ปจจัยดานพฤติกรรม ลูกคาออมสนิ 

รอยละ รอยละ
คนที่ซ้ือสลากออมสนิ 

ประเภทท่ีเลือกซ้ือ ชวงเวลาท่ีนิยมไปซ้ือสลาก 
1. สลากออมสินพิเศษ 3 ป 259 (56.92) กอนออกรางวัล 1 – 6 วัน 53 (17.43) 
2. สลากดิจิทลั 3 ป (ผาน Mymo) 127 (27.91) กอนออกรางวัล 7 – 14 วัน 19 (6.25) 
วัตถุประสงคในการซ้ือสลาก ตามความสะดวก 232 (76.32) 
เพื่อการออมทรัพย 280 (49.38) สาขาท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 
เพื่อการเสีย่งโชค 222 (39.15) สํานักงานใหญ 91 (29.93) 
เพื่อไวมอบเปนของขวัญ 34 (6.00) สาขาในหาง 83 (27.30) 
เพื่อค้ําประกันการกูเงิน 31 (5.47) สาขาท่ีไมใชในหาง 130 (42.76) 
ความถ่ีในการซ้ือสลากเฉลี่ยตอคร้ัง เหตุผลที่ซ้ือสลาก 
นอยกวา 1 ครั้ง/ป 85 (27.96) ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนสูงกวาธนาคารอื่น 132 (22.60) 
1 – 5 ครั้ง/ป 197 (64.80) มีกิจกรรมสงเสรมิการตลาดที่นาสนใจ 142 (24.32) 
6 -10 ครั้งตอป 18 (5.92) จํานวนเงินฝากขั้นตํ่าเหมาะสม 150 (25.68) 
มากกวา 10 ครั้ง/ป 4 (1.32) ทราบดอกเบี้ย/ผลตอบแทนท่ีชัดเจน 160 (27.40)
จํานวนเงินในการซ้ือสลากเฉลี่ยตอคร้ัง ชองทางในการรับรูผลิตภัณฑ 
ไมเกิน 1,000 บาท 34 (11.18) สมาชิกในครอบครัว/ญาต ิ 100 (15.65) 
1,001 – 5,000 บาท 113 (37.17) เพื่อน/บุคคลท่ีรูจัก 135 (21.13) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
5,001 – 50,000 บาท 117 (38.49) พนักงานธนาคาร 291 (45.54) 
50,001 – 100,000 บาท 16 (5.26) โทรทัศน 32 (5.00) 
100,001 – 500,000 บาท 15 (4.93) นิตยสาร/หนังสือพิมพ 26 (4.07) 
500,000 บาทขึ้นไป 9 (2.63) ปายโฆษณา 55 (8.61) 
ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสลาก การซ้ือในอนาคตของผูที่ซ้ือสลาก 
1. ตนเอง 246 (80.92) อนาคตซื้อ 298 (98.03) 
2. ครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน/ 58 (19.08) อนาคตไมซื้อ 6 (1.97) 

คนที่ไมซื้อสลากออมสิน 
เหตุผลที่ไมซื้อสลาก การซ้ือในอนาคตของผูที่ไมซื้อสลาก 
ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนตํ่ากวา 48 (41.03) อนาคตซื้อ 27 (13.54) 
ไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่ 42 (35.90) อนาคตไมซื้อ 13 (28.13) 
จํานวนเงินฝากขั้นต่ําไมเหมาะสม 2 (1.71) อนาคตไมแนใจ 56 (58.33) 
ไมทราบดอกเบี้ย/ผลตอบแทนท่ี 21 (17.49) 
ระยะเวลาถือครองสลากไม 4 (3.42) 
ที่มา: จากการสํารวจ 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมของผูทีซ่ื้อสลากออมสินสวนใหญจะเลือกซือ้สลากออมสินพิเศษ 3 ป รอยละ 
56.92 รองลงมาคือซื้อสลากดิจิทัล 3 ป (ผาน Mobile banking Mymo) คิดเปนรอยละ 27.91 โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคใน
การซ้ือสลากเพื่อการออมทรัพยและเสี่ยงโชคใกลเคียงกัน รอยละ 49.38 และ 39.15 ตามลําดับ สวนใหญมีความถี่ในการซ้ือ
สลาก 1 – 5 ครั้ง/ป รอยละ 64.80 และจะซื้อสลากเฉลี่ยตอครั้งเปนจํานวนเงิน 5,001 - 50,000 บาท โดยสวนใหญตัดสินใจซ้ือ
ดวยตนเอง นิยมไปซ้ือตามความสะดวก รอยละ 76.32 เลือกใชบริการสาขาท่ีไมใชหาง รอยละ 42.76 และเหตุผลสวนใหญ   
ที่ซื้อเพราะทราบอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนที่ชัดเจน และจํานวนเงินฝากข้ันต่ําเหมาะสม รอยละ 27.40 มีการรับรูผลิตภัณฑ
จากพนักงานธนาคารเปนสวนใหญ รอยละ 45.54 ในอนาคตสวนใหญยังซื้อสลากออมสินรอยละ 98.03  

พฤติกรรมของผูไมซื้อสลากออมสิน สวนใหญเพราะอัตราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนต่ํากวาธนาคารอ่ืน รอยละ 41.03 
รองลงมาคือ ไมซื้อเพราะไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ รอยละ 35.90 และไมทราบอัตราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนท่ี
ชัดเจน คิดเปนรอยละ 17.95 และระยะเวลาการถือครองผลิตภัณฑไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 3.42 ตามลําดับ การซื้อใน
อนาคตผูที่ไมซื้อสลากออมสินสวนใหญไมแนใจ คิดเปนรอยละ 58.33 และคิดวาซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 13.54 และไมซื้อ 
คิดเปนรอยละ 28.13 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 ขอมูลปจจัยดานสมประสมทางการตลาดของผูทีซ่ื้อสลากออมสิน 
ตัวแปร ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสลาก 

Product Price Place Promotion People Process Physical 
Evidence 

คาเฉลี่ย ( ) 3.97 3.77 4.13 3.89 4.02 4.02 3.68 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.596 0.704 0.705 0.729 0.720 0.696 0.793 

ทีม่า: จากการคํานวณ 

จากกตารางที ่3 แสดงใหเห็นวา ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานกระบวนการ และดานบุคคล 
สวนดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใหความสําคัญในระดับปานกลาง และในปจจัยทางการตลาดในแตละดานมีการกระจาย
ของขอมูลที่ใกลเคียงกันหรือไมคอยแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสิน 
ปจจัยดานประชากร ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสลาก (สวนประสมทางการตลาด 7P’s ) 

Product Price Place Promotion People Process Physical 
Evidence 

ระดับการศึกษา 64.240* 47.246 27.169 29.171 36.214 56.472* 52.154* 

อาชีพ 77.337* 74.299* 57.111* 72.818* 74.903* 94.300* 67.777* 

เงินออมเฉล่ียตอเดือน 96.721* 84.998* 38.173 45.568 36.012 32.227 37.935 

หมายเหตุ: คา Chi-square *ทีน่ัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 
ที่มา: จากการคํานวณ 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ โดยใชสถิติ Chi-Square พบวา ปจจัยทางดานประชากรที่มีความสัมพันธ 
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี 3 ปจจัย ไดแก ดานระดับการศึกษา อาชีพ และเงินออมเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอคนซ้ือมากที่สุด รองลงมาเปนดานราคา ดานกระบวน และดานกระบวนการและดานสภาพแวดลอม 
และตอมาเปนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานบุคคลมีอิทธิพลตอคนซื้อนอยท่ีสุด 

8. สรปุและอภิปรายผล

ผลการศึกษาพบวา จากจํานวนผูทีซ่ื้อสลากออมสิน รอยละ 76.00 และไมซื้อสลากออมสิน รอยละ 24.00 โดย  ผูทีซ่ื้อ
สลากออมสินสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 26 – 35 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 40,000 บาท และมีเงินออมเฉลี่ยตอรายไดเดือนละ 6% – 10% ของรายได โดยสวนใหญ
เลือกซื้อสลากประเภทสลากออมสินพิเศษ 3 ป มีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อการออมทรัพย มีความถี่ในการซื้อ 1 – 5ครั้ง/ป โดย
ซื้อเฉลี่ยครั้งละ 5,001 – 50,000 บาท สวนใหญมีการตัดสินใจซ้ือสลากดวยตนเอง นิยมไปซื้อสลากตามความสะดวก และเลือกใช
บริการสาขาท่ีไมใชในหาง เหตุผลของผูซื้อท่ีซื้อสลากออมสินมากท่ีสุด คือทราบอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนท่ีชัดเจน สวนใหญ
รับรูผลิตภัณฑสลากจากพนักงานธนาคาร และในอนาคตก็จะเลือกซื้อสลากออมสินตอไป สําหรับผูที่ไมซื้อสลากออมสินสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 26 - 35 ป  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 40,000 บาท และมีเงินออมเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5% ของรายได โดยมีเหตุผลที่ไมซื้อ
สลาก เพราะอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนต่ํากวาธนาคารอื่น และอนาคตยังไมแนใจที่จะเลือกซ้ือสลาก 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยคา Chi-Square พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมี
ความสัมพันธกับการซ้ือสลากออมสิน ซึ่งปจจัยที่มีความสัมพันธกับการซื้อสลากออมสิน ไดแก ปจจัยดานระดับการศึกษา ดาน
อาชีพ และดานเงินออมเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสลากออมสินมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยมี
ความสัมพันธกับระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีเงินออมเฉลี่ยตอรายไดเดือนละ
6% – 10% ของรายได รองลงมาดานราคา มีความสัมพันธกับอาชีพขาราชการ/รัฐวิสากิจ และผูที่มีและมีเงินออมเฉลี่ยตอ
รายไดเดือนละ 6% – 10% ของรายได ดานกระบวนการและดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับผูที่มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสลากออมสินนอยที่สุด คือปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานบุคคล โดยมีความสมัพันธกับผูทีป่ระกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของวรินดา แกวพิจิตร เพราะใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา และ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากในภาพรวมอยูในระดับมากเหมือนกัน 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 ธนาคารออมสินควรมีการประชาสัมพันธในกลุมของผูที่อาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชน ใหรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สลากออมสินและประโยชนของการฝากสลากออมสิน เพื่อเปนการเพ่ิมกลุมลูกคา และเปนที่รับรูในวงกวางมากข้ึน 
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9.2 ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของอัตราดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนที่มากข้ึน และมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ 
เพื่อดึงดูดลูกคาที่ไมซื้อสลากใหสนใจในสลากออมสินมากข้ึนโดยเฉพาะการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน Social Network หรือ 
โบรชัวร ในเรื่องประโยชนของสลากท่ีมีมากกวาการเสี่ยงโชคและการออม คือสามารถซื้อเพื่อไวมอบเปนของขวัญ และเพื่อค้ํา
ประกันการกูเงิน เพื่อเพิม่ยอดขายและจูงใจผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

10. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงมาไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาจากการเสียสละเวลาเพ่ือช้ีแนะแนวทางและให
คําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ จากอาจารยศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักท่ีใหคําปรึกษาแนะนําในการแกไขปญหาตางๆ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ทีน่ี้  

ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนที่เสียสละเวลาใหขอมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้  ขอขอบคุณ บิดา มารดา 
ครอบครัวของผูวิจยั รวมถึงเพ่ือนๆ และผูที่ใหคําปรึกษาทุกทานท่ีไมไดเอยนาม 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอใหวิทยานิพนธเลมนี้เปนประโยชนแกผูสนใจศึกษา และหากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด 
ผูวิจัยขอนอมรับไวเพียงผูเดียว 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพืน้ที่ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ชิดชนก กันสิงห1* และ สันตธิร ภูริภักด1ี 

1คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*ch.kansing @gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักในเขตพ้ืนที่ 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักในเขตพื้นที่ อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักในเขตพื้นที่
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 405 คนท่ีเปนผูเชาหอพักในเขต
พื้นที่อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติที สถิติเอฟ สถิติไคสแคว และการวิเคราะหการถอดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา สถานะภาพ ศาสนา ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา มีความแตกตางกันในการตัดสินใจเลือกเชา
หอพักในเขตพ้ืนที่อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานพฤติกรรมกลุมตัวอยางมีการเปรียบเทีบยกอนการตัดสินใจเชา
พัก 2 แหงมากที่สุด และสาเหตุการเลิกเชาหรือการยายออกท่ีพักสะอาด ที่พักทรุดโทรม คาน้ําคาไฟ และที่จอดรถ มีคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานสวมประสมทางการตลาด ราคา ทําเลที่ตั้ง และกระบวนการบริการ สงผลตอการตัดสินใจ
เชาหอพักในเขตพ้ืนที่อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: หอพัก,การเชา,พฤติกรรมการเชา, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเชา 
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The factors that impact dormitory rental decision in Krathumban, 
Samutsakorn 

Chitchanok Kansing1,*, Santidhorn Pooripakdee1, and Third Author3 
1Faculty of Management Science, Silpakorn University. 

*ch.kansing @gmail.com

Abstract 

Objective of this research are for 1) Clarify type of citizen will impact dormitory rental in area 
Kratumban, Samutsakorn 2) Study behavior that effect decision in choose dormitory in Krathumban, 
Samutsakorn 3) Study of mix market will influence decision of choosing dormitory in Kratumban, 
Samutsakorn All objective above will be done by using questioners and collect over 405 peoples whom 
currently reside at dormitory in Krathumban, Samutsakorn area. Analysist by using standard deviation, 
and using theory based on T-test, F-test, Chi-squared test and multiple regression.   

Outcome of results shown that marital status, religious, domicile and education impact in 
dormitory choosing in Kratumban, Samutsakorn area. As behavior result from selective candidate show 
high comparisons from these two dormitory. The rescind of rental mostly come from cleanliness, old 
dormitory, water and electricity, and car park effect at level of 0.05 in mixing market. Rental cost, 
dormitory location and dormitory services also effect in choosing dormitory as well at 0.05. 

Keywords: Dormitory, Rental, Rental behavior, Marketing Mix, Rental decision 

1831



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนํา
1.1 ความสําคัญและปญหา 

จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเอ้ือตอการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากอยูในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกและรวดเร็วประกอบกับมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอ
การลงทุน จึงมีผูประกอบการดานธุรกิจอุตสาหกรรมใหความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
เปนจํานวนมาก ภาวะการลงทุน ป พ.ศ. 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยูในพื้นที่จังหวัด จํานวน 5 ,916 แหง เงินลงทุน
267,319 ลานบาท ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 317,816 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีมาก ไดแกอุตสาหกรรมยาง
และพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่น ๆ  (กลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูลเพื่ อการพัฒนาจังหวัด , 2561) แสดงให เห็นวาจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโนมในการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมสูงข้ึน ทําใหมีประชากรตางถิ่น ยายถิ่นฐานจากบานเกิดมาเพื่อประกอบอาชีพที่เรียกวา ประชากรแฝง การ
สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560 พบวา จังหวัดที่มีจํานวน ประชากรแฝง มากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร โดยสวน
ใหญเปน รองลงมาคือ สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี ตามลําดับ โดยมีประชาการแฝงกลางคืน ประมาณ 
6,732,654 คน  สําหรับจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรแฝงกลางคืนที่ยายถิ่นฐานและไมไดมีทะเบียนบานใน  จังหวัด
สมุทรสาคร รอยละ 5.9 ของจํานวนประชากรแฝงกลางคืน (TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน, 2560) ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสาคร สวนใหญนิยมเชาหอพักเปนที่พักอาศัย เนื่องจากคาเชาราคาไมแพง ใกลกรุงเทพมหานคร และที่ทํางาน ทําให
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง โดยปจจัยพื้นฐานในการเลือกที่พักอาศัยของผูเชาไมไดเชาเพียงตัวบานเทานั้น แตคํานึงถึง
ความนพอใจในการอยูอาศัยรวมดวย เมื่อจํานวนจํานวนความตองการเชาหอพักมากข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันดานธุรกิจสูงขึ้น 
การเชาหองพักแตละแหงมีความแตกตางกันในดานลักษณะหองเชา ราคาเชา ทําเลที่ตั้ง การใหบริการ การประชาสัมพันธ
สรางความรูความเขาใจในกระบวนการเชา สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการเชา ความนาเชื่อถือของผูใหเชา ดังนั้นการสรางความ
แตกตางของธุรกิจการใหเชาหอพักของผูประกอบการตองหากลยุทธในการสรางความพึงพอใจตอบสนองตอความตองการใน
การเชาหอพักและเพื่อรักษาลูกคาเดิม เพิ่มลูกคาใหม สามารถทําใหธุรกิจเชาหอพักมีความเจริญและมีความมั่นคงย่ังยืน (ภัคจิ
รา โกมล, 2554) ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
เชาหอพักในเขตพื้นที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมผูเชา 
ดานสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินในเลือกเชาหอพักในเขต พื้นที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผล
ที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้จะชวยเพิ่มความรูความเขาใจเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนทราบถึงสภาพปญหาและความตองการของผูเชาหอพักอาศัย เพื่อนํามาเปนแนวทางปรับกลยุทธ
ทางการตลาด ประกอบการตัดสินใจกอนการลงทุนและเพื่อพัฒนารูปแบบหอพักใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน อีก
ดวย 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพื้นที่ อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่ อําเภอกระทุมแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา รายได อาชีพ จํานวน

สมาชิก มผีลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
2. ปจจัยดานพฤติกรรม ไดแก การเปรียบเทียบ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ กิจวัตรประจําวัน ระยะเวลาใน

การเชาหอพัก สาเหตุที่ทําใหยายหอพัก มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพ้ืนที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 
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 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps  มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักในเขตพื้นที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 สวนประสมทางการตลาดมาจาก (เสรี วงษมณฑา, 2542) หมายถึง การมีผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายได (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
บริการวาจะตองมีความแตกตางจากสินคาทั่วไป โดยสวนผสมทางการตลาดบริการจะตองมีมากกวาสวนผสมทางการตลาด 
(4ps) ของสินคาโดยทั่วไปประกอบดวย 7ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), การจัดจําหนาย (Place), การ
สงเสริมการตลาด (Promotions), กระบวนการ (Process), ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidences)   
 พฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค 
เพื่อใหทราบถึงลักษณะ ความตองการ พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ขอมูลที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัด
กลยุทธการตลาดที่สามารถสนองตอบความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม    
 การตัดสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ใหความหมายการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการใน
การเลือกที่จะกระทําสิ่งใดส่ิงหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูล
และขอจํากัดของสถานการณนั้นๆ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผูวิจัยจึงไดสรางกรอบความคิด ตามภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1กลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล      
 กลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ประชากรท่ีเชาหอพักอาศัยในเขตพื้นที่ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถหาจานวนประชากรท่ีแนนอนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช
สูตรเทียบของ Cochran ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 จะไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยางแตทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผูวิจัยไดจัดทาแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 ของกลุมตัวอยางที่
เหมาะสม รวมเปน 405 ตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถามในพ้ืนที่อําเภอกระทุมแบน และแจกแบบสอบถามออนไลน ได
ขอมูลที่สมบรูณ 399 ชุด คิดเปนรอยละ 99   

 

3.2 เครื่องมือ 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ

แนวคิดทฤษฎี ขอมูลดานหอพัก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค จากหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
คนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  4 สวน  คือ สวนที่  1 แบบสอบถามดาน
ประชากรศาสตร สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเชาหอพัก สวนที่ 3 แบบสอบถามดานประสมทางการตลาด สวนที่ 4 
แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก สําหรับการกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 เปนแบบ
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ตัวเลือก (Check List) สําหรับแบบสอบถามสวนท่ี 3 และสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามประเมินคา (Ratting Scale) ซึ่งเปน
แบบสอบถามปลาย ปด โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งจัดแบงระดับของคําตอบเปน 5 
ระดับ ซึ่งระดับ 5 หมายถึง ความเชื่อมั่นสุงที่สุด และ 1 หมายถึงความเชื่อต่ําท่ีสุด 

3.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เนื่องจากแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยประยุกตดานบริบทของการวัดจากบริบทอื่น จึงไดทําการ

ตรวจสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงหาของ
คําถามและแบบวัด โดยผลตรวจสอบอยูระหวาง 0.6 – 1.00 หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Pilot Test) กับ ผูใชงานท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางของการศึกษานี้ แลวนํามาทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha) พบวาสวนประสมทางการตลาด 
การตลาด มีคาความเชื่อมั่น 0.964 ซึ่งคาความเชื่อมั่นควรมีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

หลังจากเก็บขอมูลจนครบเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยทดสอบหาคาความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง (Kaiser-Meyor-Olkin: 
KMO) ได 0.955 แปลผลไดวากลุมตัวอยางมีความเหมาะสมในระดับสูง ตามเกณฑควรมากกวา 0.5 (Yong & Pearce, 2013)
ผลการทดสอบหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรโดยรวม (Bartlett's Test of Sphericity) พบวามีนัยสําคัญ นอกจากน้ีผลการ
ทดสอบหาคาความสัมพันธ (r) ดวยการทดสอบเพียรสันพบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูในระดับปานกลาง (Mukaka, 
2012) ซึ่งมั่นใจวาจะไมเกิดปญหาตัวแปรมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนาโดยใชความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูล

ดานประชากรศาสตร ใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับวิเคราะหระดับความเชื่อมั่นของผูตอบ
แบบสอบถาม และการทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบสถิติทีและเอฟ (t-Test & F-Test) และสถิติไคสแคว (Chi-
squared) และการวิเคราะหการถดถอย (Multiple Regression) 

4. ผลการวิจัย

4.1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 203 คนหรือรอยละ 50.9 อายุอยูในชวง 31 – 40 ป 143 คนหรือรอยละ 35.8  

สถานะภาพโสดมากที่สุด 185 คนหรือรอยละ 46.3 กลุมตัวอยางนับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด 368 คนหรือรอยละ 92.2 
ภูมิลําเนาอยูในภาคกลางมากที่สุด 203 คนหรือรอยละ 50.9 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด 241 
คนหรือรอยละ 60.4 รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 10,001 – 15,000 บาท 107 คนหรือรอยละ 26.8 ประกอบอาชีพเปนลูกจาง/
พนักงานบริษัทเอกชน 202 คนหรือรอยละ 50.6 กลุมตัวอยางเขาพักในหอพักในหองเดียวกัน 2 คน มากท่ีสุด 182 คนหรือ
รอยละ 45.6  

4.2 ระดับความเชื่อมั่น 
ผูวิจัยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความเชื่อมั่นของผูตอบแบบสอบถาม พบวาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดทุกๆดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ปจจัยดานดานการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก อยูในระดับสูง และ
ความเชื่อมั่นทุกๆดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง แสดงคาตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการวัดระดับความรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือก 

ขอ ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

1 ดานลักษณะหอพัก 3.94 0.920 มาก 
2 ดานราคา 3.85 0.933 มาก 

3 ดานทําเลที่ตั้ง 3.97 0.887 มาก
4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.66 1.014 มาก
5 ดานบุคลากร 4.01 0.898 มาก
6 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.91 0.965 มาก
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ขอ ตัวแปร Mean S.D. ระดับ 

7 ดานกระบวนการบริการ 3.90 0.923 มาก 

คาเฉลี่ยของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 3.89 0.934 มาก 
1 การตัดสินใจเลือกเชาหิพัก 3.73 0.915 มาก 
คาเฉลี่ยของปจจัยดานการตัดสินใจเลือกเชาหิพัก 3.73 0.915 มาก 

 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดวยสถิติ t-Test และ F-Test โดยใชการตั้งสมมติหลัก (Null Hypothesis: H0) และ
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis: H1) ตามลักษณะทางดานประชากรศาสตรของงานวิจัยนี้ คือ เพศ อายุ สถานภาพ 
ศาสนา ภูมิลําเนา ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพ และจํานวนสมาชิกที่เชาพัก พบวา เพศ อายุ รายได 
อาชีพ และจํานวนสมาชิกที่เขาพักไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางประชากรศาสตรและการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 

ประชากรศาสตร 
การตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 

t/F p การทดสอบสมมติฐาน 
เพศ -1.585 0.114 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อาย ุ 0.519 0.762 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สภานภาพ 3.287 0.021** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ศาสนา 3.049 0.029** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ภูมิลําเนา 2.685 0.014** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ระดับการศึกษา 3.237 0.040** แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รายได 1.289 0.274 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อาชีพ 0.243 0.943 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จํานวนสมาชิกที่พัก 0.324 0.808 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
**p < 0.05  
 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเชาหอพักและการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 
ดวยวิธีไคสแคว สรุปไดวา กลุมการเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเชาพักในการเปรียบเทียบหอพัก 2 แหงมากที่สุด และสาเหตุ
การเลิกเชาหรือการยายออกท่ีพักสะอาด ที่พักทรุดโทรม คาน้ําคาไฟ และที่จอดรถไมเพียงพอ มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมทารการตลาดและการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 
พบวาสวนประสมทางการตลาด (ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และดานกระบวนการบริการ) สงผลตอความตองการเลือกเชา
หอพักของกลุมตัวอยางในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (β = -0.159, β = 0.223 และ β = 0.320) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานลักษณะหอพัก ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และดานบุคลากรสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมทารการตลาดและการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 

β t Sig. 
คาคงท่ี  4.340 0.000 
1. ดานลักษณะหอพัก 0.087 1.097 0.273 
2. ดานราคา -0.159 -2.175 0.030** 
3. ดานทําเลที่ตั้ง 0.223 3.290 0.001** 
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4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.004 0.057 0.954 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (ตอ) การตัดสินใจเลือกเชาหอพัก 

β t Sig. 
5. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ -0.026 -0.270 0.787 
6. ดานบุคลากร -0.021 -0.233 0.816 
7. ดานกระบวนการบริการ 0.320 4.154 0.000** 
**p < 0.05    
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ รายได อาชีพ และจํานวนสมาชิกที่เขาพัก

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากความตองการเลือกเชาหอพักจะวัดจากสิ่งที่จับตองได (Tangible) ซึ่ง
หมายถึงสภาพอาคาร ที่จอดรถ อุปกรณสวนกลาง และอื่นๆที่จับตองได (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) สวนกลุมสถานะภาพ
ประกอบดวย สถานะอื่นๆและสถานะโสด สถานะอื่นๆและสมรส สถานะอ่ืนๆและหมาย/หยารางมีความแตกต างกัน กลุม
ศาสนาพบวาศาสนาพุธและศาสนาอิสลามมีความแตกตางกัน ดานภูมิลําเนา พบวาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความแตกตางกัน ภาคกลางและภาคเหนือมีความแตกตางกัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีความแตกตางกัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตมีความแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ (ลัดดาวัลย ประกอบมูล, 2556) ดานระดับ
การศึกษาสูงสุดพบวาการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีความแตกตางกัน    
 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานพฤติกรรมผูเชา บงบอกวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบหอพักเพียง 2 แหง 
เหตุผลท่ีจัดสินใจยายหอพักคือ ความสะอาด ความทรุดโทรมของหอพัก อัตราคาน้ําคาไฟสูงเกิน และปริมาณที่จอดรถมีผลตอ
การยายออกและการตัดสินใจเชาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ภัคจิรา โกมล, 2554) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเชาหอพักของพนักงานในเขตนิคม อุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปจจัยภายในท่ีเปน
สาเหตุยายท่ีพักอาศัย คือ ที่พักไมสะอาดทรุดโทรม       
 สมมติฐานท่ี 3 เปนการทดสอบสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก มีเพียงบางปจจัยของ
สวนประสมทางการตลาดเทานั้นที่สงผลตอความตองการเลือกเชาหอพัก ไดแก ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และดาน
กระบวนการบริการ แตดานลักษณะหอพัก ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
ดานบุคลากรสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p > 0.05) ดานกระบวนการบริการสงผลตอความตองการเลือก
เชาหอพักมากที่สุด (β = 0.320) แสดงวาลูกคาใหความสําคัญกับการใหบริการในสถานการณที่สงผลตอลูกคา เชน เรงแกไข
เรื่องไฟดับ น้ําไมไหล หรือปญหาตางๆเกี่ยวกับสุขภัณฑภายในหองพักไดอยางทันเวลา ไมทําใหลูกคาไดรับผลกระทบหรือ
ไดรับผลกระทบนอยที่สุดขัดแยงกับงานวิจัยของ (ฝนทิพย วงศศุภชาติกุล 2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชา
หองพักสาหรับการอยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวากลุมตัวอยางเห็นวาการบริการที่เปนกันเอง มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกเชาที่พักเพียงรอยละ 11.9 เทานั้น เนื่องมาจาก ปจจุบันในสวนตางๆ ของท่ีพัก ไมวาจะเปนแมบานทาความ
สะอาด หรือพนักงานในสานักงาน จะใชพนักงาน Outsource ซึ่งมีการอบรมเปนอยางดี การทางานจึงเปนระบบและรวดเร็ว 
รวมไปถึงมีความทันสมัยใชระบบอัตโนมัติในการดูแลความปลอดภัย ไมวาจะเปน Key card ในการเขาที่พัก เขาลิฟท หรือ
แมแตเขาที่จอดรถ ผูเชาจึงมีโอกาสในการติดตอกับบุคลากรนอย ปจจัยดานบุคลากร และการใหบริการ จึงไมสงผลตอการ
ตัดสินใจเชาหองพักสาหรับการอยูอาศัย ในขณะที่ดานลักษณะหอพัก เชน ขนาดหอง สิ่งอํานวยความสะดวก (รานสะดวกซื้อ
ชั้นลางของพอพัก ฟตเนส ระบบอินเทอรเน็ต สระวายน้ํา) ไมได สงผลอยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกเชาพัก 
เชนเดียวกับดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเก่ียวของกับการโฆษณาและสวนลดคาเชาพัก ผูนเชาอาจะไมไดรับสวนลดทันทจีึงทํา
ใหไมไดทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกเชาพักดวยปจจัยนี้ นอกจากน้ีดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีหมายถึง
ระบบรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกิดจากผูเชาคนอื่นที่เปนมิตร มีความเกรงใจ 
(ภานุพงศ แตงอักษร, 2557) ซึ่งผูเชาในพื้นที่ที่ผูวิจัยเก็บไมไดใหความสําคัญในดานนี้ ซึ่งคาดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนพนักงานโรงงานเปนสวนใหญ เนื่องจากสภาพพื้นที่ เปนโรงงานสวนมากและการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดบัต่ํากวาปริญญาตรีจึงมุงเนนในปจจัยดานราคา ที่ตั้งใกลสถานที่ทํางานเปนหลัก เชนเดียวกับดานบุคลากร เนื่องจากความ
คาดหวังตอระบบอํานวยความสะดวกมีนอยและไมไดมีความซับซอน จึงทําใหผูตอบแบบสอบถาม ไมไดมีปฏิสัมพันธกับ
บุคลากรที่มีรับหนาที่ในการติดตอเขาพักมากนัก 
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6. ขอเสนอแนะ
1) ผลจากการทดสอบพฤติกรรมการเชาพบวา กลุมตัวอยางในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไมไดมีการ

ไตรตรองเปรียบเทียบมากนั้น ดังนั้น หากหอพักอยูในสภาพใหม ไมทรุดโทรม หองพักสะอาด การคิดคาน้ําและคาไฟที่
เหมาะสม ไมแงจนเกินไป มีที่จอดรถเพียงพอกับจํานวนหอง นอกจากจะชวงดึงดูดลูกคาใหมาเชาหอพักของตนแลว การทํา
ความสะอาดและดูแลปรับปรุงหอพักอยูเปนประจําจะชวยรักษาลูกคาเกาไมใหยายออกอีกดวย 

2) กลุมตัวอยางในพ้ืนที่ที่ศึกษาอยูในโซนเขตชุมชน และโรงงานจํานวนมาก และผลจากการศึกษาพบวา ดาน
กระบวนการบริการ ทําเลที่ตั้ง และราคา เปน 3 ดานท่ีตองใหความสําคัญ ผูประกอบการใหมที่จะประกอบธุรกิจหองพักใน
พื้นที่ดังกลาว ไปออกแบบขนาดหองพักที่มีจํานวนมาก สามารถเขาอยูอาศัยไดโดยไมคับแคบจนเกินไป เนนดานกระบวนการ
บริการที่ดี แตทําราคาไดต่ํากวาผูประกอบการอ่ืนได นอกจากนี้ทําเลท่ีตั้งในเขตน้ียังมีผลตอการเชาพักดวย จึงเปนทางเลือกใน
การตัดสินใจสรางหอพักหรือขยายขนาดกิจการได 
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การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของ  
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม วิธีวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณอาศัยขอมูลทุติยภู มิ โดยใชวิธีการเรขาคณิต 
(Geometrical Method) ประมาณการประชาชนในพื้นที่ใหบริการ และวิธีหาคาเฉลี่ยสวนเพ่ิมยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป 2558 - 2562 
เพื่อประมาณการจํานวนผูใชน้ํา และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ ผลการศึกษาพบวาการลงทุนใน
โครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ทําใหมีกําลังการผลิต  
ที่ใชงานเพิ่มขึ้นจาก 6,300 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงเปน 13,650 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ใชเงินลงทุน 3 ,072.8 ลานบาท 
ผลการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินพบวาโครงการไมมีความคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ -2,615.7 
ลานบาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.58 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับรอยละ 3.07 ซึ่งนอยกวา
อัตราคิดลดของโครงการที่กําหนดไวคือ 7.95   

คําสําคัญ: ความเปนไปไดทางการเงิน ระบบประปา 
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Abstract 

The objective of this research is to study the financial feasibility of construction project of water supply 
system expansion in Provincial Waterworks Authority, Chiang Mai. This research is quantitative research based 
on secondary data by using Geometrical method to estimate people in the service area and using 5-years 
average from 2558 to 2562 for predicting water user. The Research methodology include Net Present Value, 
Benefit Cost Ratio and Internal Rate of Return are used for analyze financial feasibility of this project. The results 
found that the investment in construction expansion of Provincial waterworks Authority in Chiangmai branch 
increased the production capacity from 6,300 cubic meter per hour (m3/hr) to 13,650 cubic meter per hour (m3/hr) 
with the total investment of 3,072.8 millions bath. Furthermore, the financial analysis revealed that this 
project is not worthwhile for investment due to the Net Present Value is -2,615.7 millions bath, Benefit Cost 
Ratio is 0.58 and Internal Rate of Return is 3.07 which less than limited discount rate of the project (7.95).  

Keywords: financial feasibility, water supply system  

1. บทนํา

ในปจจุบันรัฐบาลไดมุงเนนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   
ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 เพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
ซึ่งจังหวัดเชียงใหมนั้นถือวาเปนจังหวัดที่ควรสงเสริมและพัฒนาเพ่ือใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวและบริการระดับสากล 
เปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคมขนสงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งในป 2562 มีการคาดการณ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม คาดวาขยายตัวรอยละ 4.4 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 4.6 ในป 2561 
โดยยังคงมีการผลิตภาคบริการที่คาดวาขยายตัวรอยละ 6.3 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 5.8 ในป 2561 และการใชจาย
ภาครัฐ  ที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 9.9 เพ่ิมขึ้นจากการหดตัวรอยละ -0.3 ในป 2561 โดยภาครัฐยังคงมีเครื่องมือที่สําคัญ    
ที่ชวยในการกระตุนการเบิกจายเชน มาตราการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ เปนตน (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม , 2562) 
ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตและเพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาในดาน
การใหบริการสาธารณูปโภคใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สังกดักระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสํารวจ จัดหา ผลิตและจัดสงน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของผูบริโภคทั้งใน
ภาคครัวเรือนเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม ใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดย กปภ.สาขาเชียงใหมรับผิดชอบ การใหบริการนํ้าประปาในพื้นที่เขตอําเภอเมืองเชียงใหม 
อําเภอสันทราย อําเภอสารภี อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง และอําเภอแมวาง โดยในป 2562 พื้นที่ใหบริการ
ของ กปภ.สาขาเชียงใหมมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 317,312 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 
310,157 ครัวเรือน และมีประชากรรวมในป 2562 จํานวน 521,222 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.38 จากป 2561 โดยผูใชน้ําในป 2562 
มีจํานวน 199,101 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.48 จากป 2561 ที่มีจํานวนผูใชน้ําจํานวนเพียง 196,200 คน ซึ่งคิดเปนสัดสวนการบริการ 
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38.20% เพิ่มขึ้นจากป 2561 ที่มีสัดสวนการบริการ 37.79% จากประชากรรวมในพื้นที่ท้ังหมด โดยปริมาณน้ําที่จําหนายใหบริการ
กับผูใชน้ํามีจํานวน 36,646,205 ลบ.ม./ป เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.55 จากป 2561 ซึ่งคิดเปนอัตราการใชน้ํา 0.83 ลบ.ม./ราย/วัน 
โดยในป 2562 ผูใชน้ํามีความตองการใชน้ําเฉลี่ย 6,316 ลบ.ม./ชม. ซึ่งมีความตองการใชน้ํามากกวาปริมาณนํ้าที่สามารถผลิต
ไดที่มีกําลังผลิตเพียง 6,300 ลบ.ม./ชม. จึงไมเพียงพอตอความตองการของผูใชน้ํา (การประปาสวนภูมิภาค, 2562)   

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของ  
กปภ. สาขาเชียงใหมที่ในปจจุบันเริ่มมีกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํา วามีความคุมคาตอการลงทุนหรือไม  
หากจะทําการกอสรางปรับปรุงขยายระบบผลิตและระบบจายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ที่เพ่ิมมากข้ึน ทันตอการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมในอนาคตตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม 

3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สําหรับแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหความเปนไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของ  
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จะมีเครื่องมือในการวิเคราะหความเหมาะสมและความคุมคาของโครงการ ไดแก  

3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) สามารถคํานวณไดดังสมการท่ี (1) 

(B C )t tnNPV t 1 t(1 r)
   (1) 

กําหนดให Bt หมายถึง ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t, Ct หมายถึง ตนทุนของโครงการในปท่ี t, t หมายถึง       
ปของโครงการ, n หมายถึง อายุโครงการ และ r หมายถึง อัตราคิดลด (Discount Rate) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน คือ หากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกแสดงวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุน 

3.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) สามารถคํานวณไดดังสมการที่ (2) 

tB (1 r)tnBCR t 1 t
C (1 r)t

  (2) 

กําหนดให Bt หมายถึง ผลประโยชนของโครงการในปที่ t, Ct หมายถึง ตนทุนของโครงการในปที่ t, t หมายถึง       
ปของโครงการ, n หมายถึง อายุโครงการ และ r หมายถึง อัตราคิดลด (Discount Rate) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน คือ หากอัตราสวนตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหรือเทากับหน่ึง แสดงวาโครงการมี
ความคุมคาในการลงทุน 

3.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) สามารถคํานวณไดดังสมการที่ (3)  

(B C )t tn 0t 1 t(1 IRR)
  (3) 

กําหนดให Bt หมายถึง ผลประโยชนของโครงการในปที่ t, Ct หมายถึง ตนทุนของโครงการในปที่ t, t หมายถึง       
ปของโครงการ, n หมายถึง อายุโครงการ  
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หลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน คือ หากอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคามากกวาอัตราคิดลด แสดงวา
โครงการมีความคุมคาในการลงทุน 

3.4 การทดสอบคาความแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT) เพื่อทดสอบวาหากมีปจจัยที่มีอิทธิพลใด 
ๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลไดและตนทุนของโครงการ โครงการจะสามารถรับผลกระทบไดมากนอยเพียงใด จนกระท่ัง
ทําให NPV ของโครงการเทากับศูนย ซึ่งมีได 2 แบบ ไดแก 

3.4.1 SVT จากฝงตนทุน (SVTc) สามารถคํานวณไดดังสมการที่ (4) 

NPV
SVT * 100c

PVC
   (4) 

กําหนดให NPV หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ และ PVC หมายถึง มลูคาปจจุบันของตนทุน 

3.4.2 SVT จากฝงผลได (SVTb) สามารถคาํนวณไดดังสมการที่ (5) 

     
NPV

SVT * 100b
PVB

      (5) 

   กําหนดให NPV หมายถึง มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ และ PVB หมายถึง มูลคาปจจุบันของผลตอบแทน 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการจะใช เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เปนเกณฑวัดวาโครงการมี
ความคุมคาตอการลงทุนหรือไม แตจะแตกตางในเร่ืองของการคํานวณหาตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยงานวิจัย
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางระบบประปาหมูบานของชุมชนขนาดใหญในพื้นที่ตําบลผักปง  อําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ (นก ลาภเงิน, 2556) และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางและวิธีการจัดการระบบประปาหมูบาน
ของชุมชนขนาดใหญในพ้ืนที่ตําบลสามสวน (ธรรมนูญ ธรรมะ , 2555) มีการจัดทําประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของ
โครงการเหมือนกัน โดยตนทุนของโครงการมาจากคาไฟฟา คาสารเคมี คาซอมแซมและบํารุงรักษา และคาตอบแทน สวน
ผลตอบแทนของโครงการคิดจากปริมาณนํ้าใชคูณราคาคาน้ํา ซึ่งราคาคานํ้าที่นํามาคิดจะเปนราคาคานํ้าคงท่ีราคาเดียวตลอด
อายุโครงการ แตงานวิจัยการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการปรับปรุงขยายการผลิตน้ําประปาของ        
การประปาสวนภูมิภาคที่การประปาออมนอย อําภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (เสาวนีย  วิเศษธาร, 2538) ในสวนของ
ผลตอบแทนนอกจากรายไดจากการจําหนายน้ําจะนํารายไดคาบริการและรายไดคาติดตั้งมาตรมาคํานวณดวย ซึ่งในการคิด
รายไดจากการจําหนายน้ําจะคดิจากราคาคานํ้าท่ีแตกตางกันโดยแบงออกเปนสามประเภทคือที่อยูอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก และ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดใหญ  

4. กรอบแนวคิด

 
 

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

ตนทุนของโครงการ 
ประกอบดวยคาใชจายในการกอสรางและคาใชจายในการ
ดําเนินงาน

ผลประโยชนของโครงการ 
ประกอบดวยรายไดจากการจําหนายน้ําประปา, รายไดคา
ติดตั้งสุทธิและรายไดคาบริการ 

วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
มีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยดังน้ีมลูคาปจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR), อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) และการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (SVT) 

ตัดสินใจลงทุน ตัดสินใจไมลงทุน 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีจะใชขอมูลทุติยภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตป 2558 – 2562 ประกอบดวย
ขอมูลประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมซึ่งจัดทําโดยกรมการปกครอง สถิติจํานวนผูใชน้ํา
และปริมาณนํ้าจําหนายแบบแยกประเภทผูใชน้ํา ปริมาณนํ้าผลิต กําลังการผลิต อัตราน้ําสูญเสีย ซึ่งจัดทําโดยการประปาสวนภูมิภาค 
โดยจะใชวิธีคาเฉลี่ยสวนเพ่ิมในการประมาณการจํานวนผูใชน้ําแยกตามประเภทและใชวิธีเรขาคณิต (Geometrical Method) 
ในการประมาณการประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการ สามารถคํานวณไดดังสมการที่ (6) 

   Pn =P0 (1+r)n           (6) 

โดย Pn หมายถึง ประชากรในปที่ตองการทราบ, P0 หมายถึง ประชากรในปที่เริ่มตน, r หมายถึง สัดสวนของประชากร
เพิ่มตอป และ n หมายถึง ชวงระยะเวลาจาก P0 - Pn 

5.2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  

ประมาณการประโยชนของโครงการ ประกอบดวย 

1. รายไดจากการจําหนายน้ําประปา ประมาณการจากปริมาณนํ้าจําหนายและราคาคานํ้าจําหนายของผูใชน้ําแตละ
ประเภท โดยราคาคาน้ําจําหนายแตละประเภทไดจากขอมูลคาน้ําจําหนายป 2562 โดยกําหนดใหราคาคาน้ําประเภทที่ 1 
ที่อยูอาศัย 14.98 บาทตอลูกบาศกเมตร ประเภทที่ 2 ธุรกิจขนาดเล็กและราชการ 22.37 บาทตอลูกบาศกเมตร และประเภท  
ที่ 3 รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญและอุตสาหกรรม 28.19 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยราคาคานํ้าจะปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 3.0 
ทุกๆ 3 ป  

2. รายไดคาติดตั้งสุทธิ เปนรายไดที่ไดรับจากผูใชน้ํารายใหมในการติดตั้งประปา ประมาณการจากขอมูลรายได
คาติดตั้งสุทธิเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง (2558 - 2562) ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม ซึ่งมีคาเทากับ 1,664 บาท/ราย 

3. รายไดคาบริการ โดยจะเรียกเก็บจากผูใชน้ําทุกประเภทเปนรายเดือน ประมาณการจากขอมูลรายไดคาบริการ
เฉลี่ย 5 ปยอนหลัง (2558 - 2562) ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม ซึ่งมีคาเทากับ 34.17 บาท/ราย/เดือน 

ประมาณการตนทุนของโครงการ ประกอบดวย 

1. ตนทุนคากอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาสาขาเชียงใหมซึ่งไดมาจากการประมาณการจากผูเช่ียวชาญของ
การประปาสวนภูมิภาค โดยราคาตอหนวยจะใชขอมูลพื้นฐานราคากลางตามแบบมาตรฐานฝายวิศวกรรม 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาวัสดุการผลิตและคาไฟฟา คาใชจายซอมบํารุง
คาใชสอย คาใชจายปนสวน โดยจะประมาณจากสถิติคาใชจายในการดําเนินงาน สวนคาบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียประมาณ
การจากผูเชี่ยวชาญของการประปาสวนภูมิภาค และคาเชาท่ีดินอางอิงจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ 

โดยในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินจะทําการคิดตนทุนและผลตอบแทน 2 กรณี คือกรณีที่ไมมีโครงการ 
และกรณีที่มีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม หลังจากน้ันจะพิจารณา
เฉพาะตนทุนและผลตอบแทนสวนเพ่ิมเทานั้น และใชเครื่องมือ เชน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เพื่อหาความคุมคาของโครงการ และใชเครื่องมือ Switching Value 
Test of Benefit (SVTb) และ Switching Value Test of Cost (SVTc) ทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 
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มีขอสมมติในการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยในครั้งน้ีกําหนดระยะเวลาในการประเมินโครงการ 25 ป ตั้งแตป 2564 – 2588 โดยกําหนดอายุจากทอ
และเครื่องจักรกล  

2. กําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ของโครงการรอยละ 7.95 (คูมือการจัดทําแผนงานโครงการและการ
วิเคราะหการเงินและเศรษฐศาสตรของโครงการ การประปาสวนภูมิภาค) 

3. กําหนดอตัราเงินเฟอรอยละ 0.3 (นโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย)

4. ในการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาใชระยะเวลาดําเนินการกอสราง 3 ป โดยสัดสวนเงินลงทุนในปที่ 1
ปท่ี 2 และปท่ี 3 เปนรอยละ 20 รอยละ 40 และรอยละ 40 ตามลําดับ 

5. การมีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา จําเปนตองมีแผนบริหารจัดการน้ําสูญเสียควบคูไปดวยโดยมี
คาใชจายปละ 90 ลานบาทเปนระยะเวลา 5 ป (2564 - 2568) เพื่อใหอัตรานํ้าสูญเสียเทากับรอยละ 25 ของปริมาณนํ้าผลิต 

6. ดานตนทุนของโครงการกําหนดใหมีคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบผลิตและจายนํ้าทุกๆ 10 ป คิดเปนรอยละ
10 ของเงินลงทุนโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย 

7. คาเชาที่เปนคาเชาที่จากที่ราชพัสดุ โดยคิดอัตราคาเชาที่ดินรอยละ 80 ของคาเชาตามลักษณะประเภทผูเชา

8. การคดิปริมาณนํ้าจําหนายแตละประเภทจะใชอัตราการใชน้ําตอครัวเรือน สําหรับผูใชน้ําประเภทท่ี 1 ที่อยูอาศัย
เทากับ 0.53 ลูกบาศกเมตรตอรายตอวัน ผูใชน้ําประเภทท่ี 2 ราชการ, ธุรกิจขนาดเล็กเทากับ 1.31 ลูกบาศกเมตรตอรายตอวัน 
และผูใชน้ําประเภทที่ 3 รัฐวิสาหกิจธุรกิจขนาดใหญและอุตสาหกรรมเทากับ 3.00 ลูกบาศกเมตรตอรายตอวัน โดยประมาณการ
จากคาเฉลี่ย 5 ป (2558 - 2562) ของอัตราการใชน้ําผูใชน้ําแตละประเภท 

6. ผลการวิจัย

จากการมีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม ที่ทําการปรับปรุง
ขยายตั้งแตระบบน้ําดิบ ระบบผลิตและระบบจายนั้น สามารถทําใหมีกําลังการผลิตที่ใชงานเพิ่มขึ้นจาก 6,300 ลูกบาศกเมตร
ตอช่ัวโมงเปน 13,650 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และสามารถเพิ่มผูใชน้ําเฉลี่ย 6,325 รายตอป 

สําหรับการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินจะพิจารณาจากตนทุนและผลประโยชนสวนเพิ่มจากการมีโครงการ
กอสรางปรับปรุงขยาย ดังนี้ 

 6.1 ประมาณการประโยชนของโครงการ ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายนํ้า รายไดคาติดตั้งสุทธิ และรายได
คาบริการ ดังน้ันประมาณการดานผลประโยชนตลอดอายุโครงการเทากับ 12,272.8 ลานบาท (ตารางที่ 1) 

6.2 ประมาณการตนทุนของโครงการ ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุนกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
3,072.8 ลานบาท และคาใชจายในการบํารุงรักษาระบบผลติและจายนํ้า 614.6 ลานบาท รวมเปนวงเงินในการลงทุน 3,687.4 
ลานบาท นอกจากนั้นยังมีคาบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียจํานวน 450.0 ลานบาท และคาใชจายในการดําเนินงาน
ที่ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาวัสดุการผลิตและคาไฟฟา คาใชจายซอมบํารุง คาใชจายปนสวน คาใชสอยและคาเชาที่ 
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,961.3 ลานบาท ดังน้ันประมาณการดานตนทุนตลอดอายุโครงการเทากับ 6,098.7 ลานบาท (ตารางที่ 1) 
และเน่ืองจากโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมเปนโครงการที่ทําการ
ปรับปรุงขยายจากโครงการท่ีมีอยูดังน้ันจึงมีสินทรัพยเดิมของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมเชน ที่ดิน โรงสูบน้ํา โรงจาย 
สารเคมี สํานักงาน บานพัก เปนตน เปนจํานวน 2,584.8 ลานบาท 
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ตารางที่ 1  สวนเพ่ิมดานผลประโยชนและตนทุนจากการมีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา 
   หนวย : ลานบาท 

ป 

ดานผลประโยชน ดานตนทุน 

รายไดจาก
จําหนายนํ้า 

รายไดคา
ติดตั้งสุทธ ิ

รายได
คาบริการ รวม 

ตนทุน
กอสราง
ปรับปรุง
ขยาย 

คาบริหาร
จัดการลด
น้ําสูญเสีย 

คาใชจาย
ในการ

ดําเนินงาน 
รวม 

2564  26.5  9.0  2.3  37.8  614.6 90.0  2.7   707.3 
2565  53.1  9.0  4.5  66.6  1,229.1 90.0  4.1   1,323.3 
2566  79.6  9.0  6.8  95.4  1,229.1 90.0  5.6   1,324.8 
2567  113.4  10.4  9.4  133.2 0 90.0  11.6  101.6 
2568  144.8  10.4  12.0  167.2 0 90.0  14.0  104.0 
2569  176.3  10.4  14.5  201.2 0 0  21.4  21.4 
2570  213.9  10.4  17.1  241.5 0 0  28.8  28.8 
2571  246.3  10.4  19.7  276.4 0 0  36.3  36.3 
2572  278.7  10.4  22.3  311.4 0 0  43.8  43.8 
2573  320.4  10.4  24.9  355.7 0 0  51.5  51.5 
2574  353.7  10.4  27.5  391.6 0 0  59.1  59.1 
2575  387.1  10.4  30.1  427.6 0 0  66.9  66.9 
2576  433.0  10.4  32.7  476.1  307.3 0  74.8  382.0 
2577  467.4  10.4  35.3  513.1 0 0  82.6  82.6 
2578  501.7  10.4  37.9  550.0 0 0  90.6  90.6 
2579  552.1  10.4  40.5  603.0 0 0  98.8  98.8 
2580  587.5  10.4  43.1  641.0 0 0  106.9  106.9 
2581  622.9  10.4  45.7  679.0 0 0  115.2  115.2 
2582  678.0  10.4  48.3  736.7 0 0  123.6  123.6 
2583  714.4  10.4  50.9  775.7 0 0  132.0  132.0 
2584  750.9  10.4  53.4  814.7 0 0  140.6  140.6 
2585  810.9  10.4  56.0  877.4 0 0  149.3  149.3 
2586  848.5  10.4  58.6  917.5  307.3 0  158.1  465.4 
2587  886.0  10.4  61.2  957.6 0 0  167.0  167.0 
2588  951.2  10.4  63.8  1,025.4 0 0  176.1  176.1 
รวม  11,198.4   255.9   818.5  12,272.8   3,687.4 450.0  1,961.3  6,098.7 
ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย  

ดังน้ันผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางเงินภายใตอัตราคิดลดที่รอยละ 7.95 พบวา การวิเคราะหมูลคาปจจุบันของ
ตนทุน (Present Value of Cost: PVC) มีคาเทากับ 6,254.4 ลานบาท ขณะที่มูลคาปจจุบันของผลประโยชน (Present Value of 
Benefit: PVB) มีคาเทากับ 3,638.7 ลานบาท ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เทากับ -2,615.7 ลานบาท 
ผลท่ีไดคือมูลคาปจจุบันสุทธิติดลบถือวาเปนโครงการที่ไมมีความคุมคาในการลงทุน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit 
Cost Ratio : BCR) เทากับ 0.58 ซึ่งนอยกวา 1 ถือวาไมคุมคาสําหรับการลงทุนเชนกัน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR) เทากับ 3.07 ซึ่งนอยกวาอัตราคิดลดของโครงการ จึงสรุปไดวาโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย
ระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม เปนโครงการที่ไมคุมคาทางการเงิน  
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การวิเคราะหความออนไหวของโครงการมีคา Switching Value Test of Benefit (SVTb) อยูที่รอยละ -71.9 จึงอธิบาย
ไดวา ถารายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 71.9 โครงการจะมีความคุมคาในการลงทุน โดยการเพ่ิมรายไดอาจจะทําไดโดยการเพ่ิมราคาคาน้ํา
แตละประเภท โดยราคาคาน้ําประเภทท่ี 1 เทากับ 30.32 บาทตอลูกบาศกเมตร ประเภทที่ 2 เทากับ 45.28 บาทตอลูกบาศกเมตร 
และประเภทท่ี 3 เทากับ 57.06 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยราคาคาน้ําจะปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 ทุกๆ 3 ป แตการปรับคาน้ํา
เปนไปไดยากเน่ืองจากเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจและทางรัฐบาลไดกํากับดูแลเร่ืองราคาคาน้ํา และขณะที่ Switching Value Test 
of Cost (SVTc) อยูที่รอยละ -41.8 จึงอธิบายไดวา ถาตนทุนลดลงรอยละ 41.8 โครงการจะมีความคุมคาในการลงทุน ดังนั้น
ถึงแมวาโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมจะไมคุมคาในการลงทุน แต
เนื่องจากโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาเปนโครงการสาธารณูปโภคดังนั้นรัฐบาลควรใหการสนับสนุนวงเงินลงทุน
กอสรางโดยปกติแลวทางรัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนรอยละ 75 ของเงินลงทุนกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาและใชเงินรายได
ของการประปาสวนภูมิภาครอยละ 25 พบวาการวิเคราะหมูลคาปจจุบันของตนทุน (PVC) มีคาเทากับ 4,303.5 ลานบาท ทําให
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -664.8 ลานบาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.85 และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ (IRR) เทากับ 6.35 ซึ่งนอยกวาอัตราคิดลดของโครงการ (ตารางที่ 2)  อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งสองทางเลือกจะไม
คุมคาตอการลงทุน แตเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี และรองรับนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหทุกหมูบานมีน้ําสะอาดได
ใช จึงควรที่จะมีโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 

ตารางที่ 2 วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  
ทางเลือกการลงทุน PVB PVC NPV BCR IRR SVTb SVTc 

กปภ.ลงทุน 100% 3,638.7 6,254.4 -2,615.7 0.58 3.07% -71.9 -41.8 
กปภ.ลงทุน 25% และ
รัฐบาลลงทุน 75% 

3,638.7 4,303.5 -664.8 0.85 6.35% -18.3 -15.5 

ที่มา: จากการคํานวณของผูวิจัย 

7. สรปุผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ผลสรุปจากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา
ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” นั้น การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของโครงการ โดยใช
อัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 7.95 พบวามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -2,615.7 ลานบาท อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.58 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 3.07 ซึ่งนอยกวาอัตรา
คิดลดของโครงการ แสดงวาโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมไมมีความ
คุมคาในการลงทุน สอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย วิเศษธาร (2538) ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการ
ปรับปรุงขยายการผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค ที่การประปาออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวั ดสมุทรสาคร 
โดยมี NPV เปนลบ BCR นอยกวา 1 และ IRR นอยกวาอัตราคิดลด นอกจากน้ันยังสอดคลองกับการศึกษาของธรรมนูญ 
ธรรมะ (2555) และ นก ลาภเงิน (2556) ที่ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ซึ่งมี NPV 
ติดลบ และ BCR นอยกวา 1 เชนกัน อยางไรก็ตามถึงแมวาโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบไมคุมคาตอการลงทุน แตถือ
เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่บริการใหแกประชาชนเพ่ือประโยชนดานสุขอนามัยและความอยูดีกินดีของประชาชน ดังนั้น
รัฐบาลควรใหการสนับสนุนและสงเสริมโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที่ 

8. ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม พบวามูลคา
ปจจุบันสุทธติิดลบ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการนอยวาอัตราคิดลด แสดงวา
โครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหมไมมีความคุมคาตอการลงทุน แตสามารถลด
ตนทุนจากคาใชจายในการดําเนินงาน เชน การลดคาใชจายบุคลากร โดยทําการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีมีอยูในสาขาใหเต็มกําลังประสิทธิภาพ การลดและควบคุมน้ําสูญเสีย ซึ่งเปนนํ้าในระบบจายน้ําประปาท่ีตองสูญเสียไป 
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โดยการทํางานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบทอสงจายน้ําอยูเสมอ เพื่อลดการแตกหรือรั่วของทอสงจายน้ํา ซึ่งเปนการลดตนทุนใน   
การผลิต-จายนํ้าและเพ่ิมรายไดจากการนําน้ําสูญเสียที่ลดลงไดมาจําหนาย ทําใหชะลอการลงทุนดานระบบผลิต และประหยัดน้ํา
และสารเคมี เพื่อใหโครงการกอสรางปรับปรุงขยายมีตนทุนจากการดําเนินงานลดลงและรายไดเพิ่มขึ้น   

9. กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาและจัดทําบทความฉบับนี้ไดลุลวงดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก ผศ.ดร.ชยันต พิภพลาภอนันต 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนํา และขอเสนอแนะที่มีประโยชนใหบทความน้ีมีความ
ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณพี่ ๆ การประปาสวนภูมิภาคที่ไดใหขอมูลและคําปรึกษาท่ีมีประโยชนตองานวิจัย     
ในคร้ังนี้  
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ระบบตรวจสอบยอนกลับในการซื้อผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code 
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสรางระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code 

กรณีศึกษารานภาคินผักสด ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแกรานภาคินผักสด 
ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแกเทคโนโลยีคิวอารโคด แบบประเมินผลการใชงานของ
ระบบตรวจสอบยอนกลับการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code กรณีศึกษารานภาคินผักสด ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบวา 
การสรางระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code กรณีศึกษารานภาคินผกัสด ตลาดปฐม

มงคล จังหวัดนครปฐม พบวาเทคโนโลยีคิวอารโคดชวยใหทางรานภาคินผักสดมีความสะดวกมากข้ึน สามารถใชงานไดสะดวก  ผล
การประเมินการออกแบบเทคโนโลยีคิวอารโคดในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ((((((( =3.54)   

คําสําคัญ :  ระบบตรวจสอบยอนกลับ , เทคโนโลยี QR code , ผักสด , รานภาคินผักสด 
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Abstract 

The purpose of this project was to develop a traceability system for buying fresh vegetables 

using QR code technology of Pakin Pak Shop, Pathom Mongkhon Market, Nakhon Pathom Province The 

tools used in this study. QR code technology test and satisfaction of customers with QR code technology. 

The results of this research are develop a traceability system for buying fresh vegetables using 

QR code technology of Pakin Pak Shop, Pathom Mongkhon Market, Nakhon Pathom Province. QR code 

technology  And provide users with a more convenient service results of design and assessment QR code 

Technology by content were hight level ((((((((((((((( =4.30)   

Keyword: Traceability system , technology QR Code , fresh vegetables , Pakin Fresh Vegetable 

1. บทนํา
ผักนับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทย อีกประเภทหน่ึงที่นําเงินตราเขาประเทศปละหลายพันลานบาท 

ทั้งในรูปของผักสดหรือผักแชแข็ง ซ่ึงสรางรายไดใหกับผูปลูกและผูสงออกของไทยไดเปนอยางดี ดวยสภาพ ดิน ฟา อากาศของ
ประเทศทําใหประเทศไทยเปนแหลงเพาะปลูกผักไดหลากหลายชนิดและเปนที่นิยมในหลายประเทศและตางประเทศไดแก 
ญี่ปุน สหภาพยุโรป จีนและประเทศอ่ืนๆ ดังน้ันการเพราะปลูกไมไดมีจุดมุงหมายแคบริโภคในประเทศยังเดียว แตยังมี
จุดมุงหมายสงออกไปยังตางประเทศ 

ขอมูลยุทธศาสตรของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2560 ไดกําหนดไวคือเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุงเนนการให
ความสําคัญกับมิติการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย  การยกระดับมาตรฐานของการผลิต  การตลาด การสงออก สินคาทัง
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไดผลผลิตคุมคากับการลงทุนและ
กระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอผูผลิตผูบริโภค ผูประกอบการ ใหมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และไมทําใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม ผลผลิตมีเพียงพอตอการดํารงชีวิตและความม่ันคงทางอาหาร  จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหน่ึงที่มีพื้นที่
มีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวนทั้งสิ้น 798,093 ไร คิดเปนรอยละ 58.89 ของพ้ืนที่ ทั้งจังหวัด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพ
สําคัญ ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวนผลไมและพืชผัก (สํานักงานจังหวัด นครปฐม, 2559) ซ่ึงการปลูกผักและผลไมมีทํา
เกษตรแบบปลอดสารพิษ ประกอบกับการไดรับการสงเสริมจากหนวยงาน ภาครัฐ ดวยการรณรงคในรูปแบบตาง ๆ สงเสริม
การผลิต โดยสรางทักษะ และคานิยมใหกับเกษตรกร เพื่อตองการใหเกษตรกรปลูกผักผลไมปลอดสารพิษมากขึ้น ในการปลูก
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พืชผักผลไมที่เปนมิตรตอสุขภาพของเกษตรกร และลดการทําลายส่ิงแวดลอม ลดตนทุนในการเพาะปลูกที่ตํ่ากวาการใช
สารเคมีลดลง ทั้งน้ีเพื่อเปนการเพิ่มรายไดและเปนการสรางโอกาสทางการตลาดใหกับสินคาเกษตร ในขณะเดียวกันผักและ
ผลไมปลอดสารพิษ การทําการตลาดยังมีนอยแตความตองการมีมากขึ้น เพราะผูบริโภคปจจุบันหันมาใสใจรักษาสุขภาพกัน
มากขึ้น 

ที่ตลาดปฐมมงคลเปนตลาดกลางในการรับซ้ือสินคาทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม ตลาดปฐมมงคลน้ัน
เหมาะสมตอการเปนจุดรวบรวมสินคาเกษตรในภาคกลางตอนลาง รวมถึงการคมนาคมขนสงที่สะดวก  และจากการสํารวจไม
พบวาตลาดบริเวณตลาดใกลเคียงเหมาะสมไปกวาตลาดปฐมมงคล ดังน้ันจึงสรุปวาตลาดปฐมมงคลเหาะสมตอการเปนจุด
รวบรวมสินคาทางการเกษตรในภาคกลางตอนลาง (ชัยวัฒน จุยเจริญ :บทคัดยอ 2552)  จากประเด็นดังกลาวทางคณะ
ผูพัฒนาจึงมีความสนใจที่ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับใหกับสินคาเกษตรท่ีขาย ณ ตลาดปฐมมงคล จังหวัด
นครปฐม เพื่อเปนการสงเสริมทางการตลาดใหเปนที่รูจักในพื้นที่ๆ รวมทั้งผูบริโภคยังสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาที่เลือกซ้ือ
ในตลาดได  

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อสรางระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code กรณีศึกษารานภาคินผักสด ตลาดปฐม

มงคล จังหวัดนครปฐม 

3. ขอบเขตของการศึกษา
การพัฒนาในครั้งน้ีจะดําเนินการแสดงในเว็บหรือฐานขอมูลของเราโดยผาน QR code สแกนของเราและสามารถ

ตรวจสอบขอมูลน้ีได 
1.  ในสวนของฐานขอมูลผูดูแลระบบสามารถเพ่ิมลบ แกไข ขอมูลรายละเอียดได
 2.สวนของ QR code 

2.1 นําเสนอขอมูลผักสดของรานภาคินผักสด ตลาดปฐมมงคล 

2.1.1 ขอมูลผักภายในราน 
2.1.2 เสนทาง 
2.1.3 รูปภาพสินคา 

2.2 การคนหาขอมูล 

2.2.1 ใชแอพที่สามารถใชสแกน QR code ได 
 3.ฮารดแวรและซอฟแวรที่ใชดําเนินการ 

3.1 ฮารดแวร 
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชพัฒนา QR code 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรตองมีหนวยประมวลผล รุน lntel core i 3 ขึ้นไป 

ข. ระบบปฏิบัติการ Android เวอรชั่น 4.0 ขึน้ไป 

3.1.2 โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต 

ก. ระบบปฏิบัติการ Android เวอรชั่น 4.0 ขึ้นไป 

3.2 ซอฟแวร 
 3.2.1 ซอฟแวรที่ใชพัฒนา 

ข. Adobe Photshop cc ใชในการตกแตงรูปภาพ 
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ค. Adobe Dreamweaver 

ง. Microsoft Excel ใชเขียน QR code 

3. เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code  รานภาคินผักสด            

จ.นครปฐม คณะผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวของกับระบบการตรวจสอบยอนกลับ เทคโนโลยี
รหัสคิวอาร จากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัยตาง ๆ สามารถสรุปได ดังน้ี 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบตรวจสอบยอนกลับ 

ระบบตรวจสอบยอนกลับกําหนดโดยองคกร GS1 (The Global GS1 Traceability Standard) และ ไดรับความ
สนใจมากข้ึนเน่ืองมาจากความใสใจสุขภาพอนามัยของผูบริโภคที่มีความตองการรูความเปนมาของสินคาที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือ 
(เฉลิมชนม ไวศยดํารง, 2549 : 1) อีกทั้งยังเปนระบบท่ีผูประกอบการน ามาใช ประโยชนเม่ือพบปญหาสินคาเกิดความ
บกพรองจะสามารถเรียกคืนสินคาไดอยางรวดเร็ว และสามารถ ตรวจสอบวาเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการหรือขั้นตอนไหน
ของการผลิตสินคา ทั้งน้ีในประเทศไทยไดเริ่มใช  งานและใหความสําคัญกับระบบติดตามและตรวจสอบยอนกลับ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองมาจากเม่ือ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ประเทศไทยไดเริ่มบังคับใชพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2511 โดยมุงหมายเพ่ือใหผูบริโภคไดรับการชดเชยคาเสียหายกรณีที่
ไมเปนธรรม และทําใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอสินคาของตนเองเพ่ิมมากขึ้น (กองบรรณาธิการอุตสาหกรรมสาร , 

2552 : 32) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคิวอารโคด 

เทคโนโลยี QR Code (Quick Response) คิวอารโคดหรือเรียกวาบารโคด 2 มิติ รหัสชนิดหน่ึงซ่ึงสามารถเก็บ
ขอมูลสินคา เชน ชื่อ ราคาสินคา เบอร โทรศัพทติดตอ และชื่อเว็บไซต เปนการพัฒนามาจากบารโคด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ 
ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของโต โยตา ประเทศญี่ปุน คิดคนข้ึนในป ค.ศ. 1994 และไดจดทะเบียนลิขสิทธ์ิชื่อ "QR Code" แลวทั้ง
ในญี่ปุนและท่ัวโลก ผูคิดคนที่พัฒนาคิวอารโคดมุงเนนใหสามารถถูกอานไดอยางรวดเร็ว โดยการอานคิวอารโคด นิยมใชกับ 

โทรศัพทมือถือรุนที่มีกลองถายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวรเพิ่มเติมไดวิธีใชงานคิวอารโคดตองใชงานผาน โทรศัพทมือถือ
ที่มีสัญลักษณคิวอารโคดอยูภายในตัวเครื่อง เพียงน ากลองที่อยูบนมือถือแสกนบนคิวอารโคด รอ สักครูเครื่องจะอานคิวอาร
โคดสีด าออกมาเปนตัวหนังสือที่มีขอมูลมากมาย (ดวงกมล นาคะวัจนะ, 2554) 

ระบบเก็บขอมูลออนไลน  
ปจจุบันการใหบริการจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต หรือ กลุมของโครงสรางพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัว 

ไดอยางมาก ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรม ประยุกตตางๆ ของผูใช และเก็บคาบริการตามการใชงาน ผูใช
สามารถฝากไฟลและดึงไฟลมาใชงานไดอยางสะดวก โดยการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง และมีปจจัยสนับสนุนคือ การเติบโต
ของโทรศัพทมือถือทําใหสามารถเขาถึงขอมูล อัพเดต และแชรขอมูลไดรวมถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ปจจุบันมีผูใหบริการ
จัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต เชน iCloud จาก Apple และ Dropbox จาก Dropbox, Inc. เปนตน  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
จักรกฤษณ หม่ันวิชา และคณะ (2559) การนําเทคโนโลยี QR Code มาประยุกตใชงานกับการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยี QR Code กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง
หาดใหญ 2) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ โดยออกแบบใหสามารถใชงานผาน  โปรแกรม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยการอานขอมูลจากคิวอารโคด โดยผูเขาเยี่ยมชมสามารถไดรับความรู  และขอมูลตาง ๆ ของ
พิพิธภัณฑผาน QR Code ตามความตองการและความสนใจของตนเองไดอยาง ทั่วถึง และยังชวยสงเสริมใหมีการเขาชม
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พิพิธภัณฑมากขึ้น ผลการประเมินจากผูใช จํานวน 100 คน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจดานความสะดวกและใชงานงาย
อยูในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจ ดานความครบถวนของขอมูลในระดับดี 

ขวัญจุฑา คําบรรลือ  วิวัฒน มีสุวรรณ  และพิชญาภา ยวงสรอย (2560) การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ1) เพื่อศึกษา
สภาพ และความตองการการใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 2) เพื่อออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอารโคด 3) เพื่อศึกษาผลการ
ใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยีคิวอารโคด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
ผูใชบริการศูนยรวบรวมสายพันธุกลวย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เทคโนโลยี          
คิวอารโคด แบบประเมินเทคโนโลยีคิวอารโคด แบบทดสอบความรูของผูใชบริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาสภาพและความตองการของศูนยรวบรวมสายพันธุกลวย เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดกําแพงเพชร เปนสวนก่ึงธรรมชาติ สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .054) การศึกษาความ       
พึงพอใจของผูใชเทคโนโลยีคิวอารโคด มีความพึงพอใจในดานการออกแบบอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเน้ือหาอยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ดานการน าเสนออยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.47) 

Suwanthada, et al. (2013) ไดทําการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน สามารถลดและแกไขปญหาในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม
เพื่อสําเร็จการศึกษาที่ เกิดขึ้นไดจริง และชวยใหการบันทึกการเขารวมของนักศึกษามีความถูกตอง ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได เม่ือสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของคณะกรรมการนักศึกษาที่มีตอการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึก
ขอมูลการเขารวมกิจกรรม เพื่อสําเร็จการศึกษา พบวาอยูในระดับดี อีกทั้งมีขอเสนอแนะวาควรนําคิวอารโคดไปผนวกกับบัตร
ประจําตัวนักศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของสามารถสรุปไดวากระบวนตรวจสอบยอนกลับเปนระบบที่ชวยเพิ่ม ความนาเชื่อถือ
ใหกับสินคา สินคามีความปลอดภัย และนาเช่ือถือตอผูบริโภค เพราะผูบริโภคจะสามารถทราบขอมูลของสินคา ที่เลือกซ้ือได 
อีกทั้งยังเปนระบบที่ชวยใหผูผลิตสามารถตรวจสอบขอบกพรองของสินคาที่เกิดขึ้น หรือแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  เปนการ
สรางโอกาสทางการตลาดใหกับผูประกอบการไดอีกชองทางหน่ึง   

4. วิธีดําเนินการศึกษา

ระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code รานภาคินผักสด จ.นครปฐม ผูจัดทํามี
วิธีดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะหระบบงานเดิม
ระบบการทํางานเดิมของทางรานภาคินผักสด จ.นครปฐม ไมมีการอธิบายรายละเอียดของสินคาชนิดตาง ๆ การ

ซ้ือสินคาแตละชนิดจะใหทางเจาของรานใหขอมูลเพียงผูเดียว และจากการสัมภาษณปญหาและความตองการคื อ ทางราน
อยากใหเทคโนโลยีมาชวยในการอํานวยความสะดวกของการใหขอมูลผักตาง ๆ  

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ
- ผูใช หมายถึง ลูกคา หรือบุคคลทั่วไปท่ีมาเลือกชม ซ้ือสินคาของรานภาคินผักสด จ.นครปฐม 

 - ผูดูแลระบบ หมายถึง เจาของรานภาคิดผักสด 

* Log in ผูดูแลระบบ ตองล็อกอินเขาสูเว็บไซตกอน
* จัดการเทมเพลต ผูดูแลระบบ สามารถเขาจัดการเทมเพลตของเว็บไซตได
* กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงผูดูแลระบบ สามารถก าหนดการสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลในเว็บไซตได
* จัดการเว็บไซตผูดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลในเว็บไซต
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* จัดการ QR Code ผูดูแลระบบ สามารถสราง และจัดการ QR Code

* สแกน QR Code ผูใชและผูดูแลระบบ สามารถสแกน QR Code ได บนอุปกรณSmart Phone และ
Tablet  

* ดูขอมูลเว็บไซตผูใชและผูดูแลระบบ สามารถดูขอมูลเว็บไซตได บนอุปกรณ Smart Phone และ Tablet

3. การออกแบบเว็บไซตรานภาคินผักสด จ.นครปฐม
3.1 ศึกษาและคนควาขอมูลที่เก่ียวของในการทําเว็บไซต ในสวนของรานภาคินผักสด จ.นครปฐม ขอมูลในสวน

ระบบการทํางานของ QR Code  

3.2  วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมไว วิเคราะหลักษณะความตองการในออกแบบเว็บไซต 
3.3 ออกแบบและจัดทําเว็บไซต ใหมีความนาสนใจ  
3.4 ทดสอบการทํางาน โดยการทดลองอาน QR Code ดวย Application Line  

3.5 นําเว็บไซตไปใชงานจริงในรานภาคิดผักสด จ.นครปฐม  
3.6 จัดทําคูมือการใชงาน  

5. ผลการศึกษา
หลังจากทําการพัฒนา และสรางฐานขอมูล จึงเริ่มเขาสูการทดสอบระบบโดยเริ่มทําการสแกน QR Code ที่หนาราน 

และทําการเปดเว็บไซตโดยอัตโนมัติดังภาพ ซ่ึงในสวนของหนาแรกระบบจะแสดงขอมูลและใหลูกคาสามารถเลือกรับชมภาพได  

ภาพท่ี 1 การสแกน QR Code และการแสดงขอมูลเว็บไซตของทางรานภาคินผักสด จ.นครปฐม 

ภาพท่ี 2  ฉลากสําหรับแปะสินคาผักแตละชนิดของทางราน 
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 6. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code รานภาคินผักสด จ.นครปฐม พบวา 
ผลการศึกษาตามความตองการของรานภาคินผักสด จ.นครปฐม ดวยเทคโนโลยีคิวอารโคดชวยใหลูกคาที่มาใชบริการของทาง
รานมีความสะดวกข้ึน ปายสแกนชัดเจนสามารถสแกนไดงาย ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยีคิวอารโคด         
มีความพึงพอใจในดานการออกแบบอยูในระดับมาก ( =4.35) ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก ( =4.32) ดานการนําเสนออยูใน
ระดับมาก ( =4.22)  และในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =4.30) 

 

7. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่คนพบสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. เพื่อสรางระบบตรวจสอบยอนกลับในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code กรณีศึกษารานภาคินผักสด ตลาด
ปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม พบวาผูประกอบการรานภาคินผักสด จ.นครปฐม มีความตองการใชงานระบบตรวจสอบยอนกลับ
ในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code เพื่อแสดงขอมูลผัก โดยตองการใหระบบจัดเก็บขอมูลสินคาผักประเภทตาง ๆ แสดง
รายละเอียดสินคาผัก สามารถเพิ่ม ลบ ขอมูล และพิมพรหัสคิวอารโคด ตลอดจนตองเปนสารสนเทศท่ีใชงานไดงายแสดง
ขอมูลไดถูกตอง ครบถวน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการและผูบริโภค ซ่ึงสอดคลองกับจักรกฤษณ        
หม่ันวิชา และคณะ (2559) การนําเทคโนโลยี QR Code มาประยุกตใชงานกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ    
โดยออกแบบใหสามารถใชงานผาน โปรแกรมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ดวยการอานขอมูลจากคิวอารโคด โดยผูเขาเยี่ยมชม
สามารถไดรับความรู และขอมูลตาง ๆ ของพิพิธภัณฑผาน QR Code ตามความตองการและความสนใจของตนเองไดอยาง 
ทั่วถึง และยังชวยสงเสริมใหมีการเขาชมพิพิธภัณฑมากขึ้น  
 2.  การศึกษาความพึงพอใจในการซ้ือผัดสดดวยเทคโนโลยี QR code รานภาคินผักสด จ.นครปฐม มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =4.30) โดยประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือดานการออกแบบ      
( = 4.35) น้ันแสดงใหเห็นวาจากการท่ีผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใชกับทางรานภาคินผักสด จ.นครปฐม น้ันเปนการ
อํานวยความสะดวกในการเลือกดูขอมูลสินคาผักในแตละประเภท งายตอการใชงาน และการเก็บขอมูลของทางราน การ
นําเสนอมีความนาสนใจทําใหมีความแตกตางจากรานคาอ่ืน ๆ ในบริเวณน้ันที่ยังไมมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชกัน ทําใหลูกคา
มีความตื่นเตน กระตุนยอดขายสินคาไดมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ Suwanthada, et al. (2013) ไดทําการประยุกตใช          
คิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา โดยนําเขาขอมูลผานระบบเก็บขอมูลออนไลน สามารถ
ลดและแกไขปญหาในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษาที่เกิดขึ้นไดจริง และชวยใหการบันทึกการเขา
รวมของนักศึกษามีความถูกตอง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได เม่ือสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
นักศึกษาที่มีตอการประยุกตใชคิวอารโคดในการบันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรม เพื่อสําเร็จการศึกษา พบวาอยูในระดับดี     
อีกทั้งมีขอเสนอแนะวาควรนําคิวอารโคดไปผนวกกับบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

8. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

ควรมีการนําเทคโนโลยีคิวอารโคด มาบูรณาการกับการเรียนรูอ่ืน ๆ ในจังหวัดใหผูใชบริการสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองไดอยางสะดวก สามารถรับรูถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงดวยตนเองตามความตองการของแตละบุคคล 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 เปนแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวเอารโคดเพื่อสงเสริมการตลาดใหกับสินคาเกษตรกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ

แอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแอปพลิเคชัน      
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่ใหขอมูลเก่ียวกับพุทธศาสนสถานที่สําคัญในจังหวัดนครปฐม วิธีการดําเนินงานผูวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด จากน้ันทําการเก็บรวบรวมขอมูลเสนทางทองเท่ียวไหวพระขอพร ตลอดจนพุทธ
ศาสนาสถานที่สําคัญและเปนที่นาสนใจในจังหวัดนครปฐมดวยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จํานวน
ทั้งส้ิน 15 วัด เม่ือไดขอมูลครบผูวิจัยจึงทําการออกแบบและสรางแอปพลิเคชัน และทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน 
หลังจากน้ันจึงนําแอพพลิเคชั้นไปทดลองใชจริงกับนักทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวที่เปนกลุมตัวอยางท่ีเลือกจํานวนทั้งสิ้น 

50 คน ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหว
พระขอพรในจังหวัดนครปฐมพบวานักทองเที่ยวที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =4.35)   

คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน , การทองเที่ยวเชิงพุทธ , จังหวัดนครปฐม
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Abstract 

The application of Buddhism Tourism in Nakhonpathom is to create the Android application for 

informing the important Buddhism destination in Nakhonpathom. The researcher collected all information 

which relate to this research. Purposive sampling was applied to this research. The total of temple were 

15. And then the research design and create application and test it. Finally, 50 tourists tested this

application. All the participants had high satisfaction level ( =4.35).    

Keywords Application , Buddhism Tourism ,  Nakhonpathom 

1. บทนํา
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับประเทศเปนอยางมากถือเปน

สิ่งสําคัญที่มีผลตอกลไกการพัฒนาประเทศไทย การสงเสริมการทองเที่ยวกอใหเกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังพื้นที่
ตาง ๆ  ซ่ึงนํามาสูการสรางอาชีพ การจางงาน   ทั้งในภาคการทองเที่ยวโดยตรง และการจางงาน  ในภาคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ตามมาเกิดการกระจายรายไดไปสูชุมชนและทองถ่ินมากข้ึน ซ่ึงในภาพรวมแลวจะนําไปสูการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการทองเที่ยวที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาน้ันถือเปนการทองเที่ยว
เพื่อการชม หรือสัมผัสสถาปตยกรรมดานศาสนา การทองเที่ยววัด ศาสนสถาน และสถานท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ปจจุบันน้ันการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้นมีนักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมเดินทางไป
วัดเพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการเดินทางเชิงพุทธศาสนาไดแพรหลายไปในนักทองเที่ยวทุก
กลุม ซ่ึงมักใชชวงเวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนใน
ทองถิ่นบางสวนไดเล็งเห็นผลประโยชนจึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เก่ียวของหรือเขามาใชพื้นที่ของวัดในการประกอบอาชีพ
ดังกลาวมากขึ้น 

รูปแบบการทองเท่ียวในปจจุบันจึงมีการนําเสนอแนวคิดใหกับนักทองเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจและใหตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายสงผลใหเกิดการทองเท่ียวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 
2554) โดยเฉพาะรูปแบบการทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนาท่ีนักทองเที่ยวจะไดรับประสบการณความสบายใจ และเรื่องที่สนใจ
เก่ียวกับการศึกษาพุทธศาสนานอกจากน้ันยังรวมถึงการเดินทางไปเพ่ือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิการนมัสการเกจิอาจารย และการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา (ธนกฤต สังขเฉย, 2550) นักทองเที่ยวไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแตครั้งโบราณ 
จึงปรากฎหลักฐานที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงรองรอยเหลาน้ีนักทองเที่ยวสามารถศึกษา และ
เที่ยวชมไดที่อุทยานประวัติศาสตรโบราณสถาน และวัดทางพุทธศาสนา วัดทางพุทธศาสนาที่ถือวาเปนวัดแหงแรกใน    
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ประเทศไทย คือ วัดพระปฐมเจดียตามนักประวัติศาสตรและนักวิชาการศึกษาไววาในสมัยของพระเจาอโศกมหาราชกษัตริย
อินเดีย ทรงเลื่อมใสศรัทธาตอหลักธรรม และทรงสงพระสมณทูตออกไปประกาศ และเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดนตาง ๆ 
และเมืองนครปฐมโบราณก็เปนเมืองแหงแรกเชนกันที่พระสมณทูตประกาศพระพุทธศาสนาและรวมกันกอสรางองคพระเจดีย
ที่แหงน้ีจากน้ันพระพุทธศาสนาก็เผยแผทั่วประเทศไทย และดินแดนสุวรรณภูมิม่ันคงจนถึงปจจุบัน (กรมศิลปากร, 2550) 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูในเขตปริมณฑล เปนประตูสูภาคตะวันตกและภาคใต จึงทําใหการคมนาคมขนสง
สะดวก นักทองเที่ยวสามารถเลือกเดินทางทองเที่ยวเปนระยะเวลาส้ัน ๆ ได รวมทั้งจังหวัดนครปฐมยังไดชื่อวาเปนดินแดน
แหงอาหารเพราะที่ตั้งของจังหวัดอยูในที่ราบลุมแมน้ําทาจีน หรือแมน้ํานครชัยศรีมีความอุดมสมบูรณทั้งอาหาร ผลไมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงในอดีตเคยเปนศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดี  (กรมศิลปากร, 2550) และยังคงมีความสําคัญเรื่อยมา
เน่ืองจากเปนเมืองที่มีองคพระปฐมเจดียที่พระมหากษัตริยทรงบูรณปฏิสังขรณ นอกจกองคพระปฐมเจดียที่เปนเครื่องแสดง
ความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนาแลว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2503) ทรงนิพนธถึงเมือง
นครปฐมวามีพุทธเจดียสมัยทวารวดีมากกวาแหงอ่ืน และ  สวนใหญพบในเขตวัดเปนจํานวนมาก อาทิเชน วัดพระประโทณ
เจดีย วัดธรรมศาลา วัดดอนยายหอม วัดพระงาม เปนตน อีกทั้งวัดในจังหวัดนครปฐมมีพระพุทธรูปที่สําคัญและศักดิ์สิทธ์ิจน
กลาวเปนตํานานพระพุทธรูปลอยน้ําน่ันคือหลวงพอวัดไรขิง และพระรวงโรจนฤทธ์ิฯ พระพุทธรูปคูบานคูเมือง นครปฐม สวน
พระอริยสงฆที่มีช่ือเสียงในดานนพุทธคุณท้ังที่มีชีวิตอยู และมรณภาพไปแลว 

การทองเที่ยวเชิงพุทธเปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากข้ึนในปจจุบัน มีนักทองเที่ยว จํานวนมากนิยมเดินทาง
ไปวัดเพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฯ ดังจะเห็นจากการ เดินทางเชิงพุทธศาสนาไดแพรหลายไปใน
นักทองเที่ยวทุกกลุม  ซ่ึงมักใชชวงเวลาวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรม 
และประชาชนในทองถิ่นบางสวนไดเล็งเห็นผลประโยชนจึงเริ่มมีการประกอบอาชีพที่เก่ียวของ  หรือเขามาใชพื้นที่ของวัดใน
การประกอบอาชีพดังกลาวมากข้ึน และจังหวัดนครปฐมก็มีพุทธศาสนสถานที่สําคัญไดแกวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร 
วัดไผลอม วัดไรขิง วัดพระประโทณเจดีย ฯลฯ  ซ่ึงมีประวัติความเปนมาอันทรงคาตอการเรียนรู และจากประเด็นดังกลาวทาง
คณะผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสรางแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเท่ียวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
ชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ตลอดจนเสนทางการทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และยังเปนการชวย
ประชาสัมพันธพุทธศาสนสถานในจังหวัดนครปฐม ทําใหเปนการสงเสริมการทองเที่ยวอีกชองทางหน่ึงอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหวพระ ขอพร ในจังหวัดนครปฐมบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 ความหมายของการทองเท่ียว 
องคการทองเที่ยวโลก  (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวดังน้ี 

“ Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places outside their usual 

environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.”  จ า ก
ความหมายน้ีสรุปไดวาการทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว (ไม
มากกวา 1 ปติดตอกัน) เดินทางดวยความสมัครใจเพื่อการพักผอนหยอนใจ ติดตอธุระและวัตถุประสงคใด ๆ ก็ไดแตไมใชเพื่อ
การประกอบอาชีพหรือหารายได          
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ไพฑูรย พงศะบุตร และวิลาสวงศ พงศะบุตร (2542) ไดใหความหมายของการทองเที่ยว (Tourism) หมายถึง การ
เดินทางไปเยือนสถานที่ตางถิ่นซ่ึงไมใชเปนที่พํานักอาศัยประจําของ    บุคคลน้ัน และเปนการไปเยือนชั่วคราวโดยไมใชเพื่อ
เปนการประกอบอาชีพหารายได 

จากความหมายของการทองเท่ียวขางตนสามารถสรุปไดวาการทองเที่ยวหมายถึงการเดินทางของมนุษยจากสถานท่ี
ใดสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หน่ึง หรือการเดินทางจากถิ่นอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจไป และ
เปนการเดินทางดวยเหตุผลของการทองเที่ยวมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได  

3.2  การทองเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 

Dallen J. Timothy และ Daniel H. Olsen (2006) กลาววาเปนการทองเที่ยวในพื้นที่ที่ เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ
เก่ียวของกับประวัติศาสตร และศาสนาวาเปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จุดเดนนของการทองเที่ยวประเภทน้ี
มักจะขึ้นอยูกับเรื่องราวหรือวาทกรรม ความเปนมาและประวัติศาสตรของสถานที่ทองเท่ียวน้ัน โดยเฉพาะการทําใหเกิด “สิ่งที่
เหลือเช่ือส่ิงที่ไมนาเปนไปไดหรือเปนไปไดยาก” ในปจจุบันการทองเที่ยวในแหลงโบราณคดี แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
เชน โบสถโบราณในคริสตศาสนา พุทธสถานในศาสนาพุทธซ่ึงเปนสถานที่ที่ประกอบดวยเรื่องราวหรือวาทกรรมที่มีมาเปน
เวลานานรวมถึงสถาปตยกรรมท่ีเปนสิ่งสนับสนุนความสมจริงใหกับวาทกรรม สถานที่ประเภทน้ีจึงเปนสถานท่ีที่ผูคนใหความ
สนใจมากยิ่งขึ้น  

การทองเที่ยวเชิงพุทธศาสนามาจากคําวา Bhuddhist Tourist ซ่ึงสามารถสรุป ความหมายของการทองเที่ยว     
เชิงพุทธศาสนาไดคือ (1) เปนการทองเที่ยวที่สงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี (2) เปนการทองเที่ยวท่ีเปนการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา และ (3) เปนการทองเท่ียว เพื่อเพิ่มพูนคุณประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และปนผลประโยชนตาง ๆ กลับสู
ชุมชนทองถิ่นใน แหลงชุมชนตาง ๆ ที่วัดตั้งอยูทําใหเกิดธุรกิจขางเคียง เชน รานคาขายของ ธุรกิจปลอยเตา ปลอยปลา 
ขายอาหารปลา ตลอดจนขายสินคาผลิตภัณฑพื้นเมืองในทองถ่ินเปนตน (ณัฐพงษ สีบุญเรือง และคณะ 2552) 

3.3 ความหมายของแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึงซอฟตแวรที่ใชเพื่อชวยการทํางานของผูใช (User) โดย Application 

จะตองมีสิ่งที่เรียกวาสวนติดตอกับผูใช (User Interface หรือ UI) เพื่อเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ แบงออกเปน 2 ประเภท
ดังน้ี 

3.3.1  แอปพลิเคชันระบบ เปนสวนซอฟตแวรระบบหรือระบบปฏิบัติการ (Operating system) ที่ทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของอุปกรณและรองรับการใชงานของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูภายในคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่ 

3.3.2  แอปพลิเคชันท่ีตอบสนองความตองการของกลุมผูใช เปนซอฟตแวรประยุกตหรือโปรแกรมประยุกต 
ที่ทํางานภายใตระบบปฏิบัติการมีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง เน่ืองจากผูใชมีความตองการใชแอปพลิเคชันที่แตกตางกันจํานวน
ของอุปกรณคอมพิวเตอรเคลื่อนที่มีหลากหลายชนิดขนาดหนาจอท่ีแตกตางจึงมีผูผลิตและพัฒนาแอปพลิเคชันใหม ๆ ขึ้นเปน
จํานวนมากเพื่อรองรับการใชงานในทุกดาน 

3.4  ประวัติความเปนมาของศาสนสถานท่ีมีอยูในแอปพลิเคชัน 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และคัดเลือกวัดทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด นครปฐม 
จํานวน 15 วัด และทําการลงพื้นที่เพื่อสอบถามขอมูลประวัติของวัด ดังมีรายละเอียดังดังน้ี 

วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช
วรมหาวิหาร มีชื่อที่ ชาวบานเรียกคือ “วัดใหญ” วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร มีความสําคัญทางประวัติศาสตรทาง
พระพุทธศาสนาถือเปนวัดแหงแรกที่พระธรรมทูตของพระเจาอโศกมหาราชไดนําพระพุทธศาสนาเขามาเผยแผยังเขตสุวรรณ
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ภูมิภายในมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สําคัญประดิษฐานโดยรอบ ไดแกองคพระปฐมเจดีย ที่สูงและใหญที่สุดในประเทศไทย 
พระรวงโรจนฤทธ์ิศรีอินทราทิตยธรรมโมภาสมหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร  

วัดพระประโทณเจดีย วรวิหาร พบวา เปนวัดเกาแกที่สรางในสมัยทวารวดีรวมสมัย กับวัดพระปฐมเจดีย 
ราชวรมหาวิหาร เหมาะแกการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะในสมัยทวารวดีอยางยิ่ง  บนยอดพระประโทณเจดียไดสรางบันได
เพื่อข้ึนไปสักการะพระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา สวนพระพุทธรูปที่เกาแกและศักดิ์สิทธ์ิคูกันมากับองคพระประโทณเจดีย     
มีพระนามวาหลวงพอโต  

วัดไผลอม สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 สันนิษฐานกันวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีความ
เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาไดเกณฑชาวมอญที่ไดอยูใตโพธิสมภารมาชวยกันบูรณะ วัดไผลอมมีกิจกรรมที่มีรากฐานจากความ
เชื่อเรื่องผี เชนการปลุกเสกกุมารทอง หรือความเช่ือทางไสยศาสตร อยางพิธีการลงนะหนาทอง เปนตน  

วัดไรขิงพระอาราหลวง จุดเดนที่สําคัญของวัดไรขิงมีจุดเดนคือวัดสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว ตั้งอยูริมแมน้ํานครชัยศรีหรือแมน้ําทาจีน ภายในวัดประดิษฐานหลวงพอวัดไรขิง พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ลุมแมน้ําทาจีน และเปนตํานานพระพุทธรูปลอยน้ําเชนเดียวกับหลวงพอโสธร       

วัดดอนขนากเปนวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแหงหน่ึงของ จ.นครปฐม ประชาชนทั่วไปทุกวัยนิยมมาบวช
ชีพราหมณ และทําบุญที่สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ไดแก วิหารโพธิสัตวเจาแม
กวนอิม หลวงพอส่ีทิศ รวมถึงแมตะเคียนที่มีนักเสี่ยงโชคแหเขาไปกันอยางลนหลาม  

วัดดอนยายหอมในอดีตชาวบานเรียกวาวัดโคกยายหอมปจจุบันสรางเปนโบราณสถานเรียกวาเนิน  ตํานาน
เลาสืบกันมาวายายหอมตั้งบานเรือนอยูตรงบริเวณน้ี วัดดอนยายหอมเปนวัดท่ีสรางมากวา 1,000 ป  

วัดศรีษะทอง แตเดิมช่ือวา “วัดหัวทอง” เปนวัดที่สรางขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน มีทั้งโบราณวัตถุ 
และเปนวัดที่ศึกษาเก่ียวกับดานดาราศาสตร โหราศาสตร และสมุนไพรมาตั้งแตอดีต เปนวัดที่มีประวัติอันยาวนาน เปนศูนย
รวมของชาวลาวเวียงจันทร และชุมชนใกลเคียง  

วัดศรีมหาโพธ์ิ เปนวัดราษฎรสังกัดมหานิกายสันนิษฐานวาสรางในสมัยอยุธยาตอนตน ในสมัยสมเด็จพระ
เอกาทศรถ จากคําบอกเลาของชาวบานไดเลาวาในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีตนโพธ์ิลอยทวนกระแสน้ําในลําคลองบางพระ ซ่ึงแยก
จากแมน้ําทาจีน ตนโพธ์ิไดถูกนํามาปลูกไวในบริเวณน้ีและที่ใตตนโพธ์ิน้ันมีพระพุทธรูปปางไสยาสนติดอยูดวย จึงไดอัญเชิญ
อาราธนาพรพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานและกอตั้งเปนวัดขึ้น ชื่อวา "วัดศรีมหาโพธ์ิ"  

 วัดกลางบางพระ เปนวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประมาณป พ.ศ. 2326 วัดไดถูกสรางขึ้นบริเวณที่พระพุทธ
ปฏิมากรจมน้ําอยูตรงกลางระหวางวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพธ์ิ จึงเรียกกันวา "วัดกลางบางพระ " เลากันวา ในป พ.ศ. 
2300 พมาไดเขาตีกรุงศรีอยุธยาทั้งขาราชบริพารและชาวบานพระพุทธปฏิมากรและตนศรีมหาโพธ์ิ ไดถูกอพยพทางเรือ จาก
แมน้ําเจาพระยาไปจนถึงคลองบางพระ ระหวางทางเกิดพายุทําใหเรือลม พระพุทธปฏิมากรจมน้ําสวนตนศรีมหาโพธ์ิลอยไป
ตามน้ํา จากคลองบางพระไปจนถึงตําบลศรีมหาโพธ์ิซ่ึงเปนพื้นที่ดอนตนศรีมหาโพธ์ิจึงไดเติบโต ณ ที่แหงน้ี 

วัดบางพระ พบวาเปนวัดเกาแกตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในประดิษฐานหลวงพอสิทธิ
มงคลพระพุทธรูปหินทรายแดงเปนศิลปะสมัยอโยธยาสุพรรณภูมิ (อูทอง) และภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนมารวิชัย ถือเปนภาพ
แหงเดียวที่พระพุทธเจาทรงจีวรแดง ดานหนาอุโบสถมีเรือสําเภากออิฐกลางลําเรือกอเปนเจดีย นอกจากน้ีอุโบสถหลังเกา 
มีหลวงพอโตเปนพระประธานและมีความศักดิ์สิทธ์ิ  

วัดไรแตงทอง มีจุดเดนคือมีหลวงปูหลิวประทับพญาเตาเรือนองคใหญ ปดทองคําแททั้งองคพรอมกับ
สรางวิหารครอบ ซ่ึงมีความศักดิ์สิทธ์ิมาก และเปนที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป นิยมขอพรเรื่องโชคลาภ เสริมสิริ
มงคลใหแกครอบครัว และกิจกรรมการเสริมดวง เชื่อวาทําใหอายุยืน โดยการเดินลอดใตทองพญาเตาเรือน เชื่อวาทําใหอายุ
ยืนเหมือนเตา รางกายแข็งแรง หายเจ็บไขจากโรคภัย  
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วัดดอนหวายเปนวัดเล็กๆ แหงหน่ึง ตั้งอยูติดริมแมน้ํานครชัยศรี (ทาจีน)  สรางข้ึนเม่ือปกุน พ.ศ.2398 ใน
รัชกาลที่ 4 จากหลักฐานทางดานเอกสารทําใหทราบวาพื้นที่บริเวณน้ี เดิมมีตนหวายขึ้นปกคลุมอยูเปนจํานวนมากบนเนินดิน
จึงไดชื่อของหมูบานน่ีวา “โคกหวาย”  

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินงานเริ่มจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหมด จากน้ันผูวิจัยทําการรวบรวม

ขอมูลเสนทางไหวพระขอพร ตลอดจนพุทธศาสนาสถานที่สําคัญและเปนที่นาสนใจในจังหวัดนครปฐมดวยวิธีการการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ลักษณะของกลุม
ที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงทําการสรางแอปพลิเคชัน เขียนโปรแกรม และทดสอบการทํางาน 

1. อปุกรณท่ีใชในการดําเนินงาน มีดังนี้
1.1  เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ windows 7 ขึ้นไป พรอมอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการ

สรางแอปพลิเคชัน 

1.2  ดําเนินการลงพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกวัดทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนวัดท่ีมี
ความสําคัญและมีนักทองเที่ยวไปจํานวนมาก และขอรับคําแนะนําจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานจังหวัดนครปฐม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬําจังหวัด
นครปฐม 

2. การทํางานของแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางไหวพระ ขอพร ในจังหวัดนครปฐม บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด มีดังนี้ 

2.1 เรื่องพุทธศาสนสถาน แอปพลิเคชันจะมีรายช่ือวัดพรอมขอมูลใหเลือกตัดสินใจวาจะไปที่ไหน เชน ความ
เปนมาของพุทธศาสนสถาน พระประจําวัด วันและเวลาที่ทําการ ขอมูลการติดตอ เบอรโทรศัพท 

2.2  เรื่องการเดินทางจะมีการนําทางโดยใช Google Map 

การกําหนดความตองการของระบบ 

ความตองการของระบบ เปนการแสดงการจัดการความตองการของแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางไหวพระ ขอพร ใน
จังหวัดนครปฐม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยสามารถแสดงขอมูลของพุทธศาสนสถาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ีขอมูล
ความเปนมาของพุทธศาสนสถาน ขอมูลพระประจําวัด  ขอมูลวันและเวลาท่ีเปดทําการ ขอมูลการติดตอ ขอมูลเบอรโทรศัพท 
ขอมูลเสนทางการเดินทาง 

การออกแบบจอภาพอินพุตและเอาตพุต 

แอปพลิเคชัน Pha Pai Wat เปนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่สามารถแสดงขอมูลของพุทธศาสน
สถานที่สําคัญในจังหวัดนครปฐมผานทางการสืบคนขอมูลไดโดยจะแสดงขอมูลรายละเอียดดังน้ี 
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   รูปท่ี 1  หนาเริ่มตนการใชงาน      รูปท่ี 2  หนาแนะนําสถานที่ไหวพระ ขอพร ในจังหวัดนครปฐม 

หนาเริ่มตนการใชงานจะแสดงโลโกของแอปพลิเคชันและแสดงปุม เริ่มตนการใชงาน เพื่อไปยังหนารายการแนะนํา
สถานที่ไหวพระ ขอพร ในจังหวะดนครปฐม ดังรูปที่ 1  และหนารายการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไหวพระ ขอพร ในจังหวัด
นครปฐมจะแสดงรายชื่อพุทธศาสนสถานทั้งหมดจํานวน 15 วัด และจะมีปุมที่รูปภาพ เพื่อไวสําหรับเลือกเขาไปดูรายละเอียด
ขอมูลของพุทธศาสนสถานดังรูปท่ี 2 

หนาขอมูลพุทธศาสนสถานวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารจะแสดงขอมูล ดังตอไปน้ี ความเปนมาของวัดฯ      
พระประจําวัด วันและเวลาเปดทําการ ขอมูลการติดตอ เบอรโทรศัพท และมีปุม เสนทางการเดินทาง ไวสําหรับนําทางไปยัง
สถานที่พุทธศาสนสถานน้ัน ๆ ดังรูปที่ 3 

รูปท่ี 3  ขอมูลพุทธศาสนสถานวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร     รูปท่ี 4 หนาเสนทางการเดินทาง 
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การประเมินระบบ 

การประเมินจะใชเปนแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชงาน แอปพลิเคชันแนะนําเสนทาง
ไหวพระ ขอพร ในจังหวัดนครปฐม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ พุทธศาสนสถานในจังหวัด

นครปฐม โดยผูวิจัยใหนักทองเที่ยวไดทดลองใชแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม  และ
ชวยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการใชงานแอปพลิเคชันฯ ผูวิจัยจึงทําการสุมแบบไมใชความนาจะเปน โดยการ
สุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 50 ชุด เพื่อศึกษาขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยว
ไหวพระ ขอพรในจังหวัดนครปฐม และนําผลที่ไดในเบ้ืองตนมาปรับปรุงแอปพลิเคชันใหมีความเหมาะสมตอไป  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวน ดังน้ี  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูประเมิน , สวนที่ 2  ความพึงพอใจในการใชแอป
พลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหสะดวกในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกขอมูลทั่วไปสถิติที่ ใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) การ
วิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใชงาน แอปพลิเคชันแนะนํา

สถานที่ทองเท่ียวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันในภาพ
รวมอยูในระดับมาก (  = 4.32) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดดังน้ี ดานประโยชนในการใชงาน (  = 4.35) ดานการใชงานแอปพลิเคชัน (  = 4.34) และดานการออกแบบ (  = 4.27) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่คนพบสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ดังน้ี 

1. เพื่อสรางแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเที่ยวไหวพระ ขอพร ในจังหวัดนครปฐมบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ในปจจุบันพบวาโทรศัพทเคลื่อนที่หรือสมารทโฟนสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการ
ทางดานขอมูล ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปนระบบปฏิบัติการบนสมารทโฟนที่มี
ผูใชงานจํานวนมาก ผูศึกษาจึงทําการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อใหผูใชงานสวนใหญสามารถ
เขาถึงแอปพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเที่ยวไหวพระขอพรไดมากท่ีสุด  การทองเที่ยวเชิงพุทธเปนการทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมมากขึ้นในปจจุบัน มีนักทองเที่ยวจํานวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพื่อรวมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม  ไหวพระ     
ขอพร เปนตน จากการสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชันในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก น่ันแสดงวาแอปพลิเคชันแนะนําการทองเที่ยวไหวพระขอพรในจังหวัดนครปฐมมีประโยชนตอผูใชงานจริง สามารถเขาถึง
ขอมูลสถานที่วัดตาง ๆ ไดอยางสะดวกงายไมซับซอนซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (2546) การทองเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือผอนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณแปลกใหม โดยมีเง่ือนไขวาการเดินทางน้ันเปนการ
เดินทางเพียงชั่วคราว ผูเดินทางจะตองไมถูกบังคับใหเดินทาง และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาพร เกสร (2558) ไดจัดทํา
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Web-based GIS) เพื่อจัดเก็บและแสดงผลเน้ือหาถายทอดความรูสึก ความประทับใจ และ
ตําแหนงที่ตั้งแหลงทองเท่ียวของจังหวัดภูเก็ตแสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตรบนเว็บแอพพลิเคชั่นผานระบบอินเทอรเน็ต 
ภายใตชื่อเว็บไซต www.tourism.te.psu.ac.th/wheretogophuket มุงเนนให นักทองเที่ยวรับรูเรื่องเลาหรืออัตลักษณ และ
วิถีชีวิตชุมชนในสถานที่ทองเที่ยว และสะทอนความรูสึกความประทับใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสถานท่ีน้ัน เพื่อกระตุนใหเกิด
การกลับมาเยือนและสงเสริมภาพลักษณการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  งานวิจัยน้ีเก่ียวกับระบบที่จะพัฒนาทางดานการ
ทองเที่ยว ซ่ึงตรงกับระบบท่ีพัฒนาคือมีการนํารูปแบบการแสดงขอมูลมาประยุกตมาประยุกตใชในระบบที่กําลังพัฒนาแต
แตกตางตรงท่ีจะเนนไปในเรื่องพุทธศาสนสถานในจังหวัดนครปฐมโดยตรงและระบบที่พัฒนาจะมีการใชงานอยูบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ควรเพิ่มวีดีโอแนะนําพุทธศาสนสถานเพ่ือเปนแหลงเรียนรูเบื้องตนแกผูที่สนใจตอไป
2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมใหสามารถซูมเขาหนาจอแอพลิเคชันไดเพื่อความชัดเจนของขอมูล
3. ควรมีการเพ่ิมจํานวนสถานท่ีของพุทธศาสนสถานใหมากขึ้นกวาเดิม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรเพิ่มขอมูลประเภทท่ีพัก รานอาหาร และระบบนําทางไปยังสถานที่ตางๆ ดังกลาว
2. ควรเพิ่มพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) ตอไป
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือไอโฟน: กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ชนัฏมาศ  สุจริตธรรม1* และ พุฒิพัตน ทวีวชริพัฒน1 
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* s.chanatmas@gamil.com

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือสมารทโฟน และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือไอโฟน โดยใชขอมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 500 คน และทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติ Chi-square และT-test ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ในสวนของปจจัยสวนบุคคล มีเพียงระดับการศึกษา (EDU) เทานั้น ที่มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนไอโฟน ในขณะท่ีการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนไอโฟนมีความสัมพันธกับปจจัยดานพฤติกรรมของผูใช
สมารทโฟนในทุกดาน และมีความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ระหวางผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นในทุกดานเชนเดียวกัน ขอเสนอแนะคือ ควรมุงเนนการนําเสนอ
นวัตกรรมใหม ๆ ของไอโฟน การเสริมสรางภาพลักษณความเปนสมารทโฟนระดับพรีเมี่ยม การโฆษณา/ประชาสัมพันธผาน
สื่อตาง ๆ เพื่อเพ่ิมสวนแบงตลาดของไอโฟนใหมากข้ึน 
คําสําคัญ: ไอโฟน สมารทโฟน กรุงเทพมหานคร 
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Factors affecting the purchase decision on an iPhone: A Case study of 
Bangkok Province 

Chanatmas Sucharittam 1* and Puttiphat Thaweevachiraphat 2 

1Business Economics, Department of Economics Kasetsart university 
 * s.chanatmas@gamil.com

Abstract 

The objective of this research is to study about demography behavior and marketing mix of 

iPhone in Thailand, a case study of Bangkok Province. The primary data was collected from 500 

questionnaires, tested with hypotheses using Chi-square, T-test. The results of the studies showed the 

most of the respondents are male, profession as a private company employee/state enterprise 

employee. As for the factors affecting the purchase decision on an iPhone with statistical significance is 

education. while the purchase decision on an iPhone is correlated with behavioral factors of smartphone 

users in all aspects and there is also a difference of the average level of importance of the marketing mix 

between those who buy iPhone and buy other smartphones in all aspects as well. The suggestion is that 

the iPhone should focus on inventing and representing new technology in order to improve and enhance 

the image of the premium level smart phone. Also, it should put the effort in advertisement via various 

medias to increase itself market share. 

Keywords: iPhone Smartphone Bangkok 

1.บทนํา 
ปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาที่กาวกระโดดไปอยางรวดเร็ว

สงผลทําใหโลกแหงการสื่อสารนั้นไรพรมแดน สมารทโฟนเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมเปนอยาง
มาก ท้ังในเรื่องของการติดตอสื่อสาร การซื้อขายออนไลน การทําธุรกรรมทางการเงิน การประชุมออนไลน ใชบันทึกภาพและ
เสียง การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) รวมทั้งการใชเพื่อความบันเทิง ทําใหสมารทโฟนอาจถือไดวาเปนปจจัยที่ 5 

ของมนุษยในโลกยุคปจจุบัน เทคโนโลยีดานการสื่อสารที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลทําใหการ
แขงขันทางการตลาดระหวางแบรนดตาง ๆ ท้ังในรูปแบบเครือขายสัญญาณ รูปลักษณโทรศัพท ราคา การสงเสริมการตลาด 

รวมถึงระบบปฏิบัติการของสมารทโฟนมีความเขมขนข้ึน และความตองการของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสนิคาและบริการสูงขึ้น
ตามไปดวย (ธนาคารธนชาต, 2562) ตลาดสมารทโฟนในประเทศไทยกําลังประสบกับปญหายอดขายสมารทโฟนที่ลดลง โดยที่
ยอดสงมอบสมารทโฟนในไทยชวงไตรมาสที่ 4 ป 2561 หดตัวลงรอยละ 13.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ป 2560 แต

1866



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ทวาสมารทโฟนของ Oppo กลับมียอดขายโตขึ้นถึงรอยละ 69.8 ครองสวนแบงทางการตลาด รอยละ 22.2 ข้ึนไปเปนอันดับ
หนึ่งที่จําหนายมือถือไดมากที่สุด ในขณะที่ไอโฟน (iPhone) สมารทโฟนของบริษัท Apple Incorporated ไดรับผลกระทบ
จากหดตัวของตลาดสมารทโฟนมากท่ีสุด โดยสวนแบงการตลาดของไอโฟนเหลือเพียงรอยละ 8.6 ลดลงถึงรอยละ 52.2 จาก
การที่ยอดขายไอโฟนลดลงอยางตอเนื่อง สงผลทําใหบริษัท Apple Incorporated ตัดสินใจที่จะลดกําลังการผลิตไอโฟนล
งรอยละ 10 ท้ังรุนที่เปดตัวในป 2562 และรุนท่ีวางจําหนายมากอนหนา (Canalys, 2562) ซึ่งการลดกําลังผลิตยอมสงผลตอ
ยอดขาย การจางงาน และอัตราเงินปนผลจากการถือครองหุนที่ลดลงตามไปดวย 

ผานมา ไอโฟนเปนสมารทโฟนในระดับพรีเมี่ยมซึ่งผูบริโภครับรูในฐานะที่เปนสินคาเทคโนโลยีที่มีคานิยมของการใช
เพื่อเสริมบุคลิกและแสดงสถานภาพทางสังคม แตยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตลาดสมารทโฟนมีการแขงขันที่เขมขน  สมารทโฟนใน
ระดับพรีเมี่ยมไมไดมีเพียงแตไอโฟน สงผลทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินคามากข้ึน ในขณะท่ีพฤติกรรมของ
ผูบริโภค อาทิ ความตองการประหยัดคาใชจายของผูบริโภค (สินีภัค เกตุจํานงค , 2557) พฤติกรรมในการเปลี่ยนสมารท
โฟนมากกวา 2 ปตอครั้ง ซึ่งจะมองหาสมารทโฟนที่มีราคาถูกลง (เสาวนีย ขจรเทวาวงศ , 2558) อีกทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
สมารทโฟนท่ียาวนานมากยิ่งขึ้น สงผลใหความถี่ในการเปลี่ยนสมารทโฟนเครื่องใหมลดลงทําใหยอดขายสมารทโฟนมีแนวโนม
ที่จะลดลงตามไปดวย อยางไรก็ตามการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคลอาทิ เพศ อายุ รายได 
(สินีภัค เกตุจํานงค, 2557) และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เชน การทํางานและคุณสมบัติการใชงานตาง ๆ 

ของไอโฟน ไมไดมีความแตกตางหรือโดดเดนกวาคูแขงมากนัก และการออกเฟรมแวรที่บอยมากเกินไปมีผลใหผูใชตองยุงยาก
ในการอัพเดทตลอดเวลา (วิเศษพรรณ เลาหวนิช , 2553) ดานราคา อะไหล อุปกรณเสริมตาง ๆ ของไอโฟนมีราคาสูงกวา
คูแขง (วิเศษพรรณ เลาหวนิช, 2553) ดานชองทางการจัดจําหนาย ในสวนของศูนยจําหนาย/บริการตามแหลงชุมชนที่นอย
กวาคูแขง (สินีภัค เกตุจํานงค, 2557) และดานการสงเสริมการตลาด เชนการแจกของแถม/ไดสิทธิแลกซื้อ/ไดสวนลดในสินคา
และบริการอื่นๆ ถือวานอยเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง (สินีภัค เกตุจํานงค, 2557) นอกจากนี้ราคาเปดตัวรุน 11 Pro Max ของ
ไอโฟนอยูที่ 52,900 บาท ขณะที่คูแขงรายอื่น ๆ อาทิเชน Huawei ราคาเปดตัวของรุนลาสุด อยาง Huawei P40 Pro อยูที่ 
31,990 บาท ต่ํากวา ไอโฟน เกือบเทาตัว น่ันจึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคท่ีเคยนิยมใชไอโฟนคอย ๆ ลดจํานวนลงเรื่อย 

ๆ โดยท่ีในงานวิจัยที่ผานมายังไมทราบวาลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมผูบริโภคมีความสัมพันธหรือไมกับการ
ตัดสินใจซื้อไอโฟน และผูที่ตัดสินใจซื้อไอโฟนใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานใดท่ีแตกตางจากผูที่ซื้อ
สมารทโฟนอื่น ดังนั้นหากทราบวาผูที่ตัดสินใจซ้ือไอโฟนมีลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมผูบริโภคอยางไร และให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานใดท่ีแตกตางกับผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืน จะนําไปสูแนวทางในการตัดสินใจ
และปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของ บริษัท แอปเปล เซาท เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด และชวยในการจําแนก
กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน กอใหเกิดขอไดเปรียบในภาวะที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงในปจจุบัน เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับ
บริษัท นําไปสูการขยายขนาดการผลิตในในสายการผลิตเดิมและสายการผลิตใหมในอนาคต และสงผลตอภาพรวมของ
ตลาดแรงงานใหมีการจางานที่เพ่ิมขึ้น  

2. วตัถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อ

ไอโฟน 

2.2 เพื่อศึกษาความแตกตางของระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวางผูที่ซื้อไอโฟนและผูที่
ซื้อสมารทโฟนอื่น 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษานี้เก็บขอมูลปฐมภูมิผานการสอบถามจากผูใชสมารทโฟนในกรุงเทพมหานครขนาดตัวอยาง 500 คน จาก
การสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปนของ W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 และ
ระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยแบงประชากรออกเปน 2 กลุม คือผูที่ซื้อไอโฟน และผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น โดย
แบบสอบถามประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

3.1 การวิเคราะหขอมูล 

3.1.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชในการอธิบายปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อสมารทโฟน
ระหวางไอโฟนกับสมารทโฟนอื่นโดยใชคาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาอธิบายตัวแปรเชิงปริมาณ 

ไดแก อายุ (AGE) และรายได (INC) แตใชความถ่ีและรอยละมาอธิบายตัวแปรเชิงคุณภาพ ไดแก เพศ (FEM) ระดับการศึกษา 
(EDU) อาชีพ (OCC) และสถานภาพ(SIN) 

3.1.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดวย 2 สวน คือ 1) ตัวแปรที่เปนเชิงคุณภาพ
จะใชสถิติไคสแควร (Chi-Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน (ไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น) 

กับปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชสมารทโฟน 2) ตัวแปรที่เปนเชิงปริมาณจะใชสถิติ T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวางผูที่ซื้อไอโฟนกับผูที่ซื้อสมารท
โฟนอ่ืน โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานการทดสอบสถิติไคสแควร (Chi-Square)  

1. ปจจัยสวนบุคคล
H0: เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนระหวางไอโฟน

กับสมารทโฟนอื่น 

Ha: เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนระหวางไอโฟนกับ
สมารทโฟนอื่น 

2. ปจจัยดานพฤติกรรม
H0: สาเหตุในการซ้ือสมารทโฟน ซื้อสมารทโฟนเม่ือใด ระยะเวลาในการใชสมารทโฟน แหลงขอมูลที่ศึกษากอน

ตัดสินใจซ้ือ บุคคลท่ีมีสวนรวมตอการตัดสินใจซ้ือสถานท่ีซื้อ ความภักดีในตราสินคา รูปแบบการชําระเงิน ไมมีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนระหวางไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น 

Ha: สาเหตุในการซื้อสมารทโฟน ซื้อสมารทโฟนเมื่อใด ระยะเวลาในการใชสมารทโฟน แหลงขอมูลที่ศึกษากอน
ตัดสินใจซ้ือ บุคคลที่มีสวนรวมตอการตัดสินใจซ้ือสถานที่ซื้อ ความภักดีในตราสินคา รูปแบบการชําระเงิน มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนระหวางไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น 

สมมติฐานการทดสอบ T-test  

H0: คาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีความตางกันระหวางผูที่ซื้อ
สมารทโฟนไอโฟนและผูที่ไมซื้อไอโฟน 

Ha: คาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความตางกันระหวางผูที่ซื้อสมารท
โฟนไอโฟนและผูที่ไมซื้อไอโฟน 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และเอกสารแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม
ผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด จึงสามารถกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาดังภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 

4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 500 คน เปนผูที่ใชสมารทโฟนไอโฟนจํานวน 262 คน คิดเปนรอย

ละ 52.40 และเปนผูที่ใชสมารทโฟนย่ีหออ่ืนจํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 47.60 โดยผูที่ใชสมารทโฟนไอโฟนเปนเพศชาย 

138 คน คิดเปนรอยละ 52.70 เปนเพศหญิง 124 คน คิดเปนรอยละ 47.30  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปรอยละ 92.40 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คดิเปนรอยละ 59.20 มีสถานภาพโสด/หยาราง คิดเปนรอยละ 79.00 มี
อายุเฉลี่ยอยูที่ 30.60 ป มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 28,878.44 บาท 

การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-square และ T-test สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน (ไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น) กับปจจยัสวน
บุคคล และปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชสมารทโฟน ดวยสถิตไิคสแควร (Chi-square) 

ผลการทดสอบความสมัพันธระหวางการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน (ไอโฟนกับสมารทโฟนอ่ืน) กับปจจัยสวนบุคคลของ
ผูใชสมารทโฟน ดวยสถิติไคสแควร (Chi-square) พบวา มีเพียงระดับการศึกษา (EDU) เทานัน้ท่ีมีความสมัพันธกับการ
ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนไอโฟน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 (ตาราง 1) โดยที่ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชสมารทโฟน
ไอโฟนมีความสัมพันธกับการศึกษาตั้งแตระดับปรญิญาตรีขึ้นไป โดยคิดเปนรอยละ 92.4 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ใช
ไอโฟนท้ังหมด ในขณะท่ี เพศ (FEM) สถานภาพ (SIN) และ อาชีพ (OCC) ไมมีความสมัพันธกับการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน
ไอโฟน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1. เพศ (FEM)

2. สถานภาพ (SIN) 

3. ระดับการศึกษา (EDU) 

4. อาชีพ (OCC)

ปจจัยพฤติกรรม 
5. สาเหตุในการซ้ือสมารทโฟน (WHY)

6. โอกาสในการซ้ือ (WHEN)

7. ความถี่ในการซ้ือ  (WHEN2)

8. แหลงขอมูลที่ศึกษากอนตัดสินใจซ้ือ
(WHOP) 

9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ
(WHOP2) 

10. ความภักดีในตราสินคา (HOW)

11. รูปแบบการชําระเงิน(HOW2)

การตัดสินใจ
ซื้อไอโฟน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
12. ผลติภัณฑ (PRODUCT)

13. ราคา(PRICE)

14. ชองทางการจัดจําหนาย (PLACE)

15 การสงเสริมการขาย (PROMOTION) 

16. บคุคล (PEOPLE)

17. กายภาพและการนําเสนอ (PHYSICAL)
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ผลการทดสอบความสมัพันธระหวางการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน (ไอโฟนกับสมารทโฟนอ่ืน) กับปจจัยดานพฤติกรรมของผูใช
สมารทโฟน ดวยสถติิไคสแควร (Chi-square) พบวา การตดัสินใจซื้อสมารทโฟน (ไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น) มีความสัมพันธ
กับ สาเหตุในการซ้ือสมารทโฟน (WHY) โอกาสในการซื้อ (WHEN) แหลงขอมูลที่ศึกษากอนตดัสินใจซ้ือ (WHOP) ผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซ้ือ(WHOP2) ความภักดีในตราสินคา (HOW) รูปแบบการชําระเงิน(HOW2)  ทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติที ่α = 

0.001 (ตาราง 2) และความถี่ในการซ้ือ  (WHEN2) ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ α = 0.005 (ตาราง 2) 

ตารางท่ี 1  Chi-square 
Factor  Chi-square    P-value  

FEM 1.345 0.246  
EDU 3.958 0.047  *  
SIN 0.211 0.646  
OCC 0.131 0.717  

หมายเหตุ :  * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 

ตารางท่ี 2  Chi-square 

Factor  Chi-square    P-value  
WHY 21.440 0.000**  
WHEN 20.351  0.000**  
WHEN2 8.927  0.030* 
WHOP 38.971 0.000**  
WHOP2 30.711 0.000**  
WHERE 60.408 0.000**  
HOW 68.237 0.000**  
HOW2 7.833 0.005**  

หมายเหตุ :  *   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 

  **  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 

2. ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวาง
ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืน พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ระหวางผูที่ซื้อไอโฟนกับผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นเปนดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญ
แตกตางกันในเรื่องภาพลักษณและความเช่ือมั่นในตราสินคา (BRAND) รูปลักษณที่สวยงามทันสมัยของตัวเครื่อง (PRO) ความ
ทนทานของตัวเครื่องแบตเตอรี่/วัสดุที่ใช (MAT) User Interfaceงายตอการใชงาน (EASY) ความเร็วและการตอบสนองในการ
ใชงาน (SYS) การอัพเดทระบบปฏิบัติการที่ออกมาใหม (UPD) และเสถียรภาพในการทํางานภายหลังอัพเดทระบบปฏิบัติการ 
(AFUP) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 และประสิทธิภาพของกลองถายรูป (CAM) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 

0.05 โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญดานผลิตภัณฑในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

2) ดานราคา (Price) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญแตกตาง
กันในเรื่องราคาเหมาะสมกับความทนทาน (DURA) ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณของตราสินคา (SUIT) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ α = 0.01 และราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพในการใชงาน (QUAL) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.10 ในขณะท่ี
เรื่อง ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง(CHEP) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญดานราคาในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญแตกตางกันในเรื่องระบบการซื้อผานอินเตอรเน็ต ( INT) ตัวแทนจําหนายมีมากตามแหลงชุมชน(AGENT) ศูนย
จําหนาย/บริการมีหลายสาขา (SHOP) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 โดยท่ีผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืน (ตาราง 3) 

4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืนมีคาเฉลี่ยระดับ
คะแนนความสําคัญแตกตางกันในเร่ืองการโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ (ADME) การจําหนายควบคูกับแพ็คเกจ
สัญญาณโทรศัพท (PACK) การผอนชําระอัตราดอกเบ้ียรอยละศูนยผานบัตรเครดิต (CRED) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 

0.01 ในขณะท่ีเรื่อง การแจกของแถม/สิทธิแลกซ้ือ/สวนลดในสินคาอื่น (DISC) และการจัดโปรโมช่ันลดราคา (PROM) ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในทุกเรื่องมากกวาผู ที่ซื้อ
สมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

5) ดานบุคคล (People) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญ
แตกตางกันในเรื่อง ความสามารถในการใหขอมูลสินคา (INFOR) การใหบริการมารยาทดี/ยิ้มแยมแจมใส(MANN) ความเต็มใจ/

กระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือ (PLE) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญดานบุคคลในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

6) ดานกายภาพ (Physical) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญ
แตกตางกันในเร่ือง ความนาเชื่อถือของศูนยจําหนาย (RELI) สิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยจําหนาย(COM) การตกแตง/
บรรยากาศในศูนยจําหนาย (BEAU) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญดานกายภาพในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

7) ดานกระบวนการ (Process) ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นมีคาเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญแตกตางกันในเรื่อง การใหบริการของศูนยจําหนายสะดวกรวดเร็ว (CONV) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 

และการใหบริการศูนยซอมสะดวกรวดเร็ว (FAST) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.10 โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับ
คะแนนความสําคัญดานกระบวนการในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น (ตาราง 3) 

ตารางท่ี 3 T-test 

Buy iPhone Buy Others Brand  t df     P-value 
 

SD SD 
PRODUCT 4.0191 0.75183 3.5362 0.92581 6.426 498 0.000 *** 

BRAND 4.19 0.821 3.68 1.051 5.963 447.629 0.000 *** 

PRO 4.05 0.882 3.50 1.124 6.035 448.880 0.000 *** 

MAT 3.96 0.936 3.51 1.139 4.795 459.763 0.000 *** 

EASY 3.94 0.994 3.39 1.085 5.786 481.871 0.000 *** 

CAM 3.89 0.915 3.61 1.111 2.972 460.402 0.003 ** 

SYS 4.08 0.963 3.58 1.162 5.252 461.827 0.000 *** 

UPD 3.98 0.978 3.50 1.143 4.946 468.924 0.000 *** 

AFUP 4.07 0.934 3.50 1.113 6.153 464.578 0.000 *** 

PRICE 3.7481 0.81503 3.5158 0.94020 2.959 498 0.003 *** 
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Buy iPhone Buy Others Brand  t df     P-value 
 

SD SD 
QUAL 3.71 0.926 3.54 1.112 1.870 462.892 0.062 *

CHEAP 3.58 0.926 3.49 1.098 1.012 465.689 0.312 
DURA 3.85 0.907 3.54 1.066 3.519 467.569 0.000 *** 

SUIT 3.84 0.995 3.49 1.113 3.713 477.603 0.000 *** 

PLACE 3.6819 0.95078 3.2997 0.7642 4.432 498 0.000 *** 

INT 3.51 1.196 3.14 1.261 3.310 487.161 0.001 *** 

AGENT 3.62 1.103 3.22 1.247 3.818 475.487 0.000 *** 

SHOP 3.92 1.002 3.54 1.146 3.911 473.302 0.000 *** 

PROMOTION 3.6084 0.84187 3.3605 0.88834 3.203 498 0.001 *** 

ADME 3.73 0.970 3.38 1.059 3.849 481.803 0.000 *** 

DISC 3.43 1.118 3.42 1.102 0.074 494.645 0.941 
PROM 3.53 1.153 3.53 1.112 0.049 496.203 0.961 
PACK 3.57 1.121 3.16 1.2943 3.722 471.511 0.000 *** 

CRED 3.78 1.185 3.31 1.463 3.936 456.548 0.000 *** 

PEOPLE 3.8359 0.82311 3.5000 0.97736 4.168 498 0.000 *** 

INFOR 3.74 0.909 3.43 1.048 3.581 471.717 0.000 *** 

MANN 3.88 0.889 3.56 1.072 3.554 461.734 0.000 *** 

PLE 3.89 0.948 3.51 1.143 3.993 462.00 0.000 *** 

PHYSICAL 3.8473 0.85894 3.5098 0.92961 4.220 498 0.000 *** 

RELI 3.98 0.953 3.58 1.067 4.370 477.279 0.000 *** 

COM 3.81 0.953 3.48 1.086 3.557 474.007 0.000 *** 

BEAU 3.76 0.983 3.47 1.074 3.132 481.767 0.002 *** 

PROCESS 3.8053 0.91825 3.5714 0.96955 2.770 498 0.006 *** 

CONV 3.87 0.978 3.58 1.047 3.150 484.923 0.002 *** 

FAST 3.74 0.991 3.56 1.073 1.961 483.226 0.051 *

หมายเหตุ :  *   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.10 

  **  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.05 

    ***  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ α = 0.01 

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบความสมัพันธของตัวแปรอิสระ พบวา ดานปจจัยสวนบุคคล ผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืนมีความสัมพันธกับ

ระดับการศึกษาระดับต่าํกวาปริญญาตรี ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนมีความสัมพันธกับอาชีพขาราชการ สวนดานพฤติกรรม ผูใช
สมารทโฟนไอโฟนมคีวามสมัพันธกับสาเหตุในการซ้ือสมารท โอกาสในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ แหลงขอมูลที่ศึกษากอน
ตัดสินใจซ้ือ มสีวนรวมในการตัดสนิใจซ้ือ แหลงท่ีซื้อสมารทโฟน ยี่หอของสมารทโฟนเคร่ืองเดิมที่เคยใชกอนเครื่องปจจุบัน 

รูปแบบการชําระเงิน 

ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคญัที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวางผูที่
ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น พบวา คะแนนเฉลี่ยนของผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟน สูงกวาคะแนนเฉลีย่ของผูที่
ซื้อสมารทโฟนอ่ืนในทุกดาน ยกเวนดานราคาเรื่องราคาเหมาะสมเมือ่เปรียบเทียบกับคูแขง และดานสงเสริมการขาย เรื่องการ
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แจกของแถม/สิทธิแลกซื้อ/สวนลดในสินคาอื่น กับเรื่องทีการจดัโปรโมช่ันลดราคา ท่ีผูซื้อสมารทโฟนไอโฟนกับผูซื้อสมารทโฟน
อื่นมีระดับคะแนนความสําคญัเฉลีย่ไมแตกตางกัน 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชสมารทโฟนไอโฟนสวนใหญมีระดับการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป เนื่องจากระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นทําใหผูบริโภคตองการซ้ือสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถใชไดนาน รวมทั้งสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
ตนเอง (สุรพี หมื่นประเสริฐดี, 2556) ในสวนของปจจัยดานพฤติกรรมของผูซื้อสมารทโฟน ไดแก สาเหตุในการซ้ือสมารทโฟน 

โอกาสในการซื้อ แหลงขอมูลที่ศึกษากอนตัดสินใจซ้ือ ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ สถานที่ซื้อ ความภักดีในตราสินคา 
รูปแบบการชําระเงิน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนไอโฟนสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีภัค เกตุจํานงค (2557) 

ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญแตกตางกันใน ดานผลิตภัณฑ 
(Product) มากที่สุด โดยที่ผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญในทุกเรื่องมากกวาผูที่ซื้อสมารทโฟนอ่ืน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สินีภัค เกตุจํานงค (2557) 

 จากตารางท่ี 3 พบวาตัวแปรดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เรื่อง การจัดโปรโมช่ันลดราคา (PROM) เปน
เรื่องผูที่ซื้อไอโฟนมีคาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญเทากับผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่น สะทอนวา ผูบริโภคไมไดรูสึกถึงความ
แตกตางของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางการลดราคาระหวางไอโฟนกับสมารทโฟนอื่น 
7. ขอเสนอแนะ 

 1) กลุมลูกคาเปาหมายที่ใชสมารทโฟนสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ และปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ เปนดานที่ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก ทิศทางกลยุทธของบริษัท แอปเปล เซาท 
เอเชีย (ประเทศไทย) จึงควรมุงเนนไปที่ดานการนําเสนอนวัตกรรมใหม ๆ ของไอโฟน ออกแบบรูปลักษณใหมีความ
เปลี่ยนแปลงจากรุนเดิมมากขึ้น ยืดอายุในการอัพเดทระบบปฏิบัติการใหทันสมัย การเสริมสรางภาพลักษณความเปนสมารท
โฟนระดับพรีเม่ียม การพัฒนาอุปกรณเสริม อาทิ สายชารจใหสามารถใชงานรวมกับยี่หออ่ืนได 

 2) เนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ T-test พบวา ผูที่ซื้อสมารทโฟนไอโฟนและผูที่ซื้อสมารทโฟนอื่นมี
คาเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญไมแตกตางกันในเรื่องการจัดโปรโมช่ันลดราคา (PROM) ดังนั้น บริษัท แอปเปล เซาท เอเชีย 

(ประเทศไทย) อาจลดงบประมาณสงเสริมการขายในดานดังกลาว และนําไปใชกับดานอ่ืนที่อาจชวยกระตุนยอดขายใหแก
ไอโฟนไดมากกวา อาทิ การโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดของไอโฟนใหมากข้ึน 
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ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกจิบริการรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร 

ณฏัฐากร หนุมาศ1* และวิษณุ อรรถวานิช2 

1,2ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
* nattakorn_h@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในกลุมธุรกิจบริการรานอาหารในกรงุเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหถดถอยแบบพาเนล 
(Panel Regression Analysis) จากขอมูลงบการเงินของธุรกิจรานอาหารในกรุงเทพมหานครที ่ยังดำเนินการอยู  และผู
ประกอบการสงงบการเงินใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ระหวางป 2558-2560 ซึ่งมีผูประกอบการที่สงงบ
การเงินในชวงปดังกลาวจำนวนทั้งส้ิน 2,486 ราย  

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และยังพบวาระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจมีความสัมพันธตอผลตอบแทน
จากกำไรสุทธิทั้งการวิเคราะหรวมและการวิเคราะหโดยเจาะจงไปยังกลุมธุรกิจที่มีอายุการจดทะเบียนนอยกวา 5 ป โดยยังพบ
อีกวาระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจมีความสัมพันธตอมีความสัมพันธในทิศทางบวกตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมใน
กลุมธุรกิจที่มอีายุการทดทะเบียนนอยกวา 5 ป ดวยเชนกัน 

คำสำคญั : ความสามารถในการทํากําไร , อัตราสวนทางการเงิน 
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Factors Affecting Profitability of Restaurant Service Business Group in Bangkok

Nattakorn Hanumas1*, and Witsanu Attavanich2

1 Faculty of Economics kasetsart University  
* nattakorn_h@hotmail.com

ABSTRACT 

This study aimed to analyze factors that affect profitability of restaurant service business group 
in Bangkok using the panel regression analysis. The data were collected from the financial statements of 
2,486 companies in the restaurant service business group operated in Bangkok during 2015 to 2018 
provided by Department of Business Development, Ministry of Commerce.  

The results showed that the current ratio of the firm was positively correlated to the net profit 
margin with statistical significance at 1 percent level. Business registration period also was positively 
correlated to the net profit of the firm. Moreover, the result shows that business registration period was 
positively correlated to the return on asset in business group that registered less than 5 years. 

Keyword: Profitability, Financial Ratios 

บทนำ 
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาปจจัยที่เกื้อหนุนตอการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศเบ้ืองตน (GDP) สวนหนึ่งมาจากมูลคาเพิ่มของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ที่เปนตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดหวงโซอุปทานตาง ๆ ของธุรกิจ พบวาประเทศไทยมีวิสาหกิจทั ้งหมด 3,013,722 แหงซึ่ง
ประกอบดวยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถึง 3,004,697 แหงคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศโดย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งประเทศในป 2560 สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงถึง 6,551,718 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
42.4 ของ GDP และมีสัดสวน การจางงานสูงถึงประมาณ 12.1 ลานคน หากพิจารณาจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของ 
SMEs ในป 2560 พบวา สัดสวน การสรางมูลคาเพิ่มหลักมาจากภาคการคาภาคการบริการภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม
คิดเปนรอยละ 41.63 

ภาคการบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับวาเปนภาคหนึ่งที่มีความสำคัญและ กำลังเพิ่มบทบาทใน
การสรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่องโดยภาคบริการมี 2 กิจกรรมหลักไดแกกิจกรรม ที่พักแรมและบริการดานอาหาร และ 
กิจกรรมการขนสง และสถานที่เก็บสินคา ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงถึง 1,046,777 ลานบาทคิดเปน 
รอยละ 56.1 ของมูลคาเพิ่มทั้งหมดจากภาคบริการรวมทั้งประเทศโดยกิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหารสามารถสราง 
มูลคาเพิ่มไดสูงถึง 646,210 ลานบาท ซึ่งสูงกวากิจกรรมการขนสง และสถานที่เก็บสินคาที่สามารถ สรางมูลคาเพิ่มได 
400,567 ลานบาทสะทอนใหเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจที่พักแรมและบริการดานอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย
อม ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 70.6 ของมูลคาเพิ่มในที่พักแรม และบริการดานอาหารรวมท้ังประเทศ โดยในกิจกรรมที่พักแรมและ
บริการ ดานอาหารนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการคา (2562) ไดรายงานวา มูลคาตลาดของธุรกิจ  รานอาหารใน ประเทศไทยในช
วงป 2560 - 2561 มีมูลคาสูงกวา 4 แสนลานบาทและมีแนวโนมเติบโตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ผนวกกับความสามารถในการทำ
กำไรของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกป ทำใหมีจำนวนผูประกอบการ รายใหมเขาสูตลาดธุรกิจรานอาหารอยางตอเนื่อง 

อนึ่งอาหารคือ ปจจัยหลักที่สำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษย หรือตามหลักก็คือปจจัย 4  ในการดำรงชีวิตนั้นเอง ซึ่ง
แตละสังคมก็มีวัฒนธรรมของอาหารที่แตกตางกันออกไปในรูปแบบของแตละทองที่ไมวาจะเปนทั้งอาหารไทย อาหาร ญี่ปุน 
หรืออาหารนานาชาติซึ่งในปจจุบันวัฒนธรรมการรับประทานอาหารไดมีความแพรหลายเปนอยางมาก ทำใหผูคนสามารถที่จะ
เลือกรับวัฒนธรรมการ รับประทานอาหารตางๆ ไดโดยงายอีกทั้งการรับประทานอาหารไมเพียงแตเพื่อการดำรงแหงชีวิตแต
การรับประทานอาหารยังเพื่อการผอนคลาย การสังสรรคการเขาสังคม หรือกิจกรรมรวมกันของ ครอบครัว ซึ่งธุรกิจราน
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อาหารสามารถตอบโจทยความตองการขางตนไดเปนอยางดีโดยสามารถสะทอนใหเห็นจากขอมูลแนวโนมการใชจายในการ
บริโภคอาหาร และเครื่องดื่มนอกบานที่เพ่ิมสูงอยางตอเนื่อง 

นอกจากนั้นยังมีขอมูลสัดสวนคาใชจายตอเดือนของอาหารและเครื่องดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล) รายภูมิภาคของประเทศ
ไทย (ภาพที่ 1.1) ซึ่งจะเห็นไดวา กรุงเทพมหานคร และอีก 3 จังหวัด มี คาใชจายเฉลี่ยเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบสูง
ที่สุดอยูที่ 10,110 บาทรองลงมาคือภาคใตที่ 7,286 บาท การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานอาหาร และเครื่องดื่มเหลานี้ได
เก้ือหนุนการเติบโตของธุรกิจรานอาหารเปนอยางดีโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

ภาพท่ี 1 สัดสวนคาใชจายตอเดือน อาหารและเครื่องด่ืม (ไมมีแอลกอฮอล) แตละพื้นที่ 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2560) 

จากขอมูลการเติบโตของธุรกิจอาหารในประเทศตั้งป 2557 ถึง 2561 พบวา จำนวนธุรกิจรานอาหารที่จัดตั้งใหมได
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องจาก 1,493 ราย ในป 2557 เปน 2,197 ราย ในป 2561และเม่ือพิจารณามูลคาทุนจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจพบวาไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป 2559 โดยในป 2561 พบวา มีมูลคา 6,794 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 50.54% 
เมื่อเทียบกับป 2560 

สวนการกระจายตัวของธุรกิจรานอาหารมีจำนวนมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเปน 41.87% ของจำนวน  
รานอาหารทั้งหมด และมีมูลคาทุน 69.84% ของมูลคาทุนจดทะเบียนทั ้งหมด ของประเทศ รองลงมาคือภาคใต ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันตก ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 นิติบุคคลดำเนินกิจการอยูแบงตามภาค 

ที่ตั้งของนิติบุคคล 
จำนวน ทุน 

ราย % ลานบาท % 
กรุงเทพมหานคร 6,035 41.87 69,252.32 69.84 
กลาง 1,282 8.89 5,146.21 5.19 
ตะวันออก 2,102 14.58 7,949.76 8.02 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 503 3.68 1,501.89 1.51 
เหนือ 1,036 7.19 2,655.80 2.68 
ใต 3,025 20.99 11,462.31 11.56 
ตะวันตก 403 2.80 1,187.67 1.20 
รวม 14,413 99,155.96

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2562) 
จากขอมูลตาง ๆ ที่ไดกลาวมาทำใหไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอม (SME) ในกลุม  

ธุรกิจบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร วาธุรกิจในกลุมรานอาหารมีแนวโนม ที่จะเติบโตไปไดอีกมากและมีจำนวนธุรกิจ  
รานอาหารที่เปดใหมในเขตกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับงานวิจัยในดานของผูประกอบการรานอาหารรายยอยยังมีไม
มากนัก ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการวิเคราะหธุรกิจรานอาหาร และศึกษาปจจัยที่สงผลตอ ความสามารถในการทำกำไร
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ของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทาง ใหผูประกอบการสามารถนำไปใชในการพัฒนา 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานใหธุรกิจ ประสบความสำเร็จตอไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จุฑามาส จรุงกล่ิน (2555) ไดวิเคราะหปจจัยที่กำหนดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจำนวน 17 บริษัท โดยวัดจากอัตราสวนกำไรสุทธิตอยอดขาย และตัวแปรที่ใช
มีทั้ง ขนาดของธุรกิจ ประเภทของอาหาร ตนทุนของวัตถุดิบ สภาพคลอง ความเขมแข็งของเงินทุน เปนตน และขอมูลจะทำ
การใชขอมูลทางการเงินเปนรายป โดยทำการวิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวาความสามารถ
ในการทำกำไรของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีระดับที่ไมสูงมากแต
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและยังพบวาขนาดของกิจการมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประสิทธิภาพของพนักงานเปนตัวกำหนดความสามารถในการทำ
กำไรของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีความสัมพันธในทางลบกับ
ความสามารถในการทำกำไรและนอกจากนี้ยังพบวาตนทุนของวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเขมแข็งของ
เงินทุน ไมมีผลกระทบตอความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 Samuel and Abdulateef (2016) ไดศึกษาการความสัมพันธจัดการสภาพคลองและการทำกำไรของ บริษัท จด
ทะเบียนอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไนจีเรีย ในชวงระยะเวลา 10 ปตั้งแตป 2547 ถึงป 2556 โดยวิธีการศึกษานำการ
ออกแบบการวิจัยในอดีตโดยพฤตินัย ขอมูลจากรายงานประจำปและบัญชีของ บริษัท กลุมตัวอยาง และวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและเทคนิคการถดถอยกำลังสองนอยที่สุด 

จากการศึกษาพบวาวงจรเงินสดหรือสภาพคลองมีผลกระทบทางลบอยางมีนัยสำคัญตอผลตอบแทนตอผูถือหุนและ
กำไรตอหุนตามลำดับและยังพบวาประสิทธิภาพในการจัดการของ บริษัท จดทะเบียนดานอาหารและเครื่องดื่มในไนจีเรีย
สามารถเพ่ิมผลตอบแทนแกผูถือหุนไดสูงสุดโดยการลดรอบการแปลงเงินสดของ บริษัท ใหเหลือนอยท่ีสุดและการจัดการของ 
บริษัท จดทะเบียนอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไนจีเรียควรมีเพิ่มการใหสินเชื่อการคาซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กระแสเงนิสดซึ่งสงผลใหรอบการแปลงเงินสดสั้นลงและปรับปรุงผลกำไร 

สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จาการศกึษางานวิจัยที่เก่ียวของท้ังงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ พบวาผูวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงค

คือ เพื่อศึกษาศักยภาพหรือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆซึงตัวแปรตางๆ
โดยสวนมากจะใชอัตราสวนทางการเงินตางๆเปนปจจัยกำหนดความสามารถของธุรกิจ ก็จะแตกตางออกไปตามแตละความ
เหมาะสมของแตละประเภทธุรกิจนั้นๆ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยที่สงผลตอศักยภาพหรือความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจ พบวาขนาดของ
กิจการเปนตัวกำหนดความสามารถในการทํากำไรของบริษัท สภาพคลอง ประสิทธิภาพในการจัดการของ บริษัท เปน
ตัวกำหนดความสามารถในการทํากำไรของบริษัท 

วิธีดำเนินการ 
งานวิจัยเรื ่อง การศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุ มธุรกิจบริการร านอาหารใน 

กรุงเทพมหานคร มีวิธีการศึกษาดังน้ี 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือขอมูลงบการเงินยอนหลัง 3 ป (ป 2558-2560) ที่ผูประกอบการกลุมธุรกิจบริการ

รานอาหารใน กรุงเทพมหานคร สงงบการเงินที่สมบูรณใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาในชวงปดังกลาวจำนวนทั้งสิ้น 2,486 ราย 
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ดังนั้น กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คอื ผูประกอบการสงงบการเงินที่สมบูรณใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาจำนวนทั้งสิ้น 2,486 
ราย 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 

ปจจัยภายในองคกร 
ตัวแปรตน 

- ทุนจดทะเบียน (บาท) 
- สัดสวนรายไดจากกิจการหาไดจากรายไดจากธุรกิจ (รายไดหลัก)/รายไดรวม (%) 
- ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (ป) 
- ตนทุนขายเปนตนทุนที่รวมตนทุนของวัตถุดิบมาคำนวณ (บาท) 
- ประสิทธิภาพการดำเนินงานหาไดจาก อัตราคาใชในการดําเนินงานกับรายไดรวม (เทา) 
- อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (เทา) 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 
- สินคาคงคลัง (บาท) 
- ดอกเบ้ียจาย (บาท) 

ปจจัยภายนอกองคกร  
- ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรมดานท่ีพักและบริการอาหาร) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร 

ความสามารถในการทำกำไร 
- อัตรากำไรสุทธิ (%) เปนอัตราสวนระหวางกำไรสุทธิกับรายไดรวมสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ

ทำกำไรเปน หาไดจาก กำไรสุทธิ/รายไดรวม * 100 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (ROA: Return on Total Asset) อัตราสวนที่แสดงถึงใหเปน 

ผลตอบแทนที่ไดจากการใชสนทรพัยวา ไดผลตอบแทนเพียงพอหรอืไม หาไดจาก กำไรสุทธิ/สินทรัพยรวม * 100 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ : 2 กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอความสามารถในการ
ทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน 

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอความสามารถในการทำกำไร
ของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรตน 
ปจจัยภายในองคกร 
 ทุนจดทะเบียน (บาท) 
 สัดสวนรายไดจากกจิการหาไดจากรายได
จากธุรกิจ(รายไดหลัก)/รายไดรวม (%) 
 ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (ป) 
 ตนทนุขายเปนตนทนุที่รวมตนทุนของ
วัตถุดิบมาคำนวณ (บาท) 
 ประสิทธิภาพการดำเนินงานหาไดจาก คาใช
ในการดําเนินงาน/รายไดรวม (บาท) 
 อัตราสวนหนีส้ินตอสินทรัพย (เทา) 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 
 สินคาคงคลัง (บาท) 
 ดอกเบ้ียจาย (บาท) 
ปจจัยภายนอกองคกร 
 ผลผิลติภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขา
กิจกรรมดานท่ีพักและบริการอาหาร) 

ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ความสามารถในการ
ทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการ
รานอาหารใน กรุงเทพมหานคร 
 
ความสามารถในการทำกำไร 
 - อัตรากำไรสทุธิ (%) 
 - อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม (%) (ROA: Return 
on Total Asset) 
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การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยมี ดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ใชการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสูงสดุ และต่ำสุด ซึ่งจะไดแบงเปน 2 สวนคือ 
 1.การวิเคราะหขอมูลทางการเงินของบริษัทจากกลุมตัวอยางธุรกิจรานอาหารในกรุงเทพมหานคร  
 2.การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจากกลุมตัวอยางธุรกิจรานอาหารในกรุงเทพมหานคร ไดแก  

- อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (%) 
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 
- อัตราสวนหนีส้ินตอสินทรพัย (เทา) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Analysis) 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการ

รานอาหารใน กรุงเทพมหานครโดยใชขอมูลแบบ Unbalanced Panel Data 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจะแบงการวิเคราะหโดยวิธีตาง ๆ ทั้งการแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตัวแปรตาง ๆ 

ผลวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ การประมาณคาปจจัยที่สงผลตอ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในแบบจำลองเพื่อใหทราบถึงการกระจายตัว
ของขอมูลในแตละตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่ 2 สถิติเชิงพรรณนา ของปจจัยที่ส งผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุ มธุรกิจบริการรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร 

Variables 
2558 2559 2560

n =1573 n =1786 n =2010 

Dependent variables 

อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (%) (NPM) 

Mean (SD) -294,577.30 8,803,103.88 -542,744.29 20,603,897.73 -99,276.61 1,363,508.67 

Min  Max -341,730,000.00 98.09 -870,176,666.67 100.00 -50,243,333.33 100.00 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (ROA) 

Mean (SD) -3.37 120.08 -1.75 54.21 -0.40 7.28 

Min  Max -4,750.09 282.58 -2,283.22 33.84 -96.58 256.96 

Independent of interest 

ทุนจดทะเบยีน (RGC) 

Mean (SD) 1,161,893.56 565,460.23 1,164,619.29 543,596.77 1,165,363.22 524,867.99 

Min  Max 10,000.00 7,000,000.00 10,000.00 7,000,000.00 10,000.00 4,000,000.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางที่ 2 (ตอ) สถิติเชิงพรรณนา ของปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุ มธุรกิจบริการรานอาหารใน
กรุงเทพมหานคร 

Variables 
2558 2559 2560 

n =1573 n =1786 n =2010 
ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) 

BRP < 5 year 873.00 (55.5 %) 999.00 (29.7 %) 1,132.00 (21.1 %) 

BRP 5-10 year 348.00 (22.1 %) 412.00 (12.3 %) 470.00 (8.8 %) 

BRP >10 year 352.00 (22.4 %) 375.00 (11.2 %) 408.00 (7.6 %) 

Mean (SD) 7.63 8.77 7.39 8.48 7.27 8.41

Min  Max 0.01 52.99 0.00 53.99 0.03 55.00

สัดสวนรายไดหลัก/รายไดรวม (BOR) 

Mean (SD) 0.98 0.07 0.98 0.07 0.98 0.06

Min  Max 0.03 1.00 0.15 1.00 0.10 1.00

ตนทุนขาย (COS) 

Mean (SD) 5,031,981.52 11,434,793.31 5,116,554.54 12,341,501.06 5,192,427.28 13,005,120.67 

Min  Max 0.00 147,044,944.94 0.00 167,960,725.89 0.00 175,722,299.83 

ประสิทธิภาพการดำเนนิงาน (OE) 

Mean (SD) 1,733.71 56,065.94 5,392.62 206,036.65 921.92 13,512.84 
Min  Max 0.00 2,212,525.00 0.00 8,701,788.67 0.00 502,467.33 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย(DA) 

Mean (SD) 20.05 456.46 38.81 1,048.12 11.54 234.97 

Min  Max 0.00 15,530.84 0.00 42,131.07 0.00 9,437.39 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) 

Mean (SD) 20.96 51.00 21.28 56.86 21.26 68.17 

Min  Max 0.00 554.84 0.00 842.80 0.00 1,403.27 

ที่มา : จากการวิเคราะห 

รูปของแบบสมการท่ีใชในการศึกษาโดยจำแนกเปนการวิเคราะห คอื   

 = + + + + + + + 
+ + +  

สินคาคงเหลือ (Stock) 

Mean (SD) 155,468.94 (864219.86) 200,065.13 (1903801.94) 200,103.36 (1827313.26) 

Min  Max 0.00 (29,192,850.3) 0.00 (74,807,742.31) 0.00 (72,854,847.8) 

ดอกเบี้ยจาย (Interest) 

Mean (SD) 47,367.63 (450207.84) 57,196.21 (719,869.27) 42,174.88 (419,153.54) 

Min  Max 0.00 (11,889,279.46) 0.00 (22,792,170.29) 0.00 (13,185,008.00) 

ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวดั (สาขากิจกรรมดานที่พกัและบริการอาหาร)(GPP) 

Mean (SD) 328,510.50 (234567.10) 353,240.00 (245,576.30) 372,801.60 (233545.06) 

Min Max 328,510.50 (328,510.50) 353,240.00 (353,240.00) 372,801.60 (372,801.60) 
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โดยกำหนดใหตัวแปรตาง ๆ แทนคาดังนี้ 
Y  คือ ความสามารถในการทำกำไร (%) 

  คือ สัมประสิทธ์ิของคาคงท่ี 
  คือ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

RGC  คือ  ทุนจดทะเบียน (บาท) 
BOR  คือ  สัดสวนรายไดจากกิจการ (%) 
BRP  คือ       ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (ป) 
DA  คอื  อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย (เทา) 
CR  คือ  อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 
COS  คือ  ตนทนุขาย (บาท) 
STOCK  คือ สินคาคงคลัง (บาท) 
INTEREST คอื  ดอกเบี้ยจาย (บาท) 
GPP  คือ  ผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรมดานที่พักและบริการอาหาร) 

คอื คาความคาดเคล่ือน 

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ(NPM) โดยวิธี Fixed 
Effect model และ Random Effect model ในรูปแบบของ log form 

Model 

อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธ ิ(%) (NPM) 

Full BRP05 BRP05_10 BRP_GT10

Constant 68.08235  311.0638 ** -66.8908 -317.3123 

71.98325 121.3164 161.7595 250.0044  

Ln(RGC) -2.0925 ** -4.990038 *** 0.5680872 14.61963  

0.9356776 1.212878 1.479642 12.6564  

Ln(BOR) -19.89973 *** -18.13085 ** -23.4312 *** -51.16981 *** 

4.586818 7.072185 8.912434 15.88889  

Ln(BRP) 4.288845 *** 6.251607 *** 4.513801 -2.420693  

0.5135367 0.9333011 3.568207 23.04576  

Ln(COS) -0.5083764 *** -0.2798568 ** -0.5736965 *** -0.4940625 ** 

0.1057029 0.1380194 0.2021827 0.2535848  

Ln(DA) -3.703433 *** -5.392473 *** -2.981176 *** -1.825026 ** 

0.438949 0.5882557 0.8854891 1.206205  

Ln(CR) 1.762703 *** 1.722087 *** 1.970292 ** 0.9076515 

0.3696368 0.4711188 0.8453704 0.7239056  

Ln(Stock) -0.0113839 0.1979288 -0.1116251 -0.0018425  

0.0873131 0.1175585 0.149603 0.154596  

Ln(interest) 0.0685298 0.0882634 0.077742 0.0288708  

0.0983315 0.1400214 0.1957434 0.1304075  

Ln(gpp) -3.878308 -20.30013 ** 3.904982 10.06485  
5.574934 9.495953 12.69158 20.06502 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางที่ 3 (ตอ) ผลวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ(NPM) โดยวิธี 
Fixed Effect model และ Random Effect model ในรูปแบบของ log form 

Model 
อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธ ิ(%) (NPM)

Full BRP05 BRP05_10 BRP_GT10

Method: GLS 
regression 

Fixed effects  Fixed effects Random-effects  Fixed effects 

n 4,527 2,446 1,031 1,050

R-squar 0.214 0.254 0.201 0.214

RMSE 16.146 18.249 16.090 7.889

sigma_u 23.570 22.971 20.636 26.621

sigma_e 16.353 18.990 16.330 10.167

Note: **p < 0.05 and ***p < 0.001 significant levels 
ที่มา : จาการวิเคราะห 

จากตารางที ่ 3 ผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Fixed Effect Model พบวา เมื ่อทุนจดทะเบียน (RGC) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสทุธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 2.0925 ในทิศทางตรงกัน
ขาม ในสวนของสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) พบวาเมื่อสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 19.89973 ในทิศทางตรงกันขาม ยังพบวาระยะเวลา
จดทะเบียนธุรกิจ (BRP) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) กลาวคือ เมื่อระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 4.288845 ในทิศทาง
เดียวกัน ในสวนของตนทุนขาย (cos) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 

เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.5083764 ในทิศทางตรงกันขาม อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 3.703433 ในทิศทางตรงกันขาม และอัตราสวนทุน
หมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) กลาวคือ เมื่ออัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เปลี่ยนแปลง
ไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.762703 ในทิศทางเดยีวกัน  

สวนตอมามีการวิเคราะหเพิ ่มเติมในกรณี ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) ที่ส งผลตัวแปรตามอยางอัตรา
ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) โดยกำหนด ระยะเวลาจดทะเบียน (BRP) คือ กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา5 ป 
(BRP05) กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป (BRP05_10) และกลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 
ปข้ึนไป (BRP_GT10)  

กลุ มระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา5 ป (BRP05) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Fixed Effect 
Model พบวา เมื่อทุนจดทะเบียน (RGC) เปลี ่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 4.990038 ในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) พบวาเมื่อสัดสวนรายได
จากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 
18.13085 ในทิศทางตรงกันขาม ยังพบวาระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ 
(NPM) กลาวคือ เมื่อระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ 
(NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 6.251607 ในทิศทางเดียวกัน ในสวนของตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.2798568 ในทิศทางตรงกันขาม อัตราสวนหนี้สิน
ตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 
5.392473 ในทิศทางตรงกันขาม และอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
กลาวคือ เมื่ออัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.722087 ในทิศทางเดียวกัน และผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรมดานที่พัก และบริการ
อาหาร)(GPP) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 20.30013 
ในทิศทางตรงกันขาม    
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 กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป (BRP05_10) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี 
Random Effect Model พบวาสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจาก
กำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 23.4312 ในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลงไป
รอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.5736965 ในทิศทางตรงกันขาม 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) เมื ่อเปลี ่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 2.981176 ในทิศทางตรงกันขาม และอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจาก
กำไรสุทธิ (NPM) กลาวคือ เม่ืออัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไร
สุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1.970292 ในทิศทางเดียวกัน 
 กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 ปขึ้นไป (BRP_GT10) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Fixed 
Effect Model พบวาสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ 
(NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 51.16981 ในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 
จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสทุธิ (NPM) เปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.4940625 ในทศิทางตรงกันขาม อัตราสวนหน้ีสนิ
ตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 
1.825026 ในทิศทางตรงกันขาม  
 

ตารางที่ 4 การประมาณคาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) โดยวิธี Fixed Effect model และ 
Random Effect model  ในรูปแบบของ log form 

Model 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (ROA) 

Full BRP05 BRP05_10 BRP_GT10 
 

Constant 25.68025 ** 35.10881 *** 17.26061   56.66739    

 
19.8799  19.39629  46.06098  52.48594  

 

Ln(RGC) -0.4824656  -0.0529012  0.1376857  -2.053485  
 

 
0.4537282  0.2376931  0.1835728  1.779301  

 

Ln(BOR) -1.400503  0.4508767  -6.512853 *** -3.644401 ***  

 
1.195479  0.9258979  3.056743  2.177401  

 

Ln(BRP) 0.2701891  0.2956179 *** 1.096621  -0.5162791  
 

 
0.1624547  0.1674012  1.679475  0.9373604  

 

Ln(COS) -0.0300124 ** -0.0136881  -0.0209726 ** -0.043176 **  

 
0.0170025  0.0301353  0.0141541  0.0386564  

 

Ln(DA) -0.6512554 ** -0.7206247 ** -0.3184979 *** -1.048432 **  

 
0.2962383  0.4199045  0.1603118  0.9366166  

 

Ln(CR) -0.097694  -0.2031522  0.0366638  0.0578871  
 

 
0.0936362  0.1637831  0.1340056 ** 0.2243385  

 

Ln(Stock) 0.0562027  0.0986609  -0.0381723  0.0100244  
 

 
0.0418378  0.0687673  0.0225208  0.0327958  

 

Ln(interest) 0.0140529  0.0206681  -0.0219245  0.0372287  
 

 0.016263  0.0218158  0.0211354  0.0504612  
 

Ln(gpp) -1.584839  -2.817567 *** -1.681571  -2.180978  
 

 1.290505   1.493638   3.898421   3.062158    

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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ตารางที่ 4 (ตอ) การประมาณคาปจจัยที ่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) โดยวิธี Fixed Effect 
model และ Random Effect model  ในรูปแบบของ log form 

Model 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (ROA) 

Full BRP05 BRP05_10 BRP_GT10

Method: GLS 
regression 

Fixed effects  Fixed effects  Fixed effects  Random-effects  

n 4,527 2,446 1,031 1,050

R-squar 0.063 0.091 0.090 0.096

RMSE 2.659 2.679 0.632 3.590

sigma_u 8.614 6.986 2.020 13.594

sigma_e 2.661 2.682 0.908 3.579

Note: **p < 0.05 and ***p < 0.001 significant levels 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Fixed Effect Model พบวา ตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลง

ไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0300124 ในทิศทางตรงกันขาม 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.6512554 ในทิศทางตรงกันขาม 

สวนตอมามีการวิเคราะหเพิ ่มเติมในกรณี ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) ที่สงผลตัวแปรตามอยางอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) โดยกำหนด ระยะเวลาจดทะเบียน (BRP) คือ กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา
5 ป (BRP05) กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป (BRP05_10) และกลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป (BRP_GT10) 

กลุ มระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา5 ป (BRP05) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Fixed Effect 
Model พบวา ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) กลาวคือ เมื่อ
ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) เปลี ่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.2956179  ในทิศทางเดียวกัน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะ
สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.7206247 ในทิศทางตรงกันขาม และผลิตภัณฑ
มวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรม ดานที่พัก และบริการอาหาร)(GPP) เปลี ่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 2.817567 ในทศิทางตรงกันขาม 

กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป (BRP05_10) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี 
Fixed Effect Model พบวาสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสิ
นทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 6.512853 ในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลง
ไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0209726 ในทิศทางตรงกันขาม 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) 
เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.3184979 ในทิศทางตรงกันขาม และอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพันธตอผลตอบแทน
จากกำไรสุทธิ (NPM) กลาวคือ เม่ืออัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสิ
นทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.0366638 ในทิศทางเดียวกัน 

กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 ปข้ึนไป (BRP_GT10) โดยใชผลการทดสอบแบบจำลองดวยวิธี Random 
Effect Model พบวาสัดสวนรายไดจากกิจการ (BOR) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 3.644401 ในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของตนทุนขาย (COS) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 
1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.043176 ในทิศทางตรงกันขาม อัตราสวน
หนี้สินตอสินทรัพย (DA) เมื่อเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) เปลี่ยนแปลงไป
รอยละ 1.048432 ในทิศทางตรงกันขาม 
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สรุปผลการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหาร
ใน กรุงเทพมหานคร โดยเลือกทำการศึกษาทั้งปจจัยภายใน ไดแก ทุนจดทะเบียน สัดสวนรายไดจากกิจการหาไดจากรายได
จากธุรกิจ ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ ตนทุนขาย ประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย อัตราสวนทุน
หมุนเวียน สินคาคงคลัง ดอกเบี้ยจาย และปจจัยภายนอกไดแก ผลิผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรมดานที่พักและ
บริการอาหาร) ที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลงบ
การเงินขอธุรกิจรานอาหารในกรุงเทพมหานครที่ยังดำเนินการอยูที ่ผูประกอบการสงงบการเงินใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ระหวางป 2558-2560  ซึ่งมีผู ประกอบการที่สงงบการเงินในปดังกลาว จำนวนทั้งสิ้น 2,486 ราย โดยใชวิธีการวิเคราะห
ถดถอยแบบพาเนล (Panel Regression Analysis) เพื่อดูความสัมพันธของเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไร
ของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร 

การจากวิเคราะหถดถอยแบบพาเนล (Panel Regression Analysis) พบวาทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกตาง
ก็สงผลตอ ตัวแปรตามอยาง อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม โดยมีการวิเคราะหในกลุมตัวอยาง
ออกเปน 4 กลุม โดยกลุมแรก คือการวิเคราะหรวมกลุมธุรกิจบริการรานอาหารใน กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด ตอมาอีก 3 กลุม
คือ กลุมที่มีระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา5 ป (BRP05) กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป 
(BRP05_10) และกลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 ปข้ึนไป (BRP_GT10) 

ผลจากการวิเคราะหพบวาปจจัยภายในอยาง ทุนจดทะเบียน สัดสวนรายไดจากกิจการ ตนทุนขาย อัตราสวนหนี้สิน
ตอสินทรัพย ตางก็มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางตรงกันขาม สวนระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ 
อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจบงชีถึงความชำนาญในธุรกิจนั้นเพราะเมื่อระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเทาไหร
จะสงผลตอความชำนาญในธุรกิจเพ่ิมข้ึนตาม 

โดยผลการวิเคราะหเพิ่มเติมของกลุมที่มีระยะเวลาจดทะเบียนตางกันทั้ง 3 กลุมพบวา ทุนจดทะเบียน สัดสวนราย
ไดจากกิจการ ตนทุนขาย อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย และผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (สาขากิจกรรมดานที่พัก และ
บริการอาหาร) ตางก็มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางตรงกันขาม สวนระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ 
อัตราสวนทุนหมุนเวียนมคีวามสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน ในกลุมที่มีระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ
นอยกวา 5 ป ตอมาในกลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป สัดสวนรายไดจากกิจการ ตนทุนขาย อัตราสวน
หนี้สินตอสินทรัพย ตางก็มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางตรงกันขาม ในสวนของตับแปรอิสระ
อยาง อัตราสวนทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ ในทิศทางเดียวกัน ในกลุมสุดทายคือ กลุม
ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 ปขึ้นไป สัดสวนรายไดจากกิจการ ตนทุนขาย อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย ตางก็มี
ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิในทิศทางตรงกันขาม 

ในดานของปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ในการวิเคราะหพบวา ตนทุนขาย และ
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย ตางก็สงผลตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ในทิศทางตรงกันขาม สวนตอมามีการ
วิเคราะหเพิ่มเติมในกรณี กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจนอยกวา5 ป พบวา ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ มีความสัมพันธตอ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ในทิศทางเดียวกัน สวนของ อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพย และผลิตภัณฑมวลรวม
รายจังหวัด (สาขากิจกรรม ดานที่พัก และบริการอาหาร)(GPP) ตางก็สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ใน
ทิศทางตรงกันขาม มาในกลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 5 ป จนถึง 10 ป พบวาสัดสวนรายไดจากกิจการ ตนทุนขาย 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ในทิศทางตรงกันขาม และในสวนของตัว
แปรอยาง อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ในกลุม
สุดทายคือ กลุมระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต 10 ปขึ้นไป จากการวิเคราะหพบวา สัดสวนรายไดจากกิจการ ตนทุนขาย 
และอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย ตางก็มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาวกับผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 
(ROA) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากตารางที่ 3 พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) มีในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 

ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด (Goel ,2016) อัตราสวนสภาพคลองยิ่งดีก็ยิ ่งแสดงวาเงินทุน
หมุนเวียนมีความแข็งแรงมากขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่ยิ่งแข็งแรง โอกาสเติบโตของกิจการก็เพ่ิมข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Samuel and Abdulateef (2016) ดังนั้นหากสภาพคลองของกิจการ ที่วัดจากอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) เพิ่มขึ้น ก็
จะสงผลดีตอความสามารถในการทำกำไร เปนผลใหธุรกิจมีโอกาสเติบโตเพ่ิมมากขึ้น 

ในตารางที่ 3 ยังพบวา ระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) มีความสัมพันธตอผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
กลาวคือ เมื ่อระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ (BRP) เปลี ่ยนแปลงไป จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (NPM) 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดยีวกัน  

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที ่ส งผลตอความสามารถในการทำกำไรของกลุ มธ ุรกิจบริการร านอาหารใน

กรุงเทพมหานคร ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะในการนำไชประโยชน 
ฝายบริหารควรใหความสำคัญกับการ การลดตนทนุขาย และเนนความสำคัญกับการบริการหนี้สิน ซึ่งเปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการทำกำไรในเชิงลบ ซึ่งตนทุนขายเปนปจจัยหลักในการดำเนินกิจการ การจัดซื้อวัตถุดิบของ
กิจการ หากทางกิจการสามารถบริหารหนี้ และตนทุนขาย รวมไปถึงอัตราสวนทุนหมุนเวียน ก็ยอมจะสงผลดีตอฐานะทาง
การเงินของกิจการ อีกทั้งยังสามารถทำใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินของกิจการไดเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 
ควรศึกษาโดยอาจใหความสำคญัไปยังปจจัยภายนอกของธุรกิจ หรือปจจัยทางมหภาค เชน สภาวะเศรษฐกิจ อัตรา

เงินเฟอ อัตราดอกเบี ้ย อาจรวมถึงสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อใหเปนการครอบคลุมตอปจจัยที ่สงผลตอ
ความสามารถในการทำกำไรของกลุมธุรกิจบริการรานอาหารในกรุงเทพมหานคร  

เอกสารอางอิง 
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แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธเพื่อการทองเที่ยว 
เชิงกีฬาในเมืองกีฬาจังหวัดชลบุรี 

สาขาวิชาการบรหิารจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะ ศลิปศาสตรมหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
*ที่อยู E-mail muay1982@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีจดุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธและปจจยัสวนผสมทางการตลาด
ของนักทองเที่ยวเชงิกีฬาในการตัดสินใจเลือกใชสนามยิงปนรณยุทธและเสนอแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณ
ยุทธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูประกอบการธรุกิจสนามยิงปนจำนวน 3 คน นักทองเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยที่มา
เยือนสนามยิงปนรณยุทธเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรจีำนวน 400 คน ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางและแบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธเพื่อการทองเท่ียว
เชิงกีฬาในเมืองกีฬาจังหวัดชลบุรกีารวิเคราะหขอมลู รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย รอยละ73% อายุ 34-41ป รอยละ27% การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 52.5% รายได 
20,001-25,000 บาท รอยละ 33.8% อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 44.3% ประสบการณการใชอาวุธปน 4 ป รอยละ 32% 

1.ดานการบรหิารจัดการพบวาดานบุคลากรยังไมเพยีงพอตอความเติบโตของธุรกิจสนามยิงปนรณยุทธดาน
งบประมาณ ตองมีแหลงเงินทุนเพยีงพอ ดานวัสดุอุปกรณ แบงสัดสวนการใชงานตามสถาปตยกรรมทีท่ันสมัย ดานการจดัการ 
มีระบบงานท่ีชัดเจนมีขั้นตอนในการปฏิบัตรงาน  

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากมากท่ีสุดถึงนอยทีสุ่ดไดแกดานบุคลากรรองลงมาดานกระบวนการดาน
ผลิตภณัฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา และดานชองทางจัดจำหนาย 

 3.แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจกีฬายิงปนรณยุทธดานบุคคลากรมีคามากท่ีสดุบุคคลากรควรมีความรู
ความสามารถในกีฬายิงปนรณยุทธและดานภาษามมีนุษยสมัพันธดสีรางความประทับใจแรกพบ

 

Guideline on Business Management of Practical Shooting for Sport tourism in 
Chonburi  

 

 
Sport and Leisure Management, Liberal Arts Thailand National sports University Chonburi Campus

*ที่อยู E-mail muay1982@hotmail.com

Abstract 

The objectives of this research study aimed to study the business management of practical 
shooting, to recognize marketing mixed factors how sport tourists decide to choose practical shooting 
range, and to recommend guideline on business management of practical shooting. The sample group of 
this research was 3 shooting range owner and 400 Thai tourists who visited Pattaya Shooting Range in 
Chonburi Province. The research was selected ‘accidental sampling method’ and research instruments 
were used semi-structured interview form and questionnaire on the guideline on business management 
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of practical shooting for sport tourism in Chonburi, including data analysis on percentage, average value 
and standard deviation 
Result of this research 

illustrated that interviewee’s group was 73% of male respondents who had age 34-41 years 
(27%), education on bachelor degree (52.5%), revenue at 20,001-25,000 Baht (33.8%), having private 
business (44.3%) and having 4 years’ experience on shooting (32%). This research was analyzed as 
follows. 
1. Business management of practical shooting – It found that personnel are not sufficient for the
business growth of practical shooting. Financial budget requires appropriate funding source. Equipment 
depends on its utilization according to modern architecture. And, management should have clear 
coordination with operating procedure. 
2. Marketing mixed factors from maximum to minimum are the personnel, following by operation,
product, physical aspect, pricing and distribution place. 
3. A guideline on business management of practical shooting – Personnel is the most
important.Personnel should have knowledge in shooting sport, good language skill and being friendly 
that can make a nice first impression. 

Keywords:
บทนำ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

วรพล กาญจนกมล1*และ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย2 

1โครงการปรญิญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*worapol.kan@ku.in.th

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมคนท่ีมีความสนใจท่ีจะซื้อคอนโดมิเนียมตาม
แนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยายภายในระยะเวลา 1 ป จำนวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถามแบบออนไลน จากนั้นไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา
การถดถอยแบบพหุคูณและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 

ปจจัยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
เม่ือพิจารณารายปจจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานราคา  ปจจัยดาน
กิจกรรมสงเสริมการตลาด และปจจัยดานสถานท่ี ตามลำดับ 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, คอนโดมิเนียม 
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Marketing Mix Factors Affecting Consumer Purchasing Decision of 
Condominium in Bangkok 

Worapol Kankamol1* and Yupawan Vannavanit2

1Young Executive MBA Program Kasetsart Business School Kasetsart University 

*worapol.kan@ku.in.th:

Abstract 

The objective of this research is to study the marketing mix factors affecting consumer 

purchasing decision of condominiums in Bangkok. The sample use in the study is the people who are 

interested to buy condominiums along the MRT blue line extension within a year. The online 

questionnaire and survey of 400 samples have been conducted. The data was analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results from study found 

that the marketing mix factors affected consumer purchasing decision of condominiums in Bangkok with 

statistical significance at 0.05 and considering the individual factors, the product factor are the most 

influential. Followed by the price factor, the promotion factor and the place factor.  

Keywords: marketing mix, purchasing decision, condominium 

1. บทนำ

การเดินทางในรูปแบบรถไฟฟาถือวาเปนตัวเลือกลำดับตนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยสาเหตุหลักคือ ความ
สะดวกสบายและการประหยัดเวลาในการเดินทาง  ปจจุบันรัฐบาลไทยไดเดินหนาขยายเสนทางรถไฟฟาสายตางๆเพื่อใหการ
คมนาคมในกรุงเทพมหานครนั้นสามารถเช่ือมตอกันทั้งหมด เพื่อใหประชาชนในเขตกรุงเทพรอบนอกและปริมณฑลสามารถ
เดินทางเขามายังกรุงเทพช้ันในไดงายขึ้น   จากการเปดเสนทางรถไฟฟาสายใหมๆ เปนสวนสำคัญที่ทำใหตลาดอสังหาริมทรัพย
ประเภทคอนโดมิเนียมมีการแขงขันกันอยางดุเดือด ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางรีบยึดครองทำเลศักยภาพตาม
แนวรถไฟฟาเพื่อพัฒนาโครงการตางๆ 

ปจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการแขงขันที่สูงมาก โดยเฉพาะบริเวณ
ทำเลศักยภาพหรือที่ติดรถไฟฟาทั้ง BTS และ MRT  ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจำนวนมากตางแยงกันซื้อท่ีดินเพ่ือพัฒนา
เปนโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือที่อยูอาศัย ภาพรวมของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ป 2562 มีอุปทาน
คอนโดมิเนียมเปดขายใหมทั้งสิ้น 44,662 ยูนิต คิดเปนมูลเงินการพัฒนากวา 219,180 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2561 รอยละ 
33.4 และในป 2562 ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมเลือกที่จะเปดโครงการใหมในบรเิวณกรุงเทพ
ช้ันนอก ดวยเหตุผลคือราคาของท่ีดินยังไมสูงมาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 44 หรือ 19,514 ยูนิต ดังภาพที่2 จึงทำใหราคาขายเฉลี่ย
ของคอนโดมิเนียมเปดขายใหมลดลงจากป 2561 รอยละ 7.1 โดยราคาขายเฉลี่ยในป 2562 อยูที่ 123,310 บาท (ฝายวิจัย 

คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย, 2562) 
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จากการท่ีการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไดเปดใหบริการเพิ่มเติมสำหรับรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยาย ทำ
ใหเสนทางการเดินของรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสามารถเดินรถไดแบบครบรูป มีลักษณะเปนเสนทางวงแหวนรอบเมือง (Circle 

Line)  การรถไฟฟาขนสงมวลชลแหงประเทศไทย (รฟม.) ระบุวา รถไฟฟาสายสีน้ำเงินที่เปดเดินรถครบทุกโครงขาย รวมทั้งสิ้น 

47 กิโลเมตร 38 สถานที คาดการณวาจะมีผูโดยสารที่ใชบริการ 500,000 เที่ยวคน/วัน จึงทำใหพืน้ท่ีตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำ
เงินไดรับความสนใจจากผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก สงผลใหราคาที่ดินบริเวณรถไฟฟาสายสนี้ำเงินปรับ
ราคาสูงขึ้น ถนนจรัญสนิทวงศถือเปนถนนเสนสำคัญของฝงธนบุรี ซึ่งปจจุบันเปนที่ไดรับความสนใจจากผูประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมอยางมาก เพราะนอกจากเปนถนนเสนหลักที่ใชสัญจรของฝงธนบุรีแลว ยังเปนถนนที่
เกาะตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยายและยังขนานกับแมน้ำเจาพระยา จึงเปนจุดขายท่ีสำคัญของถนนเสนนี้ ทำให
ราคาที่ดินจากเดิมตารางวาละ 100,000  บาท ขยับเปนตารางวาละ 300,000 บาทและเร่ิมมีผูประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเขาไปยึดครองพื้นที่สำหรับรอการพัฒนาอีกดวย (บทวิเคราะหฐานเศรษฐกิจ, 2562) 

ตลาดคอนโดมิเนียมในป 2562 ที่ผานมาหดตัวคอนขางรุนแรง และแนวโนมตลอดป 2563 ยังคงอยูในสภาวะวิกฤต 

เนื่องจากเผชิญปญหาอยางหนักท้ังจากเรื่องคอนโดมิเนียมลน ความไมเช่ือมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ และจากการมาตรการควบคุม
สินเช่ือบานของธนาคารแหงประเทศไทยที่เริ่มกำหนดใชวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ทำใหสถาบันทางการเงินเพิ่มความ
เขมงวดในการพิจารณาสินเช่ือมากกวาปกตแิละมสีัดสวนการปฏิเสธสินเช่ือท่ีสูงขึ้น ปจจุบันอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบัน
ทางการเงินมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% จากยอดผูยื่นขอสินเช่ือ  จึงทำใหผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจำเปนตองปรับตัว โดย
ใชกลยุทธตางๆดึงดูดกำลังซื้อเพื่อเรงระบายยูนิตที่พรอมโอนกรรมสิทธ์ิใหเร็วที่สุดและปรับกลยุทธเพื่อรับมือกับสภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพยที่ชะลอตัวลง  ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการพัฒนาอสังหาริม ทรัพยประเภท
คอนโดมิเนียมนำไปประยุกตใชในการวางแผนเพ่ือจัดทำกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหตอบสนองและสรางความสนใจแก
ผูบริโภคที่สนใจซ้ือคอนโดมิเนียมได 

1.1 วตัถุประสงค 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.2 นิยามศัพท 

คอนโดมิเนียม หมายถึง โครงการที่อยูอาศัยแนวดิ่งตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยายภายในระยะหางจากสถานี
ไมเกิน 1 กิโลเมตร 

ผูประกอบการ หมายถึง  เจาของหรือบริษัทผูพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใตแบรนดตางๆ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

วารุณี  ตันติวงศวาณิชและคณะ (2552) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 

ซึ่งธุรกิจผสมผสานเครื่องมือเหลานี้เพื่อใหสามารถตอบสนองควมมตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุอยางที่ธุรกิจใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวน
ประสมทางการตลาดสามารถแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังน้ี 

1900
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1. ดานผลิตภัณฑ (Product)

ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพ่ือสรางความสนใจ การเปนเจาของ การบริโภค โดยจะตองตอบสนองความ
ตองการและใหความพึงพอใจแกผูบริโภค โดยสิ่งที่เสนอขายนั้นสามารถเปนสิ่งที่สามารถจับตองได (Pure tangible goods)

และสิ่งที่ไมมีตัวตนเสนอขายเฉพาะบริการ (Pure series)  ผลิตภัณฑนั้นจำเปนท่ีจะตองมีอรรถประโยชน (Unity) และมีมูลคา 
(Value) ตอผูบริโภคเพ่ือที่จะทำใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา (Price)

ราคา หมายถึง จำนวนรวมของคุณคาทั้งหมดท่ีผูบริโภคยอมจายเพ่ือแลกกับผลประโยชนที่ไดรับของการมีหรือการใช
ผลิตภัณฑหรือบรกิาร ราคายังเปนตัวกำหนดถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ คุณคาตราผลิตภัณฑและตัวผลิตภัณฑ  โดยผูบริโภค
จะทำการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ (Value) กับราคาผลิตภัณฑ (Price) ซึ่งเปนคุณคาที่ผูบรโิภครับรูไดจากการ
มองเห็น (Perceived Value) ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑหรือบริการ  

3. ดานสถานที่ (Place)

ชองทางที่ลูกคาจะสามารถเขาถึงผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจ เชน ชองทางการจัดจำหนาย ชองทางการใหบริการ 
รวมถึงทำเลที่ตั้งในการจัดจำหนายผลิตภัณฑและบริการ สำหรับในบางธุรกิจะมีกิจกรรมตางๆเปนตัวชวยในการกระจาย
ผลิตภัณฑประกอบดวย การขนสง การคลังผลิตภัณฑ การเก็บรักษาผลิตภัณฑคงคลัง และการจัดจำหนาย เปนตน 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

เครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราผลิตภัณฑ โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรง
จำในผลิตภัณฑ หรอืเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายเครื่องมือ ธุรกิจจำเปนตองใช
หลักการในการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผู บริโภค 

ผลิตภัณฑ คูแขงขัน และกลุมเปาหมาย ซึ่งเครื่องมือสงเสริมการตลาดประกอบ 5 เครื่องมือคือ การโฆษณา (Advertising), การ
สงเสริมการขาย (Sales Promotion) , การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation), การตลาด
ทางตรง (Direct Marketing)

2.2 กระบวนการตัดสินใจ

Kotler & Keller (2009) กลาวไววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคน้ัน เกิดขึ้นเปนกระบวนการตามลำดับ โดย
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (The Stages of the Buying Decision Process) นั้น สามารถแบงไดเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้  

1. การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition)

จุดที่กระบวนการตัดสินใจซื้อเริ่มตนขึ้นจากปญหาหรือความตองการ ซึ่งอาจถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายใน ( Internal 

Stimuli) เชน ความหิว ความกระหาย หรือถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายนอก (External Stimuli)  

2. การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search)

ผูบริโภคที่ไดรับการกระตุนจากปญหาหรือความตองการขั้นแรกมาแลวมีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ผูบริโภคจะคนควาหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจากการคนหาทางอินเตอรเน็ต การสอบถามขอมูลจากคนรูจัก 

การเขาไปสอบถามจากจุดขายหรือจากพนักงานขาย เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆมากข้ึน  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)

1901
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ผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑจะนำขอมูลท่ีไดมาประมวลผลเพื่อใชในการเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกำหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชประกอบกรประเมิน เชน ยี่หอ ราคา 
รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchasing Decision)

หลังจากท่ีผูบริโภคประเมินทางเลือกที่ตองการไดแลว ลำดับตอไปคือการตัดสนิใจซ้ือโดยจะมกีารประเมินผลทางเลือกที่
ผูบริโภคชอบมากที่สุดและกำหนดคุณลักษณะที่ผูบริโภคตองการ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อจะเปนข้ันตอนที่เกี่ยวของกับการ
เจรจาระหวางผูซื้อและผูขาย เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจมาซื้อผลิตภัณฑ  

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchasing behavior)

เมื่อผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแลว จะทำการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกอนการตัดสินใจซ้ือกับคุณคาที่
ไดรับจากการซ้ือผลิตภัณฑ หากคุณคาที่ไดรับมากกวาความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจจะสงผล
ตอการซื้อผลิตภัณฑในคร้ังถัดไปจนนำไปสคูวามจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑ ในทางกลับกันหากผูบริโภคเกิดความไมพอใจหรือ
ผลิตภัณฑนั้นไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ผูบริโภคจะเปลี่ยนทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใน
ครั้งถัดไปใหม

2.3 กรอบแนวคิด 

2.4 สมมติฐานในการศึกษา

2.4.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลกับการการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4.2 ปจจัยดานราคามีอิทธิพลกับการการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4.3 ปจจัยดานสถานท่ีมีอิทธิพลกับการการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.4.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลกับการการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. วิธดีำเนินการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมคนที่มีความสนใจท่ีจะซื้อในคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 1 ป 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมคนที่มีความสนใจที่จะซื้อคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวน
ตอขยายภายในระยะเวลา 1 ป โดยผูศึกษากำหนดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานสถานท่ี
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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3.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ

 3.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ โดยจะพิจารณา
เนื้อหาของแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสสงคและสมมติฐานในการศึกษา 
 3.2.2 การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) เพื่อวัดความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทำการทดสอบเก็บ
ขอมูล Pre-test กับกลุมตัวอยางจำนวน 30 ชุดและนำขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อวัดหาคา
ความเชื่อม่ันของขอคำถาม โดยใชคาความเชื่อม่ันจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

สำหรับผล Pre – Test  พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคของกลุมตัวอยางจำนวน 30 ชุด (N=30) มีคาเทากับ 

0.871 ซึ่งแสดงวาแบบสอบถามมีคานาเชื่อถืออยูในระดับที่ยอมรับได

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชาชนในกรุงเทพมหานครเปนงานศึกษาเชิง
สำรวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ โดยแบงขอมูลไดเปน 2 แหง ดังนี้ 

3.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวมรวมขอมูลจากเอกสารตางๆท่ีมีเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ในคร้ังนี้ ซึ่งไดมาจากหนังสือ วารสารทางวิชาการ การสืบคนจากอินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

 3.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวิธีการเก็บแบบการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล

 3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่ใชในการนำเสนอภาพรวมของขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวม โดยจะนำเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป
และขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดครัวเรือน เปน
ตน
 3.4.2 สถิตเิชิงอนุมาน (Inference Statistics) เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางเพื่อใชทดสอบสมมติฐาน โดยจะใช
วิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

4. ผลการศึกษา

 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจึงยอมรับทุกสมมติฐานที่ตั้ง
ขึ้นมา เมื่อวิเคราะหจากคา R Square พบวาสามารถนำไปพยากรณถึงการตัดสินใจซื้อไดรอยละ 63.7 ตามทีแ่สดงไวในตาราง
ที ่1 และผลการศึกษาสามารถอธิบายรายปจจัยไดดังนี้  

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

Model R R Square Adjust R Square Std. Error 
of the Estimate 

1 0.798 0.637 0.633 0.308 
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ตารางที ่2 ผลวิเคราะหสมการถดถอยระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับถึงการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม  

            

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients     

    B 

Std 

Error Beta t Sig. 

 (constant) 0.459 0.148   3.098 0.002 

  ปจจัยดานผลติภณัฑ 0.336 0.05 0.327 6.764 0.000* 

  ปจจัยดายราคา 0.220 0.048 0.222 4.631 0.000* 

  ปจจัยดานสถานท่ี 0.134 0.045 0.14 3.003 0.003* 

  ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด 0.207 0.035 0.253 5.851 0.000* 

 
  

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัยมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลสมการถดถอยมีจึงยอมรับสมมติฐานทุกขอท่ีตั้งข้ึน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัยมีผลในทิศทางเดียวกันตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมอยางมีนัยสำคัญ โดย
ตัวแปรที่ผลมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  รองลงมคือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด และปจจัย
สถานท่ีมีผลนอยที่สุด ดังท่ีแสดงไวในตารางที่ 2 

 

5. สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

  5.1 สรุปและอภิปรายผล 

 

 5.1.1 ผลจากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาการตลาดทั้ง 4 ปจจัยดวยการวิเคราะหแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยสวนประสมทางกาตลาดทั้ ง 4 ปจจัยมีอิท ธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเรียงจากความสัมพันธมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด และปจจัยดานสถานท่ี ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยกลุม

ตัวอยางใหความสำคัญในเรื่อง การตกแตงและบรรยากาศภายในโครงการ มากท่ีสุด รองลงมาเปนเรื่อง Layout และขนาดหอง
ที่มีใหเลือกหลายรูปแบบ พื้นที่สวนกลางมีความครบครัน และจำนวนท่ีจอดรถภายในโครงการ ตามลำดับ เนื่องจากการท่ีผูซื้อ
ยอมจายเงินในซื้อคอนโดมิเนียมยอมมีความคาดหวังวาจะไดคุณคาที่มากกวา การที่คอนโดมิเนียมมีการตกแตงภายในท่ีหรูหรา
และสรางบรรยายกาศภายในคอนโดมิเนียมใหนาอยู และการมีพื้นที่สวนกลางครบครัน (เชน สระวายน้ำ ฟตเนส clubhouse 

พื้นที่สีเขียว) ยอมเปนสิ่งท่ีผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับ 

  ปจจัยดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ราคา
คอนโดมิเนียมตองมีความเหมาะสมแกคุณภาพ เหมาะสมกับทำเลท่ีตั้ง คาสวนกลางมาความเหมาะสม และเม่ือเทียบกับ
โครงการรอบขางจะตองไมแตกตางกันมากนัก ยอมสงตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของผูซื้อ 
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  ปจจัยกิจกรรมสงเสริมการตลาด สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
แสดงวากิจกรรมสงเสริมการตลาดไมวาจะเปน โปรโมช่ันพิเศษ  บัตรกำนัลและสิทธิพิเศษที่จะไดจากพันธมิตร การโฆษณา
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง และพนักงานมีความรูความสามารถ มีความเปนมืออาชีพ สามารถสรางความประทับใจแกผูเขาชม
โครงการ จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟาสวนตอขยาย 

  ปจจัยดานสถานท่ี สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใน
การศึกษาคร้ังนี้เลือกที่จะศึกษาในเร่ืองทำเลและสถานท่ีเทานั้น ซึ่งจากผลการวิเคราะหแสดงวาการท่ีคอนโดมิเนียมตั้งอยูใน
ทำเลศักยภาพใกลหางสรรพสินคา โรงพยาบาล ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางของผูคนในปจจุบันได และ
หากสภาพแวดลอมของชุมชนรอบขางคอนโดมิเนียมนาอยูและปลอดภัย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมตามแนว
รถไฟฟาสวนตอขยาย 

 5.1.2 ผลการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม พบวาผูซื้อใหความสำคัญเร่ืองของความสะดวกสบายและความ
เหมาะสมในการดำเนินชีวิตมากท่ีสุด เนื่องจากปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครท่ีทุกคนจะตองเผชิญปญหารถติด ผูคนใน
เมืองจึงตองใชเวลาในการเดินทางในแตละวันคอนขางๆมาก การที่คอนโดมิเนียมสามารถชวยประหยัดเวลาการเดินทางไป
ทำงานและสามารถอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต จะเหตุผลหลักท่ีชวยในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม

5.2 ขอเสนอแนะสำหรับการผูประกอบการ 

 ผูประกอบควรใหความสำคัญกับสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ปจจัย เน่ืองจากคอนโดมิเนียมจัดเปนสินคาที่มีราคา
สูง ผูซื้อจะไมมีโอกาสท่ีจะซื้อคอนโดมิเนียมอยูบอยๆ และอีกทั้งปจจุบันตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยายไดมีผู
ประกอบจำนวนมากเปดโครงการใหมๆตามแนวรถไฟฟา จึงทำใหผูซื้อมีตัวเลือกมากสำหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
ดังนั้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมใหสามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อไดมากที่สุดจึงเปนสิ่งสำคัญ โดยผูศึกษาขอแยก
ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบ ดังนี้  

1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบควรใหความสำคัญกับเรื่องการตกแตงและบรรยากาศภายในคอนโดมิเนียม เพราะการ
ตกแตงและบรรยากาศภายในคอนโดมิเนียมจะเปนสิ่งที่ผูอาศัยรับรูและสัมผัสได การตกแตงคอนโดมิเนียมใหเอกลักษณ
เฉพาะตัวและสรางบรรยากาศใหเขากับคอนโดมิเนียม จะสามารถความรูสึกอยากพักอาศัยใหแกผูพักอาศัยได และเมื่อมีผูเขา
มาเยี่ยมชมคอนโดมิเนียม การตกแตงและบรรยายกาศภายในคอนโดมินียมจะเปนสิ่ งแรกๆท่ีผูเยี่ยมชมไดสัมผัส ซึ่งจะชวย
กระตุนความรูสึกดานอารมณจนนำไปสูการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสวนตอขยายได 

2. ดานราคา ผูบริโภคจะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่จะไดรับจากการซื้อคอนโดมิเนียมนี้กับราคาที่ตองจาย หาก
ผูบริโภคพิจารณาแลวตัดสินวาคุมคากับการซื้อ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมก็จะงายขึ้น ดังนั้นผูประกอบการควรตั้งราคาขาย
คอนโดมิเนียมใหเหมาะสมกับคุณภาพของคอนโดมิเนียม 

3. ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรเนนการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขายที่ดึงดูดความสนใจ เชน ฟรี
คาใชจายวันโอน สวนลดพิเศษ บัตรกำนัลพิเศษ เปนตน เนื่องจากคอนโดมิเนียมสรางเสร็จพรอมอยูการเรงปดยอดการขายเปน
เรื่องที่สำคัญ การมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดและนาสนใจจะชวยกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซ้ือได 

4. ดานสถานท่ี การเลือกทำเลที่ตั้งถือวามีความสำคัญตอการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม เนื่องจากทำเลที่ตั้งที่ดีจะมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดวย ยิ่งคอนโดมิเนียมอยูใกลรถไฟฟา ติดถนนใหญ ผูพักอาศัยสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวกสบาย คอนโดมิเนียมนั้นจะเปนตัวเลอืกลำดับตนๆของผูบริโภคในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ดังน้ันผูประกอบควรเลือก
ทำเลท่ีไมอยูในซอยลึก เกาะตามแนวรถไฟฟาในระยะไมควรเกิน 1 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟา และหากคอนโดมิเนียมตั้งอยู
ในทำเลศักยภาพก็จะยิ่งสงผลดีตอคอนโดมิเนียมเปนอยางมาก 
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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคุณภาพการบริการของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการที่มีตอคุณภาพการบริการของกรมส งเสริมอุตสาหกรรม
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการท่ีมีตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการท่ีมีตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูใชบริการกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 398 คน วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t - test  F-test  

ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูประกอบการ ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก  และปจจัยลักษณะส วน
บุคคล ดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูประกอบการในการรับบริการของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในดานการใหความรูสึก เชื่อมั่น (Assurance) ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ
.05 พฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการที่มีตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญสถานภาพทางธุรกิจ   เปน
ผูประกอบการ วัตถุประสงคที่เขารับบริการปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนาธุรกิจขยายตลาด วัตถุประสงคที่เขารับบริการปรึกษา
แนะนําเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม ความตองการท่ีเขารับบริการ ฝกอบรม/สัมมนาเช่ือมโยงธุรกิจ การ
ทราบถึงแหลงขาวโครงการกิจกรรมผูรับบริการเขามาติดตอที่หนวยงานดวยตัวเอง บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเขารับ
บริการปรึกษาแนะนําตนเอง และการตัดสินใจเขารับบริการปรึกษาแนะนําตัดสินใจทันทีเมื่อทราบถึงโครงการใหม และปจจัย
ลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ประเภทธุรกิจ ตําแหนงหนาที่ รูปแบบธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
ของผูประกอบการท่ีมีตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

คําสําคัญ
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SATISFACTION OF ENTREPRENEURS TOWARD SERVICE QUALITY OF 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION, MINISTRY OF INDUSTRY
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Abstract 

The objectives of this study were to study entrepreneurs’ satisfaction with service quality 
provided by the Department of Industrial Promotion, to study  entrepreneurs’ satisfaction with service 
quality provided by the Department of Industrial Promotion, classified by personal factors, to study 
entrepreneurs’ behavior of using the service provided by the Department of Industrial Promotion,  and to 
study entrepreneurs’ behavior of using the service provided by the Department of Industrial Promotion, 
classified by personal factors. The sample of this study was 398 service users of the Department of 
Industrial Promotion. This study used a quantitative research method.    A questionnaire was used as a 
research instrument. Data collected were then analyzed using statistics, including frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t - test, F-test 

The results of this study indicated that overall satisfaction of the respondents with the service 
quality provided by the Department of Industrial Promotion was at a high level. The respondents with 
different educational level had different satisfaction with the service quality provided by the Department 
of Industrial Promotion in terms of Assurance with a statistical significance level of .05. In terms of 
behavior of using the service provided by the Department of Industrial Promotion, most of them were 
Entrepreneurs; the purpose of using the service was to ask for advice to develop and expand the market 
as well as products and innovative products. The respondents had the needs for taking business training 
/ seminar. Exposure to information was through service recipients coming to contact the Department of 
Industrial Promotion by themselves. The most influential person for taking the service was oneself. The 
respondents made their decision to receive counseling services immediately when new projects have 
been known. The respondents with different personal factors, namely gender, age, type of business, 
position, business model had different behavior of using the service provided by the Department of 
Industrial Promotion with a statistical significance level of .05. 

Keywords:  
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 1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2 สมมติฐานในการศึกษา 
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ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

ความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคุณภาพการบริการของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการที่มีตอกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

 

2. เนื้อหาที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคณุภาพการบริการ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ    
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3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

(  

 

 

 3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

4. ผลการศึกษา

4.1 วัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคุณภาพการบริการ
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 1

ความพึงพอใจของผูประกอบการ ระดับความคิดเห็น 

x ̄ SD ความหมาย

รวม 3.75 0.527 มาก 
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̄

4.2 วัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการที่มีตอกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม

ตารางที่ 2

พฤติกรรมการใชบริการของผูประกอบการ จํานวน รอยละ 

4.3 วัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการท่ีมีตอคุณภาพการบริการ
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ตารางที่ 3

ปจจัยลกัษณะสวนบุคคล t-test F-test Sig. 
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อุตสาหกรรมจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 
ตารางที่ 4

ปจจัยลกัษณะสวนบุคคล t-test F-test Sig. 
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1913



1914



 

7. ขอเสนอแนะ

 

 

8. เอกสารอางอิง
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ความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการสหกรณการเกษตร 

เกาะงุน-กะทิง จํากัดของเกษตรกรในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุมผูที่เคยมี
ประสบการณซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมี
จํานวนประชากรขนาดใหญและไมสามารถทราบจํานวนประชากรทั้งหมดที่แนนอนได ดังนั้น จึงใชสูตรการหาจํานวนของกลุม
ตัวอยางแบบท่ีไมทราบจํานวนประชากร และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช
แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีหาคาสหสัมประสิทธ์ิเอลฟาของครอนบัค แลวนําไปเก็บขอมูลดวยการแจก
แบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยางผูบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวน 400 คน แลวนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแก   
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดานความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(β = 0.508) ความสนใจในการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (β = 0.331) เครื่องหมายตราสินคาดาน
สิ่งแวดลอม (β = 0.149) และคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (β = 0.127) มีผลผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, น้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 
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Abstract 

The objective of the research was to study demographic factors and green marketing 

factors influencing consumers’ buying decision for environmentally friendly bottled drinking water 

products. The sample was those with prior experience to buy bottled drinking water products living in 

Bangkok Metropolitan Region. Since the population size was large and unknown,the sample size was 

determined and calculated by an unknown population formula. The sample was selected based on a 

purposive sampling. The research instrument was a questionnaire whose reliability was determined using 

Cronbach’s alpha coefficient. Data were collected by using online questionnaire from the sample of 400 

consumers with prior experience to buy bottled drinking water products living in Bangkok Metropolitan 

Region. Quantitative data were analyzed using percentage, mean, standard deviation as well as Multiple 

Regression Analysis for testing hypotheses with a statistical significance level of 0.05. 

The results of this study indicated that in terms of demographic factors, the respondents with 

different gender had different buying decision for environmentally friendly bottled drinking water 

products. In addition, in terms of green marketing factors, trust  (β = 0.508), interest  (β = 0.331), 

environmental brand mark (β = 0.149), and product quality (β = 0.127) influenced consumers’ buying 

decision for environmentally friendly bottled drinking water products.  

Keywords: Buying decision, Environmentally friendly bottled drinking water, Green marketing 

1. บทนํา
ปจจุบันนี้โลกกําลังเผชิญกับวิกฤตปญหาสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง และมากข้ึนทุกขณะ  ไมวาจะเปนปญหาภาวะ 

โลกรอน การเปลี่ยนแปลงช้ันบรรยากาศ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนกรด มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ้า และปญหา
ขยะมูลฝอย ซึ่งปญหาเหลานี้สวนใหญเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย (Houghton et al., 2001) และจํานวนประชากรท่ีเพิ่ม
มากขึ้นสงผลใหสิ่งแวดลอมมีแนวโนมถูกทําลายเพิ่มขึ้น (สถาบันไทยพัฒน, 2551) สิ่งแวดลอมที่ถูกทําลายเปนผลโดยตรงจาก
การอํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อสินคา ซึ่งสินคาสวนใหญไมวาจะเปนตามรานสะดวกซื้อ ทั้งในเมืองและภายในชุ มชนลวน
นิยมใชถุงพลาสติก โดยในปจจุบันครึ่งหนึ่งของพลาสติกท่ีใชกันอยูนั้นเปนแบบใชแลวทิ้ง (disposable packaging) เชน ชอน 
สอม ขวด หรือแกวพลาสติก เปนตน (ธุรกิจ คิดใหม, 2563) ซึ่งทั้งหมดลวนมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  
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จากสถานการณที่เกิดขึ้นทําใหเกิดแรงผลักดันใหผูคนเร่ิมตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อลดปญหาโลกรอน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือกันท้ังในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยทางภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุงสู “ความมั่งคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ดวยยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมาย คือ สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ และใหความสําคัญสูงกับการแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมหรือเมืองสี
เขียว เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิด  การลดปริมาณขยะ 
รวมท้ังสรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560) นอกจากการออกมาตรการท่ีสําคัญแลวทางภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของก็มีการรณรงคให
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมและการรักษาสิ่งแวดลอม ท้ังยังสงเสริมพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการใช
สินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมควบคูกันไป เชน รณรงคใหมีการใชจักรยานแทนการใชรถยนต เพื่อลดมลพิษในอากาศ การนํา
วัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวกลับมาใชใหม การใชบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษหรือผาแทนบรรจุภัณฑพลาสติก เปนตน 
(ไณยณนัทร  นิสสัยสุข, 2559) ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมก็ไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑตนแบบของชุมชน  

ในสวนของภาคเอกชนน้ัน จากกระแสท่ีเกิดขึ้นทําใหมีการปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เริ่มมีการปรับวิธีการบริหารจัดการ และคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหตอบสนองกับความ
ตองการของผูบริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (Cox, 2010)  
ในขณะเดียวกันนักการตลาดก็เริ่มหันมาใหความสนใจกับแนวคิดดังกลาว โดยจํานวนผูบริโภคที่ตระหนักถึงการบริโภค
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เพ่ิมขึ้นเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ทําใหผูประกอบการตื่นตัวและเห็นโอกาสในการ
ตอบสนองการบริโภคของกลุมเปาหมายกลุมนี้ (Chen, 2010) ซึ่งถือไดวาเปนการสรางภาพลักษณขององคกรในดาน
สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น (Hopfenbeck, 1992) จึงทําใหหลายองคกรเริ่มทําการตลาดท่ีเรียกวา การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม 
(Green marketing) และยังเปนการกระตุนใหผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภครายอ่ืนๆ เริ่มการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่คํานึงถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน และจะเปนการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาใชในกิจกรรมท้ังหมดของบริษัท เพื่อ สราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ (Mahesh C. Gupta, 1995) ดังที่ Solomon, Marshall, and Stuart (2006) ให
ความเห็นวา นอกจากการทําการตลาดที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมจะสงเสริมความยั่งยืนแลว ยังสามารถสรางกําไรใหแกธุรกิจอีก
ดวย โดยการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมถือเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการตลาด
สินคาประเภทน้ีประสบความสําเร็จ   

การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Marketing) จึงไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือของการสงเสริมการตลาดเพ่ือสื่อสาร
ใหผูบริโภคไดรับรูถึงแนวทางขององคกรที่ตองการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ดวย
การออกแบบการสื่อสารในการใหขอมูลผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคมีความรูสึกที่อยากใชและมีความเชื่อมั่นที่จะใชผลิตภัณฑ   
น้ําด่ืมบรรจุขวดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมท้ังการประชาสัมพันธในสื่อตางๆ ทั้งทางออฟไลนและทางออนไลน 
เพื่อใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑน้ําด่ืมบรรจุขวดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วามีประโยชนและมีความสําคัญอยางไรหรือปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้น เมื่อไมไดใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพือ่ใหประชาชนมีความรู ตระหนักถึงความสําคัญและ
หันมาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกันมากข้ึน ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดังกลาวของพวกเขาดวยแลว และยังรวมถึงความสามารถในการใชงาน หรือราคาที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทานั้น แตยังตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมของผูผลิตอีกดวย 
และชวยเพิ่มภาพลักษณที่ดีของบริษัทและตราสินคาอีกดวย  
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แตอยางไรก็ตามการอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้น ถาจะใหไดผลดีนอกจากความรวมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนแลว 
ความรวมมือของผูบริโภคเปนสวนที่สําคัญเชนกัน โดยผูบริโภคควรเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เชน การ
สนับสนุนใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนตน แตทวาปจจุบันผูบริโภคชาวไทยยังมีความหวงใยสิ่งแวดลอมไมมากนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แลว ตลาดสีเขียวในประเทศไทยยังเติบโตชากวาประเทศอ่ืนๆ มาก เนื่องจากผูบริโภคไทยไม
คอยผนวกเอาปจจัยดานสิ่งแวดลอมมาเปนขอพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ทําใหการตลาดสีเขียวของไทยยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร แมจะมีเรื่องการรณรงคที่เกี่ยวกับฉลากลดโลกรอน เรื่องถุงผา หรือแมกระทั่งการปดไฟ แตเทาท่ีผานมา
กลับเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของวิถีชีวิตผูคนนอย (กรีนนิวส สํานักขาวสิ่งแวดลอม , 2561) สวนหนึ่งนั้นเปน
เพราะผูบริโภคขาดการรับรู ความสามารถในตนเอง คือไมเห็นวาการกระทําของตนในการไมซื้อหรือซื้อสินคาสีเขียวนั้นจะ
สงผลกระทบอะไรตอสิ่งแวดลอมและขาดการสนับสนุนหรือบริการ ซึ่งท้ังหมดลวนเปนอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Laroche et al., 2001) ตรงกันขามในประเทศไทยกลับเกิดการวิจารณ และไดผลตอบรับที่ไมดีจาก
กระแสตอบรับทั้งฝงของเจาของรานคาผูบริโภครวมไปถึงผูที่มีอาชีพเก็บขวดขายของเกาซึ่งมีการวิจารณไปในทางที่วาบริษัท
ตองการลดตนทุนแลวผลักดันผลกระทบมาใหทางฝงผูบริโภค แตผลิตภัณฑที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอมแบบเดียวกันไดรับการ
ตอบรับและความนิยมจากผูบริโภคในประเทศญี่ปุนเปนอยางดี ในทํานองเดียวกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ก็ไดกลาววา  
ในฐานะนักการตลาดตองพิจารณาถึงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมดวยวาทําใหเกิดปญหาตอผูบริโภคอยางไร แลวคนหาสาเหตุ
ของปญหาและวิธีการ แกปญหาน้ัน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสงเสริมการตลาด ตั้งราคาและจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม หรือแกปญหาใหกับผูบริโภคอันเกิดจากปญหา
สิ่งแวดลอม ดังนั้นการรณรงคใหผูบริโภคมีความหวงใยตอสิ่งแวดลอมหรือเปนผูบริโภคสีเขียว (Green consumers) อยาง
จริงจังจึงเปนภารกิจท่ีตองดําเนินการอยางเขมขนและตอเนื่อง (สถาบันไทยพ ัฒน, 2551)  

จากการศึกษางานวิจัยของ Elham Rahbar and Nabsiah Abdul Wahid (2011) ไดพบความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคที่เกิดขึ้นจริงและเครื่องมือการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดแก ฉลากเพื่อสิ่งแวดลอม ตราสินคาเพื่อ
สิ่งแวดลอมและสื่อโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นวาความเช่ือมั่นในฉลากเพื่อสิ่งแวดลอมและตราสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม
สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค และงานวิจัยของ Nai-Jen 

Chang and Cher-Min Fong  (2010) ไดคนพบวาคุณภาพ และภาพลักษณของสินคาตลอดจนความพึงพอใจของลูกคาที่มี
ตอผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้นมีความสัมพันธกับการกลับมาซ้ือซ้ําของผูบริโภคและสอดคลองกับงานวิจั ยของ 
Christopher Gan และคณะ (2008) ที่คนพบวาผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
นอกจากน้ีการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอมของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวน
ใหญใหความสนใจสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม และทัศนคติที่ดีตอซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ณัฐณิชา   
นิสัยสุข, 2556) และรวิกร สยามิภักดิ์  (2559) ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําแรบรรจุขวด  ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนท่ีแตกตางกันน้ัน จะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ดังน้ันผูวิจัยเกิดแนวคิดและสนใจศึกษาประเด็นปญหาทางสิ่งแวดลอมและจากบทความงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทําให
พบวา ปจจุบันผูบริโภคมีความตื่นตัวตอปญหาสิ่งแวดลอม มีความสนใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น และปจจัย
ทางการตลาดส่ิงแวดลอม อันไดแก ความรูความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอม การใสใจหรือตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม ทัศนคติตอ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฉลากดานสิ่งแวดลอม การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม คุณภาพผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญที่อาจจะสงผลใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมของผูบริโภค อีกทั้งการใชเครื่องมอืทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจที่แสดงออกผานการมีความ
รับผิดชอบตอสงัคมขององคกร เปนอีกหน่ึงปจจัยที่องคกรธุรกิจใชเพื่อสรางความแตกตางและโดดเดนขององคกรไดอีกดวยปจจัย
ตางๆ เหลานี้จึงเปนที่มาของแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําด่ืมบรรจุขวดที่เปนมิตร
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กับสิ่งแวดลอมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชน ในการ
วางแผนหรือกลยุทธทางการตลาดผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคตอไป  

 1.1 วตัถุประสงคของปญหา 
 1.1.1 เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม    
 1.1.2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 1.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 1.2.1 ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนที่แตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 1.2.2 ปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ไดแก ความสนใจในการเลือกใชผลิต ภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เครื่องหมายตราสินคาดานสิ่งแวดลอม การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม ทัศนคติตอผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ปจจัยดานประชากรศาสตร    
- เพศ     
- อายุ     
- ระดับการศึกษา     
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน

H1 

H2 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
- ความสนใจในการเลือกใชผลิตภณัฑที่เปนมติรกับ  
  สิ่งแวดลอม 
- เครื่องหมายตราสินคาดานสิ่งแวดลอม
- การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม
- ทัศนคติตอผลติภณัฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- คุณภาพของผลติภณัฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ความไววางใจในผลิตภณัฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา: ปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Gan และคณะ (2008), Gupta and Ogden (2009), Lee (2009), Chang and Fong 

  (2010), Rahbar and Wahid (2011), Boztepe (2012), Chen and Chang (2012), Zhu และคณะ (2012)  
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรเปาหมายนั้นเปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และเปนผูที่เคยมีประสบการณซื้อ

ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งถือวามีจํานวนประชากรขนาดใหญ และไมสามารถทราบ
จํานวนประชากรท้ังหมดท่ีแนนอนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชสูตรการหาจํานวนของกลุมตัวอยางแบบท่ีไมทราบจํานวนประชากร 
ดวยวิธีของ Cochran โดยกําหนดใหมีคาความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 สามารถคํานวณกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 384 ตัวอยาง แตเพื่อใหครอบคลุมคาความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ จึง
ไดจัดทําแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง  

งานวิจัยนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงคําถามออกเปน 4 สวน คือ 
ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลปจจัยดานการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม ขอมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย และไดมีการ
ทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามจํานวน 30 ตัวอยาง โดยใชวิธีหาคาสหสัมประสิทธิ์เอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ 0.768 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 0.70 (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552)  
จึงถือวาเปนแบบสอบถามที่มีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงได  จากนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมายที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถาม
เฉพาะกลุมตัวอยางที่มีประสบการณซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา 
(จนถึงวนัท่ีตอบแบบสอบถาม) ซึ่งเปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดวยการแจกแบบสอบถามออนไลน ซึ่งเปนวิธีที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงกลุมและเขาถึงขอมูลไดงาย 
ประหยัดคาใชจายและสามารถลดระยะเวลาในการเก็บขอมูลได โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 
2563 แลวนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชคาสถิติอางอิง (Inferential 

Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานดวยคา T-test และ F-test และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis)  

3. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเพศชาย จํานวน 133 คน หรือรอยละ 

33.3 และเปนเพศหญิง จํานวน 267 คน หรือรอยละ 66.7 โดยสวนใหญมีอายุ 36 – 45 ป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 
43.0 โดยมีมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.7 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน อยูในชวง  25,001 – 35,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 
จํานวน 254  คน คิดเปนรอยละ 63.5 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําด่ืมบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ผลของการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุ

ขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ พบวาเพศท่ีแตกตางกันจะมีการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑน้ําดืม่บรรจุขวดท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวาเพศหญิง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกีย่วกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดืม่บรรจุขวดที่เปนมติร 
กับสิ่งแวดลอม จําแนกตามเพศ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําด่ืม 

บรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
X ชาย S.D.ชาย X หญิง S.D.หญงิ t Sig. 

ทานตัดสินใจซ้ือผลติภณัฑน้ําด่ืมบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพราะเปนสินคาคุณภาพดีและ มคีวาม
ปลอดภัยสูง 

4.41 0.698 4.24 0.743 2.250 0.025* 

ทานมีความเต็มใจในการซ้ือผลติภณัฑน้ําดืม่บรรจุขวดท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแมจะตองจายเงินมากขึ้น 

4.10 0.796 3.84 0.986 2.667 0.008* 

ผลิตภณัฑน้ําดืม่บรรจุขวดท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมหา
ซื้อไดงายตามรานสะดวกซ้ือ 

4.13 0.856 3.96 0.953 1.689 0.092 

ทานจะแนะนําคนรูจักใหซื้อผลิตภณัฑน้ําดืม่บรรจุขวดท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.23 0.861 4.02 0.849 2.326 0.021* 

โดยรวม 4.2180 0.61114 4.0150 0.73434 2.749 0.006* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ดานผลของการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่ม
บรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน พบวาไมมี    
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําด่ืมบรรจขุวดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตดัสินใจ 

  ซื้อผลิตภัณฑน้าํดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
คาสัมประสิทธิถ์ดถอย
มาตรฐาน (Beta) t p-value 

ความสนใจในการเลือกใชผลิตภณัฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Conc) 0.331 7.196 0.000* 

เครื่องหมายตราสินคาดานสิ่งแวดลอม (Bran) 0.149 3.620 0.000* 

การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม (Comm) 0.031 0.802 0.423 

ทัศนคติตอผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม (Atti) 0.040 1.003 0.317 

คุณภาพของผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Qual) 0.127 2.883 0.004* 

ความไววางใจในผลิตภณัฑที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม (Trus) 0.508 10.584 0.000* 

R = 0.740             Adjusted R Square = 0.541                Std. Error of the Estimate = 0.47539 

F = 79.314                   Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมการ 

Behavior  =  0.508(Trus) + 0.331(Conc) + 0.149(Bran) + 0.127(Qual) 

จากตารางที่ 2 และสมการดังกลาว สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูบริโภคมีปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมดาน
ความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Trus) ความสนใจในการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Conc) เครื่องหมายตราสินคาดานสิ่งแวดลอม (Bran) และคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Qual) เปลี่ยนไป 
1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Behavior) เปลี่ยนไป 0.508  

0.331  0.149  และ 0.127 ตามลําดับ แตปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ดานการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดลอม และทัศนคติตอผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พบวาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด     
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวาปจจัยประชากรศาสตรดานเพศมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรร จุขวดที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยเพศชายมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Kaman Lee (2009), Aysel Boztepe (2012), ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556),สิริพัฒนัญ ชินเศรษฐพงศ 
(2561), และรวิกร  สยามิภักดิ์ (2559) ที่พบวา เพศมีผลตอการตัดสนิใจซ้ือผลติภณัฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกลุมผูบริโภคเพศชายจะมีความต่ืนตัวตอผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมมากกลาวกลุมผูบริโภคเพศหญิง 
ทําใหกลุมผูบริโภคเพศชายใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวากลุม
ผูบริโภคเพศหญิง สวนการศึกษาปจจัยประชากรศาสตรดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน ไม
พบวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gan และ
คณะ (2008) และวีรภัทร วัสสระ (2558) ที่พบวาปจจัยดังกลาวไมไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ทางดานปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม พบวา 1) ดานความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูงที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Shruti 

Gupta and Denise T. Ogden (2009), Elham Rahbar and Nabsiah Abdul Wahid (2011) ที่พบวาความเช่ือมั่นใน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเปนปจจัยอางอิงท่ีสงอิทธิพลตอพฤติกรรมในการซ้ือสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค และ
ยังสอดคลองกับการศึกษาณัฐณิชา  นิสัยสุข (2556) ที่พบวา ความไววางใจในผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค 2) ปจจัยดานความสนใจในการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูงท่ีสุด ซึ่งผลการศึกษาสอดคลอง
กับ Kaman Lee (2009)ที่พบวาการใสใจในสิ่งแวดลอมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Aysel Boztepe (2012) ณัฐณิชา นิสัยสุข (2556: 90) ที่พบวา การใสใจหรือตระหนักใน
ปญหาสิ่งแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค   3) ปจจัยดานเครื่องหมายตรา
สินคาดานสิ่งแวดลอม สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูงที่สุด  สอดคลองกับ
การศึกษาของ Elham Rahbar and Nabsiah Abdul Wahid (2011) ท่ีพบวาตราสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการ
สรางความแตกตางใหกับสินคา ที่นํามาสูการรับรูและสงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค อีกท้ังสอดคลองกับผลการศึกษา
ของณัฐณิชา  นิสัยสุข (2556) และวีรภัทร วัสสระ (2558) ที่พบวา ตราสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค และ 4) ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงผลตอ
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การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูงที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวีรภัทร วัสสระ 

(2558) ที่พบวา ผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม และรวิกร สยามิภักดิ์  (2559) ที่พบวา คุณภาพของน้ําแรมีความใส สะอาด และ
รสชาติที่ไมมีรสชาติที่ไมพึงประสงคเจือปน สงผลตอเชิงบวกการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําแรบรรจุขวดของผูบริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดานทัศนคติตอผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม ไมพบวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Qinghua Zhu และคณะ (2012) ที่พบวาไมสงผลใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ
อาหารเพ่ือสิ่งแวดลอมไดเนื่องจากพบวามีปจจัยบริบทอื่นที่เขามาเกี่ยวของในกระบวนการเกิดพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  
อีกทั้งการศึกษาของ Shruti Gupta and Denise T. Ogden (2009) พบวาผูบริโภคท่ีมีทัศนคติที่หวงใยสิ่งแวดลอมในบาง
บริบทตองการปจจัยเสริมอื่น เชน อิทธิพลจากกลุมอางอิง ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ และความสามารถในการทดแทนสินคา
เดิมที่มีอยู เปนตน เพ่ือมากระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับการศึกษาของ
วีรภัทร วัสสระ (2558) และรวิกร สยามิภักดิ์ (2559) ที่พบวา การสงเสริมการตลาดจะไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
อุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอม แตการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการแนะนําสินคาก็ยังมีความจําเปนในการ
นําเสนอผลิตภัณฑที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอมใหมๆ สูสายตาผูบริโภค 

5. ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในคร้ังนี้  
 5.1.1 ภาคเอกชนสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเพื่อวางแผนทางดานการตลาดท่ีเจาะจงกับกลุม

ลูกคาเปาหมาย ซึ่งจากขอมูลทําใหไดทราบวาเพศชายมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑน้ําด่ืมบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากกวาเพศหญิง สามารถใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดใหมีความเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 
และควรมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคเพศหญิงตอไป โดยการพัฒนาการ
ผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรใหความสําคัญวาการผลิตตองสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจของผูบริโภคในกลุม
ระดับรายไดตางๆ เพื่อท่ีผูบริโภคในทุกระดับรายไดจะสามารถเขาถึงผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาควรพฒันาการเรียนการสอนใหเขมขนมาก ยิ่งข้ึนในเรื่องสิ่งแวดลอมและสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 5.1.2 จากสมการการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําขอมูลที่ไดรับมาประยุกตใชในการวางแผนและนโยบายการตลาดเพื่อ
สิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมท้ังภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐบาลควรมีการลงทุนในดานการสงเสริมความรูใหกับประชน
ชนในเรื่องสิ่งแวดลอม และปญหาสิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น เพื่อใหประชาชนเกิดความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมาอันเน่ืองมาจากการเลือกใชผลิตภัณฑที่ทําลายสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนการวางแผนระยะยาวและกอใหเกิดผลกระทบกับ
ประชาชนในวงกวาง อีกทั้งการสงเสริมการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน การออกกฎหมายควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การควบคุมมาตรฐานฉลากรับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน และ
ทางดานภาคเอกชนที่มีงบประมาณสูง ควรมีการลงทุนเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยระบุชนิดของผลิตภัณฑ เนื่องจากจะทําใหไดขอมูลที่เจาะจงถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการวางแผนทางการตลาดที่เหมาะสมกับผูบริโภคไดอยาง
แทจริง สําหรับภาคเอกชนซึ่งมีงบประมาณจํากัดสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาที่พบวา ปจจัยดานความไววางใจใน
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูงที่สุด ซึ่ง
อาจจะใหผลตอบแทนสูง (คาสัมประสิทธ์ิเบตาสูง) คุมคาตอการเลือกลงทุนที่สุด  
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 5.1.3 องคกรธุรกิจควรที่จะมีการรณรงคและประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่องคกรธุรกิจได
ดําเนินการ เพื่อใหผูบริโภคไดเห็นถึงความใสใจในการรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคกร อีกทั้งยังเปนการสรางความ
เชื่อม่ันของผูบริโภคตอองคกรธุรกิจ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเลือกใช
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือรีไชเคิลได โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการผลิตตนน้ําไปจนถึงกลางน้ําและ
ปลายน้ําท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะสงผลใหผูบริโภคมั่นใจไดวาสินคาที่ซื้อไปนั้นชวยรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งในที่นี้คือการสง
มอบคุณคาในการรักษาสิ่งแวดลอมของสินคาใหกับผูบริโภค เมื่อผูบริโภคเกิดความม่ันใจและไดรับคุณคานี้จะเกิดความพึง
พอใจและเกิดการซื้อซ้ํารวมถึงการบอกตอใหกับผูอื่น  

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

 5.2.1 ขอเสนอแนะดานเน้ือหา 
  (1) ควรทําการศึกษากลุมผูบรโิภคใหครอบคลุมพื้นที่อ่ืนๆ ท่ีเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ และขยายชวง

ระยะเวลาที่กวางขึ้น เพื่อใหครอบคลุมกลุมประชากรผูบริโภคนํ้าดืม่บรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น 

  (2) ควรศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑน้ําดื่มบรรจุขวดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 5.2.2 ขอเสนอแนะดานวิธีวิจัย 

 ควรเพิ่มวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลทีเ่ฉพาะเจาะจง และมี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน อาทิ การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุม (focus group) เพื่อใหได
ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ หรือแนวคิด ของผูบรโิภคดยีิ่งข้ึน  
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) คุณคาตราสินคา ซึ่งประกอบดวย การตระหนักรูในตราสินคา การ
เชื่อมโยงตราสินคา การรับรูถงึคุณภาพของสินคา และความภักดีตอตราสนิคา ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟา
ยี่หอ MG ของผูบริโภควัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร    2) การรับรูขาวสาร ซึ่งประกอบดวย การเลือกสรรการรับรู การจดั
ระเบียบการรับรู และการตีความหมายการรับรู ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟายี่หอ MG ของผูบริโภควัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาครั้งนีคื้อ ผูบรโิภควัยทํางานทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่ขับรถยนตในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 22 – 60 ป จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
แบงเปน2 สวน ไดแก 1) การวเิคราะหสถติิเชิงพรรณนา ประกอบไปดวย คาความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) 
การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานใชเทคนิค Regression Analysis 

ผลการศึกษาพบวา 1) คุณคาตราสนิคาประกอบดวย การตระหนักรูในตราสินคา  การเชื่อมโยงตราสินคา  การ
รับรูถึงคุณภาพของสินคา และ ความภักดีตอตราสินคา สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟายี่หอ MG อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยที่การเชื่อมโยงตราสินคามีผลทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ สวนการตระหนักตอ
ตราสินคา และ การรับรูถึงคุณภาพของสินคามีผลในทิศทางตรงขาม 2) การรับรูขาวสารประกอบไปดวย  การเลือกสรรการ
รับรู  การจัดระเบยีบการรับรู และ การตีความหมายการรบัรู สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซือ้รถยนตไฟฟายีห่อ MG อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยที่การจดัระเบียบการรบัรูมีผลทางบวกกับกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟายี่หอ MG 

สวนการเลือกสรรการรับรู มีผลในทศิทางตรงขาม จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งกับกลุมธุรกิจ
และวิชาการ 

คําสําคัญ: คุณคาตราสินคา, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, รถยนตไฟฟา 
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Abstract 

The main purposes of this study  are to examine: 1) the impact of brand equity—brand 

awareness, brand association, perceived quality, and brand loyalty—on the buying decision of MG 

electric cars; 2) the impact of Information exposure—selecting awareness, organization of awareness, 

interpretation of perceptions—on buying decision of MG electric cars. The population in this research is 

individuals in working ages 22-60 that drive cars in Bangkok. Accordingly, 400 samples were given 

questionnaires. Descriptive statistics are frequency, percentage, average, standard deviation whereas 

inferential statistics are from Multiple Regression Analysis.  

The results of study revealed that 1) Brand equity contributed significantly toward the decision 

to buy MG electric car at the level of 0.05. Whereas brand association provides a positive effect on the 

decision process, brand awareness and perceived quality provided negative effects. 2) Information 

exposure also influenced the decision to buy MG electric car with statistical significance at the level of 

0.05. Specifically, organization of awareness has a positive effect on the decision process whereas 

selecting awareness has the significant effect on the opposite direction. Basing on the results, this study 

provided useful suggestions for both business and academic groups. 

Keywords: Brand value, purchasing decision-making process, electric car. 

1. บทนํา
ในป 2533 รถยนตไฟฟาได ถกูนาํกลบัมาพัฒนาอีกคร ั้ง และคาดหวังวาจะเปนเทคโนโลยีที่เขามาทดแทนการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงจากภาคการขนสง ชวยร ักษาความม่ันคงทางพลังงาน ลดปญหามลภาวะทางอากาศ และปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากปรากฏการณเรอืนกระจก สงผลใหหลายบรษิทัจากทั่วโลกเร ิม่กลับมาพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต
ไฟฟาอีกคร ัง้ ตอมาในป 2540 เร ิม่มีการจดัจาํหนายรถยนตไฟฟาเปนคร ัง้แรก และในปเดยีวกันบรษิทั โตโยตา ได เปดต ัว โต
โยตา พรอีุสซึง่เปนรถยนต ไฮบรดิ ร ุนแรกของโลก (จักรพงศ พงศธไนศวรรย , 2556) ในเวลาตอมาบรษิัทรถยนตต าง ๆ  จึงเร ิม่
พัฒนาผลติภัณฑ นวัตกรรม และเทคโนโลยยีานยนตของตนใหมีความทันสมัยตอบร ับกับปญหาดานพลังงาน ซึ่งถาหากใน

1928



 งานประชมุวิชาการระดบัชาติ คร ัง้ท่ี 12 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตร พระราชา และการวิจัยเพ ือ่สร างดลุยภาพชวีิตในยุค Disruptive Technology | 3 

อนาคตบรษิัทรถยนตสามารถผลิตรถยนตไฟฟาของตนเองได  จะทําใหผูบรโิภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑรถยนตไฟฟาได มาก
ยิ่งขึ้น  

ความสําคญัและทีม่าของปญหาจากการวิจยัในคร ัง้นีค้อื ปจจบุนัมีประเทศไทยมีอัตราการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นและมี
การใชรถยนตสวนบคุคลเพ่ิมขึ้นทุกปโดยเฉพาะในกร ุงเทพมหานครซึ่งปญหาดังกลาวลวนแตจะสร างใหเกิดมลภาวะกับ
สิ่งแวดลอม ดงันั้นหลายภาคสวนจงึใหความสาํคญัในเร ือ่งของการรณรงครกัษาสิ่งแวดลอมทีท่ําใหคนหันมาสนใจในเร ื่องของ
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นรถยนตไฟฟาจงึเปนนวัตกรรมอีกหนึ่งต ัวเลือกจะชวยลดมลภาวะในอากาศ รวมทั้งค าใชจายที่ใช
พลังงานการขบัเคลื่อนดวยไฟฟามีราคาถูกกวาน้าํมันเชื้อเพลิง นอกจากนีร้ถยนตไฟฟาเปนผลิตภณัฑยานยนตที่เปนนวัตกรรม
ใหมสําหร ับประเทศไทยที่ทัง้ภาครฐัและเอกชนจําเปนต องศึกษาและวางโครงสร างเพ่ือรองร ับการใชงานของรถยนตไฟฟาที่
กําลังจะเขามาในอนาคตเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบรโิภคผูบรโิภคจึงจาํเปนต องดปูจจยัต าง ๆ เพ่ือใหการซื้อรถยนต
นั้นเกิดความคุมค ามากทีสุ่ด ทั้งการเลอืกซื้อรถยนตที่ใหเหมาะสมกับการใชงานไปจนถงึการดแูลรกัษาและการใหบร ิการหลัง
การขาย  นอกเหนอืจากคณุสมบตัขิองตวัผลิตภณัฑรถยนตไฟฟาแลว ตราสินคาเปนอีกสวนหนึง่ที่มีอิทธพิลตอการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตของผูบรโิภค เนือ่งจากตราสินคานัน้จะเปนตวับงบอกคณุคาใหแกผูบร ิโภคที่เลือกใช และยังสงผลถึงความเชื่อม่ันใน
อุปกรณมาตรฐานความปลอดภัยในตราสนิคารถยนตนัน้ การรบัร ูขาวสารเปนอีกหนึ่งปจจัยในการตัดสินใจซื้อของผูบร ิโภค 
เนื่องจากการซื้อรถยนตนัน้ต องมีการหาขอมูลของผลติภัณฑไมวาจะเปนจาก โทรทศัน อินเทอร เนต็ หรอืผูเชี่ยวชาญ โดยเร ิ่ม
จากการเปดร ับขาวสาร  การใหความสนใจ เลือกร ับร ูและตีความหมาย และเลือกที่จะจดจํา  

ดังนั้น ผูวิจยัจงึเลือกศึกษาการรบัร ูขาวสาร และ คุณคาตราสนิคาทีมี่สงผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา 
ยี่หอ MG ของผูบรโิภควัยทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร และหวังวาผลการวิจยัในคร ัง้นีจ้ะเปนประโยชนต อผูประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับรถยนตในการกําหนดแนวทางในการดาํเนนิกจิกรรมทางการตลาด รวมถึงทัง้ภาครฐับาลและเอกชนสามารถศึกษาและ
นําไปเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินโครงการตาง ๆ ในอนาคต  

 1.1 วัตถุประสงคของปญหา 
1.1.1 เพ่ือศึกษาการรบัร ูขาวสารทีมี่ผลสงต อกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัย

ทํางานในเขตกร ุงเทพมหานคร  

1.1.2 เพ่ือศึกษาคณุคาตราสินคาทีมี่ผลสงต อกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัย
ทํางานในเขตกร ุงเทพมหานคร  

2. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูขาวสาร 
Schiffman and Kanuk (1994) ใหแนวคดิการรบัร ูขาวสาร เกิดกระบวนการซึง่แต ละบคุคลเลือกสรร  จัดระเบียบ 

และตีความหมายสิ่งกระตุนออกมาเปนภาพรวม และมีความหมายมากขึน้ หรอืการที่บคุคลสองคนไดรบัสิง่กระตุนและเงื่อนไข
อยางเดยีวกัน แตจะมีอิทธพิลแสดงการร ูจัก การจดัระเบยีบ การเลอืก และการตคีวามหมายทีแ่ตกตางกัน ซึ่งกระบวนการของ
แตละบุคคลขึ้นอยูกบัอิทธพิลจากความจําเปน (Need) คานิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation) แตละตัวแปร
เหลานี้จะเกี่ยวของกับกระบวนการรบัร ูและมีความสาํคญัต อการตลาด  การรบัร ูโดยพิจารณาจาก 3 สวนคอื (1) การเลอืกสรร 
การร ับร ู (2) การจัดระเบียบการร ับร ู (3) การ ตีความหมายการร ับร ู 

1) การเลือกสรรการรบัร ู คอื การรบัร ูในระดบัสูงจากสิง่กระตุนที่เกี่ยวของกับความสนใจ หร ือความตองการ
ของบุคคล ผูบรโิภคมีจิตใต สาํนกึ ที่เลือกสรรตอสิง่แวดลอมซึ่งจะกระตุนใหบุคคลเกิดการร ับร ู แตละบุคคลจะสนใจบางสิ่ง 
มองขามบางสิ่ง และบางคร ัง้ก็ไมสนใจเลย โดยจะรบัร ูเพียงบางสิง่ของสิ่งกระตุนซึง่เปดรบั สิ่งกระตุนทีไ่ด  เลือกขึ้นอยูกับปจจยั 
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2) การจัดระเบยีบการรบัร ู คือ บุคคลจะมีประสบการณจากสิง่กระตุนซึ่งมาจากสิ่งแวดลอม โดยการแยกแยะ
และวิเคราะหจากระบบสัมผัสแลว ยังจดัระเบยีบขอมูลออกเปนกลุมและรบัร ูออกมา เปนภาพรวมทั้งหมดในการจัดระเบียบ
การร ับร ู 

3) การตีความหมายการรบัร ู คือ การตคิวามหมายของแตละบุคคลจากสิง่กระตุนโดยอาศัย (1) ความคาดหวงั
จากประสบการณในอดตีเพียงเล็กนอย (2) การอธบิายที่มีเหตผุลซึ่งสามารถตคีวามได  (3) สิ่งกระตุนและความสนใจในชวงของ
การร ับร ู การร ับร ูเปนกระบวนการของบุคคล แตละบุคคล  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณคาตราสินคา 
Kim and Cavusgil (2009) ใหเสมอแนวคิดเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา หมายถึง ระดับความร ูสึก การร ับร ูของ

ผูบร ิโภคที่มีต อตราสินคาใชอยูอยูรวมถงึความรกัภักดขีองผูบรโิภคที่มีต อตราสินคาคณุคาตราสินคาประกอบ ดวย 4 มิต ิ ได 
ด ังนี้ 

การตระหนักต อตราสินคา หมายถึงระดับ ความสามารถในการแยกแยะ หร ือระบุถึงตราสินคาภายใต 
สถานการณที่แตกตางกันออกไปได  

การเชื่อมโยงตอตราสินคา  หมายถึง ระดบัการรบัร ูความแตกตางของผูบรโิภคที่มีต อตราสินคาที่ตนใชอยู วา
ตราสินคาที่ตนใชอยูนั้นมีความแตกตางจากตราสินคาอื่น  

คุณภาพทีร่บัได   หมายถึง ระดบัความคดิเห็นของ ผูบรโิภคทีมี่ต อคณุภาพหรอืความเหนือกวาของตราสินคา
ของตราสินคาที่ตนใชอยูกับคูแขงขัน  

ความภักดตี อตราสินคา หมายถงึ พฤติกรรมหรอืการ ปฏิบตัทิี่แสดงถึงความภักดตี อตราสินคาการศึกษา ระดบั
ความผูกพันของผูบร ิโภคที่มีต อตราสินคานั้น 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

Boundless (2016) กลาววากระบวนการตัดสินใจซื้อ (AIDA) เปนร ูปแบบกระบวนการประเมินทาง เลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง เพ่ือนาํมาซึ่งสิ่งทีต่ องการรวมไปถึงการตดัสนิใจซื้อของผูบรโิภคในการตดัสินใจเลือกซื้อสินคาและบร ิการ  โดย 

AIDA ถูกนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการกาํหนดเปาหมายการตลาดไดอยางมีประสิทธภิาพโดยตามธรรมชาตทิีอ่งค กรผานจุด
แตละขั้นตอนของ AIDA เพ่ือลดโอกาสที่จะสูญเสยีตลอดจนจบรอบงานขาย คือ ใชเวลาหนึ่งเพ่ือที่จะปดงานขายหนึ่ง ๆ ใน
ธ ุรกิจบรกิารอตุสาหกรรมในโฆษณารถยนต ตวัอยางที่เห็นได ชัดของผลลัพธ จากการใช AIDA เพ่ือจํากัดกลุมเปาหมาย นักการ
ตลาดในอุตสาหกรรมรถยนตร ูด ีวาโฆษณาของพวกเขาจะตองพยายามดึงด ูดความสนใจของผูบร ิโภค ใหได มากที่สุด 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ (AIDA) เปนขัน้ตอนเพ่ือสงเสรมิการตลาด เพ่ือนําไปสูกระบวนการตดัสินใจซื้อของผูบร ิโภค โดยใช
โฆษณา พนักงานขาย และการสงเสรมิการตลาดในดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกดิผลเปนตามเปาหมายในการตดิตอสื่อสารตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1) ความตั้งใจ (Attention) สิ่งแรกพวกเขาจึงเลอืกการออกแบบภายนอกและสีสันของตวัรถใหดโูดดเด นเพ่ือ
ด ึงความสนใจของกลุมเปาหมาย (Attention) 

2) ความสนใจ (Interest) เม่ือสามารถทําใหลูกค าสนใจได แลว ตอมาจึงค อยสร างภาพลักษณที่เปนจุดเด น
3) ความปรารถนา (Desire) หลังจากนั้น นักการตลาดเร ิม่ประเมินสิ่งที่ผูบรโิภคตองการ และยื่นขอเสนอในสิง่

ที่ผูบร ิโภคตองการ  เปนขอเสนอที่ด ีใหกับผูบร ิโภค เชน แคมเปญ หร ือโปรโมชั่นต าง ๆ เพ่ือใหการตัดสินใจซื้อ  

4) การกระทาํ (Action) เม่ือผูบรโิภคเกิดความตองการแลวทายทีสุ่ดนกัการตลาดจงึสามารถที่จะด ําเนินการ
ซื้อขายสินคาต อผูบร ิโภคและจัดอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการซื้อขาย 
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2.4 กรอบแนวคดิ 

    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

3. วิธีดําเน ินการวจิัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรทีใ่ชในการวิจยั คอื ผูบรโิภควัยทาํงานทีข่ับรถยนตในกร ุงเทพมหานคร  ที่มีอายุระหวาง 22 - 60 ปซึ่ง

จํานวนรถจดทะเบียน (สะสม) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ  2563  มีรถยนตจดทะเบยีน ในกร ุงเทพมหานครจํานวน 9,018,224 
คัน (กรมการขนสงทางบก, 2563) 

ตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ นี้  ผูวิจัยได กําหนดขนาดตวัอยางจากกลุมเปาหมายผูบรโิภควัยทํางานที่ขับรถยนตใน
กร ุงเทพมหานคร ที่มีอายรุะหวาง 22 - 60 ป ภายในเขตกร ุงเทพมหานคร  คํานวณหาขนาดของกลุมต ัวอยางที่จะใชเปน
ต ัวแทนของประชากรโดยใช การคาํนวณของ Yamane (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) เพ่ือสํารวจประชากรขอมูลจากกลุม
ต ัวอยางเกิดความใกลเคยีงความจรงิมากทีสุ่ด ดงันั้น กลุมตวัอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจยัคร ัง้นีเ้ทากับ  400 กลุมต ัวอยางและ
การเลือกตัวอยางอยูเขตกร ุงเทพมหานคร   

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ต อเด ือน 

และสถานภาพ ประกอบไปดวยคําถาม 6 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามทีเ่ก่ียวกับการรบัร ูขาวสาร พัฒนาจากแนวคดิของ Schiffman and Kanuk (1994) การรบัร ู
ขาวสาร  มี 3 ดาน การวัดระดบัความสําคญัเปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคอร ท (Likert) 5 ระดบั โดยมีจาํนวนคาํถาม 12 
ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุคาตราสนิคา พัฒนาจากแนวคิดของ Kim and Cavusgil (2009) คุณคาตรา
สินคา 4 ดาน การวัดระดับความสําค ัญเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีจํานวนคําถาม 12 ขอ 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัยทํางานในเขต
กร ุงเทพมหานคร  พัฒนาจากแนวคิดของ Boundless (2016) กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต 4 ดาน การวัดระดับ
ความสําค ัญเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีจํานวนคําถาม 17 ขอ 

3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

ผูวิจัยได ทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผูวิจัยได นําแบบสอบถามไปทดสอบ จํานวน  42 ขอ คา
สัมประสิทธ ิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยเทากับ 0.945 ผาน 

คุณคาตราสนิคา
1) การตระหนกัร ูในตราสินคา
2) การเชื่อมโยงตราสินคา
3) การร ับร ูถึงคณุภาพของสนิคา
4) ความภักด ีต อตราสินคา

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟา 
ยี่หอ MG ของผูบริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1) ความตั้งใจ
2) ความสนใจ
3) ความตองการอยากได
4) การตัดสินใจซือ้

การรับรูขาวสาร 

1) การเลือกสรรการรบัร ู
2) การจัดระเบียบการรบัร ู
3) การตีความหมายการรบัร ู 
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 3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ คาร อยละ การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย ของกลุมต ัวอยาง สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Regression Analysis 
4. ผลการวิจัย
ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การรบัร ูขาวสาร 

การรับรูขาวสาร 
ระดับความคิดเห็น  

x̄ SD ความหมาย 
การเลือกสรรการรบัร ู 3.40 0.875 ปานกลาง 
การจัดระเบยีบการรบัร ู 3.76 0.548 มาก 

การตีความหมายการรบัร ู 3.98 0.851 มาก 

รวม 3.69 0.733 มาก 

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การร ับร ูขาวสาร  ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระด ับมาก 
(x ̄ =3.69, SD= 0.733) โดยเรยีงลาํดบัระดบัความคดิเหน็มากไปหานอย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ การตีความหมายการร ับร ูมี
ค าเฉลีย่อยูระดบัมาก (x ̄ =3.98, SD= 0.851) อันดบัที่ 2 คอื การจดัระเบยีบการรบัร ูมีค าเฉลี่ยอยูระด ับมาก (x ̄ =3.76, SD= 

0.548) และอันดับที่ 3 คือ การเลือกสรรการร ับร ูมีค าเฉลี่ยอยูระด ับปานกลาง (x ̄ =3.40, SD= 0.875) ตามลําด ับ 

ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คุณคาตราสินคา 

คุณคาตราสินคา 
ระดับความคิดเห็น  

x̄ SD ความหมาย 

การตระหนกัต อตราสินคา 3.67 0.790 มาก 

การเชื่อมโยงตราสนิคา  3.52 0.861 มาก 

การร ับร ูถงึคณุภาพของสินคา 3.69 0.736 มาก 

ความภักดตี อตราสินคา  3.62 0.844 มาก 

รวม 3.63 0.648 มาก 

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น คุณคาตราสินคา ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระด ับมาก         
(x ̄ =3.63, SD= 0.648) โดยเรยีงลาํดบัระดบัความคดิเหน็มากไปหานอย ดงันี้  อันดบัที ่1 คือ การรบัร ูถึงคณุภาพของสนิคา มี
ค าเฉลีย่อยูระดบัมาก อันดบัที ่2 คือ การตระหนกัต อตราสนิคา มีค าเฉลี่ยอยูระดบัมาก (x ̄ =3.67, SD= 0.79) อันดับที่ 3 คือ 
ความภักดตี อตราสินคา มีค าเฉลีย่อยูระดบัมาก (x ̄ =3.62, SD= 0.844) และอันดบัที ่4 คือ การเชื่อมโยงตราสินคา มีค าเฉลี่ย
อยูระด ับมาก (x ̄ =3.52, SD= 0.861) ตามลําด ับ 

ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กระบวนการตดัสินใจซือ้ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ระดับความคิดเห็น  

x̄ SD ความหมาย 

ความตั้งใจ  3.82 0.882 มาก 

ความสนใจ  3.88 0.520 มาก 

ความตองการอยากได 3.60 0.618 มาก 
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การตัดสนิใจซื้อ 3.92 0.564 มาก 

รวม 3.72 0.843 มาก 

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ กระบวนการตดัสินใจซื้อ ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูระด ับ
มาก (x ̄ =3.72, SD= 0.843) โดยเรยีงลาํดบัระดบัความคดิเห็นมากไปหานอย ดงันี้  อันดบัที ่1 คือ การตดัสินใจซื้อ มีค าเฉลี่ย
อยูระด ับมาก (x ̄ =3.92, SD= 0.564) อันดบัที่ 2 คือ ความสนใจ มีค าเฉลี่ยอยูระดบัมาก (x ̄ =3.88, SD= 0.52) อันดบัที ่3 คอื 
ความตั้งใจ มีค าเฉลี่ยอยูระด ับมาก (x ̄ =3.82, SD= 0.882) และอันดบัที่ 4 คือ ความตองการอยากได มีค าเฉลี่ยอยูระด ับมาก 
(x ̄ =3.6, SD= 0.618) ตามลําด ับ 

สมมติฐานขอที ่1 การรบัร ูขาวสาร ประกอบดวย 1) การเลอืกสรรการรบัร ู 2) การจดัระเบียบการรบัร ู และ3) การ
ตีความหมายการรบัร ูสงผลตอกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภควยัทํางานในเขตกรงุเทพมหาน  
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางต ัวแปรปจจัยโดยวิเคร าะหจากคา Tolerance และ Variance Inflation 

Factor : VIF 

ตัวแปรปจจัย 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

การเลือกสรรการรบัร ู (X11) .470 2.130 

การจัดระเบยีบการรบัร ู (X12) .267 3.739 

การตีความหมายการรบัร ู (X13) .445 2.249 

การร ับร ูขาวสาร (X1) .230 3.702 

จากตารางที่ 4 พบวา ตวัแปรอสิระทั้งหมดมีคา Tolerance สูงกวา .2 ดงันั้น จึงสรปุได วา ความสมัพันธ ระหวางต ัว
แปรอิสระดงักลาวไมสูงมากนัก และเม่ือพิจารณาคา VIF มีค าต ัง้แต  2.130  ถึง 3.739 ซึ่งมีค าไมเกิน 4 แสดงวาต ัวแปรอิสระ
แตละตัวมีความสัมพันธ กันนอยผลที่ได จากคา Tolerance และคา VIF ใหผลสอดคลองกัน จึงสรปุได วาตวัแปรที่ศึกษาไมเกิด
ปญหาความเปนพหุสมัพันธ ร วม (multicollinearity) ผลการวิเคราะหขอมูลดงัแสดงตามตาราง 5 ผูวิจัยจงึได ทําการวิเคราะห
ในขั้นตอนตอไป ดังนี้ 

การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมตฐิานปจจยัทีมี่ผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภควัย
ทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร โดยการหาคาถดถอยพหคุ ูณ (multiple regression analysis) เพ่ือหาน้ําหนักความสําค ัญ 
(β) ของตัวแปรปจจัย 4 ปจจัย ได แก การเลอืกสรรการรบัร ู (X11)  การจดัระเบยีบการรบัร ู (X12)  การตคีวามหมายการร ับร ู 
(X13)  และ การร ับร ูขาวสาร  (X1) โดยมีการวิเคราะหหาคาถดถอยพหุค ูณแบบปกติ (enter) ดังนี้ 
ตาราง 5 คาน้ําหนักความสาํคญัของตวัแปรปจจยัต อกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัยทํางาน
ในเขตกร ุงเทพมหานคร  

ตัวแปรปจจัย b SEb β t P value 

คาคงที่ 2.457 .183 13.390* .000

การเลือกสรรการรบัร ู (X11) -.378 .056 -.392 -6.693* .000 

การจัดระเบยีบการรบัร ู (X12) .371 .069 .417 5.366* .000 

การตีความหมายการรบัร ู (X13) -.124 .060 -.125 -2.076* .039 

การร ับร ูขาวสาร (X1) .445 .128 .387 3.471* .001 

*p  .05

1933



The 12th NPRU National A cademic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

8 | King's  Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era  

 สําหร ับการหาคาน้าํหนักความสําคญัของตวัแปรปจจยั และการทดสอบนัยสําคญัทางสถิตขิองคาน้าํหนกัความสาํคญั
โดยใชค าท ี(t-test) พบวา คาน้ําหนกัความสําคญัของตวัแปรปจจยั 2 ตัว มีผลทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต
ไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภควัยทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร โดยตวัแปรปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต
ไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภควัยทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร คอื การจดัระเบยีบการรบัร ู (X12)  และ การรบัร ูขาวสาร  (X1) 
สวนตัวแปรการเลอืกสรรการรบัร ู (X11)  และ การตคีวามหมายการรบัร ู (X13)มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟา 
ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัยทํางานในเขตกร ุงเทพมหานคร  ในทิศทางตรงขาม  
 

สมมติฐานขอที ่2. คุณคาตราสินคา ประกอบดวย 1) การตระหนกัร ูในตราสินคา 2) การเชื่อมโยงตราสินคา  3) การรบัร ูถึง
ค ุณภาพของสนิคา และ 4) ความภกัดตี อตราสนิคา ที่มีผลสงต อกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภค
วัยทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางต ัวแปรปจจัยโดยวิเคราะหจากคา Tolerance และ Variance Inflation 

Factor : VIF 

ตัวแปรปจจัย 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

การตระหนกัต อตราสินคา (X21) .541 1.849 

การเชื่อมโยงตราสนิคา (X22) .444 2.251 

การตีความหมายการรบัร ู (X23) .525 1.904 

การร ับร ูถงึคณุภาพของสินคา (X24) .582 1.717 

คุณคาตราสนิคา (X2) .298 3.045 

 จากตารางที่ 6 พบวา ตวัแปรอสิระทั้งหมดมีคา Tolerance สูงกวา .2 ดงันั้น จึงสรปุได วา ความสมัพันธ ระหวางต ัว
แปรอิสระดงักลาวไมสูงมากนัก และเม่ือพิจารณาคา VIF มีค าต ัง้แต  1.849  ถึง 3.045 ซึ่งมีค าไมเกิน 4 แสดงวาต ัวแปรอิสระ
แตละตัวมีความสัมพันธ กันนอยผลที่ได จากคา Tolerance และคา VIF ใหผลสอดคลองกัน จึงสรปุได วาตวัแปรที่ศึกษาไมเกิด
ปญหาความเปนพหุสมัพันธ ร วม (multicollinearity) ผลการวิเคราะหขอมูลดงัแสดงตามตาราง 8 ผูวิจัยจงึได ทําการวิเคราะห
ในขั้นตอนตอไป ดังนี้ 
ตาราง 7 คาน้ําหนักความสาํคญัของตวัแปรปจจยัต อกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัยทํางาน
ในเขตกร ุงเทพมหานคร  

ตัวแปรปจจัย b SEb β t P value 

คาคงที่ 1.029 .208  4.950* .000 

การตระหนกัต อตราสินคา (X21) -.166 .056 -.156 -2.978* .003 

การเชื่อมโยงตราสนิคา (X22) .192 .056 .197 3.411* .001 

การตีความหมายการรบัร ู (X23) -.104 .061 -.091 -1.722 .086 

การร ับร ูถงึคณุภาพของสินคา (X24) .336 .050 .336 6.675* .000 

คุณคาตราสนิคา (X2) .493 .112 .379 4.391* .000 

*p  .05  

 สําหร ับการหาคาน้าํหนักความสําคญัของตวัแปรปจจยั และการทดสอบนัยสําคญัทางสถิตขิองคาน้าํหนกัความสาํคญั
โดยใชค าท ี(t-test) พบวา คาน้ําหนกัความสําคญัของตวัแปรปจจยั 3 ตัว คอื การเชื่อมโยงตราสนิคา (X22)  การตคีวามหมาย

1934



 งานประชมุวิชาการระดบัชาติ คร ัง้ท่ี 12 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตร พระราชา และการวิจัยเพ ือ่สร างดลุยภาพชวีิตในยุค Disruptive Technology | 9 

การร ับร ู (X24) และ คุณคาตราสินคา (X2)  มีผลทางบวกกับกระบวนการตดัสินใจซือ้รถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัย
ทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร โดยตวัแปรปจจยัทีมี่ผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบร ิโภควัย
ทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร คือ การตระหนักต อตราสินคา (X21)  มีผลตอกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG 

ของผูบรโิภควัยทํางานในเขตกรงุเทพมหานคร ในทิศทางตรงขาม และการตคีวามหมายการรบัร ู (X23) ไมผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจยัคร ัง้นี ้ผูวิจัยได อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย    

แตละขอต อไปนี้ 
6.1. ดานการรบัร ูขาวสารที่มีผลสงต อกระบวนการตดัสนิใจซื้อรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ของผูบรโิภควัยทาํงานในเขต

กร ุงเทพมหานคร ทั้งเนื่องจากผูบรโิภคจะเลอืกขาวสารทีช่วยในการประเมินตราสินคาทีต่อบสนองความตองการได  และเลือก
ขาวสารทีส่อดคลองกับความเชื่อและความโนมเอียงของตน ดังนั้นเม่ือพิจารณาในดานการร ับร ูขาวสารพบวา กลุมผูตอบ
แบบสอบถามมีทศันคตทิีด่ตี อรถยนตไฟฟาอยูในระดบัมาก อาจเนือ่งมากจากการประชาสมัพันธ รถยนตไฟฟาจะกลาวถึงขอมูล
เกี่ยวกับคุณประโยชนและคณุสมบตัใินทศิทางทีด่ขีองรถยนตไฟฟาเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับความคดิของผูบร ิโภคที่มอง
วาหากใชงานรถยนตไฟฟาจะสงผลดทีั้งต อตนเองและสิ่งแวดลอม การรบัร ูขาวสารในเชิงบวกจึงมีอิทธ ิพลใหเกิดทัศนคติเชิง
บวกในตัวผูบรโิภค จึงสงผลใหมีความสนใจและรบัร ูขาวสารเก่ียวกบัรถยนตไฟฟา ผลดงักลาวมีความสอดคลองกับแนวคดิของ 
ณัฐฌาน นาวีวงศ (2558) ได ศึกษาปจจัยการตลาด การร ับร ู และทัศนคติที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต อีโคคาร ของ
ผูบร ิโภคในกรงุเทพมหานคร พบวา ผูบรโิภคมีแนวโนมทีจ่ะรบัร ูผลติภัณฑและคณุสมบตัขิองผลิตภณัฑตามความคาดหวังของ
ตน หมายความวา ผูบรโิภคมองเหน็วาผลติภัณฑนัน้มีคณุภาพ จึงคาดหวังวาจะได รบัคณุประโยชนจากผลิตภณัฑนัน้ในเซงิบวก 

6.2. ดานคณุคาตราสนิคามีอิทธพิลตอการตดัสินใจซือ้รถยนตไฟฟาของผูบรโิภควัยทํางานในกร ุงเทพมหานคร  ทั้ง
เนื่องจากความสมัพันธ ของตราสินคากับคณุคาที่เกดิจากกรบัร ู เกิดจากผูบรโิภคเชื่อวาตราสินคานั้นมีค ุณภาพสูง จากความ
ไววางใจและความนาเชื่อถือ และจากการสร ุปผลการศึกษายังพบวา ผูบร ิโภคใหความสําค ัญในเร ื่องของรถยนตไฟฟามี
เคร ื่องหมายรบัรองคณุภาพทําใหม่ันใจในการซือ้อยูในระดับมาก เนื่องจากผูบร ิโภคใหความสําค ัญกับเคร ื่องหมายร ับรอง
คุณภาพทําใหม่ันใจในการซื้อรถยนตไฟฟา เม่ือผูบรโิภคใชรถยนตตราสนิคาทีต่นชืน่ชอบมากอน ทําใหเกิดการรบัร ูถึงค ุณภาพ 
ใหความ ไววางใจกับตราสินคาเดมิที่ตนใชวาควรมีประสิทธภิาพการทาํงานเทียบเทาเดมิหรอืมากกวาเดมิ นอกจากนีต้ราสินคา
ยังเปนตวับงบอกคณุคาใหแกผูบรโิภคทีเ่ลอืกใช และหากตราสนิคานั้นมีเคร ือ่งหมายรบัรองคณุภาพในการใชงาน ซึ่งเปนการ
บงบอกถึงมาตรฐานระบบคณุภาพยานยนต คณุภาพสําหรบัการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การตดิตั้งและการบร ิการของ
ผลิตภัณฑยานยนต ก็จะยิ่งสร างความเชื่อม่ันทาํใหผูบรโิภคเกิดความม่ันใจในการซื้อ ผลดงักลาวมีความสอดคลองกับแนวคิด
ของ อธิคม พรสัมฤทธิ ์(2555) ได ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตสวนบุคคลขนาดไมเกิน 2 ,000 CC ของ
ประชากรในกรงุเทพมหานคร พบวาปจจัยด านตราสินคา ผูบรโิภคกลุมตวัอยางใหความสําค ัญกับดานการร ับร ูค ุณภาพมาก
ที่สุด เนื่องจากรถยนตมีเทคโนโลยทีี่ล้าํสมัย โดดเด นในเร ือ่งของความปลอดภยั และประหยดัน้ํามัน แสดงใหเหน็วาผูบรโิภคให
ความสําคญักับคณุภาพการใชงาน หากผลิตภัณฑในตราสินคามีค ุณภาพ มีความนาเชื่อถือ กจ็ะสร างความไววางใจใหกับ
ผูบร ิโภค และสงผลถึงความเชื่อม่ันที่จะเลือกซื้อรถยนตในอนาคต 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ดานการรบัร ูขาวสาร ผูบรโิภคได รบัขอมูลมากจากอินเทอร เนต็เปนสวนใหญ และมีทัศนคตทิีด่ตี อรถยนตไฟฟา

เนื่องมากจากการประชาสัมพันธ รถยนตไฟฟาจะกลาวถึงขอมูลเก่ียวกับคณุประโยชน คุณสมบตัใินทศิทางทีด่ขีองรถยนตไฟฟา
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เปนสวนใหญ และเปนหนึ่งในนวตักรรม สามารถเขามาทดแทนรถยนตในปจจบุันได ในเร ือ่งการประหยดัพลงังาน แตผูบร ิโภค
ยังไมมีขอมูลเชงิลึกเกี่ยวกับรถยนตไฟฟามากนกั ทั้งในดานของระบบการทํางาน อัตราคาใชจาย และราคาที่จะเปดขายใน
ประเทศ เปนต น ดงันั้นธรุกจิควรสร างความร ูความเขาใจเก่ียวกับรถยนตไฟฟาใหกับผูบรโิภคมากขึน้ อีกทัง้ผูบรโิภคยังมีความ
สนใจและเปดร ับขาวสารเกี่ยวกับรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG   

7.2 ดานคณุคาตราสนิคา ผูประกอบการควรใหความสําคญักับเร ือ่งภาพลกัษณ คุณภาพ และการบร ิการ  เพราะ
ผูบร ิโภคใชรถยนตตราสินคาทีต่นชื่นขอบมากอนกจ็ะทําใหเกิดการรบัร ูถงึคณุภาพ และใหความไววางใจกับตราสินคาเดมิที่ตน
ใช แตถาหากรถยนตไฟฟา ยี่หอ MG ตราสนิคาอื่นมีคณุสมบัตทิีด่กีวา ผูบรโิภคก็มีโอกาสทีจ่ะเปลี่ยนไปใชรถยนตไฟฟา ยี่หอ 
MG ในตราสินคาอื่น เนื่องจากรถยนตเปนผลิตภณัฑทีมี่ราคาสูง การตดัสินใจซื้อจึงต องมีลาํดบัขั้นตอนมากกวาผลิตภณัฑอืน่ ๆ  
ทําใหผูบร ิโภคคาํนึงถึงความคุมค ากับเงนิทีจ่ายไป ดังนัน้ธรุกิจควรสร างความม่ันใจและเชื่อม่ันใหกบัผูบรโิภคไมวาจะเปนด าน
ภาพลักษณ คุณภาพผลิตภณัฑ หรอืการบรกิาร เม่ือผูบรโิภคเกิดความไววางใจและพึงพอใจ ก็จะสงผลใหเกดิความจงร ักภักด ี
ในตราสินคารถยนตนั้น  
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การรับรูคุณคาตราสินคาและการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มชีื่อเสียงตอความตั้งใจซื้อผลิตภณัฑ
สําหรับเสนผมโลแลน 

วัชราพรรณ พิทักษปกรณ1* และ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ1

1โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*watcharapan.pi@ku.th

บทคัดยอ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาและการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงกับความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่ อเสียงผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนในสายตาของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงกับความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคากับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้  ไดแก เพศหญิงและชาย อายุระหวาง 15 - 65 ป เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑที่ทางบริษัทได
กําหนดเปาหมายไวจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานแตละขอใชการทดสอบ t-test ,F-test, สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  

ผลการศึกษาพบวา 1) การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคาความสําคัญอยูในระดับมาก 2) การรับรูคุณคาตรา
สินคามีคาความสําคัญอยูในระดับมาก 3) ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนมีคาความสําคัญอยูในระดับมาก 4)การ
โฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และมีความสัมพันธในระดับต่ํา และการรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

คําสําคัญ: การรับรูคุณคาตราสินคา, การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง, ความตั้งใจซื้อ 
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Abstract 
The research studied on relationship between perception on brand equity and celebrity endorsement 
advertising and purchase intention of Lolane hair products. The main purpose aimed to study on 
opinions about advertisements endorsed by celebrities to promote Lolane hair products for consumers. 
It also studied on brand equity of Lolane hair products in the eyes of consumers in Bangkok as well as 
studied on opinions of consumers' intention to purchase Lolane hair products. The population who were 
main target of products in this study were 400 females and males, aged between 15 - 65 years.  Tools 
used to collect data were questionnaires to find frequency, percentage, average, standard deviation. 
Analyses to test each hypothesis were based on applying t-test, F-test, Pearson Correlation.  

The results of the study revealed that 1) Advertisements endorsed by famous people was significantly at 

a high level 2) The recognition of brand values was significantly at a high level. 3) Intention to buy 

Lolane hair was significantly at a high level. 4) Advertisements endorsed by famous people were related 

to the intention to buy Lolane hair products by consumers in Bangkok. At the statistically significant level 

of 0.05 and with a low relationship, perceived brand value of Lolane hair products was correlated with 

the intention to buy Lolane hair products of consumers in Bangkok at the statistical significance level 

0.05 and at a moderate level of relationship. 

Keywords: Brand Equity, Celebrity Endorsement, Advertising, Purchase Intention, Lolane  

1. บทนํา
ในป 2561 ตลาดผลิตภัณฑสําหรับเสนผมมีมูลคาตลาดกวา 21 ,955 ลานบาท เติบโตจากป 2560 สูงถึง 8.9% 

ภายใตสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และมีการแขงขันสูงทั้งตราสินคาไทยและตราสินคาตางชาติมากมายหลากหลายยี่หอ กวา 30 
ปที่โลแลนกอกําเนิดมา ในปจจุบันสามารถชวงชิงสวนแบงตลาดในผลิตภัณฑเปลี่ยนสีผมจนสามารถครองสวนแบงตลาดเปน
อันดับ 1 ได ในทางกลับกันยังคงมีอีกหลายคนท่ียังไมรูจักผลิตภัณฑภายใตชื่อตราสินคาโลแลน แมวาตลอดระยะเวลา 10 ปมา
นี้โลแลนจะพยายามสรางตราสินคาและภาพลักษณใหมๆ ผานชองทางการโฆษณาทางทีวีตั้ งแตป 2550 จากภาพยนตโฆษณา
ชุด “จอยตายแลว” ที่กลาวถึงผลิตภัณฑครีมหมักผมโลแลน หมักเร็วไมตองเสียเวลา เปนที่จดจําของผูคนจํานวนมาก จนไดรับ
รางวัล Bronze Award จาก Asian Pacific และสามารถสรางยอดขายใหกับตราสินคาโลแลนไดเปนอยางดี แตหากกลาวถึง 
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การสรางมูลคาของตัวตราสินคาเองน้ันโฆษณาตัวน้ียังคงไมตอบโจทยนัก แมโลแลนจะมีการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนแทบทุกป 
แตยังไมสามารถยกระดับคุณคาของตราสินคาในการรับรูของผูบริโภคได โลแลนไดมีการใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเขามาเปนพรีเซ็น
เตอรเปนครั้งแรก โดยได พิงคกี้ สาวิกา มาโฆษณาใหกับผลิตภัณฑครีมเปลี่ยนสีผมในชุด “โลแลนอโรมา” และมีการใชบุคคล
ที่มีชื่อเสียงอีกหลายทานในการโปรโมทตัวผลิตภัณฑผานสื่อการขายอื่นๆอีก เชน จะ จิตตาภา, BNK48, หญิง รฐา และลาสุด
ในป 2562 กับพรีเซ็นเตอรคนลาสุด คือ โอปอล ปาณิสราและครอบครัว  

จากการทําการตลาดของโลแลน ที่เนนเรื่องตราสินคาที่โดดเดนและเข็มแข็งแลว สิ่งหน่ึงที่สําคัญตอการรับรูตรา
สินคา และตัวสินคาคือการสื่อสารกับผูบริโภคใหรูจักตราสินคา ดังน้ันการติดตอสื่อสารทางการตลาดจะชวยสรางภาพลักษณ
ใหกับตราสินคาใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและสรางความสัมพันธในระยะยาวระหวางตราสินคาและผูบริโภค หลักการสําคัญ
ของการสื่อสารกับผูบริโภคคือการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง ถูกชองทาง ถูกเวลา และถูกกลุมเปาหมายเพ่ือใหการสื่อสารที่ถูก
สงออกไปน้ันมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกําไรจะตามมา (ณัฐิยา อภัย, 2556) ดังน้ันการเลือกใชสื่อเพ่ือติดตอสื่อสารแก
กลุมเปาหมายมีมากมายหลายวิธี เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย การตลาด
ทางตรง เปนตน ซึ่งในปจจุบันนักการตลาดจะไมเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึง แตจะใชวิธีการวางแผน และการผสมผสานรูปแบบการ
สื่อสารหลายๆรูปแบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดดวยการใชเครื่องมือตาง ๆหลายวิธี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริโภค
รูจัก เขาใจ และมองวาตราสินคาน้ันมีคุณคา (ชัชวาลย หลิวเจริญ, 2559) โดยเฉพาะรูปแบบของการนําเสนอโฆษณาท่ีเปนที่
นิยมคือ การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) มาเปนสื่อกลางในการนําเสนอผลิตภัณฑไปยังกลุมเปาหมาย โดยพบวาใน
โฆษณาเกือบทั้งหมดจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายอาชีพต้ังแตวงการบันเทิงที่มีดารา และศิลปนนักรอง และยังคลอบ
คลุมไปถึงวงการกีฬาผานนักกีฬาดังๆ หรือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ เปนตน (ภัสสรนันท เอนกธรรมกุล, 2553) ซึ่งจะเห็น
ไดวาหลายธุรกิจมีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเขามามีบทบาทในการโฆษณา เพ่ือเปนตัวกลางในการสื่อสารการตลาดไปสูกลุมผู
เปาหมาย เปนสิ่งดึงดูดใจที่ไดผล (Effective Appeal) ตรงตามความตองการของผูบริโภค ซึ่งทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจใน
โฆษณา กลาวคือ หนาท่ีของสิ่งดึงดูดใจจะเปนผูบอกใหผูบริโภคทราบวา “น่ี คือผลิตภัณฑที่คุณตองการ หรือสิ่งที่จะสนอง
ความปรารถนาของคุณใหไดรับความพึงพอใจ” (Bovee, 1995) กอใหเกิดภาพลักษณของตราสินคา การจดจําตราสินคาได
งายทําใหอยากลองใชผลิตภัณฑ และที่ผานมาก็มีหลายธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยางมาก 

จากศึกษาขอมูลการทําตลาดของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนที่ผานมา ผูวิจัย พบวา ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโล
แลน จะไดสวนแบงการตลาดเปนที่ 1 แต ผูบริโภคไมรูจักผลิตภัณฑภายใตชื่อตราสินคาโลแลน นอกจากผลิตภัณฑที่คุณภาพ 
ตองผูบริโภคเกิดการรับรูคุณคาตราสินคา โดยมีสื่อสารการตลาดถูกตองกับกลุมเปาหมาย โดยใชสิ่งดึงดูดใจเพ่ือเกิดการรับรู
คุณคาตราสินคา สงผลใหผูบริโภคจงภักดีตอสินคา  และสิ่งดึงดูดใจ ไดแก การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ทําใหผูบริโภค
เกิดความสนใจมากที่สด  ทําใหผูวิจัยตองการการศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาและผลกระทบจากการโฆษณาโดยใชบุคคลที่
มีชื่อเสียงของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน ผลของการวิจัยน้ีสามารถนําไปใชเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน เพ่ือใชสรางตราสินคา เพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและตราสินคา การกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ที่ถูกตองเหมาะสม ตรงกับกลุมเปาหมาย และตรงความตองการของผูบริโภคตอไป 

1.1 วัตถุประสงคของปญหา 
1.1.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบรโิภค 

1.1.2 เพ่ือศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคา ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนในสายตาของผูบริโภค 

1.1.3 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค 

1.1.5 เพ่ือศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสาํหรับเสนผมโลแลนมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบรโิภค 

1.1.4 เพ่ือศึกษาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มชีื่อเสียงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน
ของผูบริโภค 
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1.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 1.2.1 การรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค 

 1.2.2 การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของ
ผูบริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิดเก่ียวและทฤษฎีที่เก่ียวของกับคุณคาตราสินคา 

การสรางคุณคาตราสินคาของ Aaker (1991) เปนโมเดลท่ีมองวาคุณคาตราสินคาคือสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเชื่อมโยง
สูตราสินคา ซึ่งสามารถชวยเพ่ิมหรือลดคุณคาผลิตภัณฑหรือตราสินคาท่ีมีตอผูผลิตไดซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) คือการที่ลูกคาสามารถระบุไดวาตราสินคาน้ันมี ความแตกตาง
จากตราสินคาอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการที่ลูกคาสามารถจดจําการทํางานของตราสินคาได 

2. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) คือความคิด ความรูสึก การรับรู ภาพพจนประสบการณความเชื่อ
และทัศนคติที่เกี่ยวของกับตราสินคา  

3. การรับรูถึงคุณภาพของสินคา (Perceived Quality) คือกระบวนการที่ผูบริโภคทําการเลือกสรร จัดระเบียบและ
ตีความสิ่งกระตุนที่ไดรับผานประสาทสัมผสท้ังหา 

4. ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) คือความพึงพอใจในตราสินคาเดิมหรือใน สินคาเดิมของผูผลิตรายใด
รายหน่ึง ประกอบดวยความภักดีในตราสินคาดานทัศนคติซึ่งเปน ความรูสึกที่ดีตอตราสินคาและความภักดีตอตราสินคาดาน
พฤติกรรม เปนความรูสึกยึดมั่นในตรา สินคาและความพยายามของผูบริโภคในการแสวงหาตราสินคาเดิมเพ่ือการใชอยาง
ตอเน่ือง 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) ในการสรางตราสินคาน้ันจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะ 5 องคประกอบที่สําคัญ 
(Kutthakaphan & Chokesamritpol ,2013) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความดึงดูดใจ (Attractive) 

2. ความไววางใจ (Trustworthiness) 

3. ความชํานาญเชี่ยวชาญ (Expertise) 

4. ความเคารพ (Respect) 

5. ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย (Similarity) 

 การจะเลือกใชบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Endorsement) มานําเสนอในงานโฆษณาน้ันจําเปนตองทราบขอมูล 
คุณลักษณะ ประโยชนของสินคาใหครบถวนถูกตองกอน รวมไปถึงทราบกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย และภาพลักษณของ
สินคาในการรับรูของผูบริโภคเปนอยางดีจึงจะสามารถวิเคราะหองคประกอบทั้ง 5 ดังกลาว เพ่ือดูวามีความสัมพันธสอดคลอง
กันระหวางบุคคลท่ีมีชื่อเสียงกับสินคา กลาวคือ ความไววางใจ (Trustworthiness) ตองมีความนาเชื่อถือสามารถจูงใจ และ
โนมนาวใจใหผูบริโภคกลุมเปาหมายนําไปสูการตัดสินใจซื้อ และความชํานาญความเชี่ยวชาญ (Expertise) ตองมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เก่ียวกับสินคา ความเคารพ (Respect) ความมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในวงการที่เก่ียวของกับ
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สินคา นอกจากน้ีองคประกอบหน่ึงที่สําคัญ ความดึงดูดใจ (Attractive) คือ รูปราง หนาตา และบุคลิกภาพตองดึงดูดความ
สนใจของผูบริโภคได และทายที่สุด ความเหมือน (Similarity) คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงควรความคลายคลึงใกลชิดกันกับผูบริโภค
กลุมเปาหมายในดานตาง ๆ  เชน วิถีชีวิต บุคลิกลักษณะ วิถีชีวิต เพศ เชื้อชาติ เปนตน (ภัสสรนันท อเนกธรรมกุล, 2553) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือ 

ความต้ังใจ คือ ความเต็มใจของบุคคลในการกระทําพฤติกรรม เปนสิ่งที่เกิดข้ึนกอนการ กระทํา โดยใชทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen,1991) ใน การอธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนกอนทัศนคติ (Attitudes) 

การคลอยตาม (Subjective Norm) และ การรับรู ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control) ทั้งสามอยางน้ีถูกใชใน การอธิบายความต้ังใจโดยตรงและโดยออมของผูคนในหลายๆกรณี 
สําหรับการวิจัยความต้ังใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน หมายถึง การเอาใจจดจอหรือความมุงมั่น

ของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน ดวยการมีจุดมุงหมายท่ีจะเลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน 
แบงเปน 3 ดาน โดยใชทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen,1991)  

1. เจคคติ (Attitudes) หมายความถึง การตัดสินเชิงประเมินขอดีขอเสียของในการแสดงพฤติกรรมน้ัน
2. การคลอยตาม (Subjective Norm) หมายความถึง ความรับรูของบุคคลถึงแรงกดดันทางสังคมในการแสดง

พฤติกรรม 
3. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หมายความถึง ความม่ันใจใน

การรับรูของบุคคลถึงการแสดงพฤติกรรมของตน 

2.3 กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)  (Dependent Variable)  

การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 
1. ความดึงดูดใจ (Attractive)

2. ความไววางใจ (Trustworthiness)

3. ความชํานาญเชี่ยวชาญ (Expertise)

4. ความเคารพ (Respect) 
5. ความเหมือนกลุมเปาหมาย (Similarity)

การรับรูคุณคาตราสินคา 
1. การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness)

2. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association)

3. การรับรูคุณภาพของสินคา (Perceived Quality)

4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)

ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโล
แลนของผูบริโภค 

1. ทัศนคติ (Attitudes)

2. การคลอยตาม (Subjective Norm)

3. การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral

Control)

1941



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เพศหญิงและชาย อายุระหวาง 15 - 65 ป พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

4,104,251 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 2562)  
กลุมตัวอยาง คือ เพศหญิงและชาย อายุระหวาง 15 - 65 ป พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  คํานวณหาขนาดของ

กลุมตัวอยางที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรโดยใช การคํานวณของ Yamane  (กัลยา วานิชยบัญชา.2550) ไดเทากับเทากับ  
400 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก โดยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางเอง ซึ่งกอนทําการแจกแบบสอบถามจะ
ทําการสอบถามกอนวาเคยเห็นโฆษณาผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนหรือไม 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงกลุมคําถามออกเปน 4 สวน 

ดังตอไปน้ี  ดังตอไปน้ี   
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

และสถานภาพ ประกอบไปดวยคําถาม 6 ขอ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามที่เก่ียวกับความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ประกอบดวย 1) ดานความ
ดึงดูดใจ  2) ดานความไววางใจ  3)ความชํานาญเชี่ยวชาญ  4)ความเคารพ  5)ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย  โดยวัดระดับ
ความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา ของลิเคอรท 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ไดใหคะแนนแต
ละขอคําถาม โดยมีจํานวนคําถาม 25 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูคุณคาตราสินคา ประกอบดวย 1)การตระหนักรูในตราสินคา 2)การเชื่อมโยง
ตราสินคา  3)การรับรูถึงคุณภาพของสินคา  4)ความภักดีตอตราสินคา โดยวัดระดับความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา 
ของลิเคอรท 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไดใหคะแนนแตละขอคําถาม โดยมีจํานวนคําถาม 19 ขอ 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค ประกอบดวย 1) ความ
ต้ังใจ  2) ความพยายาม  และ3) การวางแผน โดยวัดระดับความสําคัญเปนมาตราสวนประมาณคา ของลิเคอรท  5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไดใหคะแนนแตละขอคําถาม โดยมีจํานวนคําถาม 12 ขอ 

3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ คารอยละ  การแจกแจงความถ่ี  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

4. ผลการวิจัย
4.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของ

ผูบริโภค ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ = 

3.63 และS.D. 0.811) โดยเรียงลําดับระดับความคิดเห็นมากไปหานอย ดังน้ี  ความเคารพ มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก ( 
x̄ =  3.88 และS.D. 0.766) ดานความดึงดูดใจ มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ =  3.72 และS.D. 0.646) ความ
เหมือนกับกลุมเปาหมาย มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ =  3.68 และS.D. 0.866) ความชํานาญเชี่ยวชาญ มีคา
ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง (  x̄ =  3.45 และS.D. 0.71) และดานความไววางใจ มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
(  x̄ =  3.41 และS.D. 0.758) ตามลําดับ 

1942
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4.2 เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคา ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนในสายตาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การรับรูคุณคาตราสินคา มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ 
=  3.5 และS.D. 0.758) โดยเรียงลําดับระดับความคิดเห็นมากไปหานอย ดังน้ี  การเชื่อมโยงตราสินคา มีคาความสําคัญอยูใน
ระดับมาก (  x̄ =  3.76 และS.D. 0.859) ความภักดีตอตราสินคา มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ =  3.55 และS.D. 

0.791) การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง (  x̄ =  3.46 และS.D. 

0.872) และการรับรูถึงคุณภาพของสินคา มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง (  x̄ =  3.45 และS.D. 0.846) ตามลําดับ 

4.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค 

พบวาผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน มีคาความสําคัญอยูใน
ระดับมาก (  x̄ =  3.54 และS.D. 0.485) โดยเรียงลําดับระดับความคิดเห็นมากไปหานอย ดังน้ี  การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก (  x̄ =  3.64 และS.D. 0.667) การคลอยตาม มีคาความสําคัญอยูในระดับ
มาก (  x̄ =  3.53 และS.D. 0.725) และทัศนคติ มีคาความสําคัญอยูในระดับปานกลาง (  x̄ =  3.45 และS.D. 0.817) 
ตามลําดับ 

4.4 เพื่อศึกษาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโล
แลนของผูบริโภค 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค 

*Sig. < .05

จากตารางท่ี 1  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคในภาพรวม พบวา มีคา Sig. เทากับ 0 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมี คาสหสัมพันธ เทากับ 0.374 แสดงวา การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ
สําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และมีความสัมพันธในระดับตํ่า 

4.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของ
ผูบริโภค 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนกับ
ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค 

ความสัมพันธของการโฆษณาโดยใชบุคคล
ที่มีช่ือเสียงกับความต้ังใจซ้ือ 

คาสหสัมพันธ Sig ระดับความสัมพันธ

ความดึงดูดใจ 0.328 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า

ความไววางใจ 0.270 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 
ความชํานาญเชี่ยวชาญ 0.367 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

ความเคารพ 0.339 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 
ความเหมือนกับกลุมเปาหมาย 0.334 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 
การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 0.374* 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

1943
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*Sig. < .05

จากตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนกับ
ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคภาพรวม พบวา มีคา Sig. เทากับ 0 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีคา คาสหสัมพันธ เทากับ 0.453 แสดงวาการรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน
มีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภค ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง 

5. สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล 

การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคาความสําคัญอยูในระดับมาก การรับรูคุณคาตราสินคามีคาความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน มีคาความสําคัญอยูในระดับมาก การโฆษณาโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
มีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  และมีความสัมพันธในระดับตํ่า และ การรับรูคุณคาตราสินคาของผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนมีความสัมพันธกับ
ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05  และมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ผลการศึกษาท่ีสรุปวา การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความสัมพันธกับการต้ังใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสน
ผมโลแลน ท้ังน้ีเปนเพราะการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา ดานความดึงดูดใจ ไดแก บุคลิกภาพ หนาตา กริยาทาทาง 
หรือดานความเหมือนกับกลุมเปาหมาย ไดแก การใชพรีเซนเตอรที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต อายุ ท่ีคลายคลึงกับผูบริโภค การ
ใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ดานความเคารพ ไดแก การประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ เปนแบบอยางที่ดีของสังคม การใชบุคคลที่
มีชื่อเสียง ดานไววางใจ ไดแก การมีภาพลักษณและการวางตัวที่ดี มีความเปนมืออาชีพ และเปนท่ีรูจักของประชาชน ท่ีพบ
เห็นไดบอยตามสื่อตาง ๆ สามารถโนมนาวใหเกิดความต้ังใจซ้ือของผูบริโภค อีกท้ังผูบริโภคจะเกิดความเชื่อมัน่และเกิดทัศนคติ 
เพ่ือติดตามศึกษาคุณสมบัติและประโยชนของผลิตภัณฑ ทําใหผูบริโภคเกิดการตระหนักถึงคุณคาเมื่อไดครอบครองผลิตภัณฑ 
เกิดการคลอยตาม และสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอการ
โฆษณาสินคาและทัศนคติที่มีตอตราสินคาในฐานะปจจัยคั่นกลางท่ีถายทอดอิทธิพลของการรับรองผลิตภัณฑโดยบุคคลที่มีชื่อ
สูความต้ังใจซ้ือ ของ อริญชย ณ ระนอง (2558) กลาววา ทัศนคติตอโฆษณา และทัศนคติที่มีตอตราสินคา น้ันเปนตัวแปร
คั่นกลางที่ถายทอดอิทธิพลจากการรับรองผลิตภัณฑโดยบุคคลท่ีมีชื่อเสียง (Celebrity Endorsement) ไปยังความต้ังใจซ้ือ 

ความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคา
ตอความต้ังใจซ้ือ 

คาสหสัมพันธ Sig ระดับความสัมพันธ

การตระหนักรูในตราสินคา 0.373 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า

การเชื่อมโยงตราสินคา 0.361 0.000* มีความสัมพันธในระดับตํ่า 
การรับรูถึงคุณภาพสินคา 0.445 0.000* มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ความภักดีตอตราสินคา 0.431 0.000* มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
การรับรูคุณคาตราสินคา 0.453 0.000* มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
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(Purchase Intentions) และยังพบวาการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงยังสงผลดีตอทัศนคติที่มีตอโฆษณาและตราสินคา 
เน่ืองจากทําใหเกิดการชื่นชอบ จดจําโฆษณาและตราสินคาไดมากข้ึน และยังเกิดความเขาใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ ซึ่ง
จะเปนตัวชวยกระตุนใหเกิดความตองการและสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑในที่สุด 

5.2.2 ผลการศึกษาที่สรุปวา การรับรูคุณคาตราสินคามีความสัมพันธกับการต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเปนเพราะการรับรูคุณคาตราสินคาสามารถโนมนาวผูบริโภคใหเกิดการจดจําโฆษณา
สินคาไดงาย สามารถชวยใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอตราสินคา และนําไปสูการต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน 
นอกจากน้ีการใชบุคคลที่มีชื่อเสียงที่กําลังอยูในกระแสนิยม สามารถทําใหผลิตภัณฑดูมีความทันสมัยมากข้ึน อยางไรก็ตามการ
ใชบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ผูบริโภคติดตามหรือชื่นชอบอยูแลว จะคอยรักษาฐานของผูบริโภคท่ีเปนลูกคาไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ของ ภัสสรนันท อเนกธรรมกุล (2553) กลาววา ถึงแมบุคคลที่มี
ชื่อเสียงบางคนจะเปนตัวแทนโฆษณาใหกับสินคาจํานวนมาก แตในความรูของผูบริโภคน้ันยังมีความสนใจ และติดตามผลงาน
อยู เพราะความชื่นชอบเปนพิเศษสวนตัวของผูบริโภคที่มีตอบุคคลที่มีชื่อเสียงคนน้ัน หรือเปนไปไดวาบุคคลท่ีมีชื่อเสียงยังเปน
หนาใหม จึงทําใหผูบริโภคมีความชื่นชอบ สนใจและรูสึกอยากจะติดตามผลงานอยู 

5.3 ขอเสนอแนะ ผลการศึกษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียง ดานความดึงดูดใจ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสําหรับเสนผมโลแลน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การตลาดควรใหความสําคัญ
ในการเลือกคัดสรรการใชพรีเซนเตอรที่มีบุคลิกภาพ หนาตา กริยาทาทาง ความนาเชื่อถือที่มีความโดดเดน และอยูในกระแส
นิยม มาเปนอันดับแรก เน่ืองดวย พรีเซนเตอร เปรียบเสมือนภาพลักษของผลิตภัณฑ ในระยะเวลาหน่ึง เมื่อพรีเซนเตอรรักษา
ภาพลักษณที่ดีของตัวพรีเซนเตอร ก็จะสงเสริมตอภาพลักษณของผลิตภัณฑไปในทิศทางที่ดี ในทางกลับกันเมื่อพรีเซนเตอรมี
ภาพลักษณที่ไมดี ก็อาจจะสงผลใหภาพลักษณของผลิตภัณฑไปในทิศทางที่แยลง เพราะฉะน้ันควรมีการคัดกรองบุคคลที่มี
ชื่อเสียงอยูเปนระยะ ๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
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การคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก ทีส่งผลตอพฤติกรรมการคนหา
ขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิง
ขอมูลและเชิงบันเทิงเก่ียวกับการทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุก (2) พฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยว
ภายในประเทศบนเฟซบุก (3) อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
คนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเที่ยวภายในประเทศ ใชวิธีการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิดวยแบบสอบถามออนไลน  

โดยโพสตลิงก (Link) ของแบบสอบถามเขาไปในเฟซบุก เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน ซึ่งเปนคนไทย  

ที่เคยใชเฟซบุกเพื่อคนหาขอมูลการทองเที่ยวภายในประเทศ ใชวิธีการเก็บตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) 

และนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนาดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ที่กำหนดระดับนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท โดยประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูล
และเชิงบันเทิงเก่ียวกับการทองเท่ียวภายในประเทศบนเฟซบุก มีระดับอิทธิพลในเกณฑมากที่สุด และมีระดับความคิดเห็นใน
เกณฑเห็นดวยมากที่สุด วาเฟซบุกเกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนแหลงขอมูลที่ใชสำหรับการคนหาขอมูลเพื่อการเดินทาง
ทองเท่ียวภายในประเทศ การทดสอบสมมติฐาน พบวา อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูลและเชิงบันเทิงเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเที่ยวภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธิ์  
ความถดถอย เทากับ 0.395 และ 0.488 ตามลำดับ โดยท้ังสองประเภทของการโพสตสามารถอธิบายความแปรผันของ
พฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเท่ียวภายในประเทศได รอยละ 52.4 

คำสำคัญ: ประเภทเนื้อหาการโพสตเฟซบุก, การทองเท่ียวภายในประเทศ, พฤติกรรมการคนหาขอมูลการทองเท่ียวภายในประเทศ 
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Abstract 

The objectives of this study were (1) to investigate the influence level of information and 

entertainment content of Facebook posts (2) to investigate information searching behavior of Thai 

people for domestic travel (3) to investigate the influence of the content types on Facebook posts that 

related to information searching behavior of Thai people for domestic travel. The sample was four 

hundred Thai people who have used Facebook to search domestic travel information. The data 

collection was conducted through online questionnaires that posts as link on Facebook by using 

quantitative method (Convenience Sampling). Data were analyzed through descriptive statistics namely 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Multiple regression analysis was used to test the 

hypothesis at the statistical significance level of 0.05. 

The results were shown as follow; Most of samples are females, age between 25-34 years old, 

work in private company, highest education of bachelor’s degree and average monthly income between 

25,001-35,000 baht. Content types, information and entertainment postings on Facebook had the most 

influence level. Most of samples agreed that tourism contents on Facebook are the useful source of 

information searching for domestic travel. The hypothesis testing shown that the information and 

entertainment contents on Facebook have affected on the information searching behavior of Thai 

people for domestic travel. Beta is 0.395, 0.488. The influence of the content type on Facebook posts 

can explain the information searching behavior of Thai people for domestic travel at 52.4% 

Keywords: The content type of Facebook posts, Domestic travel, Information searching behavior of 

domestic travel 
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1. บทนำ

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและสรางรายไดใหกับประเทศเปน

อยางมาก เนื่องจากนำมาซึ่งการหมุนเวียนของเงินตรา การสรางงาน สรางรายได และกระจายความเจริญไปสูชุมชนหรือแหลง
ทองเท่ียวนั้น ๆ แมกระทั่งอาจนำไปสูการคาและการลงทุนตาง ๆ ท่ีตามมา จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาท
สำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ปจจุบันการเจริญเติบโตของการทองเที่ยวไทยมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะคนไทยมี 

การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน ในชวง 5 ปที่ผานมาพบวา มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากขอมูลทางสถิติสรุป
สถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ ประจำป 2561 พบวา มีจำนวนคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ  

227,774,133 คน เพิ่มขึ้น รอยละ 4.5 จากป 2560 ซึ่งกอใหเกิดรายได 1,071,342 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 จากป 2560 

(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2561) 

นอกจากน้ีรัฐบาลไดสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยโดยการผลักดันแผนยุทธศาสตรชาติ มีทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงทำใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกำหนดแผนปฏิบัติการ ประจำป 2562 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหน่ึงในยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว คือ ตองการ
สนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงนักทองเท่ียวตางประเทศ จากแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวไดวิเคราะหพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย พบวา พฤติกรรมการทองเที่ยวข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจเปน
ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความถี่ และระยะทางในการเดินทางทองเที่ยว ขณะที่จุดหมายปลายทางมักจะข้ึนอยูกับกระแสสังคม
ในแตละชวงเวลา โดยมีสื่อออนไลนและ Social Network เปนพลังขับเคลื่อนสำคัญ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2562) 

จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตประเทศไทยป 2561 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบวา พฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยคนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยนาน 10 ช่ัวโมง 5 นาทีตอวัน กิจกรรมการใชงานผานอินเทอรเน็ต  

5 อันดับแรก คือ การใชสื่อสังคมออนไลน รอยละ 93.6 การรับ-สงอีเมล รอยละ 74.2 การคนหาขอมูล รอยละ 70.8 การดู
โทรทัศน ดูคลิปวิดีโอ ฟงเพลง รอยละ 60.7 และการซื้อสินคาและบริการทางออนไลน รอยละ 51.3 โดยสื่อสังคมออนไลนที่
ครองใจคนไทยอันดับตน ๆ และติดอันดับ 1 ใน 3 ของทุกป คือ เฟซบุก (Facebook) (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม, 2561) โดยผลสำรวจจำนวนผูใชเฟซบุกใน 

ประเทศไทย พบวา มีจำนวน 49 ลานแอคเคาท (Accounts) ซึ่งจัดอยูอันดับที่ 8 ของโลก และพบแนวโนมการนำไปใช
ทางดานการคามากขึ้น (Thoth Zocial, 2018) 

ปจจุบันหนวยงานหรือผูประกอบการเก่ียวกับการทองเที่ยวใชเฟซบุก เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภค 

มากขึ้น เนื่องจากเปนชองทางที่สะดวกและรูจักกันอยางแพรหลาย ในขณะเดียวกันผูบริโภคจะใชขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่อยู
รอบตัวเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทำใหนักการตลาดเล็งเห็นถึงโอกาสการนำเอาแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงเนื้อหา (Content 

Marketing) มาเปนกลยุทธในการสรางและเผยแพรเรื่องราว หรือสิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับการทองเท่ียวผานทางเฟซบุก เพื่อให
เขาถึงผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย ผลวิจัยเชิงสำรวจของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ (เอยูโพล) 

ประเทศไทย สถิติการทองเที่ยวของคนกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 1 - 12 กันยายน 2560 ดานการคนหาขอมูล 

การทองเท่ียว พบวา คนกรุงเทพมหานครคนหาขอมูลการทองเที่ยวจากเว็บไซตสถานท่ีทองเท่ียว รอยละ 55.3 สอบถามจาก
เพื่อน หรือคนรูจัก รอยละ 50.3 รายการทางโทรทัศน รอยละ 41.5 นิทรรศการงานทองเที่ยว รอยละ 19.9 Blogger ที่เขียน
เรื่องการทองเที่ยว รอยละ 16.8 และอื่นๆ ไดแก หนังสือทองเที่ยว และเฟซบุก รอยละ 1.20 (สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล), 2560) จากผลวิจัยดังกลาว พบวาผูบริโภคมีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวผาน 

เฟซบุก โดยหนวยงานหรือผูประกอบการเก่ียวกับการทองเที่ยว ทำการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับแบรนด รายละเอียด 

1949
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การใหบริการ กิจกรรมทางการตลาด หรือเรื่องราวที่นาสนใจตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวใหกับผูบริโภค ผานการโพสต  

ขอมูลตาง ๆ บนเฟซบุก เนื่องจากเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว การตลาดเชิงเน้ือหา
จึงเปนศิลปะของการทำความเขาใจสิ่งที่ผูบริโภคจำเปนตองรูและสงมอบขอมูลที่เกี่ยวของกับผูบริโภคดวยวิธีการที่นาสนใจ  

และเปนแนวทางใหมในการเชื่อมตอกับผูบริโภค หากสามารถสรางความไววางใจกับผูบริโภคได จะทำใหผูบริโภคซื้อสินคาและ
บริการไดโดยงาย (Pulizzi and Barrett, 2009) 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมไทย หากหนวยงานหรือ
ผูประกอบการเกี่ยวกับการทองเท่ียวสามารถทำการตลาดเชิงเนื้อหาบนเฟซบุกเก่ียวกับการทองเท่ียวภายในประเทศ เพื่อใชเปน
เครื่องมือสงมอบขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวท่ีมีคุณคาใหกับผูบริโภคแลว อาจนำไปสูการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศอของคนไทยไดมากยิ่งข้ึน จึงเปนท่ีมาของการศึกษาอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียว
บนเฟซบุก ทีส่งผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อใหเปนแหลงขอมูลแกหนวยงาน
การทองเที่ยว ผูผลิตสื่อการทองเท่ียว ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หรือผูที่เกี่ยวของท่ัวไป 

สามารถนำขอมูลไปประยุกตใชในการพัฒนาหรือสงเสริมการทองเที่ยวไทยผานเฟซบุก ใหประสบความสำเร็จ ตอบสนองความ
ตองการของคนไทยไดเปนอยางดีและเกิดประโยชนสูงที่สุด 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเชิงขอมูลและเนื้อหาการโพสตเชิงบันเทิง เก่ียวกับ

การทองเทีย่วภายในประเทศบนเฟซบุก  

 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุก 

1.2.3 เพื่อศกึษาอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
คนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 
1.3.1 อิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเชิงขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการ

คนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ 

1.3.2 อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงบันเทิงเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการ
คนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทเน้ือหาการโพสตบนเฟซบุก (Facebook) 

 De Vries, Gensler and Leeflang (2012) ไดแบงประเภทเนื้อหา (Content Type) การโพสตเฟซบุก ออกเปน  

2 ประเภท ไดแก การโพสตเนื้อหาเชิงขอมูล (Information) เปนการนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกร สินคา แบรนด หรือ
กิจกรรมทางการตลาด เปนขอมูลสวนที่สำคัญมากสำหรับผูใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนในการคนหาขอมูล เพราะทำให
เกิดการมีสวนรวม โดยเน้ือหาการโพสตที่เกี่ยวของกับแบรนดหรือผลิตภัณฑ จะทำใหผูที่ช่ืนชอบในแบรนดเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
ติดตามขอมูลของแบรนดหรือผลิตภัณฑนั้น นอกจากนี้ผูบริโภคมักจะมีทัศคติที่ดีตอโฆษณาที่ใหขอมูลบนเครือขายสังคม
ออนไลน หากเนื้อหาการโพสตแจงขอมูลท่ีเปนประโยชน จะทำใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคา การโพสต
เนื้อหาเชิงบันเทิง (Entertainment) เปนปจจัยสำคัญสำหรับการใชงานของเครือขายสังคมออนไลน ความบันเทิงจะทำให
ผูบริโภคเขามาสราง หรือมีสวนรวมในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับแบรนดทางออนไลน โฆษณาใหความบันเทิงที่ผูบริโภคสามารถรับรู
ไดวามีความตื่นเตน นาสนใจ หรือดึงดูด จะสงผลใหผูบริโภคมีทัศนคติเชิงบวกตอโฆษณาและแบรนด การโพสตเน้ือหาเชิง
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บันเทิงจึงมีลักษณะเนื้อหาที่ไมไดอางถึงองคกร สินคาหรือบริการ และแบรนด แตจะโพสตในเชิงใหความรู ความสนุกสนาน 

การเลนคำ เชน หยอกเยา ใชสโลแกน เพื่อใหผูบริโภคเขามาปฏิสัมพันธหรือมีสวนรวมกับแบรนด 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการคนหาขอมูลเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ 

 Kotler and Keller (2016) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ สามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน 

ไดแก 1. การรับรูความตองการ หรือการรับรูปญหา เกิดจากสิ่งกระตุนทั้งภายในและภายนอก 2. การคนหาขอมูล เมื่อผูบริโภค
มีความตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการ แตยังมีความไมแนใจ จะทำการคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 3. ประเมิน
ตัวเลือกอื่น ๆ ท่ีหลากหลาย 4. ตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

3. กรอบแนวคิดการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

4. วิธกีารศึกษา

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ คนไทยท่ีเคยใชเฟซบุกเพื่อคนหาขอมูลการทองเที่ยวภายในประเทศ ใชสูตรหาคา

ขนาดของกลุมตัวอยาง กรณีที่ ไมทราบจำนวนของกลุมตัวอยางที่แนนอน ณ  ระดับ ความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 

ไดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสำหรับศึกษาในคร้ังนี ้เทากับ 384.16 ตัวอยาง แตเพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูล ผูศึกษาจึง
ขอกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้นเปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน ซึ่งสรางขึ้นโดยใชแนวคิดและทฤษฎี 

ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและตางประเทศ เปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามไดแบงออกเปน 4 สวน คือ 1. แบบสอบถามขอมูลดาน
ประชากรศาสตร 2. แบบสอบถามขอมูลการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 3. แบบสอบถามระดับอิทธิพลของประเภท
เนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก 4. แบบสอบถามพฤติกรรมการคนหาขอมูลเพื่อทองเที่ย วภายในประเทศ
บนเฟซบุก ผูศึกษาใชการทดสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาความเที่ยงตรงและความนาเช่ือถือของ
แบบสอบถาม ดังน้ี 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา เนนการพิจารณาเน้ือหาของ
แบบสอบใหสอดคลองและครอบคลุมหัวขอปญหา วัตถุประสงค และสมมติฐาน เมื่อตรวจสอบแลวจึงนำแบบสอบถามมา
ปรับปรุงและแกไขตามคำแนะนำ 2. การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) เพื่อใหแนใจวาคำถามมีความนาเช่ือถือเชิงสถิติ 
ไดทำการทดสอบโดยการนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับประชากรท่ีจะศึกษา
จริง จำนวน 36 ชุด เพื่อทดสอบวาคำถามแตละขอ สามารถสื่อความหมายไดตรงตามท่ีผูศึกษากำหนดไวหรือไม หลังจากน้ันนำ

อิท ธิพลของประ เภท เนื้ อหาการโพสตเกี่ ยวกั บ 

การทองเท่ียวบนเฟซบุก  

- การโพสตเนื้อหาเชิงขอมูล (Information) 

- การโพสตเนื้อหาเชิงบันเทิง (Entertainment) 

De Vries et al. (2012) 

พฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทย 

เพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุก 

Kotler and Keller (2016) 

1951
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แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลและทดสอบดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)  

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปรท่ีศึกษา จำนวนขอคำถาม คาครอนบัค 

ประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก 

การโพสตเนื้อหาเชิงขอมูล 

การโพสตเนื้อหาเชิงบันเทิง 
4 

3 

0.728 

0.831 

พฤติกรรมการคนหาขอมูลเพ่ือเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุก 4 0.841 

จากตารางที่ 1 พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีคามากกวา 0.60 

ในทุกหัวขอคำถาม ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคมีคาตั้งแต 0 ถึง 1 โดยแบบสอบถามจะตองมีคามากกวา 0.60 ขึ้นไป 

จึงถือวามีความเช่ือมั่นในการนำไปใชเก็บรวบรวมขอมูล (Malhotra, 2010)  

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองผานทางชองทางออนไลนโดยใช  

Google ฟอรม ที่ผูศึกษาทำการโพสตลิงก (Link) ของแบบสอบถามเขาไปในเฟซบุก เพื่อเก็บขอมูลในเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2563 จนไดแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณจำนวน 400 ชุด  

4.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูล คำนวณโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) โดยสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ไดแก  

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ขอมูลระดับความมีอิทธิพลและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษา
โดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

เพื่อนำคาตัวแปรตาง ๆ ไปสรางสมการถดถอยพหคุูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

5. ผลการศึกษา

 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 245 คน รอยละ 61.25 

อยูในชวงอายุ 25-34 ป จำนวน 196 คน รอยละ 49.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 155 คน รอยละ 38.75 

มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จำนวน 205 คน รอยละ 51.25 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท จำนวน 

127 คน รอยละ 31.75 

ระดับอิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุกในภาพรวม กลุมตัวอยาง
ใหระดับความมีอิทธิพลในเกณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.693 เมื่อทำการ
พิจารณาแตละองคประกอบ พบวา การโพสตเนื้อหาเชิงขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และการโพสตเนื้อหาเชิงบันเทิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.23 กลุมตัวอยางใหระดับความมีอิทธิพลในเกณฑมากที่สุดเทากัน และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.696 และ  

0.688 ตามลำดับ  

พฤติกรรมการคนหาขอมูลการทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุกในภาพรวม กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นใน
เกณฑเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.751  

1952
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การทดสอบสมมติฐาน จากสมมติฐานการศึกษา สามารถกำหนดเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 
H0: อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเก่ียวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก ไมสงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของ

คนไทยเพื่อทองเท่ียวภายในประเทศ 

 H1: อิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของ 
คนไทยเพื่อทองเท่ียวภายในประเทศ 

ตารางที่ 2 คาความสัมพันธของอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก กับพฤติกรรมการคนหา
ขอมูลของคนไทยเพื่อทองเท่ียวภายในประเทศ 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the Estimate 

1 0.724a 0.524 0.522 0.379 

a. Predictors: (Constant), อทิธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสต (เชิงขอมูลและเชิงบันเทิง)
 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาอิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก มีความสัมพันธใน 

เชิงบวกกับพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 

0.724 คา R Square เทากับ 0.524 คือ อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก สามารถอธิบาย
ถึงพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศได รอยละ 52.40 และอีกรอยละ 47.60 ขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ 

ตารางที่ 3 วิเคราะหอิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก ที่มีตอพฤติกรรมการคนหาขอมูล
ของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.852 2 31.426 218.909 0.000* 

Residual 56.992 397 0.144 

Total 119.844 399 

* มีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาคา F-test พบวา มีคา F เทากับ 218.909 และ คา P-value เทากับ 0.000 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา อิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก สงผลตอ
พฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณของอิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเที่ยวบนเฟซบุก ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเท่ียวภายในประเทศ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.498 0.181 2.744 0.006* 

ประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูล 0.395 0.051 0.345 7.693 0.000* 

ประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงบันเทิง 0.488 0.048 0.453 10.093 0.000* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

1953
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จากตารางที่ 4 พบวา อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูลและเน้ือหาการโพสตเชิงบันเทิงเก่ียวกับ 

การทองเท่ียวบนเฟซบุก มีคาระดับนัยสำคัญเทากับ 0.000 โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเชิงบวกของอิทธิพลของประเภท
เนื้อหาการโพสตเกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพ่ือทองเที่ยวภายในประเทศ 

เมื่อนำมาเขยีนเปนสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใชในการพยากรณ ไดดังนี้ 
จากสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน 

=   (1) 

แทนคาในสมการที ่(1) จะได

 = 0.498 + 0.395  + 0.488 (2) 

 หมายถึง พฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุก (ตัวแปรตาม), X1 หมายถึง อิทธิพล
ของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูล (ตัวแปรอิสระ), X2 หมายถึง อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงบันเทิง (ตัวแปร
อิสระ), b0 หมายถึง คาคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย, b1 หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยของอิทธิพลของประเภท
เนื้อหาการโพสตเชิงขอมูล, b2 หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของอิทธิพลของประเภทเน้ือหาการโพสตเชิงบันเทิง 

6. สรปุและอภิปรายผลการศึกษา

 จากการศกึษา ระดับอิทธิพลของประเภทเนือ้หาการโพสตเก่ียวกับการทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุกในภาพรวม 

พบวา มีอิทธิพลในเกณฑมากท่ีสุดกับกลุมตัวอยาง เมื่อทำการพิจารณาแตละองคประกอบ พบวา การโพสตเนื้อหาเชิงขอมูลมี
คาเฉลี่ยมากกวาการโพสตเนื้อหาเชิงบันเทิงเล็กนอย จึงควรสรางเนื้อหาการโพสตที่มีคุณคาและตรงจุดใหกับผูบริโภค โดยเนน
เนื้อหาการโพสตเชิงขอมูลที่เก่ียวของกับองคกรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รายละเอียดการใหบริการการทองเที่ยว  
หรือแบรนดที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เพื่อสงมอบขอมูลที่ผูบริโภคใหความสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค  

โดยอาจสรางเน้ือหาการโพสตเชิงบันเทิงรวมกันในลำดับรองลงมา เพ่ือใหเกิดความตื่นเตน สนุกสนาน และนาสนใจ 

 พฤติกรรมการคนหาขอมูลการทองเที่ยวภายในประเทศบนเฟซบุกในภาพรวม กลุมตัวอยางใหระดับความคิดเห็นใน
เกณฑเห็นดวยมากที่สุด วาเฟซบุกเกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนแหลงขอมูลที่ใชสำหรับการคนหาขอมูลเพื่อการเดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศ อาจกลาวไดวา ผูบริโภคมีการใชหรือใหความสนใจในการคนหาขอมูลการทองเที่ยวบนเฟซบุก ดังนั้นเฟซบุกจึง
เปนหนึ่งในเครือขายหรือชองทางที่นักการตลาดหรือผูประกอบการเกี่ยวกั บการทองเท่ียวสามารถใชประชาสัมพันธ  

หรือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวไปยังผูบริโภคไดมากข้ึน 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อิทธิพลของประเภทเนื้อหาการโพสตเชิงขอมูลและเนื้อหาการโพสตเชิงบันเทิง
เกี่ยวกับการทองเท่ียวบนเฟซบุก สงผลตอพฤติกรรมการคนหาขอมูลของคนไทยเพื่อทองเที่ยวภายในประเทศ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถนำไปสรางเปนสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใชในการพยากรณ  

(  = 0.498 + 0.395X1 + 0.488X2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.724 และสามารถพยากรณคาสมการ
ของการวิเคราะหไดเทากับรอยละ 52.40 อาจกลาวไดวา คนไทยมีการคนหา แสวงหา หรือสนใจขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว
บนเฟซบุก สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ ดวงใจ จิวะคุณานันท (2561) ที่ไดทำการศึกษาอิทธิพลของ Reviewer ในสื่อ
ออนไลนกับการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยว ในจังหวัดที่เปนจุดหมายปลายทางในประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางมีการ
เปดรับขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยผานสื่อออนไลนจากชองทาง กูเกิล (google) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เฟซบุก 

(Facebook) และเว็บไซตพันทิป (Pantip Website) ตามลำดับ ซึ่งจะใชสื่อออนไลนเพื่อคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยวมากที่สุด 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ (2554) ทีพ่บวานักทองเที่ยวชาวไทยใชสื่อออนไลนเพื่อคนหาขอมูล
แหลงทองเที่ยว แสวงหาขอมูลโดยใช Search Engine ในการคนหาและเขาถึงขอมูล และเขาชมขอมูลเกี่ยวกับการรีวิวความ
คิดเห็นของผูที่เคยใชบริการ และเลือกใชขอมูลจากสื่อออนไลน เนื่องจากความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ดังนั้นหากสามารถ
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สรางหรือโพสตเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในประเทศที่เปนประโยชนและมีคุณคาทั้ง ในเชิงขอมูลและเชิงบันเทิง
บนเฟซบุก ใหตรงตามความตองการของผูบริโภค เมื่อผูบริโภคคนหาหรือแสวงหาขอมูลการทองเที่ยวน้ันเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ อาจจะนำไปสูการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศไดมากยิ่งข้ึน 

7. ขอเสนอแนะ

1. ทำการศึกษาเพ่ิมเติมตอยอดไปยังสื่อออนไลนอื่น ๆ ที่สามารถโพสตเนื้อหาเก่ียวกับการทองเท่ียวภายในประเทศได เชน
Line Youtube Pantip Google เปนตน 

2. ในการศึกษาครั้งน้ีทำการศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาจศึกษาเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมอื่นท่ีสามารถ
ใชเฟซบุกในการสื่อสารหรือประชาสัมพนัธได เชน อตุสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย เปนตน  

เอกสารอางอิง (References) 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2561). สถิตินักทองเท่ียวภายในประเทศ Q1-Q4 ป 2561 (ประเทศ). คนเมื่อ 13 ตุลาคม 

2562 จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=531 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2562).  แผนปฏิบัติการของ ททท. ป 2562 ฉบับสมบูรณ. คนเมื่อ 13 ตุลาคม 2562 จาก 

https://www.tat.or.th/th/about-tat/annual-report 

ชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ. (2554). ผลของขอมูลจากสื่อออนไลนที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย. 

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 
ดวงใจ จิวะคุณานันท. (2561). อิทธิพลของ Reviewer ในสื่อออนไลนกับการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียว ในจังหวัดที่

เปนจุดหมายปลายทางในประเทศไทย. การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) (2560). ผลวิจัยเชิงสำรวจ สถิติการทองเที่ยวของ 

ค น ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ด าน ก า รค น ห าข อ มู ล ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว . ค น เมื่ อ  20 ตุ ล า ค ม  2562 จ า ก
https://www.bltbangkok.com/poll/4102/ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2561). รายงานผลการ
ส ำรว จ พ ฤ ติ ก รรม ผู ใช งาน อิ น เท อ ร เน็ ต ป ระ เท ศ ไท ย ป  2561. ค น เมื่ อ  20 ตุ ล าค ม  2562 จ า ก 

https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-internet-user-profile-2018.html 

Thoth Zocial (2018). สรุปเทรนดโซเชียลมีเดียจากงาน Thaiand Zocial Award 2018. คนเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2563

จาก https://www.thumbsup.in.th/tza-2018-social-media-data-is-sexy, 

De Vries, L., S. Gensler and P. S. Leeflang. ( 2012). Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An 

Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of interactive marketing, 26(2), 83-91. 

Kotler and Keller. ( 2016) . The Buying Decision Process: The Five-Stage Model. Pearson Education, Inc., 

Marketing Management. (194-202). Kendallville: Courier. 

Malhotra. (2010). Measurement and Scaling: Noncomparative Scaling Techniques. Pearson Education, Inc., 

Marketing Research An Applied Orientation. (319). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Pulizzi and Barrett. (2009). GET CONTENT GET CUSTOMERS Turn Prospects into Buyers with Content 

Marketing by McGraw-Hill eBooks. คน เมื่ อ  2 กุมภาพั นธ  2563 จาก  https://www.nima.today/wp-

content/uploads/2018/11/Get-Content-Get-Customers-Joe-Pulizzi-And-Newt-Barrett.pdf 

1955



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สนิระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท 
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*siros.t@chandra.ac.th (corresponding author)

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณหนี้สินสะสมของระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู 
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ 2) วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สินระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหัน
คา จังหวัดชัยนาทป 2561 จากครัวเรือนในชุมชนบานดอนซาก จํานวน 109 ครัวเรือน โดยสุมครัวเรือนแบบเจาะจง จํานวน 
86 ครัวเรือน พบวามีครัวเรือนที่มีหนี้สินอยูในปจจุบันจํานวน 65 ครัวเรือน (รอยละ 71.11) โดยป 2557 มีหนี้สิน ครัวเรือน
ละ 396,960.28 บาท และลดลงเหลือ 329,861.49 บาท ในป 2561 โดยชาวนามีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 496,593.00 บาท 
รับจาง 106,883.40 บาท เลี้ยงสัตว 78,940.00 บาท คาขาย 97,800.00 บาท ทั้งนี้ ประชาชนมีคาใชจายเฉลี่ย 18,347.00 
บาท/เดือน โดยมีคาใชจายที่สําคัญคือ คาอาหารภายในครอบครัวเปนจํานวนมากที่สุด รองลงมาคือ คาใชจายของลูกหลาน
จํานวนและคาน้ํามันรถ ตามลําดับ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สินระดับครัวเรือน ไดแก 1) จํานวนบุตร (CHILD) b1 = 

118,301.90 2) พื้นที่ถือครอง (AREA) (ไร) b2 = 11,083.18 3) รายไดทั้งหมด (TOTINC) (บาท/ป) b3 = 0.24315 4) 

ตนทนุในการประกอบอาชีพ (TOTCOST) (บาท/ป) b4 = - 0.518464  

คําสําคัญ: หนี้สินครัวเรือน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สิน 
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Abstract 

The objective of this research were to 1) study household accumulated debt situation of Ban 

Don Sak Village, Huay-Ngu Subdistrict, Hankha District, Chai Nat Province, and 2) analyze the factors 

influencing household debt of Ban Don Sak Village, Huai Ngu Subdistrict, Hankha District, Chai Nat 

Province. There were 109 households in Ban Don Sak, 86 households were selected using purposive 

random sampling method. The result showed that, in 2018 there were 65 households who had debt 

(71.11%) however it decreased from 396,960.28 baht in 2014 to 329,861.49 baht In 2018. Rice farmers 

had average debt of 496,593.00 baht per household, hiring workers had 106,883.40 baht, husbandries 

had 78,940.00 baht and shopkeepers had 97,800.00 baht. The average expense of household was 

18,347.00 baht/month, the most important expenses were food expenses for family followed by 

expenses of the children and fuels consumption. The factors influencing household debt included; 1) the 

number of children (CHILD) b1 = 118,301.90 2) the area of ownership (AREA) (rai) b2 = 11,083.18 3) total 

income (TOTINC) (baht/year) b3 = 0.24315 4) occupational costs (TOTCOST) (baht/year) b4 = - 0.518464.  

Keywords: household debts, factors affecting household debts 

1. บทนํา
ในประเทศกําลังพัฒนา การกระจายรายไดถือเปนปญหาที่สําคัญของประเทศเน่ืองจากมีการเหลื่อมล้ําของรายได

ระหวางกลุมคนรวยและคนจนคอนขางมาก เชนเดียวกับประเทศไทย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดแสดงใหเห็นวาปญหา
ความเหลื่อมล้ําดังกลาวเปนปญหาที่สาํคัญตลอดระยะเวลา 20 ปท่ีผานมา ปญหาความเหลื่อมล้ําของรายไดครัวเรอืนกอใหเกิด
ความไมเทาเทียมกัน โดยครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาจะมีความเปนไปไดที่จะเปนหนี้นอยกวาครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวา  

เนื่องจากความสามารถในการชําระหน้ีต่ํากวา ขณะเดียวกันตั้งแตป 2554 สัดสวนหน้ีครัวเรือนตอ GDP จากรอยละ 66.2 เพิ่ม
สูงขึ้นเปนรอยละ 81.2 ในป 2558 และในป 2561-2562 ไดทรงตัวในระดับสูงที่รอยละ 78.6 ตอ GDP และในป 2561 

รายงานวาหนี้ครัวเรือนมีมูลคาสูงถึง 316,623 บาท (ศิริวรรณ มนอัตระผดุง 2562)  
สรา ช่ืนโชคสันต และคณะ (2562) รายงานปญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิงนโยบายวา การขาดวินัย

ทางการเงินของครัวเรือนเปนปจจัยสําคัญที่สามารถกอใหเกิดปญหาหนี้สินของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีปญหา
ทางการเงินและมีหนี้สิน มักจะไมระมัดระวังในการใชจายและใหความสําคัญกับความมีหนามีตาทางสังคม รวมท้ังขาดการ
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ประเมินกาลังซื้อของตนเอง จึงเห็นคาใชจายของครัวเรือนที่มีหนนี้สินสูงกวากลุมครัวเรือนที่ไมมีหนี้สิน อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่เติบโตนอยกวาหนี้ครัวเรือน การแขงขันการปลอยสินเช่ือ ของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และผลมา
จากการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทินโยบายบานหลังแรกและนโยบายรถคันแรกลวนสงผลกระทบตอการ
เพิ่มขึ้นของพฤติกรรมการกอหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทย เกิดปญหาความเครียด ปญหาครอบครัว การเกิดอาชญากรรม
การฆาตัวตาย จนเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจดาน อื่นๆ (ฉวีวรรณ กาบขาว และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล, 2561) และในที่สุด ก็
จะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ขอมูลหน้ีสินภาคครัวเรือนของจังหวัดชัยนาท ป 2560 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2560ก) แสดงจํานวนหน้ีสิน
ภาคครัวเรือนรวม 286,887.83 บาท โดยจําแนกเปนหน้ีเพื่อใชทําการเกษตร 78,729.62 บาท เพื่อใชซื้อ/เชาซื้อบานและท่ีดิน 

72,905.89 บาท เพื่อใชจายในครัวเรือน 71,591.75 บาท เพื่อใชทําธุรกิจที่ไมใชการเกษตร 54,689.27 บาท และเพื่อใชใน
การศึกษา 8,971.31 บาท ตามลําดับ แมวาบานดอนซาก จะไดรับคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับ “อยูดี 
กินดี” ประจําป 2560 และไดรับคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข ตามโครงการเชิดชูเกียรติของจังหวัด
ชัยนาท ประจําป พ.ศ. 2560 (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท, 2561) แตครัวเรือนในชุมชนยังประสบ
ปญหาหนี้สินสะสมอยางตอเนื่อง โดยประชาชนดอนซากใหขอมูลวาโดยเฉลีย่แตละครวัเรือน มีหนี้สินสะสมประมาณ 200,000 

บาท และมีหนี้สินสะสมตั้งแต พ.ศ. 2540 จนปจจุบัน กลาวไดวาประชาชนดอนซากมีหนี้มีสะสมนับรวมกวา 20 ป และมี
แนวโนมวาภาวะหนี้สินจะมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละป ซึ่งการมีหนี้สินสะสมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตเปนอยางสูง 
โดยเฉพาะปญหาความเครียดสะสม มีความทุกขใจ กังวลใจ ตลอดจนการมีหนี้สะสมเปนจํานวนมากสงผลตอภาวะการเสี่ยง
สูญเสียที่ดินทํากิน ซึง่การประกอบอาชีพและรายไดหลักของหมูบานมาจากการทําเกษตรกรรม ทํานา เลี้ยงสัตว โดยมีรายได
เฉลี่ยของสมาชิกภายในครัวเรือน 79,273 บาทตอคนตอป  

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง สถานการณหนี้สิน และ ปจจัยที่สงผลตอการเปนหนี้สินภาคครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทเพ่ือใหทราบถึง สภาพปญหา สาเหตุ และความคิดเห็น
ที่มีตอภาวการณเปนหนี้ รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุในการกอภาระหนี้สินภาคครวัเรือน เพื่อนาเสนอขอมูลสําคัญที่
นาเปนแกไขปญหาไดในอนาคต 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 สถานการณหนี้สินสะสมของระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สนิระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทป 2561 

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอหนี้สินระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทป 2561 ไดแก 

พื้นที่ถือครองที่ดิน (ไร) ระดับการศึกษาของหัวหนาครอบครับ จํานวนบุตร ระดับการศึกษาของบุตร รายได (บาท/ป) ของ
ครัวเรือน และตนทุนการผลิต (บาท/ป) 

4. วิธดํีาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ครัวเรือนในชุมชนบานดอนซาก จํานวน 109 ครัวเรือน เนื่องจากทราบจํานวน

ประชากรท่ีแนนอน ทีมวิจัยจึงเลือกใชตารางสําเร็จของเครจซ่ีและมอรแกน ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ในระดับ
ความเชื่อม่ันรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางครัวเรือนในชุมชนนาชัย จํานวน 86 ครัวเรือน โดยใชวิธีการสุมครัวเรือนแบบเจาะจง 
เนื่องจากแบบสอบถามมีความละเอียดออน ดังนั้นผูเก็บขอมูลจําเปนตองใชความสนมสนมในการเขาถึงกลุมตัวอยาง การ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 
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4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณหนี้สิน สาเหตุการเกิดหนี้สินในบานดอนซาก โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวนครัวเรือน 90 ครัวเรือน โดยใชแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เชิงปริมาณแบง
ออกเปน 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานและสถานภาพทางครอบครัว สวนที่ 2 สถานภาพทางเศรษฐกิจ สวนที่ 3 

พฤติกรรมการกอหนี้ สวนท่ี 4 ทัศนคติตอหนี้ สวนที่ 5 แนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบความ
ตรง (Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 2 ทาน ซึ่งทุกขอมีคะแนน IOC มากกวา 0.5 และทดสอบความเที่ยง (Reliability) ดวย
โปรแกรม STATA โดยใชตัวอยางเบ้ืองตน 30 คนพบวาคา reliability coefficient เทากับ 0.9327 ซึ่งหมายความวา
แบบสอบถามดังกลาวมีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูลข้ันตอไป 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

4.3.1 สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 1 ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ดวยการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง (Personal interview) จํานวน 90 ครัวเรือนเม่ือตรวจสอบ
แบบสอบถามใหสมบูรณเรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงทําการลงรหัสและวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม STATA (ลิขสิทธิ์) โดยใชคารอยละ เพื่อวิเคราะหและอธิบายตัวแปรทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได เปนตน 

4.3.2. สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 2 ทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression 

Analysis Model) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัว ไดแก จํานวนบุตร (คน) พื้นที่ถือครอง (ไร) 
รายไดทั้งหมด (บาท/ป) และ ตนทุนในการประกอบอาชีพ (บาท/ป)  กับตัวแปรตาม 1 ตัว คือ ปริมาณหน้ีสินสะสม
ในป พ.ศ.2561 โดยมีเง่ือนไขท่ีสำคัญ คือ 1) ความผิดพลาด (error) ตองเปนตัวแปรสุม และมีการแจกแจงแบบโคง
ปกติ 2) ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทกุคาของตัวแปรอิสระ (X) จะตองเทากัน 3) คาความผิดพลาดของ
ตัวแปรตาม (Y) แตละคาเปนอิสระกัน และ 4) ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะหจะตองเปนอิสระกัน 

 

5. ผลการวิจัย  
สถานการณหนี้สินสะสมของระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

พบวามีครัวเรือนที่มีหนี้สินอยูในปจจุบันจํานวน 65 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 71.11 สวนครัวเรือนที่ไมมีหนี้สินมี
จํานวนจํานวน 26 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 28.89 คณะวิจยัไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินในบานดอกซากครัวเรือนกลุมตัวอยาง
ยอนหลังไป 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – 2561 จากการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมพบวาสถานการณหนี้สินของบานดอกซากมี
แนวโนมลดลง โดยในป 2557 ชุมชนบานดอกซากมีหนี้สินสะสมตอครัวเรือนจํานวน 396,960.28 บาท อยางไรก็ตามในป 
2558 ชุมชนมีหนี้สินของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยประชาชนมีหนี้สินสะสมตอครัวเรือนรวม 400,075.34 บาท จากนั้นใน
ป 2559 หน้ีสินของประชาชนลดลงเล็กนอย โดยประชาชนมีหนี้สินสะสมตอครัวเรือนรวม 379,671.63 บาท และลดลงอยาง
ตอเนื่องเปนจํานวน 377,527.81 บาทตอครัวเรือนในป 2560 และในป 2561 หน้ีสินตอครัวเรือนจํานวน 329,861.49 บาท 
โดยหนี้สวนใหญมีลักษณะของหนี้หมุนเวียนที่ผูกูโดยรวมตองนํามาเงินมาชําระหนี้ใน 1 รอบระยะบัญชีหรือ 1 ป หากพิจารณา
ยอดหน้ีสินโดยรวมของบานดอกซากในป 2561 มีจํานวน 21,440,997 บาท แมวาจํานวนหน้ีสินโดยรวมจะลดลงแตยังมี
หนี้สินสินสะสมมาตลอดระยะเวลา 5 ป (ตารางที่ 1)  

ในป 2561 ประชาชนบานดอกซากมียอดหน้ีตอครัวเรือนสูงสุดคือ 2,150,000 บาท และมียอดหน้ีสินต่ําสุดเทากับ 
700 บาท มีหนี้รวมทั้งชุมชน โดยมีแหลงเงินกูที่สําคัญคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากการ
สนับสนุนของรัฐใหเปนแหลงเงินกูสําหรับเกษตรกร ทั้งนี้ยอดรวมหนี้สินของบานดอกซากอยูที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรสูงสุด รองลงมาคือหนี้สินนอกระบบ และธนาคารพาณิชย ตามลําดับ  
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ตารางที่ 1 สถานการณหนี้สินเฉลี่ยของประชาชน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหวางป 2557-
2561 

แหลงเงินกู / ป 2557 2558 2559 2560 2561 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร(ธ.ก.ส.) 

344,500.00 333,250.00 325,131.58 298,236.11 288,650.00 

2. สหกรณการเกษตร 250,294.12 224,523.81 205,952.38 209,250.00 208,000.00 

3. ธนาคาร 213,333.33 470,000.00 255,000.00 240,000.00 225,000.00 

4. กองทุนหมูบาน 42,510.64 43,715.91 43,279.07 44,443.18 41,152.17 

5. ญาติพี่นอง 287,500.00 350,000.00 272,500.00 218,800.00 179,142.86 

6. ไฟแนนซรถยนต 289,382.13 233,831.67 202,768.11 216,037.89 144,814.08 

7. บัตรกดเงินสด/บัตรเครดิต 40,000.00 35,000.00 50,000.00 34,750.00 33,750.00 

8. กลุมออมทรัพย 3,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 

9. นอกระบบ 195,733.33 148,933.33 159,733.33 135,640.00 278,140.00 

10. อืน่ๆ 38,000.00 37,400.00 42,800.00 42,750.00 - 

เฉลี่ย 396,960.28 400,075.34 379,671.63 377,527.81 329,861.49 

ในป 2561 พบวา สถานการณหนี้สินของประชาชน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  มี
จํานวนครัวเรือนมีหนี้สินกับกองทุนหมูบานมากที่สุด จํานวน 46 ครัวเรือน รอยละ 70.77 ของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินท้ังหมด โดย
มียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 41,152.17 บาท รองลงมาคือครัวเรือนมีหนี้สินกับธนาคารพาณิชย จํานวน 38 ครัวเรือน 
รอยละ 58.46 ของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินทั้งหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 225,000.00 บาท ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) จํานวน 36 ครัวเรือน รอยละ 55.38 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินท้ังหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 288,650.00 บาท สหกรณการเกษตรจํานวน 20 ครัวเรือน รอยละ 30.77 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้งหมด โดยมี
ยอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 208,000.00 บาท ไฟแนนซรถยนต จํานวน 12 ครัวเรือน รอยละ 18.46 ของครัวเรือนที่มี
หนี้สินทั้งหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 144,814.08 บาท ญาติพี่นอง จํานวน 6 ครัวเรือน รอยละ 9.23 ของ
ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินทั้งหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 192,333.33 บาท หนี้นอกระบบ จํานวน 4 ครัวเรือน รอยละ 
6.15 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินท้ังหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 278,140.00 บาท บัตรกดเงินสดและบัตรเครดิต 

จํานวน 4 ครัวเรือน รอยละ 6.15 ของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินทั้งหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 278,140.00 บาท และ
กลุมออมทรัพย จํานวน 3 ครัวเรือน รอยละ 4.62 ของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินทั้งหมด โดยมียอดเงินกูยืมเฉลี่ยครัวเรือนละ 6,000 

บาท หากพิจารณาดานแหลงเงินกูโดยรวม พบวาประชาชนบานดอนซากสวนใหญมีหนี้สินสินกับแหลงเงินกู 4 แหลง ไดแก 
กองทุนหมูบาน ธนาคารพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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ตารางที่ 3 หนี้สินของประชาชน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ป 2561 จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ ครัวเรือน รอยละ จํานวนหนีส้ินเฉลี่ย 
บาท) 

จํานวนหนีม้ากที่สุด 
(บาท) 

จํานวนหนีน้อยที่สุด 
(บาท) 

ชาวนา 33 50.77 496,593.00 2,150,000.00 20,000.00 

รับจาง 20 30.77 106,883.40 1,152,000.00 700.00 

เลี้ยงสตัว 4 6.15 78,940.00 185,000.00 5,760.00 

คาขาย 5 7.69 97,800.00 300,000.00 20,000.00 

รับราชการ 1 1.54 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ปลูกสมโอ 1 1.54 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 

วางงาน 1 1.54 561,000 561,000 561,000 

ตารางท่ี 3 ขอมูลช้ีใหเห็นวาครัวเรือนที่มีหนี้สินสวนใหญเปนชาวนารอยละ 50.77 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้งหมด 
65 ครัวเรือน โดยชาวนามีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ 496,593.00 บาท รองลงมาคืออาชีพรับจาง รอยละ 30.77 มีหนี้สินเฉลี่ย 
106,883.40 บาท เลี้ยงสัตว รอยละ 6.15 มีนี้สินเฉลี่ย 78,940.00 บาท คาขาย รอยละ7.69 มีหนี้สินเฉลี่ย 97,800.00 บาท 
รับราชการ รอยละ 1.54 มีหนี้สินเฉลี่ย 500,000.00 บาท ปลูกสมโอ รอยละ 1.54 มีหน้ีสิน 1,050,000.00 บาท และวางงาน 
รอยละ 1.54 มีหนี้สิน 561,000 บาท ตามลําดับ 

เกษตรกรท่ีมีอาชีพทํานามีการปลูกขาว 2 รอบตอป มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 15,088.19 บาท/ไร/ป โดยมีตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 7,971.28 บาท/ไร/ป สําหรับอาชีพรับจาง ไดรับคาจางเฉลี่ยวันละ 317.65 บาท โดยมีการทํางานเดือนละประมาณ 
20.68 วัน และมีรายไดเทากับ 6,694.12 บาท/เดือน หรือ 80,329.41 บาท/ป อาชีพเลี้ยงสัตว มีตนทุนการเลี้ยงสัตวเทากับ 
128,666.67 บาท/ป ซึ่งมีรายไดเทากับ 306,666.67 บาท/ป ทําใหไดกําไรท้ังสิ้น 178,000 บาท/ป อาชีพคาขายมีจํานวน มี
ตนทุนการขายเฉลี่ยปละ 140,000 บาท มีรายไดเฉลี่ย 248,000 บาท และ ไดกําไรเฉลี่ยปละ 108,000 บาท อาชีพรับราชการ 
ไดรับเงินคาจางเดือน เดือนละ 11,000 บาท หรือ 132,000.00 บาท/ป และเกษตรกรผูปลูกสมโอ มีตนทุนการปลูกประมาณ
ไรละ 10,000 บาท มีรายไดเทากับปละ 40,000 บาท/ไร  

 ประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทมีรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพหลัก ไดแก 
รายไดจากสามี/ภรรยา จํานวน 26,454.55 บาท/เดือน รายไดจากการคาขาย จํานวน 7,888.89 บาท/เดือน รายไดจากลูก/
หลานจํานวน 6,723.06 บาท/เดือน ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีรายไดจากเงินชวยเหลือคาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว เบี้ยผูสูงอายุ 
เบี้ยยังชีพ (พิการ, ปวย) คาตอบแทน อสม บัตรสวัสดิการแหงรฐ และเงินแรกเกิด ซึ่งโดยเฉลี่ยประชาชนไดรับเงินจากรายได
อื่นเฉลี่ยจํานวน 10,672.74 บาท/เดือน  

คาใชจายทัว่ไป รายปของประชาชน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พบวา มีคาใชจายเฉลี่ย
ตอปจํานวน 220,164.01 บาท โดยมีคาใชจายที่สําคัญคือ คาอาหารภายในครอบครัวเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ 43,780.56 

บาท/ป รองลงมาคือ คาใชจายของลูกหลานจํานวน 26,454.76 บาท/ป และ คานํ้ามันรถ 20,681.70 บาท/ป นอกจากน้ียังมี
คาใชจายที่เกิดขึ้นซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูงมากไดแก คาจัดงานแตง (ยอนหลัง 5 ป) เฉลี่ย 180,000 บาท คาจัดงานบวช 
(ยอนหลัง 5 ป) 122,090 บาท คาจัดงานศพ (ยอนหลัง 5 ป) 101,538.46 บาท และ คาตอเติมซอมแซมบาน 97,104.35 
บาท  

สําหรับเงินออมของประชาชน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทพบวา ประชาชนมีเงินฝาก
เฉลี่ยครัวเรือนละ 54,578.26 บาท มีสลากออมสินเฉลี่ย 1,525.00 บาท มีสลากของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) เฉลี่ย 6,362.50 บาท มีกองทุนหมูบาน (เงินสัจจะ) เฉลี่ย 6,260.37 บาท และการออมในลักษณะอ่ืน ๆ 
เชน การซ้ือทอง มูลคาทองคําเฉลี่ย 105,000 .00 บาท นอกจากนี้ประชาชนยังมียังมีเงินออมท่ีมีลักษณะเปนกองทุนเมื่อ
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เสียชีวิต ไดแก สวัสดิการชุมชนหมูบาน (ออมวันละบาท) เฉลี่ย 2,091.74 บาท และยังมีการออมในรูปแบบเงินกองทุนฌาปณ
กิจ ประกอบดวย กองทุนฌาปณกิจ (หมูบาน) เฉลี่ย 10,000 บาท กองทุนฌาปณกิจ (ทุงวัดสิงห) เฉลี่ย 33,946.00 บาท กอง
ทุนฌาปณกิจ (วัดสิงห) เฉลี่ย 121,923.64 บาท กองทุนฌาปณกิจ (ธกส) เฉลี่ย 141,000.00 บาท และสหกรณหันคา/
สหกรณสาธารณสุขเฉลี่ย 59,966.67 บาท 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอหนี้สินของเกษตรกรบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทป 2561 

เมื่อพิจารณาปจจัยความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอหน้ีสินของเกษตรกรบานดอนซาก ป 2562 นั้น 

สามารถเขียนในรูปสมการเชิงเสนตรงไดดังนี้ 
DEBT62 = 15201.93+118301.90CHILD+11083.18AREA+0.2431454TOTINC-0.5184643TOTCOST+e 

 DEBT62 หมายถึง หนี้สินครัวเรือนป 2562 (บาท) ของบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
CHILD หมายถึง จํานวนบุตร (คน) AREA หมายถึง พื้นที่ถือครอง (ไร) TOTINC หมายถึง รายไดทั้งหมด (บาท/ป) TOSCOST 

หมายถึง ตนทุนในการประกอบอาชีพ (บาท/ป) และ e หมายถึง ความคลาดเคลื่อน 
จากสมการ จะไดคาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนดแปลง Coefficient of Determination (R2) มีคาเทากับ 0.2950 

นั้นหมายความวาปจจัยตางๆ 4 ปจจัย ไดแก จํานวนบุตร (คน) พ้ืนท่ีถือครอง (ไร) รายไดทั้งหมด (บาท/ป) และ ตนทุนในการ
ประกอบอาชีพ (บาท/ป) นั้นสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนป 2562 ของบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท ไดรอยละ 29.50 สวนที่เหลืออีกรอยละ 70.50 เปนปจจัยอื่นที่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน
ครัวเรือนป 2562 ของบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งปจจัยเหลานั้นไมไดระบุในสมการ 

ตารางที่ 4 ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอหน้ีสินของเกษตรกรบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ป 2561 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CHILD 118301.9000 55176.4000 2.14 0.035** 

AREA 11083.1800 2669.3860 4.15 0.000*** 

TOTINC 0.2431454 0.14357 1.69 0.094* 

TOTCOST -0.5184643 0.286467 -1.81 0.074* 

cons 15201.9300 60230.7700 0.25 0.801 

R-squared 0.2950 

Adjusted R-squared 0.2607 

 Prob (F-statistic) 0.0000 

***หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรแตละตัวท่ีมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

**หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรแตละตัวท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

* หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรแตละตัวท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90

สําหรับคา Prob. (F-statistic) ใชทดสอบสมการท่ีไดจาการประมาณวาสามารถใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
หนี้สินครัวเรือนป 2562 ของบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไดอยางมีนัยทางสถิติหรือไม โดยทดสอบ
ความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวพรอมกัน จากสมการพบวาคา Prob. (F-statistic) ที่ได
จากการคํานวณมีคาเทากับ 0.0000 ซึ่งทดสอบผานในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเช่ือมั่นรอยละ 99 แสดงวาสมการท่ี
ไดจากการศึกษาสามารถใชอธิบายความสัมพันธของปจจัยดังกลาวมีผลตอหน้ีสินครัวเรือนป 2562 ของบานดอนซาก ตําบล
หวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเช่ือม่ันรอยละ 99 
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การวิเคราะหคา t-Statistic เปนการทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 
เพื่อดูวาตัวแปรอิสระใดบางที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม จากสมการหนี้สินของเกษตรกรบานดอนซาก 
ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทป 2562 พบวาคา t-Statistic ของตัวแปรอิสระตางๆ ไดแก 

1) จาํนวนบุตร (CHILD) มีคา t-Statistic เทากับ 2.14 ซึ่งทดสอบผานในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเช่ือมั่น
รอยละ 95 แสดงวาจํานวนบุตร มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนป 2562 (บาท) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปจจัย จํานวนบุตร มีคาเทากับ 118,301.90 หมายความวา เมื่อ
จํานวนบุตรของประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทเพิ่มข้ึน 1 คน จะมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 118,301.90 บาท 

2) พื้นที่ถือครอง (AREA) (ไร) มีคา t-Statistic เทากับ 4.15 ซึ่งทดสอบผานในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความ
เชื่อม่ันรอยละ 99 แสดงวาพ้ืนท่ีถือครองของประชาชน มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินครัวเรือนป 2562 (บาท) ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปจจัย พื้นที่ถือครอง มีคาเทากับ 11,083.18 

หมายความวา เมื่อพื้นที่ถือครองของประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้น 1 ไร จะมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 11,083.18 บาท 

3) รายไดทั้งหมด (TOTINC) (บาท/ป) มีคา t-Statistic เทากับ 1.69 ซึ่งทดสอบผานในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ชวง
ความเชื่อม่ันรอยละ 90 แสดงวารายไดทั้งหมดของประชาชน มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินครัวเรือนป 2562 (บาท) ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของปจจัย รายไดทั้งหมด มีคาเทากับ 
0.24315 หมายความวา เมื่อประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทมีรายไดทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1,000 
บาท จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 243.15 บาท 

4) ตนทุนในการประกอบอาชีพ (TOTCOST) (บาท/ป) มีคา t-Statistic เทากับ -1.81 ซึ่งทดสอบผานในระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเช่ือมั่นรอยละ 95 แสดงวาตนทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงหนี้สินครัวเรือนป 2562 (บาท) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของปจจัย ตนทุนในการประกอบอาชีพ มีคาเทากับ – 0.518464 หมายความวา เมื่อตนทุนในการประกอบอาชีพของ
ประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพิ่มขึ้น 1,000 บาท/ไร จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
หนี้สินครัวเรือนลดลง 518.46 บาท 

6. สรปุผลการวิจัย
สถานการณหนี้สินสะสมของระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทยอนหลังตั้งแตป 

2557 – 2561 พบวา หนี้สินของประชาชนมีแนวโนมลดลง จาก 396,960.28 บาท บาท ในป 2557 ลดลงเหลือ 329,861.49 
บาท ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 16.90 โดยหนี้สวนใหญมีลักษณะของหน้ีหมุนเวียนที่ผูกูโดยรวมตองนํามาเงินมาชําระหนี้
ใน 1 รอบระยะบัญชีหรือ 1 ป โดยในป 2561 ชาวนาเปนกลุมที่มีหนี้สินมากที่สุดเฉลี่ยครัวเรือนละ 496,593.00 บาท 
รองลงมาคืออาชีพรับจาง เลี้ยงสัตวและคาขาย โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 106,883.40 บาท 78,940.00 บาท และ 97,800.00 บาท 
ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีรายไดอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพหลักมากท่ีสุดคือ รายไดจากสามี/ภรรยา 26,454.55 บาท/เดือน 
รองลงมาคือ รายไดจากการคาขาย 7,888.89 บาท/เดือน รายไดจากลูก/หลาน 6,723.06 บาท/เดือน และ รายไดจากการ
รับจาง 6,702.94 บาท/เดือน ซึ่งโดยเฉลี่ยประชาชนไดรับเงินจากรายไดอื่นเฉลี่ยจํานวน 10,672.74 บาท/เดือน ทั้งนี้ 
ประชาชนมีคาใชจายเฉลี่ยตอปจํานวน 220,164.01 บาท หรือคิดเปนจํานวน 18,347.00 บาท/เดือน โดยมีคาใชจายที่สําคัญ
คือ คาอาหารภายในครอบครัวเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ 43,780.56 บาท/ป รองลงมาคือ คาใชจายของลูกหลานจํานวน 
26,454.76 บาท/ป คาน้ํามันรถ 20,681.70 บาท/ป และ คาประกันภัย ธกส 17,554.29 บาท/ป ตามลําดับ โดยปจจัยที่มี
อิทธิพลตอหนี้สินระดับครัวเรือน บานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาทป 2561 ไดแก 1) จํานวนบุตร 
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(CHILD) b1 = 118,301.90 2) พื้นที่ถือครอง (AREA) (ไร) b2 = 11,083.18 3) รายไดทั้งหมด (TOTINC) (บาท/ป) b3 = 

0.24315 4) ตนทุนในการประกอบอาชีพ (TOTCOST) (บาท/ป) b4 = - 0.518464  

7. อภิปรายผลการวิจัย
 7.1 ผลจากการวิเคราะหสถานการณการหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท แสดงใหเห็นวารายได ครัวเรือนตอเดือนนอย เปนสาเหตุใหเกิดหน้ีสินจํานวนมาก สอดคลองกับ ฉวีวรรณ กาบ
ขาว และธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล (2561) ซึ่งสรุปความเปนไปไดที่ครัวเรือนจะเปนหนี้สูงข้ึน มีสาเหตุจากสถานภาพ รายได เงิน
ชวยเหลือท้ังป ความเปนเจาของที่อยูอาศัย และการครอบครองรถยนต หมายความวาครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนมีสถานภาพ
สมรส รายไดที่เพ่ิมสูงขึ้น เงินชวยเหลือที่เพิ่มสูงข้ึน การมีที่อยูอาศัย รวมถึงการครอบครองรถยนต จะมีความเปนไปไดที่จะ
เปนหนี้มากขึ้น  

7.2 ประชาชนบานดอนซาก ตําบลหวยงู อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีคาใชจายเฉลี่ยตอปจํานวน 18,347.00 
บาท/เดือน โดยมีคาใชจายที่สําคัญคือ คาอาหารภายในครอบครัวเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ 3,648.38 บาท/เดือน คาใชจายของ
ลูกหลานจํานวน 2,204.56 บาท/เดือน คาน้ํามันรถ 1,723.47 บาท/เดือน คาประกันภัย ธกส 1,462.86 บาท/เดือน และคา
เหลา 1,394.29 บาท/เดือน และยังมีคาใชจายที่เกิดขึ้นซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูงมากไดแก คาจัดงานแตง (ยอนหลัง 5 ป) เฉลี่ย 
180,000 บาท คาจัดงานบวช (ยอนหลัง 5 ป) 122,090 บาท คาจัดงานศพ (ยอนหลัง 5 ป) 101,538.46 บาท และคาตอเติม
ซอมแซมบาน 97,104.35 บาท ซึ่งมีคาใชจายที่สําคัญใกลเคียงกับครัวเรือน จ.ชัยนาท ในป 2561 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 17,187 คาอาหารภายในครอบครัวและยาสูบ 5,792 บาท/เดือน ที่อยูอาศัย / เครื่องแตง บาน และ
เครื่องใชตางๆ 3,438 บาท/เดือน เคร่ืองนุงหมและรองเทา 286 บาท/เดือน และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภค 2,280 

บาท/เดือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562).  
7.3 พบวา ปจจัยทั้ง 4 ปจจัย ไดแก จํานวนบุตร พื้นที่ถือครอง รายไดทั้งหมดและตนทุนในการประกอบอาชีพ มี

อิทธิพลตอการเปนน้ีของประชาชน ซึ่งปจจัยทั้งหมดลวนเกี่ยวของกับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนท้ังสิ้น ซึ่งจากผลการศึกษา
ของสถาบันวิจัยสังคม (2557) และ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2561) มีความสอดคลองกัน โดยพบวาสาเหตุ
ที่ประชาชนสวนใหญซึ่งมีผูมีรายไดนอยจําเปนตองกูยืมเงินนอกระบบ เน่ืองจากตองการเงินมาใชเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนเปนหลัก รองลงมาเปนการกูเพื่อนํามาลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจ และกูมาใชเปนคาเลาเรียนและอุปกรณการศึกษาของ
บุตรหลาน ตามลําดับ นอกจากปจจัยขางตนที่เปนสาเหตุของการเปนหนี้แลว ในงานวิจัยอีกหลายช้ินยังอธิบายถึงปจจัยอื่นๆ ที่
นาสนใจ ไดแก สรา ช่ืนโชคสันต, สุพริศร สุวรรณิก และธนัชพร สุขสุเมฆ. (2562) รายงานวาการขาดวินัยทางการเงินของ
ครัวเรือนเปนปจจัยสำคัญที่สามารถกอใหเกิดปญหาหนี้สินของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้และมีปญหาทาง
การเงิน มักจะไมระมัดระวังในการใชจายและมักจะ ใหความสำคัญกับความมีหนามีตาทางสังคม รวมทั้งขาดการประเมินกำลัง
ซื้อของตนเอง จึงเห็นคาใชจายของครัวเรือนสูงกวากลุมครัวเรือนที่ไมมีหนี้หรือกลุมครัวเรือนที่มีหนี้แตไมมีปญหาในคาใชจาย 

นอกจากนี้หากสัดสวนภาระหน้ีจายตอเดือนเทียบกับรายไดตอเดือน (debt service ratio) สูงกวารอยละ 40 อาจจะสราง
ปญหาทางการเงินแกครัวเรือนและนำไปสูการผิดชาระหนี้ได (Muthitacharoen, A., Nuntramas, P. and 

Chotewattanakul, P., 2014).  

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รัฐบาลควรกําหนดนโยบายแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกี่ยวของกับภารระหนีส้ินของประชาชน ที่สงผลกระทบตอ
ความเปนอยูในภาพรวม อาทิ กองทุนเพ่ือการศึกษาเพ่ือลดภาระคาใชจายซึ่งเกิดจากองคประกอบทางการศึกษา ใหมีความ
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เหมาะสมกับวิถีชีวิต ศาสนาและวฒันธรรมของประชาชน กองทุนเพื่อการเกษตรเพ่ือประกันรายไดของเกษตรกร เพื่อใหมี
รายไดที่แนนอนเปนประจําและตอเนื่อง  

8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การใหความรูทางการเงินกับภาคประชาชน (financial literacy) เพื่อเสริมสรางสรางวินัยทางการเงิน ไดแกการ

จัดทําบัญชีในครัวเรือน การออมเงิน เพื่อเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการใชจายใหเหมาะสม 

ลดการใชจายเกินตัว ลดการซื้อสิ่งของฟุมเฟอย ลดการกลับมาเปนหนี้ซ้ํา ซึ่งอาจทดลองใชในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกอน ทั้งนี้ ตอง
ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและเครือขาย ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่เพียงพอ
เหมาะสมตอการพัฒนาไปสูความเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวเพื่อ
ลดรายจาย ลดการกอหนี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาครัฐควรมีนโยบายคุมครองที่ดินใหกับเกษตรกรเพ่ือไมใหสูญเสียการถือครองที่ดินจากการถูกยึดเนื่องจากภาระ
หนี้สินและการกํากับดูแลการปลอยสินเช่ือของธนาคารของรัฐไมใหปลอยสินเช่ือท่ีเกิดความสามารถในการชําระหนี้ 
 8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

สําหรับการศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินในอนาคต ควรศึกษาเปนกรณีศึกษาโดยเลือกจากผูที่มีความ
ตั้งใจจริง และมีการทดลองใชแนวทางการแกไขปญหาพรอมการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอดวย นอกจากน้ีตัว
แปรที่นาสนใจคือ จํานวนหลานในความดูและและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเล้ียงดูหลานดวย เนื่องจากพบวาแตละครัวเรือนมี
คาใชจายสวนหน่ึงในปริมาณสูงจากคาใชจายในการเลี้ยงดูหลาน  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุการสรางทายาทเขารวมโครงการการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเขารวมโครงการการสรางทายาทดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ เพื่อเปนการรักษารากฐานของลูกคาและ  
เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพการเกษตรของลูกคาสงผลตอความยั่งยืนของธนาคาร  และหาแนวทางในการเพิ่มจํานวน
ทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด และจากการสัมภาษณทายาทผูสูงอายุ 
จํานวน 20 คน นํามาวิเคราะหรอยละและความถ่ี จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชทฤษฎีผังกางปลา ทําใหทราบปญหา   
คือ ทายาทไมทราบวามีโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  ทัศนคติตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 
เขาใจในข้ันตอนการสมัครเขาโครงการฯ และเขาใจในคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการฯ คอนขางปานกลาง  ทายาทลูกคาผูกู
สูงอายุไมสมัครใจเขารวมโครงการฯ เน่ืองจากทายาทมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ สวนกรณีทายาทสมัครใจแตยังไมเขา
รวมโครงการ  เนื่องจากทายาทขาดคุณสมบัติการเปนลูกคา เชน อาชีพหลักไมใชเกษตรกร     จากการสํารวจและสัมภาษณ
ทายาทลูกคาผูกูสูงอายุ บิดามารดาสามารถชําระหน้ีได ซึ่งไดกําหนดแนวทางแกไขได จํานวน  2 แนวทาง ไดแก แนวทางท่ี 1 
แนวทางการแกไขปญหาโดยธนาคารทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงโครงการนี้  แนวทางท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหา 
โดยการสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  เม่ือเขารวมโครงการและเปนทายาทแทนผูสูงอายุ     

คําสําคัญ : โครงการ, ทายาททดแทน, ทัศนคติ,  ผูกูสูงอายุ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study causes and factors of farm heirs’ participation in the 
Farm Succession Project.  This Project aims to increase agriculturalists’ capability and to retain the 
customer base of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The project intends to create more 
agriculturalists’ heir to conduct farm business in replacement of elderly agricultural borrowers. This 
could contribute the benefit of achieving sustainability of Thailand Agricultural sector and of BAAC as 
well. Primary data were collected using questionnaire with 200 sample size and by interviewing of 20 
elderly agriculturalists’ heirs. The analysis was done based on quantitative analysis method which is in 
form of in percentage and frequency. Thereafter these data was applied into Fishbone Diagram Theory 
to illustrate the existing problems. The result of this study reveals that causes of not effectively join the 
project due to 1) Unrealized the project existence 2) Wrong Attitude on the Project 3) Lack of 
Understanding the Project Process Participation  4) Insufficient fund for live up. Some sample had 
willingness to join the project but declined due to disqualification.  According to the surveys and 
interviews of the heirs, it shows that the elderly agriculturalists have capacity to repay debt.  Hence, to 
accelerate more awareness of the project, there are two solution offered. Firstly, the bank should 
emphasize more on Public Relation (PR) or any advertising media. Secondly, the bank should offer more 
incentive in terms of special loan interest rate.  

Keywords : Project,  Elderly Agricultural Borrowers, Attitude, Heirs 

1. บทนํา
          งานสินเชื่อเปนหนึ่งในสวนงานหลักของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.)   ในการขับเคลื่อน
ภารกิจดานสินเชื่อ  ใหความชวยเหลือทางการเงินทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อการพัฒนาชนบทและ
ชวยเหลือในการสรางอาชีพ หนาที่ความรับผิดชอบหลักในการกําหนดและบริหารนโยบายกลยุทธและแผนงานดานสินเช่ือ     
ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของธนาคารดวยวิสัยทัศนของธนาคารในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหเกิดความ
ยั่งยืน   สิ่งที่สําคัญที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต คือ ธนาคารจึงมีโครงการแนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการ 
สรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ แตปญหาทึ่เกิดขึ้น คือ ความสามารถในการทําอาชีพการเกษตรของลูกคาผูกูสูงอายุ 
ลดนอยลง ตองการหยุดพักหรือตองการใหทายาททําธุรกิจแทนธุรกิจของตนเอง หรือลูกคาผูกูสูงอายุไมสามารถทําอาชีพ
การเกษตรและไมสามารถสงชําระหน้ีไดเกิน 3 เดือน อาจทําใหเกิดหนี้ NPLs ขึ้นได  ลูกคาผูกูสูงอายุไมสามารถปรับตัวเขากับ
เทคโนโลยีในดานการเกษตรใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการผลิตไดอีกตอไป  ทายาทไมสามารถมารับชวงเปน
เกษตรกรตอจากลูกคาผูกูสูงอายุได เชน ยายถิ่นฐาน มีภาระครอบครัวที่ตองเลี้ยงดูมีงานท่ีทําเปนประจําอยูแลว     
          จากเหตุผลขางตน ทําใหตองศึกษาถึงแนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 
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กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักกิจการนครหลวง (กรุงเทพมหานคร)  โดยเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณทายาทผูสูงอายุ  เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการเพิ่มจํานวนทายาททดแทนลูกคาผูกู
สูงอายุตอไป 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
            เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทายาทไมสนใจเขารวมโครงการการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล 
ตอการเขารวมโครงการการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุของธนาคารในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเปนการรักษารากฐาน
ของลูกคาธนาคารและเปนการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรของลูกคาที่สงผลตอความย่ังยืนของธนาคาร  
และเพื่อหาแนวทางใหกับธนาคารในการเพิ่มจํานวนทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ทําใหทราบถึง
สาเหตุที่ทายาทไมเขารวมโครงการการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอาย ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเขารวมโครงการ 
การสรางทายาทดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  เพื่อกาวสูเกษตรกรอยางยั่งยืนจากการสรางอาชีพตอเนื่องในภาคเกษตรกรและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และทําใหธนาคารมีแนวทางในการประชาสัมพันธ โครงการการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกู สูงอายุ   
เพื่อทําใหมีจํานวนทายาทลูกคาผูกูสูงอายุเขารวมโครงการนี้เพิ่มมากขึ้น 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1  กลุมตัวอยาง 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมตัวอยางทายาทผูสูงอายุจํานวน 5 สาขาของ ธ.ก.ส.กรุงเทพฯ สํานัก
กิจการนครหลวง จากจํานวนลูกคาผูสูงอายุ 5,436 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1 เจาะจงสาขาท่ีมีลูกคาผูสูงอายุจํานวนมาก 5 สาขา ขั้นที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling)  โดยแบงสัดสวนตามกลุมตัวอยาง ประกอบดวย สาขาหนองจอก 77 คน สาขามีนบุรี 67 คน  สาขาลาดกระบัง 30 
คน สาขาภาษีเจริญ 15 คน และสาขาขนสงสายใต 11 คน รวมจํานวน 200 คน โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางสาขาละ 2 คน ขั้นที่ 
3 สุมตัวอยางแบบบังเอิญของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการแลว จํานวน 100 คน มาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ทราบประชากร ยามาเน (Yamane, 1973) ในระดับความเชื่อมั่น 10% ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ (1)

99

19.98

2)1.0(436,51

436,5

n

n

n

หรือ 100 คน 

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 
รวมถึงสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน 

และกลุมตัวอยางที่ยังไมเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน มาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบประชากร  
คอแครน (Cochran, 1977) ในระดับความเชื่อมั่น 10% ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ (2)

 
หรือ 100 คน 

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 
รวมถึงสัมภาษณกลุมตัวอยางรวมจํานวน 10 คน 
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           3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

      แบบสอบถามปลายปดและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางใหกับทายาทลูกคาผูกูสูงอายุประกอบดวย 4 

สวน ดังนี้  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  พฤติกรรมการชําระหนี้ของบิดา มารดาหรือ ญาติ  ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการสราง
ทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ ไดแก ความรู ความสนใจ และแนวโนมพฤติกรรม ความตองการและสาเหตุของทายาท  

ในการสมัครใจเขารวมโครงการและไมเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  ไดแก การทราบถึงโครงการ  
วิธีการสนับสนุนของธนาคารใหกับทายาทผูกูสูงอายุในการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 

           3.3  คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

          ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 200 ราย 
และทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย ตามแบบสอบถามและสัมภาษณที่ไดผานการทดสอบในการใชภาษาและ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และดานความเชื่อมั่น (Reliability)  เรียบรอยแลว จากนั้นนํามาตรวจสอบเพื่อทํา
การวิเคราะหขอมูลตอไป 

           3.4  การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง จํานวน 200 คน 
ทายาทที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 100 คน และทายาทไมสมัครใจเขารวม 100  คน และสัมภาษณจํานวน 20 คน  
ทายาทที่สมัครใจเขารวมโครงการจํานวน 10 คน และทายาทไมสมัครใจเขารวม 10  คน โดยทั้งหมดเก็บขอมูลตั้งแตเดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 

          3.5  การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่ไดมาจากกลุมตัวอยาง  ไดแก สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive  Statistics)  โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ในการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรพฤติกรรมการชําระหน้ี 
และความตองการเปนลูกคาแทนผูกูสูงอายุ นอกจากนี้ทําการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ในการอธิบายขอมูลดานทัศนคติตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 
            3.6  การวิเคราะหขอมูลดวยผังกางปลา  (Fish Bone Diagram) 

จากแบบสอบถามและการสัมภาษณโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  สามารถวิเคราะหปญหา
และสรุปสาเหตุทําใหทราบถึงสาเหตุของทายาทที่ยังไมเขาเปนเกษตรกรทดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดในรูปแบบ 
ผังกางปลา ดังนี้ 

ภาพที่ 1  การวเิคราะหขอมูลดวยผังกางปลา 

1970
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        3.7  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ทําการจําแนกคําที่ไดผลการสัมภาษณ

แลวหาคาความถี่ของขอความหรือคําที่จําแนกไวภายใตระบบการจําแนกท่ีกําหนดไวหลังจากน้ัน ก็ทําการวิเคราะหเชื่อมโยง และ
สรุปบรรยายขอมูลที่จําแนก 

4. ผลการวิจัย
          4.1  ผลจากการวิจัยดวยแบบสอบถาม มีดังตอไปนี้ 

                สวนที่ 1  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศชาย(55%) มีอายุระหวาง 31-40 ป(45%) ซึ่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนมาก (37.5%)  ประกอบอาชีพ เกษตรกร/ทําสวน/ทําไร (28%)  สถานภาพสมรส 
(48.5%) มีรายไดเฉลี่ยประมาณตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท(36.6%) 

              สวนที่ 2  ขอมูลพฤติกรรมการชําระหน้ีของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บิดา/มารดา/ญาติของกูเงินกับ 
ธ.ก.ส. ในวงเงิน 100,000 -  500,000 บาท (39.5%) ระยะเวลาในการชําระหน้ี ธ.ก.ส. ของ บิดา/มารดา/ญาติ   1 – 5 ป 
(31.5%) ภาระยอดหนี้คงเหลือของบิดา/มารดา/ญาติ กับ ธ.ก.ส. คงเหลือ 100,001 -  500,000 บาท (39%) สาเหตุที่บิดา/
มารดา/ญาติกูกับ ธ.ก.ส. เกิดจากนําเงินกูไปใชประกอบอาชีพในภาคการเกษตร (61%) การชําระหน้ีของบิดา/มารดา/ญาติกับ 
ธ.ก.ส.นั้น สามารถชําระหน้ีได  (84.5%) สวนปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหบิดา มารดา  หรือญาติไมสามารถชําระหนี้กับ ธ.ก.ส. 
เนื่องจากมีหนี้สินภายนอกหลายสัญญา(4%)

สวนที ่3   ทัศนคติตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ รายละเอียดตามตารางที่ 1  

 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Average & S.D.) 

สวนท่ี 4  ความตองการเปนลูกคาแทนผูกูสงูอาย ุสมัครใจและเขารวมโครงการแลว จํานวน 100 คน 

สมัครใจแตยังไมเขารวมโครงการ จํานวน 64 คน  และไมสมัครใจจํานวน 36 คน  

ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ความเขาใจ
   1.1  ทานเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการนี้ 3.70 0.90 
   1.2  ทานเขาใจถึงข้ันตอนการสมัครเขาโครงการนี้ 3.51 0.89 
   1.3  ทานเขาใจถึงคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการนี้    3.58 0.86 

2. ความรูสึก/ความสนใจ
    2.1 ทานคิดวาโครงการสรางทายาททดแทนลูกคา 
         ผูกูสูงอายุมีความนาสนใจ        

4.02 0.75 

    2.2  ทานมีความสนใจเขารับการอบรมเพื่อนํามา   
          พัฒนาอาชีพ      

3.86 0.74 

3. ความคิดเห็น
    3.1 โครงการฯ มีประโยชนทําใหทานเขาถึงแหลง 
          เงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกร 

3.825 0.73 

    3.2 โครงการฯ มีประโยชนจากการทําเกษตรกรแบบ 
         ดั้งเดิมเปนการทําเกษตรแบบสมัยใหม 

3.80 0.70 

    3.3 โครงการฯ มีประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ 
         ชีวิตของเกษตรกรอยางยั่งยืน     

3.88 0.69 
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กรณีที่ทายาทสมัครใจและเขารวมโครงการนั้นตองการใหผูกูสูงอายุไดหยุดพัก รองลงมา 
ตองการขอสินเชื่อเพื่อตอยอดอาชีพทดแทนผูกูสูงอายุ กรณีที่สมัครใจแตยังไมเขารวม โครงการ เนื่องจากทายาททขาด
คุณสมบัติการเปนลูกคา ธ.ก.ส. เชน อาชีพหลักไมใชเกษตรกร  รองลงมา ยังไมไดโอนทรัพยสินที่เปนหลักประกันมาจากบิดา
มารดาหรือญาติ  และกรณีที่ไมสมัครใจ เนื่องจากทายาทมีรายไดไมเพียงพอ  รองลงมา ทายาทมีการยายถ่ินฐาน และความ
ตองการของทายาทในการเขารวมโครงการ คือ ธนาคารควรสนับสนุนใหทายาทเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกู
สูงอายุ โดยธนาคารทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงโครงการน้ี รองลงมา สนับสนุนสินเชื่อ   ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
เมื่อเขารวมโครงการและเปนทายาทแทนผูสูงอายุ 
           3.2  ผลจากการวิจัยดวยการสัมภาษณ มีดังตอไปนี้

             สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ สวนใหญเปนเพศหญิง (60%) อายุระหวาง 31-40 ป (50%)  
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนมาก (50%) ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจเปนหลัก (30%)  สถานภาพ
โสด (50%) มีรายไดเฉลี่ยประมาณตอเดือนมากกวา 30,000 บาท (35%) 

             สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการชําระหน้ีของผูถูกสัมภาษณ สวนใหญบิดา/มารดา/ญาติของทายาทกูเงนิกับ 
ธ.ก.ส.วงเงินต่ํากวา 100,000 บาท (45%) ระยะเวลาในการชําระหนี้ ธ.ก.ส. ของ บิดา/มารดา/ญาติ 1 – 5 ป (35%) สวนใหญ
ภาระยอดหนี้คงเหลือของบิดา/มารดา/ญาติ กับ ธ.ก.ส.คงเหลือต่ํากวา 100,000 บาท  (50%)  

ขอมูลผลสัมภาษณพฤติกรรมการชําระหนี้ สาเหตุที่บิดา/มารดา/ญาติกูกับ ธ.ก.ส.นั้น เพื่อนํา
เงินกูไปใชประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 14 คน การชําระหนี้ของบิดา/มารดา/ญาติกับ  ธ.ก.ส. สามารถชําระหน้ีได 18 คน     
สวนปจจัยที่เปนสาเหตุใหบิดา/มารดา/ญาติไมสามารถชําระหน้ีได คือ ราคาผลผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง มีคาใชจายใน
ครัวเรือน  1 คน และเศรษฐกิจไมดี แตชําระแบบทบงวด 1 คน 

สวนที่ 3  ทศันคติตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ มีความเขาใจวาโครงการนี้ใหทายาท
ของเกษตรกรเขาเปนลูกคาแทนบิดามาดาที่มีอายุมากแลว จํานวน 14 คน โดยมีความรูสึกและความสนใจเขารวมโครงการ 
แตยังไมทราบรายละเอียดโครงการ  จํานวน 4 คน และมีความคิดเห็นเปนโครงการที่นาสนใจ จํานวน 5 คน 

สวนท่ี 4  ความตองการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ  สวนใหญทราบถึง
โครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุจํานวน 13 คน และไมทราบจํานวน 7 คน โดยสมัครใจและเขารวมโครงการ
แลว จํานวน   10 คน สมัครใจแตยังไมเขารวมโครงการ จํานวน 7 คน  และไมสมัครใจจํานวน 3 คน  และความตองการของ
ทายาทในการเขารวมโครงการ คือ ธนาคารควรสนับสนุนใหทายาทเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ โดย
ธนาคารทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงโครงการน้ี รองลงมาคือฝกอบรมพัฒนาอาชีพ เมื่อเขารวมโครงการและเปน
ทายาทแทนผูสูงอายุ 

ผลการศึกษา มีวัตถุประสงคโดยสรุป ดังนี้ ศึกษาสาเหตุที่ทายาทไมสนใจเขารวมโครงการการ
สรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ ซึ่งกรณีที่ทายาทสมัครใจแตยังไมเขารวมโครงการ เนื่องจากทายาทขาดคุณสมบัติการเปน
ลูกคา ธ.ก.ส. เชน อาชีพหลักไมใชเกษตรกร  และกรณีที่ทายาทไมสมัครใจ เนื่องจากทายาทมีรายไดไมเพียงพอ  ศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุของธนาคารในกรุงเทพมหานครฯ    ซึ่งเปนการรักษารากฐาน
ของลูกคาธนาคารและเปนการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตรของลูกคาที่สงผลตอความยั่งยืนของธนาคาร  คือ 
กรณีปจจัยที่ทายาทสมัครใจและเขารวมโครงการนั้นตองการใหผูกูสูงอายุไดหยุดพักและเขาเปนลูกคาแทนบิดามารดาที่มีอายุ
มากแลว  และศึกษาเพื่อหาแนวทางใหกับธนาคารในการเพิ่มจํานวนทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ โดยธนาคารควรสนับสนุน
ใหทายาทเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ โดยธนาคารทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงโครงการนี้ 
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5. สรุปผลการวิจัย
  ผลการศึกษาการสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ จากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมินั้น  ไดผลการวิเคราะหวาความตองการเปนลูกคาแทนผูกูสูงอายุ ทายาทที่สมัครใจและเขารวมโครงการแลว 
เนื่องจากตองการใหผูกูสูงอายุไดหยุดพักและเน่ืองจากเปนการสืบทอดอาชีพของบิดามารดาสวนทายาทที่สมัครใจแตยังไมเขา
รวมโครงการ สาเหตุเนื่องจากทายาทขาดคุณสมบัติการเปนลูกคา ธ.ก.ส. เชน อาชีพหลักไมใชเกษตรกรและเน่ืองจากบิดา
มารดาสามารถดําเนินอาชีพเกษตรกรไดดวยตนเอง  ทายาทไมสมัครใจเขารวมโครงการ  เนื่องจากทายาทมีรายไดไมเพียงพอ  
และไมมีหนี้ กับ ธ.ก.ส. และทายาททําธุรกิจสวนตัวอยู  สวนทัศนคติทายาทมีความเขาใจตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคา 
ผูกูสูงอายุ ในขั้นตอนการสมัครและเขาใจคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการในระดับปานกลาง โดยสรุปกระบวนการศึกษานั้น
ทายาทตองการใหธนาคารสนับสนุนทายาทเขารวมโครงการสรางทายาททดแทน ดังนี้  ธนาคารควรทําการประชาสัมพันธ     
เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหทายาทผูกูสูงอายุที่สมัครใจแตยังไมเขารวมโครงการและทายาทที่ไมสมัครใจเขารวมโครงการ     
ใหทราบถึงโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุนี้ ซึ่งทายาทที่จะเขาทดแทนลูกคาผูกูสูงอายุตองมีทัศนคติและความ
เขาใจข้ันตอนการสมัครและคุณสมบัติรายละเอียดของผูสมัครเขารวม โครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผู กู ส ูงอายุ
อยางชัดเจน โดยธนาคารตองทําการประชาสัมพันธโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุทราบอยางตอเนื่อง หากทํา
เพียงครั้งเดียว  อาจไมสามารถจูงใจทายาทลูกคาผูกูสูงอายุใหเขารวมในโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุได ซึ่งจะ
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุที่ตั้งไว 

6. อภิปรายผลการวิจัย
            จากการศึกษาแนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุผูศึกษาวิเคราะหพบวา 
ในแบบสํารวจของทายาทผูกูสูงอายุดานทัศนคติทายาทมีความเขาใจตอโครงการสรางทายาททดแทนลูกคาผูกูสูงอายุ 
ในข้ันตอนการสมัครและเขาใจคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการในระดับปานกลาง  และมีความตองการใหธนาคารสนับสนุน
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเม่ือเขารวมโครงการและเปนทายาทแทนผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันยปริณ 
ทองสามสีและอิสระ ทองสามสี (2560) คือความตองการผลิตภัณฑสินเชื่อและบริการท่ีเกี่ยวของกับสินเช่ือของผูสูงอายุ      
ในจังหวัดนราธิวาส  ตองการผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลักและในแบบสัมภาษณของทายาทผูกู
สูงอายุมีความตองการใหธนาคารฝกอบรมพัฒนาอาชีพ เมื่อเขารวมโครงการและเปนทายาทแทนผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประวุฒิ ทัศมาลี และดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน (2562) คือ ความพึงพอใจของเกษตรกรรุนใหมตอการ
ฝกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสูการเปนเกษตรกรรุนใหมในกรุงเทพมหานคร 

      โดยปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) ของธนาคารทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึง
โครงการนี้ ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อเขารวมโครงการและเปนทายาทแทนผูสูงอายุ และการ
ฝกอบรมพัฒนาอาชีพ  เมื่อเขารวมโครงการเปนทายาทแทนผูสูงอายุประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

         6.1  ผูบริหาร ธ.ก.ส. สํานักกิจการนครหลวง ไดแก  สาขามีนบุรี  สาขาหนองจอก  สาขาลาดกระบัง สาขา
ภาษี-เจริญ และสาขาขนสงสายใต เน่ืองจากผูบริหารมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย รวมท้ังการอนุมัติ   
การดําเนินโครงการ งบประมาณ และทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

          6.2  การมีสวนรวมของพนักงาน พนักงานทุกคนใหความรวมมือในการประชาสัมพันธโครงการใหลูกคา
ทราบถึงโครงการนี้  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เปาหมายการพัฒนาอาชีพ  ซึ่งเปาหมายที่ตองบรรลุรวมกัน และธนาคารทํา
การออกขาว  สปอตโฆษณาทางทีวี หรือ สปอตโฆษณาเสียงตามสายตามหางสรรพสินคา การแจกโบวชัวร หรือการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธใหทายาทลูกคาผูกูสูงอายุทราบและมีสวนรวมในการรับฟงรายละเอียดถึงโครงการนี้ 

          6.3  การสํารวจทายาทผูกูสูงอายุมีความตองการใหธนาคารสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่
ทายาทผูกูสูงอายุเขามาทดแทนผูกูสูงอายุนําเงินทุนจากสินเช่ือไปตอยอดอาชีพแทนผูกูสูงอายุไดตอไป เนื่องจากทายาทเม่ือเขา
ทดแทนลูกคาผูกูสูงอายุแลว ธนาคารไดกําหนดใหทายาทไดอัตราดอกเบ้ียพิเศษในช้ันของผูกูสูงอายุในชั้นเดิม โดยทายาทผูกู
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สูงอายุ   ไมตองไมเริ่มจัดช้ันดอกเบ้ียใหมตอไป และตองเปนผูที่มีความสามารถในการสรางรายไดจากการฝกอบรมพัฒนา
อาชีพ  และมีความพรอมท่ีจะเรียนรู ฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหกับตนเองตอไป 

7. ขอเสนอแนะ
           ธนาคารควรประชาสัมพันธกับทายาทผูกูสูงอายุ เพื่อกอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสรางทายาททดแทน

ลูกคาผูกู สูงอายุนี้ โดยกลาวถึงวัตถุประสงคของโครงการสรางทายาททดแทนผูกูสูงอายุ ดานความรูสึก/ความสนใจ ดาน
พฤติกรรมการชําระหน้ี  นอกจากนี้ธนาคารควรสนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตอบสนองความตองการของทายาท   
ผูกูสูงอายุ โดยธนาคารไดกําหนดใหทายาทผูสูงอายุไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษในชั้นของผูกูสูงอายุในชั้นเดิม โดยทายาทผูกู
สูงอายุไมตองไมเริ่มจัดชั้นดอกเบี้ยเงินกูใหมตอไป และควรศึกษาแนวทางสนับสนุนการเขารวมโครงการสรางทายาททดแทน
ลูกคาผูกูสูงอายุ ทุกสาขาใน ธ.ก.ส. กรุงเทพฯ สํานักกิจการนครหลวง เพื่อนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาน้ี 
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บทคัดยอ 

การศึกษาการพิจารณาปจจัยที่ทำใหเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซียประสบความสำเร็จ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารศึกษากฎหมายเก่ียวของ และถูกบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศมาเลเซีย และมาตรการ และนโยบายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ของประเทศมาเลเซีย โดยการศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร โดยในมุมมองของเศรษฐศาสตรจะใชขอมูลเชิงทุติยภูมิที่ไดจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการวิเคราะห สวนในดานของนิติศาสตรจะเปนการวิเคราะหและศึกษาถึงกฎหมายที่ใชใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซีย ไดแก Iskandar Regional Development Authority Act 2007 ผลการศึกษา
พบวาปจจัยที่สงผลตอความสุขความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 2 ปจจัย ซึ่งสงผลโดยตรง และสงผลโดยออม 

อันประกอบดวยปจจัยการลงทุนจากภาครัฐ และปจจัยดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุน ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ
ถูกบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิ เศษอีสกันดาร พบวาเขตเศรษฐกิจพิ เศษอีสกันดารนั้น มีการใช Iskandar Regional 

Development Authority Act 2007 หรือ IRDA Act 2007 ผาน Law of Malaysia Act 667 ในการกำกับดูแลพื้นที่ของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารโดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายนี้ เปนกฎหมายท่ีใชควบคุม Iskandar Regional Development 

Authority เพื่อที่จะใหดำเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม รวมถึงนโยบายตางๆและกลยุทธที่มีความสัมพันธตอการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มความสะดวกในการประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐในการ
สนับสนุนการคา การลงทุน และการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร นอกจากนั้นดานมาตรการ และนโยบายที่บังคับใช
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ พบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารกำหนด 5 

โครงสรางทางยุทธศาสตรของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร ไดแก การวางตำแหนงขอบระหวางประเทศ (International Rim 

Positioning) การสรางโครงสรางพื้ นฐานทั้ งรูปธรรมและนามธรรม  (Establishing Hard and Soft Infrastructure 

Enablers) ตัวชวยทางการลงทุนในตัวเรงโครงการ (Investment in Catalytic Projects) การกำหนดหนวยงานในการ
วางแผนและการสรางหนวยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลที่มีความเขมแข็ง  (Establishing a strong institutional 

framework and the creation of a strong regulatory authority) และ การทำใหแนใจตอความเทาเทียมดานเศรษฐกิจ
และสังคม และการจับจายใชสอยของประชาชนในพ้ืนที่ (Ensuring socio-economic equity and buy-in from local 

population) 

คำสำคัญ: เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประสบความสำเร็จ มาเลเซีย 
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Abstract 

A study of factor consideration that makes special economic zone of Malaysia success has an 

objective to study the factor that affect Iskandar special economic zone success by studying in related 

laws which forced in Malaysia’s special economic zone, measures and policies that enforced in special 

economic zone for directly attraction in investment from foreign countries to Malaysia by studying in a 

base of forensic economic. By economic perspective, the study applies secondary data from the related 

agencies in analysis. In term of forensic economic part, it is analyzed and studied in law act in Malaysia’s 

special economic zone include Iskandar Regional Development Authority Act 2 0 0 7 . The Study’s result 

shows 2 factors of happiness and success special economic zone is directly affect and indirect affect 

consisting of government investment factor and investment facility factor. For the related laws which 

forced in Iskandar special economic zone, Iskandar special economic zone is enforcing Iskandar Regional 

Development Authority Act 2007 or IRDA Act 2007 through Law of Malaysia Act 667 especially in Iskandar 

special economic zone supervision area. This law is governed by Iskandar Regional Development Authority 

in order to proceed in the right direction including any policies and strategies that relate to Iskandar 

special economic zone’s development. In addition, this would improve and ease the coordination 

between government departures in trade support, investment and development in Iskandar special 

economic zone. Moreover, the measures and policies that enforced in Iskandar special economic zone to 

attract foreigner’s direct investment is set on 5  strategic structures of Iskandar special economic zone 

including International Rim Positioning, Establishing Hard and Soft Infrastructure Enablers, Investment in 

Catalytic Projects, Establishing a strong institutional framework and the creation of a strong regulatory 

authority and Ensuring socio-economic equity and buy-in from local population 

Keywords: Special Economic Zone, Success, Malaysia 
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1.1 บทนำและเนื้อหา 
จากการศึกษาในป พ.ศ. 2562 พบวาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 

ประเทศดวยเกณฑวัด Global Competitiveness Index 4.0 พบวาประเทศ   สิงคโปรเปนประเทศที่มีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงสุดที่สุด (84.8) รองลงมาไดแกประเทศมาเลเซีย (74.6) ไทย (68.1) อินโดนีเซีย (64.9) บรูไนฯ (62.8) ฟลิปปนส 

(61.9) และเวียดนาม (61.5) ตามลำดับ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2563) ดวยการพิจารณาขางตนนี้เองมี
เพียงประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซียเทานั้นที่มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงกวาประเทศไทย ซึ่งหลักเกณฑการ
พิจารณาดังกลาวไดใชหลักเกณฑการพิจารณาท้ังสิ้น 4 หลักเกณฑไดแก Enabling Environment Human Capital 

Markets และ Innovation Ecosystem โดยหลักเกณฑดังกลาวนี้เอง สงผลใหนานาประเทศเลือกแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones; SEZs) เพื่อปรับปรุง Enabling 

Environment ใหเหมาะสมกับการลงทุน 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีขีดความสามารถแขงขันสูงกวาประเทศไทยอยางมีนัยยะสำคัญ พบวา
ภายในประเทศนั้นไดมีเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 5 เขต อันประกอบดวย Northern Corridor Economic Region (Koridor 

Utara) East Coast Economic Region (ECER) Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) Sabah 

Development Corridor (SDC) และ Iskandar Malaysia โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ Iskandar (อีสกันดาร) มีความนาสนใจ
มากที่สุด เนื่องจากเปนเพียงเขตเศรษฐกิจพิเศษเดียวที่มีชายแดนหรือเชื่อมโยงกับประเทศสิงคโปร นั่นมีนัยยะถึงการเชื่อมโยง
ระหวางประเทศที่มีความสามารถการแขงขันสูงเปนอันดับหนึ่ง และอันดับสองของอาเซียนไปพรอมกัน 

ดวยการศึกษาพบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารของประเทศมาเลเซียมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อผลักดันการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมาเลเซียฉบับที่ 9 นับตั้งแตป พ.ศ.2549 เปน
ตนมา ผานการกำหนดกิจกรรมการลงทุนเปาหมาย 6 สาขา ไดแก อุตสาหกรรมการสรางสรรค (Creative) การศึกษา 
(Education) ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory and Consultants) สุขภาพ (Health Care) โลจิสติกส (Logistics) 

และการทองเที่ยว (Tourism)  

จากการศึกษาการลงทุนรวม (Realised Investment) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารยอนหลัง 5 ปตั้งแต ป พ.ศ 

2557 ถึง ป พ.ศ. 2561 พบวามีอัตราเติบโตอยางตอเนื่อง และสำหรับการลงทุนจากตางชาตินั้นพบวาประเทศจีนเปนประเทศ
ที่มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารสูงสุด รองลงมาไดแก ประเทศสิงคโปร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสเปนตามลำดับ 

(หมายเหตุ – ในป พ.ศ. 2562 ยังไมมีรายงานการลงทุน เนื่องจากรายการการลงทุนป พ.ศ. 2562 จะมีการสรุปการลงทุน และ
นำเสนอในป พ.ศ. 2563)  ซึ่งแสดงทิศทางและอัตราการลงทุนรายปในรูปของแผนภาพไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1.1 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารระหวาง พ.ศ 2557 ถึง พ.ศ. 2561 

จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารระหวาง พ.ศ 2557 ถึง พ.ศ. 2561 พบวาการ
ลงทุนในป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในป พ.ศ. 2560 9.12 พันลานริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเปนรอยละ 6.6 ของปกอน
หนา แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของการลงทุนรวม 5 ปพบวาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร
มีอัตราการลงทุนที่ลดลงอยางตอเน่ือง ไดแกรอยละ 27.8 รอยละ 21.4 รอยละ 15.6 และรอยละ 6 ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
รวมกับการลงทุนรวมของประเทศมาเลเซียในป พ.ศ. 2561 พบวามีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 201.7 พันลานริงกิตมาเลเซีย โดย
แบงเปนการลงทุนจากภายใน 121.2 พันลานริงกิตมาเลเซีย และการลงทุนจากตางชาติ 80.5 พันลานริงกิตมาเลเซีย ซึ่งการ
ลงทุนดังกลาวสามารถแบงไดเปนการลงทุนเพื่อโครงสรางพื้นฐาน 10.9 พันลานริงกิตมาเลเซียจากทั้งหมด 63 โครงการ 
แบงเปนการลงทุนจากภายใน 4.9 พันลานริงกิตมาเลเซีย การลงทุนจากตางชาติ 6 พันลานริงกิตมาเลเซีย และการลงทุนเพื่อ
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 87.4 พันลานริงกิตมาเลเซีย จากจำนวน 721 โครงการ โดยแบงเปนการลงทุนจากภายใน 29.4 พันลานริง
กิตมาเลเซีย  และ การลงทุนจากตางชาติ 58 พันลานริงกิตมาเลเซีย และสวนของการลงทุนในภาคบริการทั้งส้ิน 103.4 

พันลานริงกิตมาเลเซีย จากจำนวนทั้งสิ้น 4,103 โครงการ โดยแบงเปนการลงทุนจากภายใน 86.9 พันลานริงกิตมาเลเซีย และ
การลงทุนจากตางชาติ 16.5 พันลานริงกิตมาเลเซยี (Malaysia Investment Performance Report 2018, 2562) โดย
สามารถแสดงแผนภาพเปรียบเทียบการลงทุนไดดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1.2 การเปรียบเทียบการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร และการลงทุนรวมของประเทศมาเลเซียในป 

พ.ศ. 2561 

จากแผนภาพที่ 1.2 แสดงการเปรียบเทียบการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร และการลงทุนรวมของ
ประเทศมาเลเซียในป พ.ศ. 2561 ซึ่งการลงทุนรวมของประเทศมาเลเซียในป พ.ศ. 2561 มีมูลคาเทากับ 201.7 พันลานริงกิต
มาเลเซีย (Malaysia Investment Performance Report 2018, 2562) เปรียบเทียบกับมูลคาการลงทุนเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร ซึ่งมีมูลคาการลงทุนเทากับ 147.23 พันลานริงกิตมาเลเซีย พบวามีสัดสวนเทากับรอยละ 73 จึง
สามารถกลาวไดวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารมีความสำคัญตอมูลคาการลงทุนรวมภายในประเทศมาเลเซียอยางมาก
เนื่องจากในปปจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร มีมูลคาการลงทุนมากกวารอยละ 70 ของการลงทุนรวมของประเทศ
มาเลเซีย 

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป พ.ศ. 2561 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป พ.ศ. 2561 ของประเทศมาเลเซีย พบวาผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ในป พ.ศ. 2561 ของประเทศมาเลเซีย มีมูลคาเทากับ 358.582 พันลานริงกิตมาเลเซีย และ ผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป พ.ศ. 2561 ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารมูลคาเทากับ 128.94 พันลานริงกิตมาเลเซีย 

(Singapore Institute of Policy Studies, 2562) ซึ่งคิดเปนรอยละ 35.95 ของผลิตภัณฑมลรวมประชาชาติของทั้งประเทศ 

โดยสามารถแสดงแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 1.3 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป พ.ศ. 2561 ของประเทศมาเลเซียและเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 

ดวยลักษณะที่มีความเฉพาะตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารที่มีความสำคัญทั้งในระดับประเทศมาเลเซีย ไปถึง
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูศึกษาจึงมีความสนใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร สารนิพนธฉบับนี้จึงจัดทำข้ึน
เพื่อเปนการศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารของประเทศมาเลเซีย ที่ผานการบังคับใชกฎหมาย
เฉพาะในการบังคับและกำกับดูแลพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. วัตถุประสงคของบทความ
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 
2.2 เพื่อศึกษากฎหมายเกี่ยวของ และถูกบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซีย
2.3 เพื่อศึกษามาตรการ และนโยบายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

ของประเทศมาเลเซีย 

3 โจทยของการศึกษา 
เหตุใดการสงเสริมการลงทุนโดยการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารของประเทศมาเลเซียจึงประสบผลสำเร็จ 

4 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงนิติเศรษฐศาสตร โดยในมุมมองของเศรษฐศาสตรจะใชขอมูลเชิงทุติยภูมิที่ไดจาก

หนวยงานที่ เกี่ยวของคือ Iskandar Regional Development Authority เพื่อประกอบการวิเคราะห สวนในดานของ
นิติศาสตรจะเปนการวิเคราะหและศึกษาถึงกฎหมายที่ใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประ เทศมาเลเซีย ไดแก Iskandar 

Regional Development Authority Act 2007 รวมถึงนโยบายท่ีดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยนำขอมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหถึงปจจัยภายนอก-ปจจัยภายในพรอมทัง้ขอดี-ขอเสีย 
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5 สมมติฐานการศึกษา 
จากการที่ประเทศมาเลเซียดำเนินการใชเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศใกลเคียง คือ ประเทศสิงคโปร ที่มีขอจำกัดดานท่ีดิน เชนเดียวกับประเทศจีนที่ใชเขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ่น
เจิ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากฮองกง แตพบวาเงินลงทุนสวนใหญในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารมาจากประเทศจีนแทนที่จะ
เปนประเทศสิงคโปร ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ทำใหประเทศมาเลเซียประสบความสำเร็จ มาจากการใชกฎหมายและนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุนและสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนได  

6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
6.1 หนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ หรือหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงธุรกิจเอกชนที่มีพันธกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศสามารถนำผลการศึกษาเรื่องการพิจารณาปจจัยที่ทำใหเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศมาเลเซียประสบความสำเร็จ ไปปรับปรุง พิจารณา และประยุกตใชในมิติของการออกมาตรการขอกำหนด
กฎระเบียบหรือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดึงดูด และเพิ่มกิจกรรมการลงทุนจากตางประเทศ และใน
ประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคของหนวยงานหรือองคกร 

6.2  หนวยงาน องคกร หรือผูศึกษาเกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมการลงทุน
ภายในประเทศ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร ของประเทศมาเลเซีย สามารถนำผล
การศึกษาเรื่องการพิจารณาปจจัยท่ีทำใหเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศมาเลเซียประสบความสำเร็จ ในมิติของกฎหมาย
ขอกำหนดหรือมาตรการที่สงผลใหบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค ไปประกอบการพิจารณา อางอิง หรือปรับปรุงใน
การศึกษาของหนวยงาน และองคกร 

 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 
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7.วรรณกรรมปริทรรศน 

กนกวรรณ อูทอง และคณะ (2558) เรื่องผลกระทบของนโยบายการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดของประเทศไทย
และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีของพมา พบวาประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศพมา กอใหเกิดการคาชายแดนทั้งหมด 

10 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง โดย
ในป พ.ศ.2556 พื้นที่แมสอดมีมูลคาการสงออกสินคาจากไทยไปพมาสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 55 ของมูลคาการสงออกจาก
การคาชายแดนไทยไปพมาทั้งหมด ซึ่งมูลคาการสงออกจากการคาชายแดนของไทยไปพมาทั้งหมดอยูที่ 79,451.95 ลานบาท 

สวนเมวดีของพมาที่มีพรมแดนติดกับอำเภอแมสอด จังหวัดตากของประเทศไทย อยูใกลกับเมืองตางๆที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจของพมา เชน เมืองยางกุง เขตเศรษฐกิจแมสอดและเมียวดีจึงเรียกไดวาเปนยุทธศาสตรทางการคาระหวางไทยและ
พมา เพราะ อำเภอแมสอด จังหวัดตากต้ังอยูบนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก รวมท้ัง ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต ที่
สามารถเชื่อมตอไปยังพมาจนถึงประเทศในแถบเอเชียใต นอกจากน้ี ปจจุบันมีการขยายเวลาเปดดานจากวันละ 12 ชั่วโมง 
เปน วันละ 15 ชั่วโมง ทำใหเพิ่มศักยภาพในการคาขายไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่ประเทศไทยไดมีการพัฒนาระบบคมนาคม
การขนสงเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักลงทุน แตอยางก็ตามพบวานักลงทุนสวนใหญไมเลือกท่ีจะยายฐานการผลิตเขาไปใน
เมียวดี ดวยเหตุผลที่วา โครงสรางพื้นฐานไมพรอมตอการผลิตและความไมชัดเจนของกฎหมายดานการลงทุนของพมา ทำให
นักลงทุนหันไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาแทน เพราะมีโครงสรางพื้นฐานท่ีพรอมและคาจางแรงงานที่ทำใหตนทุนต่ำ
กวา เมื่อใชทฤษฎีแหลงที่ตั้ง (Location Theory) ของ Buckly และ ทฤษฎีการเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรม(Industrial Location 

Theory) ของ Alfred Weber มาใชในการอธิบาย พบวาปจจัยดานคาขนสง (Transportation Cost) แบะ ปจจัยดานคาจาง
แรงงาน (Labour Cost) เปนสาเหตุที่ทำใหเขตเศรษฐกิจติลาวาไดรับการลงทุนมากกวา ทั้งนี้ ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัย
ตลาด ปจจัยอุปสรรคการกีดกันทางการคาและปจจัยดานนโยบายของภาครัฐ ก็เปนสาเหตุที่ทำใหนักลงทุนสวนใหญยายฐาน
การผลิตออกจากเขตเศรษฐกิจแมสอด-เมียวดี ไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาห 

ศักดา ดีเดชา (2561) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลกระทบดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมกับผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 

ดำเนินการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด เพื่อพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ และผลกระทบจากการเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ไป
สอบถามประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่เกี่ยวของท้ังหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจ และเอกชนทั้งในระดับสวนกลางและพื้นที่ 
ผลการศึกษาพบวาแรงงาน คุณภาพชีวิต กฎหมาย และระดับการศึกษาสงผลตอปจจัยดานสังคมที่ทำใหผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยมุงเนนการพัฒนาคน
ในทองถิ่น ใหมีทักษะ เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต มีความขยัน อดทน และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ควรพัฒนาระบบโลจิ
สติกส ระบบไอทีและนวัตกรรม และปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการสนับสนุนการจางงานที่เปนธรรม รวมถึง ควรพัฒนาความ
รวมมือกันกับสหภาพเมียนมาใหบรรลุขอตกลงในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมกัน ในลักษณะ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 

ประเทศ ตลอดจนการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไมใหเกิดมลภาวะ และการทำลายสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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8. สรุปผล และวิเคราะหผล

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษาคามวัตถุประสงคของการศึกษา 3 ขอ ซึง่ประกอบดวย การศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของและถูกบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 
และศึกษามาตรการและนโยบายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่ง
หลังจากไดทำการศึกษา 3 วัตถุประสงคแลว สามารถนำมาสรุปผลไดตามวัตถุประสงคโดยแบงเปน 3 ขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

8.1 สรุปผล และวิเคราะหผลปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 
จากการพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสุขความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบวาประกอบดวย 2 ปจจัย ซึ่งสงผล

โดยตรง และสงผลโดยออม อันประกอบดวย 

8.1.1 ปจจัยการลงทุนจากภาครัฐ ซึง่เปนปจจัยทางตรงและเปนปจจัยหลักที่ดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนจาก
ตางประเทศ รวมถึงในประเทศ เนื่องจากปจจัยการลงทุนของภาครัฐเปนปจจัยที่มีความมั่นคงสูง และเปนปจจัยที่มุงเนนไปยัง
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในการลงทุนภาคเอกชน และการใชชีวิตของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสรางความ
เชื่อมั่นและความเช่ือใจใหแกนักลงทุนตางประเทศ รวมถึงยังสามารถพิจารณาประกอบกับการลงทุนในดานตนทุนเพื่อให
สอดคลองกับโครงสรางพื้นที่ฐานที่มีอยูแตเดิมได นอกจากนั้นยังมีความมั่นคงมากกวาการลงทุนภาคเอกชนซึ่งมีการกระจุกตัว
ของการลงทุนในประเทศจีนที่สูงถึงรอยละ 38 ในปปจจุบัน และสวนมากเปนการลงทุนในดานของอสังหาริมทรัพยซึ่งไมไดกอ
เกดิการจางงานระยะยาวของบุคคลากรภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนดังกลาวไมไดมีการกระจายเม็ดเงินการลงทุนในระยะ
ยาว สงผลใหเกิดความเสี่ยงอยางมากในภาคการลงทุน หากประเทศจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนตางประเทศ  

8.1.2 ปจจัยดานสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนเชน Application ในการลงทุนซ่ึงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอัตรา
ที่ลดลง หรือกฎหมายที่เชื่อมตอการลงทุนผานการลดภาษีการลงทุนของชาวตางชาติ รวมถึงหนวยงานที่อำนวยความสะดวก
ในการลงทุน และควบคุมเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชนหนวยงาน IRDA และหนวยงานอื่นทั้งในฐานะของรัฐบาลมาเลเซีย หรือ
หนวยงานภาคเอกชนท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งปจจัยดังกลาวปจจัยทางออมที่ชวยใหการตัดสินใจในการลงทุนของ
ตางประเทศนั้นงายขึ้นเนื่องจากเปนการลดภาษีหรือเพิ่มสิทธิพิเศษในการลงทุนใหมากขึ้นแตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับโครงสราง
พื้นฐานในการลงทุนเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Alfred Weber ที่ไดระบุวาปจจัยที่มีผลตอการเลือก ไดแก คาขนสง 
(Transportation Cost) คาจางแรงงาน (Labour Cost) รวมถึง แรงผลักดันเพื่อการรวมกลุมของอุตสาหกรรม 

(Agglomerative force)  

8.2 สรุปผล และวิเคราะหผลกฎหมายที่เกี่ยวของและถูกบังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร 
จากการศึกษาพบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารนั้น มีการใช Iskandar Regional Development Authority Act 

2007 หรือ IRDA Act 2007 ผาน Law of Malaysia Act 667 ในการกำกับดูแลพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร
โดยเฉพาะ ซึ่งกฎหมายนี้เปนกฎหมายที่ใชควบคุม Iskandar Regional Development Authority เพื่อที่จะใหดำเนินไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม รวมถึงนโยบายตางๆและกลยุทธที่มีความสัมพันธตอการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร นอกจากนี้
ยังเปนการเพิ่มความสะดวกในการประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนการคา การลงทุน และการพัฒนา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร ซึ่งฝายบริหารของเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารเรียกวา Iskandar Regional Development 

Authority ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารซึ่งประกอบไปดวย 7 หมวด ไดแก หมวด 

ขั้นตน (Preliminary) หมวด อำนาจในการสั่งการ (The Authority) หมวด อำนาจของผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง (Chief 

Executive, officers and servants of the authority) หมวด แนวทาง นโยบายและกลยุทธ สำหรับการพัฒนาในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร (Direction, Policies and Strategies for development in the Iskandar Development 

Region) หมวด การประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร (Co-ordination between 

government entities in the Iskandar Development Region) หมวด การเงิน (Finance) และหมวด ทั่วไป (General) 

8.3 สรุปผล และวิเคราะหผลมาตรการ และนโยบายที่บังคับใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร เพ่ือดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

จากการศึกษาพบวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารกำหนด 5 โครงสรางทางยุทธศาสตรของเขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกัน
ดาร ประกอบไปดวย 

8.3.1 การวางตำแหนงขอบระหวางประเทศ (International Rim Positioning) การพัฒนาการแขงขันของเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีสกันดารในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติซึ่งขบัเคลื่อนโดยนวัตกรรมตางๆ และปจจัยที่สงเสริมการลงทุน 

8.3.2 การสรางโครงสรางพื้นฐานทั้งรูปธรรมและนามธรรม (Establishing Hard and Soft Infrastructure 

Enablers) โครงสรางพื้นฐานประกอบไปดวย โครงสรางพื้นฐานที่เปนรูปธรรม เชน ถนน สนามบิน ทาเรือ สาธารณะที่เปน
ประโยชน รวมถึง ความปลอดภัย มีลำธารที่สะอาด และ ระบบระบายสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึง สิ่งกระตุน
ทางการเงิน (Financial Incentives) ทรัพยากรมนุษย (Human Capital) และสถาบันที่สงเสริมตอการดำเนินทางธุรกิจ 

8.3.3 ตัวชวยทางการลงทุนในตัวเรงโครงการ (Investment in Catalytic Projects) ตัวเรงโครงการ (Catalytic 

Projects) ก็มีความจำเปนในการแพรขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเดินไปขางหนา เชน การบริการทางโลจีสติกส การบริการ
ทางการเงิน การบริการทางสุขภาพและการศึกษา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การบริการดานความคิด
สรางสรรค และการรวบรวมเทคโนโลยีตางๆเขาดวยกัน 

8.3.4 การกำหนดหนวยงานในการวางแผนและการสรางหนวยงานท่ีมีอำนาจในการกำกับดูแลที่มีความเขมแข็ง 
(Establishing a strong institutional framework and the creation of a strong regulatory authority) การกำหนด
หนวยงานในการวางแผน การอนุมัติที่สะดวกขึ้น ผาน one-stop centre และ หนวยงานพัฒนาสังคม หนวยงานน้ียังปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อใหแนใจวาการอนุมัติเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมดานการลงทุน ที่จะเปนสิ่งสำคัญในการ
พัฒนาการแขงขันในระดับนานาชาติ 

8.3.5 การทำใหแนใจตอความเทาเทียมดานเศรษฐกิจและสังคม และการจับจายใชสอยของประชาชนในพ้ืนที่ 
(Ensuring socio-economic equity and buy-in from local population) ประชากรในเขตเศรษฐกิจอีสกันดารจะไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย การเปนเจาของอยางเทาเทียม ประชากรทองถิ่นและภูมิปุตรา ตางมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการโอกาสในการจางงานที่เพิ่มขึน้ 

1984
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมหลังการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

ผานชองทางออนไลนของชอปป 

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*natttawan.s@ku.th

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนท่ี
มีผลตอพฤติกรรมหลังการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนของชอปป โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 
400 ตัวอยาง ผานแบบสอบถามออนไลน จากนั้นไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความแตกตางดวย Independent Samples t-test การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอายุ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมหลังการซื้อสินคาของผูบริโภคผานชองทางออนไลนชอปป สวนปจจัย
สวนประสมทางการตลาดออนไลน พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว และปจจัย
ดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมหลังการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานชองทางออนไลนชอปป

คำสำคัญ:  

Factors Affecting to Consumer’ Post Purchase for Online Product via Shopee 

*natttawan.s@ku.th

Abstract 

The objective of this research aimed to study the demographic factors and the online marketing 

mix which affecting the post purchasing products via online application (Shopee). Online Questionnaires 

were used to collect data from 400 samples. Frequency, percentage, mean, and standard deviation 

were employed for analysis of the data and the hypotheses were tested by independent sampling t-test, 

one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analysis. The results showed that the 

demographic factors such as age and average monthly income have differently significant effects on 

customers’ post purchasing behavior via online application (Shopee). Moreover, it is found that the 

distribution channel, privacy and product significantly influent to the customers’ post purchasing 

behavior via online application (Shopee). 

Keywords:
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An Analysis of Key Elements in Individual Knowledge Absorptive Capability 
Affecting Group Knowledge Creation through Knowledge Integration 

1Department of International Business, CIBA, Dhurakij Pundit University 
*pornthip.tan@dpu.ac.th

Abstract 
The research aims to study the key elements in Individual knowledge absorptive, knowledge 

integration and knowledge creation, and to study the relationship between knowledge absorptive 
capability affecting group knowledge creation through knowledge integration. The tool used in this 
research was to collect data from organizations in Bangkok by using 492 questionnaires. The data were 
analyzed by using confirmatory factor analysis (CFA) that influenced group knowledge creation. The 
findings found that the elements of Individual knowledge absorptive capability and the elements of 
group knowledge creation were indicated in level of importance. The examination of the structural 
equation model through SEM at the significant 0.01 found that the influence of Individual knowledge 
absorptive capability affect knowledge integration with direct effect of 0.933, knowledge integration 
affect group knowledge creation with direct effect of 0.691 and Individual knowledge absorptive 
capability affect knowledge group knowledge creation with indirect effect of 0.645.  
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ปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกรการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กรกนก เทศเทียน1 และชื่นจิตต แจงเจนกิจ2 

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธรุกิจภาคค่าํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
kornkanok.tha@ku.th  

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกรที่จะสงผลตอการรับรู
ภาพลักษณของตราสินคาองคกรการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยศึกษากลุมของผูที่ทํางานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยูในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ประกอบดวย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองจํานวน 390 ตัวอยาง ดวยการเก็บขอมูลทางแบบสอบถามออนไลน และวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ทั้งการวิเคราะหเชิงพรรณนาดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ          

การวิเคราะหเชิงปริมาณ ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ดวยวิธี Independent Sample t-test, F-test, One-way ANOVA 

และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งจากการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่สงผล
ตอภาพลักษณตราสินคาองคกร คือ ประเภทอุตสาหกรรมของสถานประกอบท่ีตัวอยางทํางานอยู โดยสงผลตอองคประกอบ
เชิงความรูสึกของภาพลักษณตราสินคาองคกร และเม่ือศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพแบรนดองคกร พบวากลุมตัวอยาง มี     
การรับรูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยน้ันมีบุคลิกภาพความสามารถเดนที่สุด จากการท่ีเปนองคกรที่นาเชื่อถือ มี
ความเช่ียวชาญในดานการจัดตั้งและบริหารนิคมอุตสาหกรรม โดยปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกรที่สงผลตอ
ภาพลักษณ ตราสินคาองคกร ประกอบดวยกลุมบุคลิกภาพดานความหรูหราและดานความสมบุกสมบัน ที่สงผลตอ
องคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึกของภาพลักษณตราสินคาองคกร ในขณะที่กลุมบุคลิกภาพดานความจริงใจและ    

ดานความสามารถสงผลเฉพาะตอองคประกอบเชิงความรูสึก และกลุมบุคลิกภาพดานความตื่นเตนสงผลเฉพาะตอ
องคประกอบเชิงความรูของภาพลักษณตราสินคา 

คําสําคัญ: ภาพลักษณตราสินคาองคกร บุคลิกภาพตราสินคาองคกร การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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Factors Affecting the Brand Image of the Industrial Estate Authority of 

Thailand 

Kornkanok Thesthian1 and Chuenjit Changchenkit2

Master of Business Administration Evening Program Faculty of Business Administration Kasetsart University  

kornkanok.tha@ku.th 

Abstract 

The objective of this research is to study factors affecting the brand image of the Industrial 

Estate Authority of Thailand by a group of 390 samples, who work in industrial estates from the Eastern 

Economic Corridor Project (EEC) area consisting of Chachoengsao Province. Chonburi Province and 

Rayong province. The data is collected by online questionnaires. And Using statistical methods to 

analyze data, including descriptive analysis by frequency, percentage, mean and standard deviation, 

and quantitative analysis used to test the hypothesis by Independent Sample t-test, F-test, One-way 

ANOVA, and multiple regression analysis. At the level of significance 0.05. The result shows that the 

demographic factors that affect the corporate brand image are the type of industry in which the sample 

is working, which affects to the affective component of corporate brand image. And when considering 

the factors of corporate brand personality, what shows the sample group feels that the Industrial Estate 

Authority of Thailand has competence personality type because it is a credible organization, has 

expertise in industrial estates business. The factors of corporate brand personality that affect the 

corporate brand image viz sophistication and ruggedness affect both cognitive component and affective 

component from corporate brand image. While sincerity from corporate brand personality factors affects 

only the affective component, and excitement from corporate brand personality factors affects only the 

cognitive component. 

Keywords: corporate brand image, corporate brand personality, Industrial Estate Authority of Thailand 
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1. บทนํา

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่มีภาระหนาที่เปนผูจัดตั้งหรือสงเสริม      

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม และบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ใหบริการสาธารณูปโภค และใหบริการอนุมัติ อนุญาต กํากับ
ดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเปนหนึ่งในกลไกในการกระจายการพัฒนาดานอุตสาหกรรมออกสูทุก
ภูมิภาค และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สรางอาชีพและโอกาสใหกับคนในชุมชนที่อยูใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรม ดวย
ปจจุบันท่ีมีการแขงขันอยางสูงทางดานธุรกิจ ความกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ ที่สงผลให กนอ. ตองพัฒนาองคกรไปพรอมกับผูประกอบธุรกิจในภาคเอกชน เพื่อ
ตอบสนองความตองการและสงเสริมภาคเอกชน  ดวยจุดแข็งของ กนอ. ในเรื่องของภาพลักษณที่นาเช่ือถือ ความเปน
ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการไดรับการยอมรับในสินคาและบริการ กนอ. จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใหมีความสะดวกสบายในการดําเนินธุรกิจ 

ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ พบวา ภาพลักษณของตราสินคาองคกรนั้น เกิดขึ้นจากการพัฒนา
เอกลักษณขององคกรในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ซึ่งเกิดจากรับรูเอกลักษณตราสินคาองคกร (Corporate 

Brand Identity) ที่โดดเดนและชัดเจนขององคกรในดานตางๆ (วิลาวัณย หงษสุวรรณ , 2542) โดยเอกลักษณนั้นจะทําให
องคกรเปนที่รูจักและจดจํา เปนตัวสะทอนความเปนจริงและลักษณะเฉพาะขององคกร (Gray&Balmer, 1998) ซึ่งการรับรูถึง
เอกลักษณของตราสินคาองคกรนั้น สามารถวัดไดจากวิธีการเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะของตราสินคา (Brand Personality) 

ที่เปนการวัดมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งหนึ่งในน้ันคือผูที่ทํางานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบใหตราสินคา
เปนเสมือนบุคคลคนหน่ึง และศึกษาลักษณะบุคลิกของคนคนน้ัน โดยอาศัยทฤษฎีของ 5 ลักษณะเดนของ Jennifer L. Aaker 

ที่แบงบุคลิกของตราสินคาออกเปน 5 กลุม (วิทยา จารุพงศโสภณ , 2557) เพื่อจะสามารถอธิบายลักษณะของตราสินคาที ่     
ผูที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมรับรูได ซึ่งจากงานวิจัยของ กฤษดา เชียรวัฒนสุข และศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) กลาววา
ลักษณะของบุคลิกภาพตราสินคาองคกร ท่ีพนักงานรับรูนั้นสงผลตอพฤติกรรมของพนักงานในองคกร ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวน
เสียกลุมหนึ่ง และงานวิจัยของ Chung K.Kim, et al. (2001) พบวา บุคลิกภาพตราสินคาองคกรท่ีผูบริโภครับรูนั้นมี
ผลกระทบตอความจงรักภักดีของตราสินคาองคกร (Corporate Brand Loyalty) ซึ่งความจงรักภักดีของตราสินคาน้ัน เกิด
จากประสบการณและการรับรูเกี่ยวกับตราสินคาองคกรที่ดีจนพัฒนาเกิดเปนความเชื่อมั่นที่มตีอองคกร  

ดังนั้น งานวิจัยนีจ้ึงตองการท่ีจะศึกษาเพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของ กนอ. ดวยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการรับรู
ภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. ในมุมมองของผูที่ทํางานอยูในนิคมอุตสาหกรรม โดยเนนที่ผูที่อยูในพื้นที่โครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง ซึ่งเปนกลุมจังหวัดที่เปนเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และเปนพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยูกวา 
32 แหง โดยเลือกเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดตั้งสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมขึ้น แลว จํานวน 21 แหง เพื่อเปน
ประโยชนในการรักษาและพัฒนาภาพลักษณที่ดีของ กนอ. ตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอภาพลักษณของตราสินคาองคกร กนอ.
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคาท่ีสงผลตอภาพลักษณของตราสินคาองคกร กนอ.

3. นิยามศัพท

1. กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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2. ประเภทของอุตสาหกรรม หลายถึง ลักษณะของอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการดําเนินงาน อางอิงตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2535) และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยแบงประเภทหรือชนิดของโรงงานเปน 107 ประเภท ซึ่งสามารถแบงเปน
กลุมใหญไดประมาณ 20 กลุม 

4. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

4.1 ตราสินคาองคกร 
ประดิษฐ จุมผลเสถียร (2547) กลาววาตราสินคา คือ ความสัมพันธที่ผูบริโภครับรูไดจากสวนประสมทางการตลาด 

(4P) ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจําหนาย (Place) ราคา (Price) และการส่ือสารการตลาด (Promotion) 

พรอมกับท่ีผูบริโภคไดพัฒนาภาพลักษณ และความรูสึกท่ีมีตอตราสินคา (Keller,2013) โดยตราสินคานั้นสามารถใชเพื่อสราง
คุณคาใหกับสิ่งตางๆ ไดตั้งแต สินคาหรือผลิตภัณฑทั่วไป บริการ ไปจนถึงคนกลางและตัวแทนจําหนาย ผลิตภัณฑและบริการ
ออนไลน บุคคลและองคกร กีฬา ศิลปะ ความบันเทิง สถานท่ีและแนวคิด  

ดังนั้นองคกร จึงสามารถสรางคุณคาใหกับองคกรเองไดโดยการสรางตราสินคาองคกร (Corporate Brand) ที่ไมได
หมายถึงแคเพียงช่ือของบริษัทอยางเดียว แตมีความหมายที่กวางขวาง ครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับองคกรที่กอใหเกิด
คุณคาแกองคกร ท้ังปจจัยที่มองเห็น (Tangible) เชน สีหรือสัญลักษณขององคกร เครื่องแบบพนักงาน เปนตน ไปจนถึงปจจัย
ที่มองไมเห็น (Intangible) อยางเชน ช่ือเสียงขององคกร ภาพลักษณขององคกร เปนตน (กุณฑลี  รื่นรมย, 2556) 

4.2 บุคลกิภาพตราสินคาองคกร 
บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง สภาพนิสัยจําเพาะของบุคคล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) โดยในทางการตลาดน้ันมี

การนําบุคลิกภาพ ไปใชในการกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหแกตราสินคา โดยการเปรียบเทยีบตราสินคาใหเปนเสมือนบุคคลซ่ึง
มีลักษณะเหมือนกับกลุมเปาหมายของตราสินคา ที่จะชวยใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้น โดยเรียกวา บุคลิกภาพตรา
สินคา (Brand Personality) (ศรัณย อมาตยกุล และกอพงษ พลโยราช, 2559) ซึ่งทฤษฎีที่ใชในการอธิบายเก่ียวกับลักษณะของ
บุคลิกภาพตราสินคาน้ันมีหลายทฤษฎี หนึ่งในน้ัน คือ ทฤษฎี 5 ลักษณะเดนของบุคลิกภาพตราสินคา (The Big Five) โดย 
Jennifer L. Aakar ที่แบงลักษณะเดนของบุคลิกภาพตราสินคาออกเปน 5 กลุม (วิทยา จารุพงศโสภณ, 2557) ดังนี ้

1. ความจริงใจ (Sincerity) ประกอบไปดวยบุคลิกสําคัญ คือ ติดดิน ซื่อสัตย เปนประโยชน และราเริงแจมใส
2. ความตื่นเตน (Excitement) ประกอบไปดวยบุคลิกสําคัญ คือ กลาหาญ มุงมั่น มีจิตนาการ และทันสมัย
3. ความสามารถ (Competence) ประกอบไปดวยบุคลิกสําคัญ คือ นาเชื่อถือ ฉลาด และประสบความสําเร็จ
4. ความหรูหรา (Sophistication) ประกอบไปดวยบุคลิกสําคัญ คือ มีระดับ และมีเสนห
5. ความสมบุกสมบัน (Ruggedness) ประกอบไปดวยบุคลิกสําคัญ คือ ลุย ชอบออกกลางแจง และทนทาน

4.3 ภาพลักษณของตราสินคาองคกร 
ภาพลักษณตราสินคาองคกร (Corporate Brand Image) หมายถึง คุณลักษณะขององคกรที่สงผลใหเกิดความรูสึกหรือ

ความทรงจําที่เช่ือมโยงกับองคกร ดวยกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอคุณคาของตราสินคาองคกร (พจน ใจชาญสุขกิจ, 2558) 

ภาพลักษณขององคกรนั้นสามารถแยกออกมาไดเปน 4 องคประกอบ (Boulding,1975)  ดังนี้ 
1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลไดรับผานการสังเกต ไมวาจะเปน บุคคล

สถานท่ี เหตุการณ แนวคิด แลวนําไปสูกระบวนการการรับรู 
2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) เปนความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู และการเปรียบเทียบ

ขอมูลที่ไดจากองคประกอบเชิงการรับรู ซึ่งจะเกิดเปนความรูที่เกี่ยวของกับลักษณะของสิ่งที่ไดผานการรับรูมา 
3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกท่ีบงบอกถึงความสัมพันธตอสิ่งที่รับรู

2006
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4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Cognative Component) เปนเปาหมาย เจตนา ความมุงมั่น ที่บุคคลกระทํา
เมื่อพบกับสิ่งเรา ตามแนวทางของตนเอง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบเชิงความรูและองคประกอบเชิงความรูสึก 

ซึ่งจากองคประกอบท้ัง 4 ขอ อาจกลาวไดวาองคประกอบเชิงความรู องคประกอบเชิงความรูสึก และองคประกอบ
เชิงการกระทํา น้ันเกิดขึ้นจากการกระบวนการรับรู ในสวนขององคประกอบเชิงการรับรู ดังนั้น ในการวิจัยในคร้ังนี้จึงเลือกที่
จะศึกษาการรับรูภาพลักษณแบรนดองคกร ในดานขององคประกอบเชิงความรู และองคประกอบเชิงความรูสึกท่ีเปนผลลัพธ
ขั้นตนของกระบวนการรับรู กอนที่จะนําไปสูองคประกอบเชิงการกระทําที่ทําการวัดไดยาก เนื่องจากกลุมเปาหมายท่ีทําการ
วิจัยเปนผูที่ทํางานในสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งกลุมเปาหมายนั้นมีการติดตอปฏิสัมพันธกับ กนอ. ใน
หลายระดับและในกิจกรรมที่แตกตางกันทําใหไมสามารถคาดการณองคประกอบเชิงการกระทําท่ีจะเกิดขึ้นได 

โดยที่จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนนั้น สามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวความคิดการวิจัยได ดังนี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวจิัย 

5. สมมติฐานในการวิจัย

สมมติฐานที ่1 คือ ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. 
สมมุติฐานที่ 2 คือ บุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. สงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. 

6. วิธีการวิจัย

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ดวยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 

(Judgment Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางที่เปนคนที่ทํางานอยูในนิคมอุตสาหกรรม ในเขต 3 จังหวัดที่อยูภายใต
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ท่ีประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และเปนนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการจดัตั้งสํานักงานนิคมแลว จํานวน 390 ตัวอยางในการวิเคราะห  

2007



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามท่ีใชนั้นไดจากการศกึษาหลักการและงานวิจัยที่เกีย่วของโดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเลือกตอบจํานวน 8 ขอ  
สวนที่ 2 ขอคําถามเก่ียวกับบุคลิกภาพตราสินคาองคกร 5 กลุม เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ    

ตามแนวคิดลิเคิรท จํานวน 15 ขอ 

สวนที่ 3 ขอคําถามเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาองคกร 2 องคประกอบ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา      
5 ระดับตามแนวคิดลิเคิรท จํานวน 18 ขอ 

ซึ่งไดรับการตรวจสอบและประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเชี่ยวชาญทางดานการตลาดและ
ผูบริหารของ กนอ. และทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามดวยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Pre-test) กับกลุม
ตัวอยางที่มีความคลายคลึงกับกลุมประชากรที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 ชุด และวัดความเชื่อมั่นจากคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธี Cronbach ซึ่งไดผลดังนี้ ปจจัยดานบุคลิกภาพของตราสินคาองคกร กนอ. Cronbach's Alpha 

คือ 0.964 และภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. Cronbach's Alpha คือ 0.966 
 

6.3 การวเิคราะหขอมูล 

วิธีที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี 2 แบบ ไดแก 
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูประกอบการ   

ที่อยูในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม และลักษณะบุคลิกภาพของตราสินคาองคกร โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจก
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อศึกษาปจจัยบุคลิกภาพของตราสินคาองคกร และ
ภาพลักษณตราสินคาองคกร เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชการวิเคราะห Independent 

Sample t-test F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) 

 

7. ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรทําใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามน้ันสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.2) 
อายุอยูในชวง 31-40 ป (รอยละ 39.7) จบการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 73.8) ทํางานในสถานประการท่ีมีอายุมากกวา 15 ป 
(รอยละ 35.4) เปนโรงงานจําพวกที่ 3 คือโรงงานที่มีขนาดเครื่องจักรมากกวา 50 แรงมาหรือคนงานมากกวา 50 คน (รอยละ 
84.4) และสถานประกอบการเก่ียวของกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ (รอยละ 19.7)  

เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. นั้น พบวาประเภท
อุตสาหกรรมของสถานประกอบการน้ันมีผลตอองคประกอบเชิงความรูสึก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.003 

สวนปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคา กนอ. พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูบุคลิกภาพตราสินคา ของ กนอ. ในแตละ
กลุมเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ บุคลิกภาพความจริงใจ คาเฉลี่ยการรับรู 3.95 บุคลิกภาพความต่ืนเตน คาเฉลี่ย    
การรับรู 3.80 บุคลิกภาพความสามารถ คาเฉลี่ยการรับรู 3.99 บุคลิกภาพความหรูหรา คาเฉลี่ยการรับรู 3.94 และบุคลิกภาพ
ความสมบุกสมบัน คาเฉลี่ยการรับรู 3.77  

และเมื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. ที่สงผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกร
พบวาบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. นั้นสามารถพยากรณหรืออธิบายตัวแปรตามภาพลักษณตราสินคาองคกรในภาพรวม
ไดรอยละ 50.01 โดยแบงเปนอธิบายดานองคประกอบเชิงความรูไดรอยละ 40.4 และองคประกอบเชิงความรูสึกไดรอยละ 53.2  

 

2008
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. ที่สงผลตอภาพลักษณตราสินคา
องคกร กนอ. 

บุคลิกภาพตราสินคา
องคกร กนอ. 

องคประกอบเชิงความรู (Yc) องคประกอบเชิงความรูสึก (YA) ภาพลกัษณตราสินคาองคกร กนอ. (YI) 
B  Sig. B  Sig. B  Sig. 

(Constant) 1.492 0.000 0.649 0.000 1.070 0.000 

ความจริงใจ (X1) -0.040 -0.040 0.552 0.233 0.213 0.000* 0.096 -0.040 0.119 

ความตื่นเตน (X2) 0.221 0.234 0.002* 0.130 0.127 0.064 0.175 0.234 0.009* 

ความสามารถ (X3) -0.023 -0.024 0.749 -0.160 -0.153 0.020* -0.091 -0.024 0.161 

ความหรูหรา (X4) 0.329 0.338 0.000* 0.360 0.340 0.000* 0.344 0.338 0.000* 

ความสมบุกสมบัน (X5) 0.152 0.163 0.049* 0.259 0.255 0.001* 0.205 0.163 0.004* 

* หมายถึง มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. ที่สงผลตอ
ภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. น้ันสามารถแสดงในรูปสมการถดถอยในรูปสมการคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังน้ี  

รูปสมการคะแนนดิบ YI = 1.070 + (0.175X2) + (0.344X4) + (0.205X5) 

YC = 1.492 + (0.221X2) + (0.329X4) + (0.152X5) 

YA = 0.649 + (0.233X1) – (0.160X3) + (0.360X4) + (0.259X5) 

รูปสมการมาตรฐาน  Z(YI) = 0.185Z(X2) + 0.353Z(X4) + 0.219Z(X5) 
Z(YC) = 0.234Z(X2) + 0.338Z(X4) + 0.163Z(X5) 
Z(YA) = 0.213Z(X1) - 0.153Z(X2) + 0.340Z(X4) + 0.255Z(X5) 

ที่สามารถอธิบายไดวาการรับรูภาพลักษณตราสินคาแบรนดองคกรณ กนอ. นั้นไดรับผลจากกลุมบุคลิกภาพความหรูหรา 
(X4) มากที่สุด รองลงมาคือกลุมบุคลิกภาพความสมบุกสมบัน (X5) และความต่ืนเตน (X2) ตามลําดับ โดยท่ีเมื่อพิจารณาท่ี
องคประกอบเชิงความรู กลุมบุคลิกภาพความหรูหรา (X4) สงผลตอการรับรูมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุมบุคลิกภาพความตื่นเตน 
(X2) และความสมบุกสมบัน (X5) ตามลําดับ ในขณะที่องคประกอบเชิงความรูสึกไดรับผลจากกลุมบุคลิกภาพความหรูหรา (X4) 
มากที่สุด รองลงมาคือ กลุมบุคลิกภาพความสมบุกสมบัน (X5) ความจริงใจ (X1) และความสามารถ (X3) ตามลําดับ 

8. สรุป อธิปรายผล และขอเสนอแนะ

8.1 สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตรพบวาประเภทอุตสาหกรรมของสถานประกอบการน้ันสงผลตอ
องคประกอบเชิงความรูสึกของภาพลักษณ ตราสินคาองคกร กนอ. ที่สามารถเกิดไดจากการท่ีวิธีในการกํากับดูแล          
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแตละประเภทนั้นแตกตางกัน ทําใหความรูสึกของกลุมตัวอยางที่ทํางานในแวดวง
อุตสาหกรรมตางกันมีองคประกอบเชิงความรูสึกท่ีแตกตางกัน  

ในขณะที่ปจจัยทางดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. นั้น มีบุคลิกภาพท่ีเดนชัดในกลุมความสามารถ จากการ 
เปนองคกรที่มีความนาเช่ือถือ และเปนผูเช่ียวชาญในดานการจัดตั้งและกํากับดูแลนิคมอุตสหากรรม ซึ่งเมื่อวิเคราะหปจจัย
ดานบุคลิกภาพตราสินคาองคกรดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณแลว พบวา กลุมบุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. ดานความ
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หรูหรา ความสมบุกสมบัน และความตื่นเตนมีผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกร กนอ. ตามลําดับจากมากไปนอย โดยที่ปจจัย
บุคลิกภาพตราสินคาองคกร กนอ. ดานความหรูหรา ความสมบุกสมบันและความตื่นเตน นั้นมีผลตอองคประกอบเชิงความรู
จากมากไปนอยตามลําดับ ในขณะที่ปจจัยบุคลิกภาพตราสินคาองคกรดานความหรูหรา ความสมบุกสมบัน ความจริงใจ และ
ความสามารถ มีผลตอองคประกอบเชิงความรูสึกจากมากไปนอยตามลําดับ ท่ีแสดงใหเห็นวากลุมบุคลิกภาพดานความหรูหรา 
ที่มีลักษณะของการเปนองคกรที่มีระเบียบแบบแผน มุงมั่นใหเปาหมายประสบความสําเร็จ มีความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนได
สวนเสีย และบุคลิกภาพความสมบุกสมบัน ที่มีลักษณะขององคกรที่เนนการทํางานเชิงรุก พรอมทํางานภาคสนาม นั้นเปน
ภาพลักษณที่ผูกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาตองการให กนอ. พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณสมบัติตามบุคลิกภาพดังกลาว ที่จะ
ทําใหภาพลักษณตราสินคาองคกรของ กนอ. มีแนวโนมไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยเสริมจุดแข็งขององคกรดวย       
การสรางความเช่ือม่ันจากภาพลักษณที่ดีใหกับผูมีสวนไดสวนเสียกับ กนอ. 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมดนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของกฤชณัท แสนทวี (2557) ที่กลาววา บุคลิกภาพและ
ภาพลักษณนั้นมีความสัมพันธกัน และงานวิจัยของกฤษดา เชียรวัฒนสุข และ ศรากุล สุโคตรพรหมมี (2559) ที่กลาววา
บุคลิกภาพตราสินคาองคกรนั้นมีผลตอองคประกอบทางเชิงความรูสึก และเชิงการกระทําของภาพลักษณตราสินคาองคกร แต
ขัดแยงในสวนท่ีกลาววาปจจัยดานประชากรศาสตรนั้นไมมีผลตอภาพลักษณตราสินคาองคกร ในขณะท่ีงานของ Ivana First 

and Marija Tomic (2011) และปนรสี โกศลานันท (2558) สนับสนุนผลการวิจัยที่วาปจจัยดานประชากรศาสตรในบางดาน
นั้นสงผลตอการรับรูภาพลักษณตราสินคาแบรนดองคกรของผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสีย 

8.2 ขอเสนอแนะ 
กนอ. ควรมีการทําการศึกษาดานภาพลักษณขององคกรใหครอบคลุมทุกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะสามารถนําเอา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหควบคูไปกับการวัดผลความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อใชในการพัฒนาการทํางานใหสอดคลองกับ    
ความตองของผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนการเสริมสรางจุดแข็งในการแขงขันใหกับองคกร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาการแสวงหาขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร และ
พฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
การแสวงหาขาวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 3) เพ่ือศึกษาตัว
แปรที่มีประสิทธิภาพในการทำนายพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม จำนวน 400 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง จำนวน 83 ขอ การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรปู
คอมพิวเตอรในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ดังน้ี 1) การวิเคราะหเชิง
พรรณนา โดยใชสถิติการแจกแจงความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 3) วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีการแสวงหาขาวสารและความพึงพอใจในการ
แสวงหาขาวสารจากสื่อใหมมากกวาสื่อเดิม และสวนของพฤติกรรมการทองเท่ียว นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศให
ความสำคัญกับพฤติกรรมการทองเท่ียวที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวมากที่สุด 2) การแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวตามวัตถุประสงคการทองเท่ียวที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธ
ก ับพฤติกรรมการทองเที ่ยวในจังหวัดเช ียงใหมตามวัตถุประสงคในการทองเที ่ยวที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  0.01  
3) ตัวแปรท่ีอธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบความบันเทิง ไดอธิบายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 คือ ความพึงพอใจ
ในขาวสารโดยรวมที่ไดรับสามารถอธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบความบันเทิงในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาว
ไทยและชาวตางประเทศ ไดรอยละ 7.9 ในสวนของการแสวงหาขาวสารจากสื ่อดั้งเดิมและความพึงพอใจโดยรวมรวมกัน
อธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบหาสาระความรู ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และสามารถรวมกันอธิบายไดรอย
ละ 10.2 โดยการแสวงหาขาวสารจากสื่อด้ังเดิมอธิบายไดรอยละ 5.2 และความพึงพอใจโดยรวมอธิบายไดรอยละ 5.0 รวมถึง
ความพึงพอใจในขาวสารโดยรวมที่ไดรับสามารถอธิบายพฤติกรรมการทองเที่ยวตามความบอยครั้งในการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมตอปของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

คำสำคัญ: การแสวงหาขอมูลขาวสาร, ความพึงพอใจมีการแสวงหาขาวสาร, พฤติกรรมการทองเท่ียว 

2013
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Abstract 

The objectives of this study are: 1) to study the information seeking process, the satisfaction gained 
from the information seeking, and the touristic behaviors of both Thai and foreigner tourists in Chiang Mai 
2) to study the correlation between the information seeking process and the satisfaction gained from the
information seeking against the touristic behavior in Chiang Mai 3 )  to study the variables’ efficiency in 
forecasting the touristic behaviors of both Thai and foreign tourists in Chiang Mai. The population consisted 
of Thai and foreign tourists who travel to Chiang Mai. The researcher selected the sample through the 
non-probability sampling technique by distributing the questionnaire among 4 0 0  subjects who travel to 
various tourist attractions in Chiang Mai. The research tool is the 8 3 - items questionnaire created by the 
researcher, and the information obtained will be statistically processed and analyzed via SPSS program. 
The statistics involved including 1 )  Descriptive analysis 2 )  Inferential statistics analysis and 3 )  Multiple 
regression analysis. The study shows that: 1 )  Thai and Foreign tourists sought information and gained 
satisfaction from new media more than traditional media. When it comes to touristic behavior, Thai and 
Foreign tourists perceived the behaviors based on tourist attractions as the most important. 2) Information 
seeking process correlates to the touristic behavior based on tourism purposes on a significance level of 
0.001, and satisfaction gained from the information seeking process correlates to touristic behavior based 
on tourism purposes in Chiang Mai on a statistically significant level of 0.01. 3) The variable that describes 
the leisure traveling purpose described at a statistically significant level of 0.001 is the overall satisfaction 
of the obtained information that can describe the Thai and foreign tourists' leisure traveling purposes at 
7 . 9  percent. While the information seeking from the traditional media and overall satisfaction, when 
combined, can describe the educational traveling purpose at a statistically significant level of 0.001 and 
can describe altogether at 5  percent, as well as the overall satisfaction that can describe the traveling 
behavior of Thai and Foreigner tourists to Chiang Mai according to the frequency per year at a statistically 
significant level of 0.05 

Keywords: Information seeking, Satisfaction obtained from information seeking, Touristic behavior 

บทนำ 

ประเทศไทยใหความสำคัญตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางมาก จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศใหความสนใจเดินทางมาทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากในแตละป เนื่องจากสามารถทองเที่ยวไดหลาย
รูปแบบ เชน ธรรมชาติ วัฒนธรรม ผจญภัย เปนตน ซึ่งสถานท่ีทองเท่ียวแตละที่น้ันมีความสมบูรณและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
ในปพ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหมไดติดอันดับ 3 ของโลก โดยสำรวจจาก Travel and Leisure ดวยคะแนน 89.56 คะแนน 
(Peter Terzian, 2019) 

2014
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ปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีในการแสวงหาขาวสาร ซึ่งนักทองเที่ยวมีความตองการที่จะแสวงหาขาวสารจากส่ือ
ด้ังเดิมหรือสื่อใหม โดยขอมูลขาวสารตองตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีจะไปทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมและมีการ
แสวงหาขาวสารที่งาย สะดวกและเขาถึงไดรวดเร็ว 

งานวิจัยสวนมากจะศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที ่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
พบวาสื่อรูปแบบอินเทอรเน็ตเปนสวนประกอบสำคัญในการตัดสินใจ แตยังไมมีใครศึกษาเก่ียวกับปจจัยการพยากรณที่สงผล
ตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย การแสวงหาขาวสารและความพึง
พอใจในการแสวงหาขาวสาร ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา เพื่อนำขอมูลที่ไดมาแกไข ปรับปรุง พัฒนารูปแบบสื่อที่ตรง
ตามความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการแสวงหาขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการแสวงหาขาวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารกับพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม 

3. เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทำนายพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาว
ไทยและชาวตางประเทศ 

สมมติฐานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 การแสวงหาขาวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

สมมติฐานที่ 3 การแสวงหาขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันอธิบายวัตถุประสงค
การทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประชากรที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคือนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมตามสถานท่ีสำคัญจังหวัดเชียงใหม ไดแก 1.วัดเจดียหลวง 
2.วัดพระสิงห 3.ดอยอินทนนท 4.มอนแจม 5.พระบรมธาตุดอยสุเทพ และ 6.ถนนคนเดินทาแพ จำนวน 400 คน ระหวางวันที่ 
10-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบงออกเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จำนวน 200 คน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ วิจัยน้ีใช
วิธีการทางสถิติ คือ (1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การวิเคราะหสถิติเชิง
อนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) โดยใชค าสถิติส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบเพียร ส ัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน (3) วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชวิธี Stepwise 

2015
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางของนักทองเท่ียว จำนวน 400 คน พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยจำนวน 
200 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.5 มีอายุระหวาง 21-29 ป รอยละ 28.5 มีสถานภาพโสด รอยละ 67.0 ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รอยละ 32.0 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท รอยละ 43.5 สวนนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศจำนวน 200 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 52.5 มีอายุระหวาง 21-29 ป รอยละ 38.5 มีสถานภาพโสด รอย
ละ 44.0 ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รอยละ 31.5 มีรายไดตอเดือน 45,001-50,000 บาท รอยละ 32.0 โดย
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญเปนคนเชื้อชาติแถบทวีปยุโรป ไดแก ลิทัวเนีย ออสเตรีย เยอรมัน ลักเซมเบิรก เบลเยียม 
อิตาลี ฝรั่งเศส ฟนแลนด เนเธอแลนด สาธารณรัฐเช็ก นอรเวย สเปน กรีซ ฮอลแลนด เดนมารก สวีเดน และฮังการี รวม
ทั้งหมด 84 คน คิดเปนรอยละ 42.0 
1. ผลการวิจัยการแสวงหาขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 1.1. ผลการวิเคราะหการแสวงหาขาวสารของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีการ
แสวงหาขาวสารจากสื่อใหมมากกวาสื่อเดิม ( =3.39) (S.D.=1.01) และ ( =4.50) (S.D.=1.02) ตามลำดับ โดยนักทองเที่ยว
ชาวไทยแสวงหาขาวสารรูปแบบของสื ่อใหมเปนสื่อ เฟซบุกการทองเที่ยว จำนวนมากที่สุด ( =3.66) (S.D.=1.04) สวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศแสวงหาขาวสารรูปแบบของสื่อใหมเปนสื่อยูทูป/ยูทูปเบอรจำนวนมากที่สุด ( =4.09) (S.D.=
0.88) สวนของเรื ่องที ่สนใจในการแสวงหาขาวสารการทองเที ่ยวในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเที ่ยวชาวไทยและ
นักทองเที ่ยวชาวตางประเทศสนใจในการแสวงหาขาวสารเรื่องสถานที่ทองเที่ยวมากที่สุด ( =4.49) (S.D.=0.63)  และ 
( =4.26) (S.D.=0.70) ตามลำดับ 

1.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร พบวา นักทองเที ่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในการ
แสวงหาขาวสารจากสื่อใหมมากกวาสื่อเดิม โดยจำแนกรูปแบบเปน 1) สื่อเฟซบุก โดยเรื่องขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่
ทันสมัยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( =3.95) (S.D.=0.91) 2) สื่อเว็บไซตการทองเที่ยว โดยเรื่องขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่
ทันสมัยมีความพึงพอใจมากที่สุด ( =3.51) (S.D.=0.85) สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหา
ขาวสารจากสื่อใหมมากกวาสื่อเดิมเชนกัน โดยจำแนกรูปแบบเปน 1) สื่อเฟซบุก โดยเรื่องขอมูลขาวสารการทองเที่ยวรวดเร็ว 

การแสวงหาขาวสาร 

- สื่อด้ังเดิม

- สื่อใหม

- เรื่องที่สนใจในการแสวงหาข่าวสาร 

ความพึงพอใจในการ 
แสวงหาขาวสาร 

- ความพึงพอใจตอสื่อด้ังเดิม 

(สื่อโทรทัศน , สื่อนิตยสาร) 

- ความพึงพอใจตอสื่อใหม 

(สื่อเฟซบุก, สื่อเว็บไซต) 

พฤติกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม 

H2 

H2 

H3 
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ทันเหตุการณมีความพึงพอใจมากที่สุด ( =4.49) (S.D.=0.55) 2) สื่อเว็บไซตการทองเที่ยว เรื่องประเด็นขอมูลขาวสารการ
ทองเท่ียวนาเชื่อถือไดมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ( =4.18) (S.D.=0.70) 
 1.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศให
ความสำคัญกับพฤติกรรมการทองเท่ียวที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวมากท่ีสุด ( =3.92) (S.D.=1.04) และ ( =3.77) (S.D.=0.88)  
ตามลำดับ โดยพบวาสถานที่ทองเที่ยวเกี่ยวกับแหลงวัฒนธรรม (เชน วัด พระธาตุ) มีพฤติกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด ( = 
4.37) (S.D.=0.76) และ ( =4.57) (S.D.=0.68) ตามลำดับ 
2. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางการแสวงหาขาวสารและความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 
 2.1 ทดสอบสมมติฐานที่ 1 การแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา (1) การแสวงหาขอมูล
ขาวสารการทองเท่ียวดวยสื่อด้ังเดิมและสื่อใหมระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (2) ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารการทองเท่ียวดวยสื่อด้ังเดิมและสื่อใหม
ระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (3) 
พฤติกรรมการทองเท่ียวตามวัตถุประสงคระหวางนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถแบงไดดังน้ี 3.1) เพ่ือการ
พักผอน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 3.2) เพื่อความบันเทิง/สนุกสนานไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ 3.3) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3.4) เพ่ือการศึกษา / 
วิจัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3.5) เพ่ือทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3.6) เพ่ือฮันนีมูนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 2.2 ทดสอบสมมติฐานที่ 2 การแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ผลการวิจัยพบวา  

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมตาม
วัตถุประสงคในการทองเท่ียว 

การแสวงหาขาวสาร พฤติกรรมการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคการทองเที่ยว 
คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (R) 

คานัยสำคัญ ความหมาย 

การแสวงหาขาวสารดวยสื่อเกาและสื่อใหม 0.286** 0.000 มีความสัมพันธในระดับต่ำ 
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางแสดงใหเห็นวา การแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคการ
ทองเท่ียวที่ระดับนัยสำคัญท่ี 0.01 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัด
เชียงใหมตามวัตถุประสงคในการทองเท่ียว 

ความพึงพอใจในการแสวงหา
ขาวสาร 

พฤติกรรมการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคในการทองเทีย่ว 
คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (R) 

คานัยสำคัญ ความหมาย 

ความพึงพอใจจากสื่อด้ังเดิม 0.263** 0.000 มีความสัมพันธในระดับต่ำ 
ความพึงพอใจจากสื่อใหม 0.273** 0.000 มีความสัมพันธในระดับต่ำ 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารดวยสื ่อดั ้งเดิมและสื ่อใหมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมตามวัตถุประสงคในการทองเท่ียวที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
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3. ผลการวิจัยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำนายพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางประเทศ

 3.1 ทดสอบสมมติฐานที่ 3 การแสวงหาขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันอธิบาย
วัตถุประสงคการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา 

ตารางที่ 3 ปจจัยพยากรณการแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันอธิบายวัตถุประสงคการ
ทองเท่ียวแบบความบันเทิง (Entertainment) ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ตัวแปรพยากรณ R2 R2 
Change 

สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
B Beta 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.079 0.079 0.038 0.281 5.853*** 0.000 

*** p-value < 0.001 
จากตารางแสดงใหเห็นวาตัวแปรที่อธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบความบันเทิง (Entertainment) ได

อธิบายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 คือ ความพึงพอใจในขาวสารโดยรวมที่ไดรับสามารถอธิบายวัตถุประสงคการทองเที่ยว
แบบความบันเทิงในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดรอยละ 7.9 

ตารางที่ 4 ปจจัยพยากรณการแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันอธิบายวัตถุประสงคการ
ทองเท่ียวแบบหาสาระความรู (Education) ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ตัวแปรพยากรณ R2 R2 
Change 

สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
B Beta 

การแสวงหาขาวสารจาก
สื่อด้ังเดิม 

0.052 0.052 0.158 0.226 4.763*** 0.000 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.102 0.050 0.046 0.223 4.698*** 0.000 

*** p-value < 0.001 
จากตารางแสดงใหเห็นวาการแสวงหาขาวสารจากสื ่อดั ้งเดิมและความพึงพอใจโดยรวมรวมกันอธิบาย

วัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบหาสาระความรู (Education) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 โดยสามารถรวมกันอธิบายได
รอยละ 10.2 ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพการอธิบายไดมากกวา คือ การแสวงหาขาวสารจากสื่อด้ังเดิมอธิบายไดรอยละ 5.2 สวน
ความพึงพอใจโดยรวมอธิบายไดรอยละ 5.0 

ตารางที่ 5 ปจจัยพยากรณการแสวงหาขาวสาร ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันพฤติกรรมการทองเที่ยว
ตามความบอยครั้งในการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมตอปของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ตัวแปรพยากรณ R2 R2 
Change 

สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig. 
B Beta 

ความพึงพอใจโดยรวม 0.015 0.015 -0.008 -1.22 -2.462* 0.014 

p-value < 0.05 
จากตารางแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารสามารถรวมกันพฤติกรรมการทองเที่ยว

ตามความบอยครั้งในการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมตอป ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนำเสนอเปนประเด็นสำคัญตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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1. ดานลักษณะทางประชากรของนักทองเที ่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ มีความคลายคลึงกันซึ่งจะเห็นวา
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-29 ป มีสถานภาพโสด และมีอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซึ่งสามารถบงบอกถึงลักษณะของนักทองเท่ียวสวนใหญที่ชอบมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมจะอยู
ระหวางวัยหนุมสาว เปนวัยที่รักสนุก รักการทองเท่ียว อยากจะผจญภัย และตองการประสบการณใหม ๆ แตความแตกตางกัน
ของนักทองเที ่ยวทั ้งสอง คือ รายไดตอเดือน โดยนักทองเที ่ยวชาวไทยมีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท สวน
นักทองเที ่ยวชาวตางประเทศมีรายไดตอเดือน 45,001-50,000 บาท จะเห็นวาเศรษฐกิจของแตละประเทศสงผลตอ
นักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีพ้ืนฐานฐานะคอนขางดีทำใหสามารถ
เดินทางมาทองเท่ียวยังสถานที่ไกลบานไดและตรงตามความตองการของตัวเองสอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2542) ไดกลาวถึงความหมายของปจจัยทางประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของประชากร ไดแก 
ขนาดขององคประกอบของครอบครัว เพศ อายุ ระดับศึกษา ประสบการณชีวิต รายได อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ โดยรวมแลว
จะมีผลตอรูปแบบของอุปสงคและการเดินทางไปทองเที่ยว ซึ่งในกรณีนี้อธิบายไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมไมวาจะเปนชาวไทยหรือชาวตางประเทศตางมีปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได เปนตัวกำหนดตอพฤติกรรมการมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 

2. การแสวงหาขาวสารสงผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา การใชสื่อในการแสวงหา
ขาวสารของนักทองเท่ียวชาวไทยมีการใชสื่อด้ังเดิมและสื่อใหมโดยรวมอยูในเกณ “ปานกลาง” แตการแสวงหาขาวสารดวยสื่อ
ใหมมีคาเฉลี่ยมากกวาสื่อด้ังเดิม โดยมีการใชจากสื่อเฟซบุกแฟนเพจการทองเท่ียวอยูในเกณ “มากที่สุด” สวนนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศใชสื่อใหมในการแสวงหาขาวสารโดยรวมอยูในเกณฑ “มากที่สุด” โดยมีการใชสื่อยูทูป/ยูทูปเบอรอยูในเกณฑ 
“มากที่สุด” จะเห็นไดวาเครือขายสังคมออนไลนชวยในการสนับสนุนการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับการทองเที ่ยวไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ซึ่งเปนชองทางใหม
ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธกันของกลุมคนทำใหผูที่ใชงานสามารถพูดคุย และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องสนใจรวมกันได ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกลาวน้ี อาจสรุปไดวาสื่อใหมที่มาในรูปแบบสื่อออนไลน เปนรูปแบบการสื่อสารขาวสารที่เขาถึงไดผูคนทุกระดับ
ในปจจุบัน และสามารถเปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน เน่ืองจากสื่อออนไลนมี
องคประกอบทั้งภาพ เสียง รวมถึงบรรยากาศเสมือนจริงของสถานที่ทองเที ่ยว ซึ่งสามารถเปนตัวกลางในการสื่อสารการ
ทองเที่ยวไดสะดวกทันสมัย รวดเร็ว และสามารถทำใหผูใชเกิดความรูสึกรวมกอนที่จะเดินทางไปยังสถานท่ี ทองเที่ยว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของขวัญฤทัย สายประดิษฐ (2551) กลาวถึงคุณลักษณะของสื่อใหมวา สื่อใหมเปนสื่อที่ตอบสนองความ
ตองการสารสนเทศไดตามความตองการ เปดรับสารของผูรับสารมากที่สุด เพราะสื่อใหมสามารถสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการบรรจุเน้ือหาของขอมูลขาวสารไดอยางเปนระบบ มีการคนหาขอมูลที่ตองการงาย อันจะสงผลใหเกิดความสำเร็จในงาน
เผยแพร และรวบรวมขอมูลขาวสารไดมากกวา และยังสอดคลองกับแนวคิดของภิเษก ชัยนิรันดร (2553) ไดอธิบายเก่ียวกับ 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง สื่อที่แพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม โดยเกิดจากการแบงปนเนื ้อหา ทั้งน้ี
โซเชียลมีเดียอาจอยูในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ มีการเปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพรกระจายขาวสารแบบทาง
เดียว เมื่อมีสภาพเปนสื่อสังคมจะมีรูปแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผูเขารวมไดหลายๆ คน และยังเปนสื่อที่เปลี่ยนจากผูบริโภค
เน้ือหาเปนผูผลิตเน้ือหา อีกท้ังยังสอดคลองกับชนิตวปยา แสงเย็นพันธุ (2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง “ผลของขอมูลจากสื่อออนไลน
ที่มีตอการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเท่ียวชาวไทย” ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน
แสวงหาขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเพื ่อการวางแผนการเดินทาง โดยใชวิธี  Search Engine ในการแสวงหาขาวสาร
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว และเขาไปอานรีวิวความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณของผูที่เคยไป ซึ่งการเลือกใชวิธีแสวงหา
ขาวสารทางออนไลนน้ีมีความสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีน้ีสอดคลองกับงานวิจัยน้ีที่วา ไมวาจะนักทองเท่ียวชาวไทยหรือชาว
ตางประเทศ เมื่อไดมีการใชสื่อใหมในการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม โดยจะมีรูปแบบตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับความตองการขอมูลท่ีชัดเจน ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว 

3. ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพึง
พอใจในการแสวงหาขาวสารตอสื่อใหมมากกวาสื่อด้ังเดิม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจากสื่อใหมของนักทองเที่ยว จะเห็นวา 
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศมีความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารจากสื่อใหมในรูปแบบสื่อเฟซบุกอยูในเกณฑ 
“พึงพอใจมาก” โดยนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสำคัญกับเรื่องขอมูลขาวสารการทองเที่ยวมีความทันสมัยอยูในเกณฑ “มาก
ที่สุด” และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหความสำคัญเรื่องขอมูลขาวสารการทองเที่ยวรวดเร็ว ทันเหตุการณอยูในเกณฑ 
“มากท่ีสุด” เน่ืองจากสื่อเฟซบุกเปนสื่อออนไลนที่มีฐานขอมูลขนาดใหญ มีการใหความบันเทิงและขาวสารท่ีหลากหลาย ทำให
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ผูใชงานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งการสนทนา การอัพโหลดรูปภาพคลิปวิดีโอตาง ๆ  ลงไป โดยผูใชสามารถสื่อสาร 
แสวงหาขอมูล หรือสนทนากับบุคคลอื่นไดอยางรวดเร็ว และสามารถกระจายเปนวงกวางไดในระยะเวลาอันสั้น ดังน้ันผูใชจึงมี
ความพึงพอใจท่ีจะใชสื่อน้ีในการแสวงหาขาวสารในปจจุบัน และเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความ
พึงพอใจตอการแสวงหาขาวสาร โดย Kotler & Philip (2000) ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสวนบุคคลที่
บุคคลน้ันไดรับสิ่งที่ตองการหรือความผิดหวัง ซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบการรับรูและความคาดหวัง ผลลัพธจากการรับรูและ
ความหวังจากสิ่งที่ตองการถาการรับรูนั้นตอบรับกับสิ่งตองการและเหมาะสมกับความคาดหวังของผูบริโภคก็จะสงผลให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดของกชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึงความหมายของ
ความพึงพอใจ คือ สิ่งที่ควรจะเปนไปตามความตองการ เปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได และเปนความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตก็เมื่อไดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิด
ความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจแตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึกทางลบ
เปนความรูสึกไมพึงพอใจ จากขอความขางตานกรณีนี้อธิบายไดวา นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศเมื่อไดแสวงหา
ขาวสารจากสื่อใหมในรูปแบบของสื่อเฟซบุกเกิดความรูสึกตรงความตองการเก่ียวกับขอมูลการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมทำ
ใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 
 4. พฤติกรรมการทองเที ่ยวของนักทองเที ่ยว ผลการวิจัยพบวา นักทองเที ่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศให
ความสำคัญกับพฤติกรรมการทองเท่ียวที่มีตอสถานที่ทองเท่ียว อยูในเกณฑ “มากท่ีสุด” เน่ืองจากนักทองเท่ียวที่เดินทางมาใน
จังหวัดเชียงใหมจะใหความสำคัญตอสถานที่ทองเที่ยวมาก เพราะจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย และมีความ
สมบูรณทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เกาแก ทำใหนักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวกันมาก โดยงานวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการทองเท่ียวตอสถานที่ทองเที่ยว นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตามสถานท่ี
ทองเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีวัฒนธรรมที่เกาแกและเปนเอกลักษณทำให
นักทองเที ่ยวเกิดความสนใจและมีความตองการที่จะเดินทางไปสัมผัสดวยตัวเอง ซึ่งตรงกับรูปแบบการทองเที ่ยวของ 
Swarbrook (1999) ที่กลาววา รูปแบบการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคของการทองเที่ยว ไวดังน้ี (1) การทองเที่ยวเพื่อเยียม
เยือนเพ่ือนและญาติพ่ีนอง (2) การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) การทองเท่ียวแบบอิงศาสนา (4) การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ (5) การ
ทองเที่ยวแบบสวัสดิการ (6) การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา (7) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (8) การทองเที่ยวแบบชมทิวทศัน  
(9) การทองเที่ยวแบบการแสวงหาความสำราญ (10) การทองเที่ยวเพื่อเขารวมกิจกรรมหรือทำกิจกรรม (11) การทองเที่ยว
แบบมุงความสนใจพิเศษ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจรัสนันท สิทธิเจริญ (2551) ไดทำการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวในภาคเหนือของนักทองเที่ยวชาวไทย” ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เดินทางในภาคเหนือมากที่สุด 
คือ จังหวัดเชียงใหม รองลงมาคือ เชียงราย พิษณุโลก ลำปาง และสุโขทัย ตามลำดับ และสนใจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากกวารูปแบบอ่ืน โดยแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่สนใจ ไดแก วัด พระธาตุและศาสนา ในกรณีน้ีอธิบายไดวาในปจจุบัน
นักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมีพฤติกรรมการทองเที่ยวตอสถานที่ทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมมากกวา
รูปแบบอ่ืน 
 5. ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการทองเที่ยวตามวัตถุประสงคการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม โดยพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวตามวัตถุประสงค ผูวิจัยแบงออกเปน (1) แบบบันเทิง (2) แบบสาระความรู ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจใน
ขาวสารโดยรวมที่ไดรับสามารถอธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบความบันเทิงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และการ
แสวงหาขาวสารจากสื่อด้ังเดิมและความพึงพอใจโดยรวมรวมกันอธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบหาสาระความรูอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.001 จะเห็นวางานวิจัยน้ีทำการทดสอบปจจัยพฤติกรรมการทองเท่ียวตามวัตถุประสงคที่ประกอบไปดวย
การแสวงหาขาวสารจากสื่อ และความพึงพอใจในขาวสาร ที่สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการทองเท่ียว ซึ่งงานวิจัยน้ีผูวิจัย
กำหนดกรอบการวิจัยจาก 2 ทฤษฎี มาเปนแนวทางการกำหนดตัวแปรในการทำนายพฤติกรรมการทองเท่ียว คือ ทฤษฎีการ
แสวงหาขาวสาร (Information Seeking Theory) และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการแสวงหาขาวสาร (Satisfaction) 
รวมกับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียว ( Tourism Behavior ) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของบทบาทการสื่อสารสอดแทรก
อยูกับพฤติกรรมการทองเที่ยว เมื่อพิจารณาตามแนวคิดของ Kotler (2014) และ Gursoy & McCleary (2003) ไดกลาว
กระบวนการตัดสินใจเพื่อไปทองเที่ยวประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรูความตองการรับรูปญหาที่เกิดจากสิ่งกระตุน
ภายในและภายนอก (2) การคนหา/แสวงหาขอมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซื ้อ / ไปทองเที ่ยว  
(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ/ทองเที่ยว จากขั้นตอนทั้ง 5 ขางตนพบวา การสื่อสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได
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ตลอดเวลา โดยเฉพาะการรับรูความตองการของตัวเอง กลาวคือ เปนข้ันตอนเริ่มกอนตัดสินใจทองเท่ียว โดยงานวิจัยน้ีสนใจ
ศึกษาถึงการแสวงหาขาวสารจากสื่อตาง ๆ ประกอบกับความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสารดวยสื่อนั้น ๆ ซึ่งการสื่อสารที่
เกิดข้ึนระหวางการตัดสินใจทองเท่ียวน้ันจะผานสื่อด้ังเดิมและสื่อใหม  

แผนภาพที่ 1 ปจจัยที ่ร วมกันอธิบายพฤติกรรมการทองเที ่ยวตามวัตถุประสงคการทองเที ่ยวในจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 2 ตัวแปรที่นำมาอธิบายพฤติกรรมการทองเที่ยวตาม
วัตถุประสงคการทองเที ่ยวในจังหวัดเชียงใหม คือ การแสวงหาขาวสาร และความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร โดย
ผลการวิจัยชิ้นนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทองเที่ยวแยกตามวัตถุประสงคการทองเที่ยว พบวา ความพึงพอใจในขาวสาร
โดยรวมที่ไดรับสามารถอธิบายวัตถุประสงคการทองเท่ียวแบบความบันเทิง และการแสวงหาขาวสารจากสื่อด้ังเดิมและความ
พึงพอใจโดยรวมรวมกันอธิบายวัตถุประสงคการทองเที่ยวแบบหาสาระความรู ซึ่งจากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรในสมการแลว ยังพบขอสรุปที่วา ความสัมพันธของการแสวงหาขาวสารดวยสื่อตาง ๆ ความพึงพอใจในการ
แสวงหาขาวสารสงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยว กลาวคือ (1) การแสวงหาขาวสารจากสื่อในปจจุบันมีการ
แสวงหาขาวสารจากสื่อใหมอยางกวางขวางทำใหผู ใชงานเขาถึงไดงายและสื่อสารกันไดรวดเร็ว สงผลตอการตัดสินใจไป
ทองเท่ียวในระยะเวลาอันสั้น (2) ความพึงพอใจในการแสวงหาขาวสาร เมื่อผูใชไดเขาถึงการแสวงหาขาวสารไมวาจากสื่อทาง
ใด สื่อน้ันยอมมีผลกระทบตอการตัดสินใจทองเท่ียวของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะสื่อใหมที่มีความหลากหลายในการเขารับชม 
ทันโลก ทันเหตุการณ และประกอบดวยเสียง ภาพประกอบตาง ๆ สงผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดเปน
อยางดี (3) นักทองเที่ยว ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาวตางประเทศตางก็มีบทบาทกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม จากลักษณะสังคมสมัยใหมสงผลใหนักทองเท่ียวตองการความแปลกใหมที่ตัวเองไมเคยพบเจอ อาจเปนอะไร
ที่ใหมหรือด้ังเดิมของธรรมชาติ วัฒนธรรมของสถานท่ีทองเท่ียว หากยอนไปในอดีตการทองเท่ียวอันเงียบสงบและมั่นคง นับวา
เปนกลไกในรักษาสถานที่ทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวจะเลือกที่ไปยังสถานที่ที่สวยงามเพียงอยางเดียว แตเมื่อสื่อออนไลนได
เขามามีบทบาทในโลกปจจุบัน มีการเชื่อมโยงนักทองเที่ยวกับสถานที่ทองเที ่ยว มิติความสัมพันธผานสื ่อสังคมออนไลน 
สามารถสรางประสบการณทองเที่ยว โดยการแสวงหาขาวสารในโลกของสื่อ (Media world) กอนการตัดสินใจทองเที่ยวเพ่ือ
สรางความพึงพอใจผานการใหขอมูลขาวสารในมิติตาง ๆ และเมื่อเกิดความคาดหวังที่กอตัวจากโลกของสื่อมีมากข้ึนและไดรับ
การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจในการทองเที่ยวในโลกจริง (Real world) ก็ทำใหเกิดพฤติกรรมการทองเที่ยวยังสถานที่
ทองเท่ียวน้ัน ๆ และเมื่อไดรับสิ่งที่ตองการจนเกิดความประทับใจ นักทองเท่ียวจะกลับมาเที่ยวสถานท่ีทองเท่ียวน้ีใหมอีกครั้ง 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใชประโยชน
1.1 หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ องคกร และสมาคมการทองเท่ียว ควรเพ่ิมชองทางการเผยแพร

ขาวสารทางสื่อใหม เชน สื่อออนไลน ซึ่งมีการจัดทำกิจกรรมออนไลน ใหนักทองเที่ยวมีโอกาสในการแสวงหาขอมูลขาวสาร 
แบงปนขอมูล และมีปฏิสัมพันธผานทางรูปแบบสื่อใหม  

Beta=0.226 
การแสวงหาขาวสาร 

- สื่อด้ังเดิม

พฤติกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงคแบบบันเทิง
Beta=0.281 

วัตถุประสงคแบบสาระความรูความพึงพอใจโดยรวมในการ 
แสวงหาขาวสาร 

Beta=0.223 

Beta=1.22 
ความบอยครั้งไปเท่ียวตอป

2021



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

1.2 แนวทางสรางความถ่ีในการใชสื่อสังคมออนไลนจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการแสวงหาขาวสารเก่ียวกับ
การทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมเปนภาพน่ิง สะทอนกระแสการสื่อสารดวยภาพ (Visual Content) กำลังขยายตัวฟเจอรตาง ๆ 
ในสื่อสังคมออนไลนตางก็ปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผูใชที่เปลี่ยนไป ประกอบกับผลการศึกษาที่พบวาการแสวงหา
ขาวสารจากสื ่อใหมเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความทันสมัย ทันเหตุการณในการอธิบายหรือพยากรณ
พฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ดังน้ันนอกจากการทองเท่ียวแหงประเทศจะตองจัดมุมถายภาพและกิจกรรมใหเกิด
สีสันกระตุนใหเกิดการแสวงหาขาวสารและเกิดความพึงพอใจ สงผลตอการตัดสินใจไปทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมแลว อาจตอง
เพิ่มเติมกลยุทธที่กระตุ นใหนักทองเที่ยวใชสื่อใหม เชน สื่อออนไลน ใหมากขึ้นใน 2 กลุมที่ใชบอย คือ เฟซบุกและยูทูป 
กลาวคือ (1) การมีแฟนเพจในเฟซบุกอาจจะตองเพิ่มกิจกรรมออนไลน เชน การสรางคอนเทนตแบบสนุก ๆ เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลลัพธทีไ่ดอาจจะกระจายขาวสาร เกิดความพึงพอใจกับผูใช และอาจสงผลใหมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (2) สวนของยูทูป ซึ่งจากงานวิจัยพบวาเปนสื่อใหมที่มาแรงในขนาดนี้ นอกจากจะตองมี  
ชองยูทูป (YoutubeChannel) เพ่ือใชแบงปนเรื่องราว อาจจัดทำเปนคลิปตอเน่ืองท่ีเรียกวา Webisode หรืออาจเรียกวาซีรีส
โฆษณาออนไลนที่รอยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทำใหเกิดการกระตุนในการตระหนักรู
เก่ียวกับขาวสารการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป
 2.1 ดานประเด็นการวิจัย ควรมีการศึกษาเจาะลึกถึงการใชสื่อใหมในปจจุบันเพื่ออธิบายพฤติกรรมการทองเที่ยว 
เชน ผูใชสื่ออาจใชแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณของแตละบุคคลเขามาสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวที่ไมใชเพียงการแสวงหา
ขาวสารหากแตยังเปนการเผยแพรตัวตนของผูบอกอีกทางหน่ึงดวยหรือดานผูสงสาร อาจทำการศึกษาในประเด็นการจัดการ
สื่อสารออนไลนเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพของขาวสาร เครือขายการสื่อสารทางสื่อออนไลนดังกลาว ขอมูลที่
ไดสามารถนำมาสงเสริมการวางแผนการจัดการสื่อสารเพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมตอไป 
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งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การสื่อสารเพ่ือถายทอดภูมิปญญาและการสืบสานการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนบาน

นาปาหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนบานนาปา
หนาดหมู 12 อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การจัดการ
สนทนากลุม รวมถึงการสังเกตุการณแบบไมมีสวนรวม ดวยวิธีการดังกลาวนำมาใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิซึ่งเปนการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม โดยกลุมผูใหขอมูลสำคัญประกอบดวย ชางทอผา กลุมผูสูงวัยและกลุมผูใหญ รวมถึงกลุมคนรุนใหมในชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา (1)ดานผูสงสาร พบวา การสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองใชการบอกเลา
แบบปากตอปากรวมกับการสาธิตและการลงมือทำใหดู และมีการถายทอดภูมิปญญาผานการแสดงพ้ืนบาน (2)ดานเน้ือหาสาร 
พบวา เน้ือหารสารเนนการใหสังเกตุการณกระทำ การทำใหเห็นหรือการลงมือทำดวยตนเอง (3)ดานชองทางการสื่อสาร พบวา 
ชองทางการสื่อสารเนนไปที่การสื่อสารผานตัวบุคคล การสื่อสารแบบปากตอปาก และการสื่อสารผานเสียงตามสายภายใน
ชุมชน การสื่อสารผานไลนแอพพลิเคชั่น และการสื่อสารผานการจัดการประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมตาง  ๆ  (4)ดานผูรับสาร 
พบวา ผูรับสารในชุมชนรับสารจากครูภูมิปญญา ปราชญชุมชน ผูนำชุมชนและการบอกตอจากสมาชิกในชุมชน โดยรวมกัน
อนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด่ังเดิมใหอยูภายในชุมชนและยังโนมนาวลูกหลานรวมกันเรียนรูวิถีชีวิตด่ังเดิมใหผสมกลมกลืน
กับยุคสมัย 

คำสำคัญ: การสื่อสาร, ถายทอดภูมิปญญา, ทอผาพ้ืนเมือง 
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This research is part of the Master of Arts, Communication Arts and Management Innovation Thesis, 

National Institute of Development Administration on “The Communication to Convey Wisdom and 

Preserving Traditional Fabric Weaving of Ban Na Pa Nat Community. Chiang Khan District, Loei Province” 

Abstract 

This research aimed to study the communication to convey wisdom traditional weaving of Ban 

Na Pa Nat Community Village, Moo.12, Chiang Khan District, Loei Province. The study of qualitative research 

methods consisted of in-depth interviews, Focus group discussion, and Non-participatory observation. The 

above method is used to collect primary data, which is field data collection. The key informants consisted 

of weavers, the elderly and adult groups, as well as including new generation in the community. 

The research study has found that (1) The Sender found that communication for the transfer of 

local weaving wisdom by using word of mouth with the demonstration and action and knowledge is 

transferred through folk performances. (2) The content found that the substance content emphasizes on 

observing actions by showing or acting on your own (3) The Communication Channel found that 

communication channels focus on personal communication, word of mouth communication, and 

communication through Public Address System in Community. Communication through line applications 

and Communication through conference for carrying out activities. (4) The Receiver found that recipients 

in the community receive messages from wisdom teachers, community sages, community leaders, and 

word-of-mouth community members by conserving their traditional way of life, culture, and persuading 

children to learn traditional way of life to integrate into the modern era. 

Keyword: Communication, Convey wisdom, Traditional weaving 

บทนำ 
ผาทอ นับเปนเครื่องนุงหมที่เปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย เปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่ประกอบรวมกับ 

อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ในสังคมเกษตรกรรมทุกครัวเรือนจะมีการทอผาเพื่อใชสอยภายในครอบครัว มีการ
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ถายทอดใหกับสมาชิกของครอบครัวที่เปนเพศหญิง สงตอกันมาจากรุนสูรุน (วัฒนะ จูฑะวิภาต, 2555) กระบวนการทอผา
นับวาเปนอีกหน่ึงภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาอยางตอเน่ือง ในอดีตน้ันการแบงแยกความเปนหญิง - ชาย ถูกผูกติดกับบทบาทหนาที่
ที่สังคมไดกำหนดไวตามสถานภาพ เชน งานทำอาหาร งานบาน งานทอผา คือ งานของผูหญิง การเปนหญิงตามวิถี ตามจารีต
ประเพณี จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีสังคมหรือชุมชนวางกรอบไว (อารีวรรณ หัสดิน, 2559) เพราะฉะน้ันชางทอผาในอดีตจึงมี
การถายทอดกระบวนการทอผาจากแมและยาย และเมื่อโตข้ึนตองการเรียนรูเรื่องการทอผาชนิดใดก็จะไปขอเรียนกับครูชาง
ทอผาชนิดน้ันโดยตรง องคความรูในกระบวนการทอผาเริ่มตนจากการคัดสรรวัตถุดิบ การยอมเสนใยดวยสีธรรมชาติ วิธีการ
ผูกและสรางลวดลาย ในการทอผาเพ่ือใหเกดิลวดลายตาง ๆ กระบวนการและข้ันตอนการทอผาลวนเปนองคความรูที่มีคาของ
กลุมชนในการเรียนรูและสรางสรรคความสวยงามของผาแตละผืนใหเกิดข้ึนตามแตละทองถ่ินอันเปนเอกลักษณเฉพาะ (อรณิ
ชา ทศตา และคณะ, 2560) 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิปญญาน้ัน สวนใหญเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนสำคัญที่ทำใหการ
ดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และคานิยมที่เปลี่ยนไป (อารีวรรณ หัสดิน, 2559) 
การจัดการความรู (Knowledge Management) จึงไมไดเปนเรื่องท่ีแปลกใหมหากแตมีมาต้ังแตอดีต โดยเฉพาะในครอบครัว
ไทยที่มีการเรียนรูตามอัธยาศัย พอแมสอนลูก ปูยา ตายาย ถายทอดความรูและภูมิปญญาใหแกลูกหลานในครอบครัว ซึ่งทำ
กันมาหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีการตาง ๆ ในการถายทอดองคความรูซึ่งไมจำเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด 
(รัฐนันท พงศวิริทธ์ิ และ กัญญกาญจน ไซเออรส, 2557)ซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการความรูใหเปนระบบทำใหเกิดศักยภาพภายในชุมชน การจัดการกระบวนการถายทอด
ความรูและภูมิปญญาเปนสวนหนึ่งในการสืบสานภูมิปญญาไทยไมใหสูญหาย และยังเปนการสรา งศักยภาพของชุมชนให
เขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  

“ดินแดนสามวัฒนธรรม สูงล้ำภูเขาแกว เพริศแพรวผาทอมือ เลื่องชื่อเกษตรอินทรีย” คำขวัญประจำตำบลเขาแกว 
อันเปนที่ตั้งของชุมชนบานนาปาหนาด หมู12 ตำบลเขาแกว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งอยูไกลออกไปจากอำเภอเมือง
เชียงคานราว 15 กิโลเมตร เปนหมูบานเดียวในจังหวัดเลยที่ชาวบานมีเชื้อสายไทดำ เปนศูนยกลางผลิตผาทอมือพื้นเมืองที่
สำคัญในจังหวัดเลย ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก เมื่อเสร็จจากภารกิจประจำวัน แมบานก็ผลิตผาทอมือไวใชสอย
ภายในครัวเรือน โดยการนำของผูนำทางความคิดชุมชน ครูภูมิปญญาและปราชญชุมชน ชักชวนกลุมชาวบานท่ีทอผาเปนอยู
แลวผลิตผาทอมือพ้ืนเมืองยอมดวยสีธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พลังความเขมแข็งของกลุมทอผาพ้ืนเมืองชุมชนบาน
นาปาหนาด หมู 12 เริ่มตนจากการกลับมาบานเกิดของปราชญชุมชนหลังจากประสบกับปญหาในการดำรงชีพจากการทำงาน
ในเมืองหลวง การหวนกลับสูชุมชนบานเกิด กลับสูวัฒนธรรมด่ังเดิมของตนเอง การเกษตร การทอผาของชุมชนไทดำ ซึ่งครั้ง
หน่ึงเคยปฏิเสธวาเชยไมทันสมัย ประกอบกับมารดาซ่ึงเปนครูภูมิปญญาทอผาพ้ืนเมืองชุมชนไทดำ ทอผาใชเองมาตลอดจึงเกิด
ความคิดที่จะฟนฟูภูมิปญญาดั่งเดิม ถายทอดและสืบสานสูคนรุนตอไปกอนที่ภูมิปญญาจะเลือนหาย รวมถึงผูนำชุมชนให
ความสำคัญในการขับเคลื่อนและสงเสริมโครงการทอผาพ้ืนเมืองไปสูคนในชุมชน จนสามารถรวมกลุมจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทอผาพ้ืนเมืองชุมชนบานนาปาหนาด หมู 12 ไดสำเร็จ ซึ่งนับเปนการใชสื่อบุคคลภายในชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน การ
ปลูกฝงเยาวชนภายในชุมชนใหเกิดความรู ความเขาใจ เกิดความรักในวัฒนธรรมของตนเอง สรางการสืบสานการทอผ า
พื้นเมืองของคนรุนใหมภายในชุมชน หากแตการเรียนรูการทอผาพื้นเมืองในแตละลวดลายจนเกิดความชำนาญและสามารถ
คิดคนตอยอดภูมิปญญาน้ันตองใชเวลาในการเรียนรูและปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบทางความคิดเก่ียวกับความทันสมัยซึ่งมา
พรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลถึงทัศนคติของคนรุนใหมที่คิดสืบสานภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองลดลง ซึ่งชุมชนบานนา
ปาหนาดเปนเพียงหมูบานเดียวในประเทศไทยท่ีเปนแหลงผลิตผาทอพ้ืนเมืองตนฉบับไทดำจากเมืองซอลลาประเทศเวียดนามท่ี
รูจักในนาม “ซิ่นนางหาญ” การลดลงของผูสืบสานภูมิปญญาการทอผาพื้นเมืองอาจสงผลกระทบตอความสูญหายของภูมิ
ปญญาทองถิ่น การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั่งเดิมและภูมิปญญาการทอผาพื้นเมืองอันเปนเอกลักษณของ
ชุมชนสูเยาวชนคนรุนใหม ผานปราชญชุมชนและผูนำชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะรักษาภูมิปญญาของชุมชนมิใหสูญหาย อีก
ทั้งยังขับเคลื่อนชุมชนสูการพัฒนาอยางม่ันคงและย่ังยืนสืบตอไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองของชุมชนบานนาปาหนาด 
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แนวคดิและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือก (Alternative Development Paradigm) 
กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกนี้เปนกระบวนทัศนที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ ที่ 1980 โดยไดเสนอ

ทางเลือกสำหรับการพัฒนาในหลากหลายมิติ ดานแรก คือ การกาวไปสูการใหความสำคัญของผูคน เนนบุคคลเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตนเอง และยังเนนการเสริมพลัง (Empowerment) ใหผูคนเปนผูพัฒนา
ดวยตนเอง ดานที่สอง คือ การมอง “ชุมชน” เปนบอเกิดของการพัฒนา ใหความสนใจในการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมเปน
รากฐานในการแกไขปญหาชุมชน ดานที่สาม เปนการขยายประเด็นไปสูสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการพัฒนาในยุคอดีตไดทำลายไป
มาก ซึ่งการขยายไปสูสิ่งแวดลอมทำใหไดรับการขนานนามวาเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพราะ
เปนการมองทั้ง คน ชุมชน และบริบทหรือสิ่งแวดลอมไปควบคูกัน ซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาที่ตอบสนอง
ความตองการของปจจุบัน โดยไมกระทบตอความตองการของคนในอนาคต จึงตองใชทรัพยากรอยางระมัดระวัง การใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และเนนการมีสวนรวม (กำจร หลุยยะพงศ, 2560) 

กระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกไมเชื่อวาในการพัฒนาจะมีสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียวดังที่สองกระบวน
ทัศนแรกเชื่อ แตกลับเชื่อวาในแตละสังคมตางก็มีแนวคิดในการพัฒนาที่หลากหลายไมเหมือนกัน โดยกระบวนทัศนนี้จะลด 
ลักษณะ “ที่เปนสากล” (Universalistic) ของแนวคิดการพัฒนาใหนอยลง แตจะเพิ่มสัดสวนของลักษณะ “ที่เปนทองถิ่น” 
(Localistic) ใหมากขึ้นนั่นหมายความวาบางสังคมอาจจะถือเอาความเจริญทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย ในขณะที่บางสังคม
อาจจะกำหนดเอาการมีชีวิตแบบพอเพียงเปนเปาหมายก็ได ดังนั้นเมื่อเปาหมายในการพัฒนามีค วามแตกตางกันจึงทำให
วิธีการที่แตละสังคมจะบรรลุเปาหมายของตนจึงมีความแตกตางกันไปดวย 

ทฤษฎีการส่ือสารแบบมีสวนรวม 
การสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) เปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนกระบวนทัศนการสื่อสารเพ่ือ

การพัฒนากระแสทางเลือก โดยเปนการสื่อสารที่เนนการพูดคุย การสนทนา การปรึกษาหารือ การโตตอบของผูคน หรืออาจ
เรียกวา ไดอาล็อก(Dialogue) หรือการสื่อสารสนทนา เพื่อเปดโอกาสใหผูคน ประชาชน ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ ไดเขามามี
สวนรวมในการดำเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาชุมชนสังคมอยางสมานฉันท โดยการสื่อสารแบบมีสวนรวมมีความสำคัญตอทั้ง
ระดับบุคคล กลุมบุคคล และระดับชุมชน กลาวคือ (กำจร หลุยยะพงศ, 2560) 

ความสำคัญระดับตัวบุคคลน้ัน การสื่อสารแบบมีสวนรวมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานความคิด คือทำใหบุคคล
ไดมีสวนรวมในปญหา ตั้งแตกระบวนการตระหนักรูถึงปญหา การดำเนินการ การตัดสินใจ และการเขามาสีสวนรวมในการ
สื่อสาร รวมถึงการตระหนักรูวาชุมชนมีความรับผิดชอบในการจัดการปญหาดวยตนเอง (Self-management) แตกตางจาก
อดีตที่อาจมองตนเพียงคนที่รอรับความชวยเหลือเทาน้ัน อีกดานหน่ึงคือทางดานความรูสึก เปนการทำใหบุคคลที่ เก่ียวของมี
ความรูสึกรวม มีความผูกพันกับชุมชน มีความรักความหวงแหน เปนอัตลักษณของชุมชน ตลอดจนเกิดความภูมิใจในตนเอง
และเห็นถึงคุณคาของตน ดานสุดทายคือดานทักษะ การสื่อสารแบบมีสวนรวมจะชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ ของสมาชิกในชุมชน 
เชน ทักษะการฟง การพูด การคิดวิเคราะห การวิจารณ การทบทวน การสรุปประเด็น ซึ่งจะชวยสรางใหชุมชนมีศักยภาพใน
การสื่อสารเรื่อวราวของตน ทั้งผานการสื่อสารระดับบุคคล การเลาเรื่อง และการสื่อสารผานเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสื่อ
ตาง ๆ ในชุมชน เชน สื่อวิทยุชุมชน สื่อใหม และยังเปนการสรางความสมดุลใหกับสื่อที่โดยมากมักจะมาจากภายนอกเพียง
อยางเดียว ทำใหเกิดการเปดมุมมองจากชาวบานและสรางสื่อที่เน้ือหาตรงกับความตองการของชุมชน 

ความสำคัญระดับกลุมบุคคล เปนการใชการสื่อสารเชื ่อมโยงกลุ มคนเขาดวยกัน เพื่อเกิดการมีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด ตลอดจนประเด็นปญหาและแนวทางแกไข อีกท้ังสงผลใหเกิดการสรางความสัมพันธที่ดีของคน
ในกลุมชุมชนที่ย่ิงมีการสื่อสารกันก็ย่ิงทำใหเกิดความเขาใจรวมกัน รวมถึงการเกิดความภาคภูมิใจของกลุมสมาชิกที่กลายเปน
ผูผลิตหรือสื่อสารไดดวยตนเองและภูมิในในการมีสวนรวมในประเด็นปญหาของชุมชน และยังสรางความรูสึกการเปนเจาของ
สื่อรวมกัน โดยในอดีตสื่อตาง ๆ มักจะมาจากภายนอกชุมชน เมื่อเกิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการสรางสื่อ ซึ่งนอกจากจะ
ไดตัวสื่อ เชน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน รวมทั้งการรื้อฟนสื่อพ้ืนบาน แลวน้ัน ยังไดสรางความตระหนักถึงความเปนเจาของ
สื่อ เกิดการดูแลรักษา และพัฒนาสื่อไปพรอมกัน อีกทั้งการสื่อสารแบบมีสวนรวมยังกอใหเกิดการทำงานรวมกันในลักษณะ
เครือขาย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ท้ังเครือขายภายในและภายนอกชุมชน 

ความสำคัญตอระดับชุมชน โดยการสื่อสารนำไปสูการจัดการปญหาตาง ๆ  ในชุมชน ในดานแรกเปนการเปดพื้นที่
นำเสนอประเด็นชุมชน เกิดการสรางพ้ืนที่หรือเวทีสาธารณะที่จะสามารถนำเสนอปญหาตาง ๆ ในชุมชน เชน เวทีชาวบาน หอ
กระจายขาว เปนชองทางทำใหคนในชุมชนไดถกเถียงปญหาอยางเสรีและนำเสนอประเด็นปญหาเพื่อการแกไข และกำหนด
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นโยบายในชุมชน ซึ่งบนพื้นฐานวิธีการสื่อสารในชุมชน การใชภาษาเดียวกัน การใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม จะชวย
ตอบสนองความตองการของชุมชนและมุงไปสูการพัฒนา 

แนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่ย่ังยืนน้ัน ตองรื้อฟนวัฒนธรรมชุมชน เชิดชูชุมชนกลุมยอยทั้งในดานเศรษฐกิจและ

จิตวิญญาณ การฟนฟูเอกลักษณ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมการพึงพาอาศัยกันในชุมชน การเชื่อมโยงชุมชนหลายๆ ชุมชนเขา
ดวยกันเปนเครือขายเพื่อพึ่งพากันเองลดการพึ่งพาตลาดภายนอก และรับสิ่งที่เปนประโยชนหรือวัฒนธรรมภายนอกเขาไป
ประยุกตสนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2547) 

ประภากร แกววรรณา (2552) กลาวถึงแนวทางการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา โดยใชฐานคิด
เรื่องการพัฒนาชุมชนทองถ่ินขององคกรภาครัฐและผูที่มีสวนเก่ียวของตอการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเปลี่ยนรูปแบบจากการใช
นโยบายหรือการสั่งการจากสวนกลางไปสูภาคปฏิบัติที่เปนการปูพรมทำนโยบายและวิธีการเดียวกันในพื้นที่ เนื่องจากแตละ
ชุมชนมีบริบทและตนทุนที่แตกตางกัน วิธีการทำงานเปนการจุดประกาย ตั้งโจทย กระตุน ปลุกเรา ใหชุมชนทองถิ่นชวยคิด
ชวยทำและแกปญหาดวยตนเอง ยึดหลักการผสานตนทุนที่กระจายอยูของชุมชน มารวมเขาไวเพ่ือใชประโยชน การทำเชนน้ียัง
ชวยใหชุมชนไดรูจัก เขาใจ และสามารถจัดการตนเองได ทายสุดชุมชนจะเกิดความสุขในแบบวิถีของชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ 
รวมกับวิธีการพัฒนาทองถ่ินอีกวิธีหน่ึง คือ กระบวนการทางปญญาจากฐานลางของสังคม ที่ใชการจัดการการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทองถ่ินของชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตัวเองได กระบวนการเรียนรูจะเริ่มจากการเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดเปนความรูและ
ปญญาที่นำไปสูการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงไดจริง ซึ่งฐานของการเรียนรูที่สำคัญ คือ ภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีของชีวิต
ชุมชนทองถิ่นที่ถือเปนตนทุนทางสังคมที่ชุมชนมี ดังนั้น การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นจึงถือเปนเรื่องสำคัญที่สงผลตอ
การจัดการและการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทำใหชุมชนพ่ึงพาตัวเองไดอยางย่ังยืน  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยการถายทอดภูมิปญญาพื้นบานในการทอผาไหม อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ของ อรณิชา ทศตา 

และคณะ (2560)ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาเทคนิคการถายทอดภูมิปญญาการทอผาไหม การจัดการปจจัยที่เปนผลทำให
กลุมประสบความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาฝมือของกลุมเก่ียวกับเรื่องการดำเนินงานกลุม โดยทำการศึกษาขอมูลเบื้องตน 
(Primary Research) ซึ่งเปนการศึกษาคนควาและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของทั้งแนวคิดทางศักยภาพ แนวคิด
ชุมชนเขมแข็ง งานวิจัยที่เกี่ยวของรวมถึงการศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมในประเด็นของการศึกษาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะแบบเปนทางการ
และแบบไมเปนทางการกับผูนำกลุม ปราชญชาวบาน ตัวแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการและเจาหนาท่ีของรัฐที่มีสวน
สำคัญในการพัฒนาชุมชนเก่ียวกับเทคนิคการถายทอดภูมิปญญาการทอผาไหม กระบวนการผลิตผาไหมเพ่ือพัฒนาเปนสินคา
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งไดศึกษาหาศึกษาแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาไหมใหเปนมรดกของชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา  

1. เทคนิคการถายทอดภูมิปญญาการทอผาไหม อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการถายทอดไดหลายทางโดยใช
เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเลา เพ่ือใหปฏิบัติตามโดยการทาใหดูพรอมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 
วิธีการเรียนรูสวนใหญเกิดจากการลงมือทำ การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้เปนพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและ
พัฒนาความรูการทอผาไหม อยูตลอดเวลา ซึ่งแตละวิธีข้ึนอยูกับองคความรูและกลุมเปาหมายที่จะรับการถายทอด 

2. กระบวนการผลิตผาไหม แบงเปน 6 ข้ันตอน คือ การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การทาเสนใย การมัดหมี่ การยอม
หมี่ และการทอผาไหม สวนการพัฒนาผาไหมใหเปนสินคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 
1) การพัฒนาบุคคลดานการเรียนรูโดยวิธีกระบวนการกลุม 2.) การพัฒนาเครื่องมือที่เปนอุปกรณในการผลิต 3.) การพัฒนา
ผลิตภัณฑและคุณภาพของเสนไหม 4.) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพ 5.) การพัฒนาการตลาดเพ่ือสงเสริม
ภูมิปญญาพ้ืนบานในเชิงธุรกิจ 

3. แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาไหมใหเปนมรดกของชุมชน พบวา 1.) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐเพ่ือสงเสริมกลุมทอผาไหมใหมีความย่ังยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเน่ือง 2.) การจัดหลักสูตรการ
ทอผาใหกับสถาบันการศึกษาเพ่ือใหสถาบันท่ีเกี่ยวของ ชวยสืบสานและสืบทอดเพ่ือบรรจุเปนหน่ึงในหลักสูตรการเรียนการ
สอน 3.) ควรสงเสริมการบันทึกลวดลายผาไหม เพ่ือเปนหลักฐานและถายทอดภูมิปญญาอันล้ำคา 

งานวิจัยแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผาทอไทยวนของศูนยวิสาหกิจชุมชนทอผา บานโนน
กุม  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ของ เพียงดาว สภาทอง และคณะ (2559)โดยมีความสนใจการสืบทอดภูมิปญญา
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อาชีพการทอผาที่มีปจจัยสำคัญคือ การมุงเนนการสืบทอดใหกับคนรุนหลัง เพ่ือสืบทอดอาชีพการทอผาใหคงอยูใหเห็นคุณคา
สิ่งที่มี และยังเปนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองรวมถึงเปนการผลักดันใหเกิดอาชีพที่สุจริต และรักษในทองถ่ินของตนเอง เก็บ
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย  

ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมและอาชีพการทอผาทอไทยวนนั้นยังคงมีใหเห็นอยูในชุมชนบานโนนกุมอำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ผูสูงอายุในชุมชนบานโนนกุมทุกคนจะรูประวัติความเปนมาของชุมชนตนเองแตเด็กสมัยใหมบางคนก็ไมมี
ความรูในทางดานนี้เลยฉะนั้นทางศูนยวิสาหกิจชุมชนทอผาบานโนนกุมจึงไดมีการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ที่สามารถใชเปน
ความรูใหแกคนรุนหลังเอาไวแตอาจจะมีไมครบ คณะผูวิจัยจึงไดหาขอมูลเพ่ิมเติมจากจากเอกสาร ตำรา หนังสือ บทความและ
ฐานขอมูลบนเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อมารวบรวมไวดวยกันในสวนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทางอำเภอไดจัดทำ 
Website ของทางอำเภอไว และมีขอมูลเก่ียวกับความเปนมาของศูนยวิสาหกิจชุมชนทอผาบานโนนกุมแหงน้ีอยูดวย และยัง
มีwebsite และ fan page ของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยวน บานยวน นครจันทึก ของอำเภอสีคิ้วไวใหไดเรียนรู  

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการศึกษากลุมแรก คือบุคคลที่ทำหนาท่ีเปนผูสงสารและผูรบั

สาร ไดแก ครูภูมิปญญา ปราชญชุมชน สมาชิกกลุมทอผาพ้ืนเมือง ผูสืบสานภูมิปญญาการทอผา ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก
เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาการทอผา กลุมที่สอง ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบมี
เปาหมายเชนเดียวกัน เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาและการสืบสานการ
ทอผาพ้ืนเมืองวาเปนอยางไร โดยการสัมภาษณแบบกลุมไดแก กลุมผูใหญและผูสูงอายุ 5 คน และกลุมเด็กและเยาวชนคนรุน
ใหม 3 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสอบถามหรือการสัมภาษณ โดยแบบสัมภาษณมีลักษณะ
เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคำถามท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง หรือ การสัมภาษณแบบชี้นำ (Guided Interview) อันเปนแบบสัมภาษณที่ไมมีการกำหนด
โครงสรางของขอคำถามท่ีมีความชัดเจนตายตัว โดยเปนแตเพียงการกำหนดแนวขอคำถามแบบเปดกวาง หรือเปนการใชแบบ
สัมภาษณปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลทำใหขอคำถามมีความยืดหยุนและเปดกวาง หลังจากไดขอมูลแลวผูวิจัย
ไดดำเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth Interview)และการจัดสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) รวมกับการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยการพรรณนา
ขอมูลตามปรากฏการณรวมดวยเพ่ือแสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอคนพบ 

สรุปผลการวิจัย 
ชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 ประสบความสำเร็จในการใชสื่อบุคคล อันไดแก ครูภูมิปญญา ปราชญชุมชนและผูนำ

ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคนและเสริมสรางความรูใหแกคนในชุมชน และยังสามารถดูแลรักษาวัฒนธรรม
ไทดำซึ่งเปนวัฒนธรรมทองถิ่นรวมถึงการทอผาพื้นเมืองที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผูหญิงชาวไทใหดำรงอยูและสืบตอไปได ซึ่ง
ชุมชนจะสามารถเปนชุมชนที่มีการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดดวยคนในชุมชนที่รวมมือกันรักษาและหวงแหนภูมิปญญาที่ไดสั่งสมไวให
อยางถูกวิธี  

ผลการวิเคราะหการสื่อสารเพื่อการถายถอดภูมิปญญาการทอผาพื้นเมืองของชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 ตำบล
เขาแกว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

บริบทชุมชน 
ชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 ตำบลเขาแกว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนชุมชนชาวไทดำเพียงชุมชนเดียวของ

จังหวัดเลย โดยอพยพมาจากแควนสิบสองจุไทซึ่งอยูในประเทศเวียดนามในปจจุบัน มีลักษณะเปนสังคมเกษตรในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังรักษาวิถีการดำรงชีวิตแบบไทดำไวในชุมชนอยางเหนียว
แนนทั้งรักษาการใชภาษาไทดำ อาหารทองถ่ินแบบไทดำ การแตงกายดวยผาทอมือไทดำซึ่งการทอผาพ้ืนเมืองซ่ึงเปนอาชีพด่ัง
เดิมของชาวไทดำ รวมทั้งประเพณีและพิธีไทดำท่ีสืบทอดกันมายาวนาน เชน พิธีกินดอง พิธีปาดตง พิธีเสนเรือน เปนตน โดย
หญิงไทดำนุงผาชิ่นนางหาญในงานพิธีการของชุมชมทั้งงานประเพณีและพิธีของชาวไทดำ ซึ่งผาซิ่นนางหาญเปนผาทอพ้ืนเมือง

2028



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 7 

ของชาวไทดำบานนาปาหนาดที่มีความสำคัญและเปนเอกลักษณของชุมชน ลวดลายบนพ้ืนผาแสดงถึงวิถีชีวิตที่เปนมาในอดีต
รวมทั้งความเชื่อของชาวไทดำท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบัน  

ศูนยวัฒนธรรมไทดำบานาปาหนาดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บีริหารงานโดยสมาชิกในชุมชน ดวยการ
รวมกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งเปนกรรมการรวมกันทั้งหมู 4 และหมู 12 การจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิเชน ผูวาราชการจังหวัดเลย เทศบาลตำบล พัฒนาชุมชน เมื่อประชากรในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้นการจัดการแบงเขตการปกครองโดยภาครัฐไดเขามาจัดสรรโดยแบงบานนาปาหนาดเปนสองหมูคือหมู 4 และหมู 12 
ซึ่งจากเดิมที่มีเพียงหมู 4 แตเพียงหมูเดียว โดยชางทอผาสูงวัยในชุมชนไดยายกลับมาทอผาท่ีบานที่หมู 12 และไดรวมกลุมกัน
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาพื้นเมืองบานนาปาหนาดหมู 12 ขึ้นอีกกลุมหนึ่งโดยไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจาก
ภาครัฐ 

การรวมใจกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาพื้นเมืองบานนาปาหนาดหมู 12 ดวยวัตถุประสงคในการสรางอาชีพ
ใหกับคนในชุมชน อีกทั้งยังสรางรายไดใหกับคนในชุมชนโดยที่ไมตองออกไปทำงานนอกชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
กลุมและมีการประชุมเพ่ือลงมติในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมทอผา ทั้งน้ีกลุมทอผาพ้ืนเมืองไดรับการสนับสนุนจากศูนยศิลปาชีพ 
(ศูนยภูพาน) ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ซึง่กลุมทอผาพ้ืนเมืองไดสรางศูนย
การเรียนรูชุมชนซึ่งภายในศูนยประกอบดวยลานทอผาจัดแสดงประวัติการทอผาพ้ืนเมืองและชมการทอผาพ้ืนเมืองโดยชางผู
ชำนาญ จุดจำหนายผาทอพ้ืนเมืองและสินคาแปรรูปจากผาพ้ืนเมือง ทั้งยังสรางพิพิธภัณฑผาไทดำเพ่ือเปนแหลงเรียนรูผาทอ
พ้ืนเมืองไทดำโบราณซึ่งเปนสมบัติของชางทอผูสูงอายุในชุมชนและรวบรวมมาจากชาวไทดำประเทศเวียดนามเพ่ือใหทั้งคนใน
ชุมชนและผูสนใจภายนอกไดรูจักวัฒนธรรมทองถ่ิน นอกจากน้ียังเผยแพรองคความรูการทอผาซิ่นนางหาญใหกับคนภายนอก
ชุมชน และไดรับความชวยเหลือดานเครือขายจากอุตสาหกรรมภาค 4 ในการประสานงานกลุมตัดเย็บจากชุมชนใกลเคียง 
ชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 ไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชุมชมเชิงนวัตวิถี สรางที่พักแบบโฮมสเตยตอนรับนักทองเทีย่วที่
เขามาเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมไทดำอันรวมถึงการทอผาพ้ืนเมืองอันเปนเอกลักษณชุมชน ทั้งยังเปนการเผยแพรภูมิ
ปญญาการทอผาพื้นเมืองไทดำดวยความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน อันแสดงถึงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนใน
ชุมชนท่ีรวมกันพัฒนาชุมชนไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ผลการวิเคราะหการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพื้นเมืองของชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 
ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงออกเปนการศึกษาผูสงสาร การศึกษาเน้ือหาสาร การศึกษาชองทางการสื่อสารและ

การศึกษาผูรับสาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ดานผูสงสาร พบวา การสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองใชการบอกเลาแบบปากตอปากรวมกับ
การสาธิตและการลงมือทำใหดู โดยมีครูภูมิปญญาและปราชญชุมชนเปนผูถายทอดภูมิปญญาสูคนในชุมชนโดยใชวิธีการสงสาร
ดวยการปฏิบัติจริง อธิบายการทำดวยการบอกเลา ประกอบกับการจัดแหลงเรียนรูชุมชนเพ่ือใหชุมชนไดเรียนรูไดตลอดเวลา 
และมีการถายทอดภูมิปญญาผานการขับแซซึ่งเปนการแสดงพ้ืนบาน จึงเปนมูลเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดการสื่อสารจากบุคคลหน่ึง
ไปยังบุคคลหน่ึง และสงตอกันไปเรื่อย ๆ กลายเปนเครือขายองคความรูในการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งน้ีผูสงสารไมไดมี
การสื่อสารผานสื่อการสอนในรูปแบบโปรมแกรมคอมพิวเตอรและไมไดสื่อสารผานตำราหรือในรูปแบบสื่อดิจิทัลอื่น ๆ  

ดานเน้ือหาสาร พบวา ประชาชนชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 มีลักษณะเน้ือหาสารที่เนนการทำใหเห็นหรือการลง
มือทำดวยตนเอง สารท่ีสื่อออกไปจึงออกมาในรูปแบบของอวัจนภาษา ทั้ง ทาทาง กริยา อาการ การสาธิตและการปฏิบัติ ใน
รูปแบบที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความเขาใจของผู สงสารและรูปแบบของการนำเสนอสารนั้น ๆ ไมวาจะเปนคำพูด 
ตัวหนังสือ หรือรูปภาพ เครื่องหมาย หรือกิริยาทาทางตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงหรือถายทอดความคิด ความรูสึก ความ
ตองการและวัตถุประสงคของผูรับสาร 

ดานชองทางการสื่อสาร พบวา ชุมชนบานนาปาหนาดหมู 12 มีการใชชองทางการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ แต
เนนไปที่การสื่อสารผานตัวบุคคล การสื่อสารแบบปากตอปาก และการสื่อสารผานเสียงตามสายภายในชุมชนโดยมีผูใหญบาน
เปนผูแจงขาวหรือประกาศตาง ๆ การสื่อสารผานไลนแอพพลิเคชั่น รวมถึงการสื่อสารผานการจัดการประชุมเพื่อดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทอผา ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีชุมชนจัดข้ึน ตามแตละโอกาส 
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ดานผูรับสาร พบวา ผูรับสารในชุมชนรับสารจากครูภูมิปญญา ปราชญชุมชน ผูนำชุมชนและการบอกตอจากสมาชิก
ในชุมชน โดยรวมกันอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด่ังเดิมใหอยูภายในชุมชนและยังโนมนาวลูกหลานรวมกันเรียนรูวิถีชีวิตด่ัง
เดิมใหผสมกลมกลืนกับยุคสมัย รวมกันสรางศูนยเรียนรูชุมชนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินและการทอผาพ้ืนเมืองซึ่ ง
เปนวิชาติดตัวที่สามารถชวยสรางรายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัวได ดานคนรุนใหมมองวา การเรียนรูการทอผาพื้นเมืองใน
ชุมชนทำใหรูจักและเรียนรูถึงวัฒนธรรมชุมชนวามีเอกลักษณอะไร เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง และนำความรูที่
เรียนมารวมกันพัฒนากลุมทอผาพ้ืนเมืองใหดีย่ิงข้ึน  

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพื้นเมืองของชุมชนบานาปาหนาด อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย สามารถอภิปรายผลการวิจัยในหัวขอกระบวนการสื่อสารเพ่ือการถายทอดภูมิปญญาของวิสาหกิจชุมชนกลุมทอผา
พ้ืนเมอืงบานาปาหนาดหมู 12 เปนอยางไรออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1) การสื่อสารเพ่ือการถายทอดระดับบุคคล

การสื่อสารเพ่ือการถายทอดระดับบุคคล แรกเริ่มของจัดต้ังกลุมทอผาเปนการถายทอดองคความรูจากครู
ภูมิปญญาและปราชญชาวบานที่มีองคความรูดานการทอผามาจากครอบครัวอยูแลวสูคนในชุมชนดวยการมีเปาหมายในการ
เพิ่มความสามารถของคนในชุมชนเพื่อสรางรายไดดูแลครอบครัวโดยหันกลับมาทำงานภายในชุมชนพรอมกับชวยกันพัฒนา
ชุมชน ดวยการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูแบบตัวตอตัวระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยการบอกกลาว การสาธิตและการลงมือทำ 
ซึ่งสอดคลองกับกระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือกไมเชื่อวาในการพัฒนาจะมีสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียว แตกลับ
เชื่อวาในแตละสังคมตางก็มีแนวคิดในการพัฒนาท่ีหลากหลายไมเหมือนกัน โดยกระบวนทัศนน้ีจะลด ลักษณะ “ที่เปนสากล” 
(Universalistic) ของแนวคิดการพัฒนาใหนอยลง แตจะเพ่ิมสัดสวนของลักษณะ “ที่เปนทองถ่ิน” (Localistic) ใหมากข้ึนน่ัน
หมายความวาบางสังคมอาจจะถือเอาความเจริญทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย ในขณะท่ีบางสังคมอาจจะกำหนดเอาการมีชีวิต
แบบพอเพียงเปนเปาหมายก็ได และยังสอดคลองกับแนวคิดสื่อบุคคลกับการพัฒนาชุมชนที่กลาววา สื่อบุคคลมีความสำคัญใน
การเปนผูกระตุนความคิดใหกับคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนากระแสทางเลือก สื่อบุคคล เปน
ผูทำหนาที่กระตุนความคิดใหกับคนในชุมชนเพื่อใหชุมชนตระหนักรูถึงการรวมชวยพัฒนาความคิดในชุมชน นอกจากนี้ สื่อ
บุคคล ยังสรางกลไกตาง ๆ เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับประชาชน โดยการกระตุนใหเกิดการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ แบบ
คูขนานระหวางรัฐ องคกรพัฒนาภาคเอกชนกับภาคประชาชน ซึ่งแนวคิดน้ีมีความสำคัญเปนอยางมากสำหรับการพัฒนาของ
ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนแนวใหม อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของ อบเชย แกวสุข (นริศรา วัฒนสิน , 2557) ที่
กลาวถึงความหมายของการถายทอดความรูภูมิปญญาวา เปนการบอกวิชาความรูภูมิปญญาใหแกผูเรียน หรือแกกลุมเปาหมาย
ดวยวิธีการบอกหรือการทำใหเห็นเปนตัวอยาง โดยผูสอนหรือผูถายทอดไมไดร่ำเรียนจากสถาบันใด ๆ แตใชสามัญสำนึกแบบ
สังคมประกิต คือ การสอนและการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและการจดจำสืบทอดกันมาในครอบครัว ซึ่งใชการ
ถายทอดโดย การสาธิต คือ การทำใหดูเปนตัวอยางและอธิบายใหเห็นทุกข้ันตอน ทำใหผูเรียนหรือผูรับการถายทอดเขาใจกอน
แลวจึงคอยใหปฏิบัติตาม การใหลงมือปฏิบัติจริง คือ การใหผูเรียนหรือผูรับการถายทอดไดลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่ไดรับฟง 
อธิบายและสาธิตกอนหนา ผูเรียนตองไดรับการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดเปนความชำนาญ และยังไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ
อรณิชชา ทศตา และคณะ (2560) ที่กลาวถึงเทคนิคการถายทอดภูมิปญญาการทอผาไหม อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มี
วิธีการถายทอดไดหลายทางโดยใชเทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเลา เพ่ือใหปฏิบัติตามโดยการทำใหดูพรอมทั้งการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน วิธีการเรียนรูสวนใหญเกิดจากการลงมือทำ การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรูน้ีเปน
พลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรูการทอผาไหมอยูตลอดเวลา  

2) การสื่อสารเพ่ือการถายทอดระดับชุมชน

การสื่อสารเพื่อการถายทอดระดับชุมชน โดยการนำของผูนำชุมชน ครูภูมิปญญา และปราชญชุมชน ได
ชักชวนสมาชิกชุมชนรวมกลุมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอยางเพื่อใหความชวยเหลือและรวมกันปรึกษาหารือกันระหวาง
สมาชิกกลุม ชุมชนบานนาปาหนาดมีกลุมทอผาพื้นเมืองซึ่งจะดำเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เพื่อสรางความภูมิใจและความ
สามัคคีในชุมชนรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทอผา รวมถึงความรวมมือระหวางคนในชุมชนกับหนวยงานราชการ
ระดับทองถิ่นไปจนถึงหนวยงานระดับจังหวัดในการไดรับความชวยเหลือกลุมทอผาพื้นเมืองทางดานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
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การสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน กลาวคือ การสื่อสารแบบมีสวนรวม (Participatory Communication) 
เปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนกระบวนทัศนการสื่อสารเพื่อการพัฒนากระแสทางเลือก โดยเปนการสื่อสารที่เนนการพูดคุ ย การ
สนทนา การปรึกษาหารือ การโตตอบของผูคน หรืออาจเรียกวา ไดอาล็อก(Dialogue) หรือการสื่อสารสนทนา เพ่ือเปดโอกาส
ใหผู คน ประชาชน ชุมชนที่มีสวนเกี ่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาชุมชนสังคมอยาง
สมานฉันท โดยการสื่อสารแบบมีสวนรวมมีความสำคัญตอทั้งระดับบุคคล กลุมบุคคล และระดับชุมชน โดยความสำคัญระดับ
กลุมบุคคล เปนการใชการสื่อสารเชื่อมโยงกลุมคนเขาดวยกัน เพื่อเกิดการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด 
ตลอดจนประเด็นปญหาและแนวทางแกไข อีกท้ังสงผลใหเกิดการสรางความสัมพันธที่ดีของคนในกลุมชุมชนที่ย่ิงมีการสื่อสาร
กันก็ย่ิงทำใหเกิดความเขาใจรวมกัน รวมถึงการเกิดความภาคภูมิใจของกลุมสมาชิกที่กลายเปนผูผลิตหรือสื่อสารไดดวยตนเอง
และภูมิในในการมีสวนรวมในประเด็นปญหาของชุมชน  และยังสอดคลองกับสื ่อบุคคลกับการพัฒนาชุมชนที่กลาวถึง
ความหมายของสื่อบุคคลในกระบวนทัศนกระแสทางเลือก (Alternative Paradigm) ที่เนนการพัฒนาจากฐานรากหรือการ
พัฒนาจากชุมชนที่ขยายมุมมองของสื่อบุคคลเพ่ิมเติมวา คือ “บุคคลที่ทำหนาท่ีในการสรางความเขาใจรวมกัน” ซึ่งหมายความ
วา สื่อบุคคลไมไดเพียงทำหนาที่ถายทอดขาวสารจากสวนกลางแตเพียงเทานั้น หากแตทำหนาที่เปนตัวกลางประสานความ
เขาใจระหวางรัฐกับชุมชน ซึ่งสื่อบุคคลน้ีอาจตองมีความเขาใจรูจักชุมชนเปนอยางดีและมีแนวโนมที่จะเปนคนของชุมชน การ
สื่อสารไมไดเนนในการโนมนาวใจแตใหความสำคัญตอการสรางความเขาใจร วมกันของชุมชน กระตุนใหชุมชนรวมกันคิด
รวมกันบริหารจัดการปญหาตาง ๆ และกาวไปสูการชวยสรางพลังตอรองกับภาครัฐหรือภายนอกชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการ
จัดสื่อบุคคลตามเกณฑพื้นที่ชุมชน ที่กลาวถึงเกณฑพื้นที่ชุมชนโดยไดจำแนกเปนสื่อบุคคลภายในชุมชน อันประกอบดว ย 
ผูใหญบาน อสม. ปราชญชุมชน พระ หมอพ้ืนบาน และสื่อบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งมักเปนเจาหนาที่จากหนวยงานภายนอก
ชุมชน ทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน นักการตลาด พอคา จากเกณฑดังกลาวซึ่งจำแนกคนในและนอกชุมชนแลวยังชี้ใหเห็น
ถึงความแตกตางกันระหวางสื ่อบุคคลที่อยูในและนอกชุมชน ซึ่งพิจารณาจากความรูสึกของผูร ับสารในชุมชนเปนสำคัญ 
กลาวคือ สื่อบุคคลภายนอกชุมชนจะมีความนาเชื่อถือสูง (Credibility) เพราะมีความรูความสามารถแตอาจจะไมไดรับความ
ไววางใจเพราะเปนคนนอกชุมชน สวนสื่อบุคคลภายในชุมชนจะมีความนาไววางใจ (Trustworthiness) เพราะเปนคนท่ีอยูใน
ชุมชน เห็นกันมายาวนาน ทำใหเกิดความตระหนักวา บุคคลดังกลาวมีเจตนาดีตอชุมชน แตมีความนาเชื่อถือต่ำ เพราะวา อาจ
มีความรูความสามารถคอนขางนอย จากเหตุนี้ จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการพัฒนาสื่อบุคคลภายในชุมชน โดยเฉพาะการ
พัฒนาความรูและการสื่อสารใหมีความชำนาญมากข้ึน 

อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ของ ฉัตรทิพย นาถสุภา  (2547) ที่ได
เสนอแนวคิด 6 ขอ ไดแก 1) เนนการพัฒนาแบบกลุมซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไมคำนึงถึงการ
แขงขันระหวางปจเจกชน 2) ปลุกจิตสำนึกแบบชุมชนในดานความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในทองถิ ่น 3) มี
กระบวนการผลิตซ้ำจิตสำนึกชุมชนโดยผานปญญาชนของทองถ่ิน นักวิชาการในเมือง นักพัฒนาและผูอาวุโสในชุมชน เพ่ือสืบ
ทอดจิตสำนึกของชุมชนตอไป 4) มีกลุมชาวบานในรูปของการจัดองคกร เชน สหกรณ สมาพันธ เพื่อใหมีอำนาจตอรองกับ
องคกรภายนอก 5) มีการประสานวัฒนธรรมระหวางกลุมตาง ๆ เพ่ือสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูซึ่งกันและกัน 
6) มีความสัมพันธและใกลชิดกับธรรมชาติโดยชวยกันอนุรักษปกปองธรรมชาติเพ่ือคงความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน
และยังมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับสามารถ จันทรสูรย (2536: 156 – 159) ทีเ่สนอแนวทางการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 
และใหดำรงอยู โดยกลาวถึงการกระตุนความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการแสดงออกถึงการยอมรับตอภูมิปญญาใน
ทองถิ่นนั้น ไมดูแคลนในความรูภูมิปญญา ยอมรับถึงศักยภาพของคนในทองถิ่น ใหคนในทองถิ่นไดเกิดการยอมรับในภูมิ
ปญญาของตนเองอยางมีอิสระและมีศักดิ์ศรี และยังสนับสนุนใหเกิดเครือขายการดำเนินงานจากหนวยงานและชุมชนตาง ๆ 
ใหการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนำประสบการณจากทองถ่ินอื่นไปประยุกตปรับปรุงใหเขากับ
ภูมิปญญาทองถ่ินของตนและขยายเครือขายความรวมมือในการสืบทอดและดำรงอยูของภูมิปญญาและความเปนทองถ่ินน้ัน ๆ 

3) ปจจัยเก้ือหนุนที่ชวยในการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมือง

ปจจัยเกื้อหนุนที่ชวยในการถายทอดภูมิปญญาการทอผาพื้นเมือง โดยมีทั้งปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายใน ซึ่งสามารถนามาอภิปรายได ดังน้ี 

(1) ปจจัยภายนอกที่ชวยเก้ือหนุนในการถายทอดภูมิปญญาการทอผาเริ่มจากการเลียนแบบ 
การทำตามเม่ือเห็นวาการทอผาสามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนรายไดสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สอดคลองกับลักษณะ
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ของการพัฒนาโดย กาญจนา แกวเทพ (2558) ที่กลาวถึงปจจัยท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากสภาพที่ ไมนาพึงพอใจ
และนำไปสูการวางแผนเพื่อทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามตองการ ทั้งนี้ ปจจัยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประขากรในวัยแรงงาน การศึกษาที่สูงขึ้น การเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ การเมืองในลักษณะ
ประชาธิปไตย การพัฒนาดานสุขภาวะของประชาชน ซึ่งไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและ
อาชีพการทอผาทอไทยวนของศูนยวิสาหกิจชุมชนทอผา บานโนนกุม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ของเพียงดาว  สภาทอง
และคณะ (2559) โดยมีความสนใจการสืบทอดภูมิปญญาอาชีพการทอผาท่ีมีปจจัยสำคัญคือ การมุงเนนการสืบทอดใหกับคน
รุนหลัง เพ่ือสืบทอดอาชีพการทอผาใหคงอยูใหเห็นคุณคาสิ่งที่มี และยังเปนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองรวมถึงเปนการผลักดัน
ใหเกิดอาชีพที่สุจริต และรักษในทองถ่ินของตนเอง 

(2) ปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคติ ความรูความเขาใจตลอดจนพฤติกรรมขอประชาชนชุมชนบาน
นาปาหนาด ซึ่งเปนปจจัยหลักในการยอมรับภูมิปญญาการทอผาพ้ืนเมืองซึ่งยอมดวยสีธรรมชาติเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
สรางรายไดและทำงานภายในชุมชน สอดคลองกับแนวคิดกระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนกระแสทางเลือก โดยไดเสนอ
ทางเลือกสำหรับการพัฒนาในหลากหลายมิติ ดานแรก คือ การกาวไปสูการใหความสำคัญของผูคน เนนบุคคลเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของตนเอง และยังเนนการเสริมพลัง (Empowerment) ใหผูคนเปนผูพัฒนา
ดวยตนเอง ดานที่สอง คือ การมอง “ชุมชน” เปนบอเกิดของการพัฒนา ใหความสนใจในการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมเปน
รากฐานในการแกไขปญหาชุมชน ดานที่สาม เปนการขยายประเด็นไปสูสิ่งแวดลอม เนื่องจากการพัฒนาในยุคอดีตได ถูก
ทำลายไปมาก ซึ่งการขยายไปสูสิ่งแวดลอมทำใหไดรับการขนานนามวาเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) 
เพราะเปนการมองทั้ง คน ชุมชน และบริบทหรือสิ่งแวดลอมไปควบคูกัน ซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน มุงเนนการพัฒนาที่
ตอบสนองความตองการของปจจุบัน โดยไมกระทบตอความตองการของคนในอนาคต จึงตองใชทรัพยากรอยางระมัดระวัง 
การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และเนนการมีสวนรวม 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรฟนฟูการแสดงสื่อพ้ืนบานหรือสื่อประเพณีที่เกี่ยวของกับการทอผา เชน การขับแซท่ีกลาวถึงวิธีการทอผา และ

ทำการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงบันทึกเน้ือรองเปนลายลักษณ เพ่ือใชการแสดงเปนรูปแบบในการถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก
และเยาวชนในชุมชน ใหไดรับความรูพรอมความเพลิดเพลินสนุกสนานและสามารถเขาถึงภูมิปญญาชุมชนไดโดยงาย 

2. ควรสนับสนุนใหชุมชนจดบันทึกองคความรูไวเปนลายลักษณ เชน ตำรา หรือในรูปแบบสื่ออื่น ๆ เชน ดีวีดีหรือสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือความสะดวกในการเก็บและเผยแพรองคความรูอันเปนเอกลักษณของชุมชนทั้งตอคนรุนใหมในชุมชนและผูสนใจ
ภายนอก 

3. การเผยแพรผลงานของกลุมทอผาพ้ืนเมือง อาทิเชน ผาทอพ้ืนเมืองตาง ๆ หรือการแปรรูปผาทอพ้ืนเมืองเปนสินคา
อื่น เชน กระเปา เสื้อผา ชุดผารองจาน รวมถึงบานพักแบบโฮมสเตยของกลุม ผานสื่อดิจิทัลในรูปแบบตาง ๆ ใหมากข้ึนและ
สม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเผยแพรองคความรูชุมชนใหเปนท่ีรูจักในวงกวางทั้งในและตางประเทศ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
เพ่ือการไดขอมูลที่เจาะลึกมากย่ิงข้ึนผูวิจัยควรใชวิธีการวิจัยโดยการฝงตัวในชุมชนประกอบกับการสังเกตุการณแบบ

ไมมีสวนรวมอันจะทำใหทราบถึงปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในภายในชุมชน รวมถึงไดเรียนรูและศึกษาผาทอพ้ืนเมืองไทดำท่ี
แสดงออกผานพิธีกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
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การเปดรับขาวตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการกอการรายของชาวไทยมุสลิม 

สุกัลยา คงประดิษฐ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
sukanlayak@hotmail.com  

บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอการรายของ 

ชาวไทยมุสลิมและผลกระทบจากขาวการกอการรายที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางชาวไทยมุสลิมจํานวน 400 คน โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางตามสูตร
ยามาเน และใชการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมโดยแบงเปนสัดสวนตามขนาดของประชากรในแตละภูมิภาค แลวนําขอมูลมา
วิเคราะหผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรเพ่ือนําเสนอขอมูลเชิงสถิติในรูปแบบรอยละ การศึกษาเรื่องน้ียังใชการ
สัมภาษณเชิงลึกเพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยสุมตัวอยางแบบงายเพ่ือเลือกชาวไทยมุสลิมจาก 8 จังหวัดๆ ละ 8 คน รวมเปน 
64 คนเปนผูใหขอมูลสําคัญ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหผลตามแนวทางของการวิเคราะหเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา ชาวไทย
มุสลิมเปดรับขาวตางประเทศที่เกี่ยวของกับการกอการรายผานสื่อสังคมออนไลนมากกวาสื่อประเภทอื่น โดยเปดรับขาวจาก
เฟสบุกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.8 และเลือกเปดรับขาวท่ีเพ่ือนสมาชิกในเครือขายโพสตหรือแชรไว และปรากฏอยูในหนา
ฟดของตนเอง เพ่ือนสมาชิกในเครือขาย ไดแก เพ่ือนสมัยเรียน เพ่ือนที่ทํางาน นักวิชาการดานอิสลามศึกษา นักการศาสนา 
สื่อมุสลิม บุคคล และหนวยงานสาธารณะที่ตนเองใหความเชื่อถือ ดานผลกระทบจากขาวการกอการรายที่มีตอวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชาวไทยมุสลิม พบวา กลุมตัวอยางไดรับผลกระทบจากการถูกหวาดระแวง ถูกมองเปนตัวตลก ถูกเลือกปฏิบัติ และ
การเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ตลอดจนไดรับผลกระทบทางดานจิตใจมาอยางยาวนานนับต้ังแตเหตุการณกอการราย 
11 กันยายน 2544 ไดรับการนําเสนอเปนขาวโดงดังทั่วโลก แตไมสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบโตใหสังคมภายนอกรับรูได 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร ชาวไทยมุสลิม ขาวตางประเทศ ขาวการกอการราย 
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Abstract 
This study aims to analyze Thai Muslim’s behavior on international news exposure that was related to 

terrorism. It also aims to study on effects from the news on Thai Muslim’s life. Quantitative data is collected by 
a questionnaire. The sample is calculated by Taro Yamane formula. Thus, the sample size is 400 and 
Proportionate Sampling is used for finding appropriate respondents who are represented for Thai Muslims across 
the country. The data is analyzed by a computer software. Meanwhile, qualitative data is also collected by an 
in-depth interview of 64 key informants. Simple Random Sampling is a tool for finding 8 key informants from 8 
provinces and Content Analysis is used for analyzing its data. Thus, the result is presented in both percentage 
and descriptive pattern. The result finds that Thai Muslims have approached to international news related to 
terrorism by social media much more than other platforms. Facebook is a main platform for approaching the 
news at 35.8%. Most of them skim and scan the interesting issues from News Feed Feature on social media that 
their friends posted or shared. Friends are someone they have been following in the social media network 
including classmates, colleagues, Islamic scholars, Muslim celebrities, Muslim media, online influencers, public 
figures and non-profit organizations. The result also finds that the news had been affected on Thai Muslim’s life 
for a long time since 911. They have been facing on a discrimination, against, hate speech and occupation’s 
obstruction. Furthermore, Thai Muslims have been mental suffering without any voice to response. 

Keywords: media exposure, Thai Muslims, international news, terrorism news 

1. บทนํา
ขาวตางประเทศเคยเปนขาวที่ผูบริโภคขาวจะไดรับรูถึงเหตุการณชากวาขาวประเภทอื่น เน่ืองจากขาวตองใช

ระยะเวลาในการเดินทางจากอีกฝงหน่ึงของโลกมาสูสํานักขาวในประเทศไทยผานเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย ต้ังแตเครื่องบิน 
เครื่องโทรสาร และดาวเทียม (สรชัย กมลลิ้มสรกุล และอุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ, 2552) จนเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเกิดข้ึน 
กระบวนการสื่อขาวตางประเทศจึงใชเวลาลดนอยลง จนแทบไมเห็นความแตกตางดานระยะเวลาระหวางขาวตางประเทศกับ
ขาวในประเทศ สอดคลองกับคุณสมบัติของสื่อดิจิทัลที่ทําใหโลกไรพรมแดนและขจัดอุปสรรคดานเวลาและสถานท่ี (Time 
and Space) ใหหมดไปได (กาญจนา แกวเทพ, 2554)  

ไมเพียงแตกระบวนการสื่อขาวเทาน้ันที่เปลี่ยนแปลง แตเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลยังทําใหการเปดรับขาว
ตางประเทศของผูบริโภคขาวเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนที่มีคุณลักษณะเฉพาะและแตกตางจาก
ชองทางการเปดรับขาวทุกชองทางเทาท่ีเคยมีมา เพราะสามารถทําใหผูบริโภคขาวกลายเปนผูสื่อขาวไดทันที ตามแนวคิดเรื่อง 
User Generated Content (สุกัลยา คงประดิษฐ, 2560) ผูบริโภคขาวสามารถแสดงความคิดเห็นตอขาวไดหลากหลาย
ชองทาง ท้ังการโพสตความคิดเห็นลงในชองแสดงความคิดเห็นของขาวน้ันโดยตรงหรือ การแชรขาวในเครือขายสังคมออนไลน
ของตนเอง หรือกระทั่งการผลิตเน้ือหาใหมเพ่ือเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน 

เดิมขาวตางประเทศที่นําเสนอผานสื่อมวลชนกระแสหลักลวนแตเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนหรือเกี่ยวของกับประเทศ
มหาอํานาจของโลก โดยเฉพาะกลุมประเทศตะวันตก ซึ่งเปนเจาของสํานักขาวตางประเทศท่ีสํานักขาวในประเทศไทยรับขาว
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มาแปลและเรียบเรียง (อางถึงแลวใน สรชัยและอุบลรัตน, 2552) ทําใหผูบริโภคขาวในประเทศไทยแทบเขาไมถึงขาวสารจาก
ภาคสวนอื่นของโลก โดยเฉพาะขาวสารจากโลกมุสลิม ขาวท่ีนําเสนอผานสื่อมวลชนสวนใหญลวนเปนขาวที่เกี่ยวของกับการ
กอการรายและเหตุการณความรุนแรงตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงนับต้ังแตเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 11 
กันยายน 2544 ซึ่งทางการสหรัฐฯ อางวาเปนฝมือของกลุมอัลกออิดะห ขาวการกอการรายก็กลายเปนขาวสําคัญในสวนของ
ขาวตางประเทศท่ีสํานักขาวในประเทศไทยเลือกมานําเสนออยางตอเน่ืองจนปจจุบัน จนสรางภาพจําใหกับผูบริโภคขาววา 
ศาสนาอิสลามและมุสลิมมีความเก่ียวของการกอการราย ดังผลการศึกษาของ Chalisa Magpanthong and Drew McDaniel 
(2012) ทีพ่บวา สํานักขาวในประเทศไทยเปนผูสรางความหมายของคําวากอการราย การนําเสนอขาวในลักษณะดังกลาวสงผล
ใหเกิดภาวะความหวาดกลัวอิสลาม (Islamophobia) (พิรงรอง รามสูตร, 2558) เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลนจึงกลายเปนความหวังครั้งใหมใหกับชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีจํานวน 3,259,340 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.94 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ในการเปดรับขาวตางประเทศไดมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่มีความเชื่อมโยงและอยูในความสนใจของตน ซึ่งรวมถึงเหตุการณที่มุสลิมถูกโยงเขากับการกอการราย 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอการรายของชาวไทยมุสลิม 
 2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากขาวการกอการรายที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม 
 
3. สมมติฐานการศึกษา 
 3.1 ชาวไทยมุสลิมเปดรับขาวตางประเทศที่เกี่ยวของกับการกอการรายผานสื่อสังคมออนไลนมากกวาสื่อประเภทอื่น 
 3.2 ขาวการกอการรายมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีจํานวน 3,259,340 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) 
และกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก ชาวไทยมุสลิม จํานวน 400 คนที่ใหขอมูลในแบบสอบถาม และชาวไทยมุสลิมอีก
จํานวน 64 คนที่ใหขอมูลในระหวางการสัมภาษณเชิงลึก 
 4.2 ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 4.3 ขอบเขตดานพื้นที ่
 การศึกษาครั้ง น้ีเลือกศึกษาจากกลุมตัวอยางใน  8 พ้ืน ท่ี  ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม และขอนแกน 
 4.4 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาที่ศึกษาในครั้งน้ี ไดแก พฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศที่เก่ียวของกับการกอการราย และผลกระทบ
จากขาวการกอการรายตอชาวไทยมุสลิม 
  
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 5.1.1 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ พลเมืองไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือเรียกวา ชาวไทยมุสลิม ซึ่งสํานักงาน
สถิติแหงชาติ รายงานวา ณ พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีผูนับถือศาสนาอิสลามทั้งสิ้น 3,259,340 คน  
 5.1.2 กลุมตัวอยาง 
 การศึกษาเรื่องน้ีใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ไดแก การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
เชิงลึก การสุมเลือกกลุมตัวอยางและจํานวนกลุมตัวอยางจึงเปนไปตามเครื่องมือที่ใช ดังน้ี 
 5.1.2.1 กลุมตัวอยางของแบบสอบถาม ใชการสุมตัวอยางแบบสัดสวนตามขนาดของประชากรในแต
ละพ้ืนที่ โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานวา ณ พ.ศ. 2553 ผูนับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยอาศัยอยูใน
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ภาคใตมากที่สุด จํานวน 2,539,799 คน หรือรอยละ 77.92 รองลงมาคือเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 382,385 คน หรือคิด
เปนรอยละ 11.73 ภาคกลาง จํานวน 280,752 คน หรือรอยละ 8.61 ภาคเหนือจํานวน 32,201 คน หรือรอยละ 0.99 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 24,203 คน หรือรอยละ 0.74 ตามลําดับ 
 จากขอมูลขางตนเมื่อนําไปคํานวณตามสูตรทาโร ยามาเน (Yamane) เพ่ือหาจํานวนตัวแทนประชากร 
โดยมีคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาที่รอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสําคัยทางสถิติ 0.05 ทําใหไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 
ตัวอยาง และในการสุมตัวอยางตามขนาดประชากรในแตละภาค จึงทําให ไดจํานวนกลุมตัวอยางในภาคใต จํานวน 312 
ตัวอยาง เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 47 ตัวอยาง ภาคกลางจํานวน 34 ตัวอยาง ภาคเหนือจํานวน 4 ตัวอยาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 ตัวอยาง  
 5.1.2.2 ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 64 คน จาก 8 พ้ืนที่ 
ประกอบดวย 4 จังหวัดในภาคใตที่มีชาวไทยมุสลิมมากท่ีสุดในประเทศไทย ไดแก นราธิวาส 8 คน ปตตานี 8 คน สงขลา 8 
คน และยะลา 8 คน สวนอีก 4 พ้ืนที่ ประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน พระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในภาคกลาง 8 คน เชียงใหม ซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่มีชาวมุสลิมมากท่ีสุดในภาคเหนือ 8 คน และ
ขอนแกน ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีชาวมุสลิมมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 คน  
 5.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องน้ีใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ไดแก การใชแบบสอบถาม และ การสัมภาษณเชิง
ลึก เพ่ือใหไดผลการศึกษาทั้งในระดับภาพรวมและเชิงลึก โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม พฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศที่เกี่ยวของกับการกอการราย และผลกระทบจากขาวการกอการราย สวน
การสัมภาษณเชิงลึกใชรูปแบบคําถามแบบปลายเปดท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมขอมูลภูมิหลังของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอการราย และผลกระทบจากขาวการกอการรายเชนกัน 
 5.3 การวิเคราะหขอมูล 
 5.3.1 ขอมูลจากแบบสอบถามใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยใชคา
รอยละในการอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการกอการรายของชาว
ไทยมุสลิม รวมทั้งขอมูลดานผลกระทบจากขาวการกอการรายที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม 
 5.3.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 
6. ผลการศึกษา 

6.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
6.1.1 ลักษณะทางกายภาพและสถานะการสมรส 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนหญิงรอยละ 65.50 และชายรอยละ 34.00 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป 

คิดเปนรอยละ 43.80 อายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 27.80 และอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 16.00 ดานสถานะภาพทาง
ครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนโสด คิดเปนรอยละ 74.0 และสมรสแลว คิดเปนรอยละ 21.8  

6.1.2 สถานภาพทางศาสนา 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามตามสํานักคิดซุนนี คิดเปนรอยละ 86.80 

รองลงมานับถือตามสํานักคิดซูฟย คิดเปนรอยละ 6.8 และสํานักคิดชีอะห คิดเปนรอยละ 4.5 
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา กลุมตัวอยางจํานวนมากไมทราบวาตนเองนับถือสํานัก

คิดใด เน่ืองจากทราบเพียงวาตนเองนับถือศาสนาอิสลามเทาน้ัน เมื่อวิเคราะหถึงความเชื่อและการปฏิบัติตนตามหลักการทาง
ศาสนาจึงทําใหสามารถสรุปไดวา สวนใหญนับถือตามสํานักคิดซุนนี 

6.1.3 สถานภาพทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

56.0 รองลงมาคือ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 24.0 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน รอยละ 8.3 สําเร็จการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 6.3 และสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
5.0 ตามลําดับ 
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ดานการประกอบอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษาอยู คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมาคือประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 11.5 ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 9.3 ลูกจางหรือพนักงานบริษัท รอยละ 8.8 ขาราชการและ
พนักงานของรัฐ รอยละ 7.8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 2.3 และเกษตรกร รอยละ 1.0 ตามลําดับ 

6.1.4 ความสามารถดานภาษาตางประเทศและประสบการณในตางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสามารถสื่อสารดวยภาษามลายูได คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือ

ภาษาอังกฤษ รอยละ 28.2 ภาษายาวี รอยละ 25.9 และภาษาอาหรับ รอยละ 10.7  ดานประสบการณในการเดินทางไป
ตางประเทศในภาพรวม พบวา ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน เปนกลุมประเทศที่กลุมตัวอยาง
เคยเดินทางไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง รอยละ 16.0 ภูมิภาคแอฟริกา 
รอยละ 4.0 อเมริกาเหนือและยุโรป รอยละ 2.0 เทากัน นอกจากน้ันยังพบดวยวา กลุมตัวอยางสวนใหญยังไมเคยเดินทางไป
รวมกิจกรรมกับชาวมุสลิมในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 87.8 และมีเพียงรอยละ 11.5 เทา น้ันท่ีเคยเดินทางไปรวมกิจกรรม
กับชาวมุสลิมในตางประเทศ 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา ผูที่อาศัยอยูใน 3 จังหวัดชายแดนใต ไดแก ปตตานี 
นราธิวาส และยะลาใชภาษามลายู รวมถึงภาษายาวี ซึ่งมีความใกลเคียงกันเปนภาษาหลักมาต้ังแตครั้งบรรพบุรุ ษ เน่ืองจาก
เปนกลุมภาษาที่ใชในการสื่อสารของคนในคาบสมุทรมลายู กลุมตัวอยาง ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ดังกลาวจึงสามารถ
สื่อสารดวยภาษาดังกลาว รวมทั้งมีประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน อันแตกตางประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยใน
ภูมิภาคอ่ืนอยางชัดเจน  

6.2 พฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศที่เก่ียวของกับการกอการรายของชาวไทยมุสลิม 
6.2.1 สํานักขาวตางประเทศที่รูจัก 

ผลการศึกษาพบวา สํานักขาวตางประเทศที่กลุมตัวอยางสวนใหญรูจัก ไดแก สํานักขาวบีบีซี คิดเปนรอยละ 
34.0 รองลงมาคือสํานักขาวซีเอ็นเอ็น รอยละ 24.5 สํานักขาวอัลจาซีเราะห รอยละ 16.5 สํานักขาวรอยเตอร รอยละ 11.0 
สํานักขาวเอพี รอยละ 5.6 และสํานักขาวเอเอฟพี รอยละ 5.0 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตรูจักสํานักขาวตางประเทศหลายแหง และสวนใหญเปนสํานักขาวในกลุมประเทศมุสลิม โดยเฉพาะสํานักขาว
ของมาเลเซีย ไดแก สํานักขาวอุตุซัน มาเลเซีย (Utusan Malaysia) สํานักขาวเบอรนามา (Bernama) และสื่อโทรทัศนของ
มาเลเซียที่สงสัญญาณขามลนพรมแดนเขามาในพ้ืนท่ี  

กลุมตัวอยางทั้งในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีอื่นท่ัวประเทศยังรูจักสํานักขาวในประเทศผูนําโลก
มุสลิมเปนอยางดี ไดแก สํานักขาวอัล อาราบีญา และสํานักขาวอัล จาซีเราะห และตางเสนอใหสํานักขาวของไทยนําขาวจาก
สํานักขาวจากประเทศมุสลิมดังกลาวมานําเสนอควบคูไปกับขาวที่ นํามาจากสํานักขาวตะวันตก เพ่ือสรางความสมดุลดาน
เน้ือหาของขาว ตลอดจนลดปญหาท่ีทําใหเกิดอคติตอชาวไทยมุสลิม 

6.2.2 ความถ่ีในการเปดรับขาวตางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับขาวตางประเทศเฉลี่ย 1 -3 วันตอสัปดาห 

คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาคือ เปดรับทุกวัน รอยละ 17.5 เปดรับเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง รอยละ 14.0 และเปดรับ 4-6 วัน
ตอสัปดาห รอยละ 11.0 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดติดตามขาวตางประเทศ 
รวมถึงขาวการกอการรายที่เกิดข้ึนในตางประเทศอยางตอเน่ือง สวนใหญรับรูขาวแบบไมไดต้ังใจ เชน กลุมตัวอยางเพศชายที่
มักติดตามขาวกีฬาเปนประจําและไดรับรูขาวตางประเทศรวมดวย เน่ืองจากขาวตางประเทศไดรับการนําเสนอในรายการขาว
โทรทัศนประจําวันกอนขาวกีฬา ขณะที่กลุมผูติดตามขาวสารในสื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุก จะไดรับรูขาวตางประเทศจาก
โพสตเก่ียวกับขาวที่มีการแชรมายังที่หนาฟด (feed) ของตนเอง  

ในบางกรณีที่ขาวตางประเทศมีความเชื่อมโยงกับกลุมตัวอยาง เชน ชะตากรรมของเด็กและสตรีที่เผชิญกับภาวะ
ความรุนแรงในซีเรีย กลุมตัวอยางก็จะใหความสนใจเปนพิเศษและมีการติดตามขาวสารอยางตอเน่ือง ในกรณีน้ีกลุมตัวอยางที่
เปนหญิงตางสรุปวา ไมไดใหความสําคัญกับกลุมกอการรายที่กอเหตุในซีเรีย แตใหความสําคัญกับกลุมเด็ก สตรี และคนชราท่ี
ตกเปนเหย่ือของความรุนแรง เน่ืองจากเปนมุสลิมเหมือนกัน และศาสนาอิสลามสอนใหมุสลิมทุกคนเปนพ่ีนองกัน เมื่อเห็น
มุสลิมเดือดรอน จึงควรใหความชวยเหลือเทาที่จะเปนไปได 
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6.2.3 ชองทางการเปดรับขาวตางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา ชองทางการเปดรับขาวตางประเทศท่ีกลุมตัวอยางมีการเปดรับมากที่สุดคือ เฟสบุก คิดเปน

รอยละ 35.8 รองลงมาคือสถานีโทรทัศนดาวเทียม รอยละ 18.2 สถานีโทรทัศนมุสลิม รอยละ 12.1 สถานีโทรทัศนดิจิทัล
ภาคพ้ืนดินระดับชาติ รอยละ 6.9 ทวิตเตอร รอยละ 6.2 สถานีวิทยุทองถ่ิน/ชุมชน รอยละ 5.1 หนังสือพิมพ ระดับประเทศ 
รอยละ 5.0 หนังสือพิมพทองถ่ิน รอยละ 4.0 และหนังสือพิมพมุสลิม รอยละ 2.0 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา สื่อสังคมออนไลนกลายเปนสื่อหลักการเปดรับขาวสาร
ของกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหมและวัยทํางาน โดยมักเปดรับขาวสารต้ังแตชวงเวลาหลังต่ืนนอน กอนเขานอน 
ในเวลาวาง และชวงเวลาอ่ืนๆ ตามท่ีตองการ เน่ืองจากเปนสื่อที่อยูในโทรศัพทเคลื่อนท่ีที่กลุมตัวอยางพกติดตัวตลอดเวลา 
และสื่อสังคมออนไลนที่ใชในการเปดรับขาวสารสวนใหญเปนเฟสบุก รวมดวยสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ ไดแก ทวิตเ ตอร ยูทูป 
และอินสตาแกรม ข้ึนอยูประเภทของขาวสารท่ีตองการ กลุมตัวอยางจะเปดหนาฟดของตัวเอง ซึ่งปรากฏเน้ือหาที่เพ่ือนสมาชิก
ในเครือขายโพสตหรือแชรไว เมื่อพบเน้ือหาที่ตนเองสนใจจึงแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง เชน การเขาไปอานหรือชมคลิป การกด
ถูกใจ การแชรตอไปยังเพ่ือนสมาชิกในเครือขายเดียวกันหรือสงขามไปยังเพ่ือนในสื่อสังคมออนไลนประเภทอื่น การแสดงความ
คิดเห็น เปนตน ขณะที่การเปดรับขาวผานโทรทัศนยังคงมีอยูบาง โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุและกลุมอื่นๆ ที่รับชมแบบ
ประปราย แตการเปดรับผานหนังสือพิมพและวิทยุน้ันแทบไมปรากฏแลว 

ผลการศึกษาพบดวยวา นักวิชาการดานอิสลามศึกษา นักการศาสนา สื่อมวลชนอิสระ เชน นายสุทธิชัย หยุน 
เพจอีจัน เพจของเครือขายมุสลิมตางๆ เชน เพจที่เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนใต เพจศาสนาอิสลาม เพจที่ชวยเหลือชาว
มุสลิมในซีเรีย เปนตน รวมทั้งเพจของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปยังพ้ืนท่ีที่เปนประเด็นขาวเพ่ือนําเสนอภาพความเปนจริงของ
พ้ืนที่น้ันไดรับความนิยมในการติดตามและเปดรับขาวสารจากกลุมตัวอยางมากกวาสื่อมวลชนด้ังเดิม เชน สํานักขาวหรือ
สถานีโทรทัศน เน่ืองจากมักใหขอมูลเชิงลึกและแตกตางออกไปจากสื่อมวลชนด้ังเดิม ตลอดจนนําเสนอขอมูลขาวท่ีสอดคลอง
กับความเชื่อ ทัศคติ ความรู และภูมิหลังของกลุมตัวอยางมากกวา 

6.2.4 ประเภทของขาวตางประเทศที่เปดรับ 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการเลือกเปดรับขาวตางประเทศอยางหลากหลายประเภท โดยเลือกเปดรับ

ขาวการเมืองในตางประเทศ รอยละ 12.1 ขาวที่เก่ียวของกับโลกมุสลิม รอยละ 11.4 ขาวกีฬา รอยละ 10.0 ขาวเกี่ยวกับภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รอยละ 9.6 เปดรับขาวการกอการรายและขาวสังคมในสัดสวนที่เทากันคือ รอยละ 9.3 ขาวบันเทิง รอยละ 
8.0 ขาวเศรษฐกิจ รอยละ 7.9 ขาวเทคโนโลยี รอยละ 5.5 ขาวสิ่งแวดลอม รอยละ 4.9 ขาวอาชญากรรม รอยละ 4.7                 
ขาวเยาวชน รอยละ 3.8 และขาวประเภทอื่นๆ รอยละ 0.5  

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปดรับขาวตางประเทศ
ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกในสื่อสังคมออนไลนหรือตามท่ีสํานักขาวที่ไดกดติดตามไวมีการโพสตหรือแชรขาวไวมากกวาการเจาะจงเขา
ไปเปดรับขาวจากแหลงขาวหรือสํานักขาวโดยตรง โดยพิจารณาจากการพาดหัวขาวและภาพประกอบ หากตรงกับความสนใจ
ของตนเอง จึงจะกดเขาไปอานหรือชมคลิปขาวตอ  

ขาวสวนใหญที่ไดรับความสนใจในการเลือกติดตาม ไดแก ขาวที่อยูในกระแสสังคม เชน ขาวสังคมและ
อาชญากรรม ขาวที่เก่ียวของกับโลกมุสลิมโดยตรง เชน ความเดือดรอนของคนมุสลิมในประเทศตางๆ ขาวที่มีการเลือกเปดรับ
จากกลุมตัวอยางยังมีความสัมพันธกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางดวย กลาวคือ กลุมตัวอยางเพศชายสนใจ
ขาวกีฬา ขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงสนใจขาวบันเทิง และกลุมตัวอยางวัยทํางานและผูสูงอายุมีการเปดรับขาวการเมืองรวมดวย  

สวนขาวการกอการรายน้ัน กลุมตัวอยางไมไดใหความสนใจ เน่ืองจากเห็นวาการนําเสนอขาวของสํานักขาวทั้ง
ไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะสํานักขาวตะวันตกน้ันอยูบนพ้ืนฐานของอคติตอโลกมุสลิม รวมทั้งไมมีความรูความเข าใจตอ
โลกมุสลิมอยางแทจริง โดยมักเชื่อมโยงการกอการรายเขากับศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ท้ังที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา 
การกอเหตุรุนแรงตามที่ขาวรายงานน้ันเปนลักษะการกระทําเฉพาะของบุคคลหรือกลุมบุคคล ไมสามารถเหมารวมวาเปนการ
กระทําของชาวมุสลิมทั้งหมดได และย่ิงกวาน้ัน การทํารายผูบริสุทธ์ิยังขัดกับคําสอนของศาสนาอิสลามดวย 

6.3 ผลกระทบจากขาวการกอการรายที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม 
6.3.1 พฤติกรรมหลังการเปดรับขาวการกอการรายในตางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา หลังรับรูขาวการกอการรายแลว กลุมตัวอยางสวนใหญนําขาวไปพูดคุยกับเพ่ือนหรือ

ครอบครัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.0 คนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากขาวดังกลาว รอยละ 26.3 เก็บเอาเน้ือหาของขาวมาคิด
ทบทวนเพียงลําพัง รอยละ 7.6 แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน รอยละ 6.8 นําขาวไปพูดคุยกับอิหมามหรือเพ่ื อนที่

2039



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 7 

มัสยิด รอยละ 5.1 และมีเพียงรอยละ 0.7 เทาน้ันท่ีแสดงความคิดเห็นกลับไปยังสํานักขาวท่ีรายงานขาวน้ัน ผลการศึกษายัง
พบวากลุมตัวอยางนอยละ 8.9 ไมไดเก็บเอาขาวดังกลาวมาคิดในภายหลัง 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกมีความสอดคลองกับผลการศึกษาขางตน โดยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ไมคอยนําขาวการกอการรายกลับไปคิดหรือสนทนาตอมากนัก ยกเวนเปนประเด็นท่ีใหความสนใจเปนพิเศษหรือมีผลกระทบ
ตอตนเองและคนใกลชิด ซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่นิยมแลกเปลี่ยนสนทนา
เรื่องราวตางๆ ในวงนํ้าชา จนอาจทําใหสรุปไดวาขาวการกอการรายในตางประเทศไมไดมีผลตอความนึกคิดของชาวไทยมุสลิม
เทากับขาวสารอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม  

6.3.2 ประโยชนจากการเปดรับขาวการกอการรายในตางประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการเปดรับขาวการกอการรายในตางประเทศทําใหพวกเขารูเทา

ทันเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมโลกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.2 ทําใหทราบความเคลื่อนไหวของสังคมมุสลิม รอยละ 30.2 
ทําใหทราบทาทีของประชาคมโลกที่มีตอชาวมุสลิม รอยละ 22.2 และทําใหมีประเด็นพูดคุยกับเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว 
รอยละ 1.7 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา บางครั้งการเปดรับขาวการกอการรายในตางประเทศได
ทําใหกลุมตัวอยางสามารถรับรูถึงชะตากรรมของชาวมุสลิมในตางประเทศ และนําไปสูการสงความชวยเหลือใหกับผูไดรับ
ความเดือดรอนในประเทศน้ัน เชน สถานการณความรุนแรงในอิรัก ซีเรีย และปาเลสไตน นอกจากน้ัน การเปดรับขาวการกอ
การรายในตางประเทศยังเปนการตอกยํ้าความเชื่อของกลุมตัวอยางดวยวา ประเทศตะวันตก ไดแก สหรัฐอเมริกาและ
พันธมิตรอยูเบื้องหลังเหตุการณกอการราย รวมทั้งอยูเบื้องหลังการนําเสนอขาวที่เอนเอียงของสื่อมวลชน โดยเชื่อวาชาวยิว ซึ่ง
เปนปฏิปกษตอชาวมุสลิมใหการหนุนหลังรัฐบาลสหรัฐฯ ในการดําเนินนโยบายที่เปนผลเสียตอชาวมุสลิมทั่วโลก 

ความเชื่อที่ไดรับการตอกยํ้าผานการนําเสนอขาวการกอการรายในรูปแบบซ้ําๆ เดิมๆ อยางตอเน่ืองของ
สื่อมวลชนตก และถายทอดมายังขาวตางประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับการกอการรายที่สื่อมวลชนไทยนําเสนออยาง
ตอเน่ืองมาเปนระยะเวลาเกือบ 20 ป นับต้ังแตเกิดเหตุการณวินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2544 ทําใหกลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกปฏิเสธการเปดรับขาวจากสื่อมวลชนกระแสหลัก ทั้งหนังสือพิมพและสถานีโทรทัศนระดับชาติ โดยให
เหตุผลวา ขาวไมมีความเปนกลาง เขาขางแตประเทศตะวันตก เน้ือหาของขาวลวนแตนําเสนอภาพของโลกมุสลิมและชาว
มุสลิมในเชิงลบ จนทําใหโลกมุสลิมและชาวมุสลิมกลายเปนผูรายในสายตาชาวโลก สะทอนถึงวิกฤ ติศรัทธาตอสถาบัน
สื่อมวลชนในกลุมชาวไทยมุสลิม 

6.3.3 ผลกระทบเชิงลบจากการนําเสนอขาวการกอการรายในตางประเทศตอชาวไทยมุสลิม 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาขาวการกอการรายที่เกิดข้ึนในตางประเทศมีผลกระทบเชิงลบ

ตอการดําเนินชีวิตของพวกเขาในดานการถูกมองดวยความหวาดระแวงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 21.0 รองลงมาคือการสงผล
กระทบตอการเดินทางไปตางประเทศ คิดเปนรอยละ 16.0 ทําใหถูกเลือกปฏิบัติ รอยละ 13.9 ทําใหถูกดูหมิ่น รอยละ 11.4 
เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ รอยละ 8.1 และทําใหถูกรังเกียจ รอยละ 6.8 นอกจากน้ันยังพบวากลุมตัวอยางที่เหลืออีก
รอยละ 19.5 ไมคิดวาขาวการกอการรายที่เกิดข้ึนในตางประเทศสงผลตอการดําเนินชีวิตของพวกเขา 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกอธิบายเพ่ิมเติมวา การนําเสนอขาวตางประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การกอการรายและสถานการณความรุนแรงในกลุมประเทศมุสลิมของสื่อมวลชนไทยอยางตอเน่ืองนับต้ังแตเหตุการณ
วินาศกรรมในสหรัฐฯ สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางในหลายมิติ ดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางในภาคใตไมคอยไดรับผลกระทบตอการดําเนินชีวิตมากนัก เน่ืองจากผูนับถือศาสนาอิสลาม
เปนพลเมืองสวนใหญในพ้ืนที่ แตเมื่อไดออกนอกพ้ืนท่ี เชน เดินทางเขากรุงเทพมหานคร หรือไดพบปะกับคนในภูมิภาคอื่นๆ 
กลุมตัวอยางตางไดรับประสบการณที่ไมนาประทับใจจากบุคคลเหลาน้ัน ท้ังการถูกหวาดระแวงจากสังคมรอบตัว การถูกเลือก
ปฏิบัติ เชน กลุมตัวอยางผูหญิงที่ตองการโดยสารดวยเครื่องบินตองถูกตรวจคนอยากหนัก บางรายถูกเจาหนาท่ีขอใหถอดผา
คลุมศีรษะออกเพ่ือตรวจคน ซึ่งทําใหกลุมตัวอยางรูสึกอึดอัดใจอยางมาก เน่ืองจากขัดกับความเชื่อทางศาสนา นอกจากน้ัน
กลุมตัวอยางจํานวนมากยังรูสึกวาถูกดูหมิ่นดวยถอยคําตลกขบขันของผูคนตางศาสนาท่ีพบเจอ เชน การสอบถามดวยถอยคํา
ติดตลกวาพกระเบิดมาดวยหรือไม หลังจากท่ีทราบวากลุมตัวอยางเดินทางมาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต  

2) กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ตางไดรับผลกระทบจาก
การนําเสนอขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอราย โดยเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนผูหญิง เน่ืองจากมีการสวมฮิญาบหรือ                 
ผาคลุมศีรษะเปนสัญลักษณ จนทําใหเปนที่สังเกตจากคนท่ัวไปไดงาย ลักษณะการถูกหวาดระแวงปรากฏข้ึนหลายตอหลาย
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ครั้ง เชน การถูกผูปกครองของเด็กเล็กสั่งหามไมใหเด็กๆ เขาใกล ท้ังที่อยูในสถานท่ีสาธารณะที่มีผูคนพลุกพลาน การถูกตัดสิน
วาเปนคนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ทั้งที่เปนคนในทองถ่ินท่ีมีความคุนเคยกับทองถ่ินน้ันเปนอยางดี  

ผลกระทบท่ีกลุมตัวอยางเห็นวาเปนปญหาใหญ คือ ผลกระทบตอหนาท่ีการงานและการประกอบอาชีพ กลุม
ตัวอยางระบุวาถูกตัดโอกาสในการไดงานทํา เน่ืองจากปฏิเสธคํารองขอของนายจางที่สัมภาษณงานที่ตองการใหถอดผาคลุม
ศีรษะในชวงเวลาของการทํางาน หรือบางรายถูกปฏิเสธการเรียกตัวเขาสัมภาษณต้ังแตแรก เมื่อนายจางเห็นภาพถายท่ีสวมผา
คลุมศีรษะของผูสมัคร ขณะที่กลุมตัวอยางที่ทํางานในภาคราชการยอมรับวา ความหวาดกลัวอิสลามสงผลกระทบตอ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน รวมทั้งการถูกเลือกปฏิบัติในที่ทํางานดวย 

7. การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่องการเปดรับขาวตางประเทศที่เกี่ยวของกั บการกอการรายของชาวไทยมุสลิมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไวทั้งสองประการ รวมท้ังยังสามารถนําไปสูการอภิปรายผลการวิจัยเพ่ิมเติม ดังน้ี  
7.1 ชาวไทยมุสลิมเปดรับขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการกอการรายผานสื่อสังคมออนไลนมากกวาสื่อประเภทอื่น 

โดยผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวจากเฟสบุกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.8 นอกจากน้ันยัง
เปดรับขาวจากทวิตเตอรดวย คิดเปนรอยละ 6.2 และผลการศึกษาท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวากลุมตัวอยางเปดรับขาว
ทางสื่อสังคมออนไลนเปนหลัก ต้ังแตต่ืนนอนจนถึงกอนเขานอน และเปดรับขาวจากหลายแอปพลิเคชั่น โดยมีเฟสบุกเปนหลัก 
ขณะที่สื่ออื่นที่เคยเปนสื่อกระแสหลัก ทั้งโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ กลายเปนสื่อที่มีผูบริโภคขาวลดลงอยางตอเน่ือง 
สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง Disruptive Innovation (Clayton Christensen, 2014) ซึ่งอธิบายวานวัตกรรมใหมดังเชนสมารท
โฟนและสื่อสังคมออนไลนสามารถทําลายลางสื่อเกาลงได โดยอาศัยนวัตกรรมและการสรางความแตกตาง  

7.2 ขาวการกอการรายมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิม ต้ังแตการถูกหวาดระแวง การถูกมอง
เปนตัวตลก การถูกเลือกปฏิบัติ และการเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง ซึ่งสวมผา
คลุมศีรษะอันเปนสัญลักษณของชาวมุสลิม มักไดรับผลกระทบอยางเลี่ยงไมได อีกปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอระดับของผลกระทบ
ตอกลุมตัวอยางคือ ความเขาใจตอหลักคําสอนของศาสนาอิสลามและวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิม รวมทั้งความคุนเคยตอชาว
มุสลิมของสมาชิกในสังคมน้ัน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต รวมถึงการอาศัยอยูในพ้ืนท่ีที่มีมุสลิมอาศัย
อยูจํานวนมากในจังหวัดสงขลา พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ไดรับผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตนอยกวาการ
ออกไปใชชีวิตนอกพ้ืนที่ สวนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ อยูในสถานะใกลเคียงกับการเปน
อื่นหรือเปนภาวะการแปลกแยกจากสังคมที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูไมมากนัก ตามแนวคิดเรื่องการแปลกแยกทางสังคม (Social 
Alienation) ซึ่งอธิบายวา ประสบการณของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกตัดขาดออกจากคุณคา บรรทัดฐาน การปฏิบัติ และ
ความสัมพันธทางสังคมกับชุมชนหรือสังคมรอบขางที่เปนคนสวนใหญ เพราะสาเหตุจากโครงสรางทางสังคมท่ีมีความ
หลากหลาย แตขาดการผสานกันเปนอันหน่ึงอันเดียว (Ashley Crossman, 2019) 

7.3 ผลกระทบในขอ 7.2 ยังสงผลกระทบดานจิตใจของกลุมตัวอยางเปนอยางมาก และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
เขาใจและตองยอมรับถึงภาวะดังกลาวอยางจํานน เน่ืองจากการนําเสนอขาวการกอการรายอยางเน่ืองเปนการสรางภาพจํา
ใหกับสังคมไทยวาชาวมุสลิมมีความเก่ียวของกับการกอการราย โดยท่ีผานมา ชาวมุสลิมแทบไมมีโอกาสหรือชองทางในการ
ชี้แจงเรื่องดังกลาว เน่ืองจากการเปนคนสวนนอยในสังคม สะทอนถึงภาวะของการเปนคนชายขอบ ซึ่งหมายถึงกลุมคนที่ดอย
อํานาจทางสังคม มีชีวิตอยูกึ่งกลางหรือหางไกลจากศูนยกลางทั้งในทางภูมิศาสตรและสังคมวัฒนธรรม ตองเผชิญกับการ
แกงแยงแขงขันเพ่ือเขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ถูกกีดกัน เอารัดเอาเปรียบจากคนกลุมใหญ วัฒนธรรมประจํากลุมจึง
เปนวัฒนธรรมยอยที่ไมไดรับการยอมรับหรือถูกเลือกปฏิบัติจากคนในกระแสวัฒนธรรมหลัก (สุริชัย หวันแกว, 2546) 

 7.4 พฤติกรรมการเลือกเปดรับขาวของกลุมตัวอยางในรูปแบบท่ีไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ เน่ืองจากกลุม
ตัวอยางเปดรับขาวจากสื่อสังคมออนไลน ซึ่งติดต้ังในโทรศัพทเคลื่อนที่ที่พกติดตัว ต้ังแตต่ืนนอนในตอนเชา ในระหวางวันตาม
ชวงเวลาท่ีสะดวก ไปจนถึงกอนเขานอน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องสื่ออินเทอรเน็ตที่อธิบายวา สื่ออินเทอรเน็ตมีคุณสมบัติใน
การลดอุปสรรคดานเวลาและสถานท่ี อีกทั้งยังใหอํานาจแกผูใชสื่อมากกวาสื่อประเภทอื่น จนทําใหผูใชมีลักษณะเปนผูกระทํา 
(Passive audience) (กาญจนา แกวเทพ, 2554) สื่อสังคมออนไลนที่กลุมตัวอยางใชในการเปดรับขาวจึงเปนเครื่องมือที่ชวย
ใหกลุมตัวอยางมีอํานาจทางการสื่อสารมากข้ึน โดยเฉพาะอํานาจในการเปนผูกําหนดเน้ือหาของสารจากพฤติกรรมการโพสต
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หรือแชรเน้ือหาขาวและขอมูลตามที่ตนเองตองการตามแนวคิดเรื่องผูบริโภคขาวเปนผูผลิตเน้ือหาขาว (User Generated 
Content) (สุกัลยา คงประดิษฐ, 2560) 

7.5  กลุมตัวอยางเลือกเปดรับขาวที่เพ่ือนสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลนโพสตหรือแชรไวเปนหลัก โดยไมไดเขา
ไปสืบคนขาวน้ันโดยตรง ยกเวนมีความสนใจในประเด็นขาวน้ันเปนพิเศษ เพ่ือนสมาชิกในเครือขายของกลุมตัวอยางมีทั้งเพ่ือน
สมัยเรียน เพ่ือนที่ทํางาน หนวยงานตางๆ รวมทั้งนักวิชาการดานอิสลามศึกษา นักการศาสนา สื่อมวลชน บุคคล และ
หนวยงานสาธารณะอื่นๆ ที่ตนเองใหความเชื่อถือ บุคคลหรือหนวยงานเหลาน้ีจึงมีบทบาทเปนนายประตูข าวสาร (Gate 
Keeper) ในการคัดเลือกขาวสารมาสูกลุมตัวอยาง (Wilbur Schramm, อางถึงในกาญจนา แกวเทพ, 2554) ตลอดจนมี
บทบาทในการเปนผูกําหนดวาระทางสังคมดวย (Agenda Setting) (Richard West and Lynn H. Turner, 2014) บทบาท
เหลาน้ีลวนเขามาแทนที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสํานักขาวและนักขาว  

ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไมไดมอบบทบาทดังกลาวให เน่ืองจากการนําเสนอขาวตางประเทศที่
เก่ียวของกับการกอการราย โดยพาดพิงและเช่ือมโยงถึงชาวมุสลิมอยางตอเน่ืองเกือบ 20 ป ตามแนวคิดเรื่องการกําหนดกรอบ 
(Framing Theory) ซึ่งอธิบายวา การที่สื่อใหนิยาม บรรยายเหตุการณ หรือใชวิธีการเลาเรื่องดวยกลไกของภาษาและวาท
กรรม เพ่ือทําเรื่องที่ยากและซับซอนใหงายสําหรับผูรับสารน้ัน เปนรูปแบบเครื่องมือสําคัญในการกําหนดกรอบขาวทีม่ีผลตอ
การรับรูและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคขาวสาร (อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ และคณะ, 2556) จนทําใหกลุมตัวอยางขาด
ความเชื่อมั่นในการทําหนาที่ของสื่อมวลชนตามอุดมการณขาว ไดแก ความเปนกลาง ปราศจากคติ นําเสนอแตขอเท็จจริง ไม
ตกเปนเครื่องมือของฝายหน่ึงฝายใด และไมนําเสนอเน้ือหาที่สรางความเกลียดชัง (มาลี บุญศิริพันธ, 2556) 

8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 8.1 ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใชประโยชน 

8.1.1 สํานักขาวสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการรายงานขาวตางประเทศท่ีเก่ียวของกับโลก
มุสลิมและการกอการรายได 

8.1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการสื่อสารและปฏิบัติตอชาวไทยมุสลิม 
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

8.2.1 ควรศึกษาอิทธิพลจากการบริโภคขาวสารจากสื่อสังคมออนไลนในเชิงลึกของกลุมชาวไทยมุสลิม 
8.2.2 ควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการบริโภคขาวสารประเภทอ่ืนของชาวไทยมุสลิม เชน ขาวใน

ประเทศท่ีเกี่ยวของกับศาสนาอิสลามหรือชาวไทยมุสลิม 

9. กิตติกรรมประกาศ
บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการนําเสนอขาวกอการรายในตางประเทศสําหรับ

สื่อมวลชนไทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ผานสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2561 ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณแหลงทุน รวมท้ังผูใหขอมูลและผูประสานงานในการดําเนินการ
วิจัยครั้งน้ี 

เอกสารอางอิง (References) 
กาญจนา แกวเทพ. (2554). สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา . (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.   
พิรงรอง รามสูต. (2558). ประทุษวาจากับโลกออนไลน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา 

(โครงการจัดพิมพคบไฟ). 
มาลี บุญศิริพันธ. (2556). วารสารศาสตรเบ้ืองตน: ปรัชญาและแนวคิด. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สรชัย กมลลิ้มสรกุล และอุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ. (2552). พัฒนาการของการรับขาวตางประเทศของสถานีโทรทัศนในประเทศไทย. 

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, 3(1), 85-97. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2553). สํามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2553. คนเมื่อ 3 สิงหาคม 2560 จาก http:// 

popcensus.nso.go.th/table_stat.php?yr=2553. 

2042



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

สุกัลยา คงประดิษฐ. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อขาวในยุคดิจิทัล. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

สุริชัย หวันแกว. (2546). กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 
อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ และคณะ. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การกําหนดกรอบและวาทกรรมของหนังสือพิมพในการ

แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในป 2555. กรุงเทพฯ: Media Inside Out. 
Ashley Crossman. (2019). Understanding Alienation and Social Alienation. คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2563 จาก 

https://www.thoughtco.com/alienation-definition-3026048.  
Chalisa Magpanthong and Drew McDaniel. (2012). How newspapers framed the coverage of terrorism in 

Thailand and Malaysia. Proceeding of Global Fusion 2012. Ohio: Ohio University. 
Clayton M. Christensen. (2014). Disruptive Innovation. คนเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2557 จาก http://www.clayton 

christensen.com/key-concepts. 
Richard West and Lynn H. Turner. (2014). An Introduction to Communication. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

2043



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นาํเสนอผลงานแบบบรรยาย) 

2044



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จงัหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

เหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย 

วราภรณ เหลอืงวิไล1 ศิรินทรรัตน กาญจนกญุชร2  
1สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

2 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
*E-mail: warapornluea@pim.ac.th (corresponding author)

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย  โดยใช
การศึกษาตามแบบการวิจัยเอกสารดวยการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของมาสังเคราะหและวิเคราะหตามทฤษฎีครอบครัว ไดแก 
ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณของครอบครัว ทฤษฎีหนาที่เชิงโครงสรางของครอบครัว และทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม พบวา 
เหตุแหงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยมีฐานมาจากคานิยม วัฒนธรรม ที่ปลูกฝงความ
เชื่อในเรื่องของการมีบทบาทหนาที่ของฝายชายท่ีเปนผูนำครอบครัว มีอำนาจในการตัดสินใจ และเปนใหญในครอบครัว สวน
ภรรยาเปนสมบัติของสามี เปนผูดูแลครอบครัวในเรื่องการทำงานบาน เปนผูใหการสนับสนุนสามี แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
เชิงอำนาจที่ไมเสมอภาคกัน รวมถึงความเช่ือเรื่องการทะเลาะลงไมลงมือเปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนในครอบครัว และเรื่องน้ีเปน
เรื่องสวนตัว ซ่ึงสงผลกลายเปน“มรดกพฤติกรรมความรุนแรง” ที่สงตอไปสูลูกหรือสมาชิกในครอบครัวอยางไมตั้งใจ  

คำสำคัญ: การกระทำรุนแรงในครอบครัว การกระทำรุนแรงตอสตรี บริบทของสังคมไทย 
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The cause of domestic violence against women in the context of Thai society 
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Abstract 
This research aims to study the causes of domestic violence against women in the context of 

Thai society. By this study, according to the document research model, by collecting relevant information 

to synthesize and analyze according to family theory, such as symbolic interaction theory of the family 

Theoretical structure of family functions and the theory of feminist family found that the cause of 

domestic violence against women in the context of Thai society is based on cultural values that instill 

belief in the role of the male leader of the family. Decision-making power and is a big family, a wife is the 

property of her husband, to look after the family, to do housework, to support the husband. 

Demonstrating an unequal power relationship including the belief that a fight is a normal practice in the 

family and this is a personal matter which results in a "legacy of violent behavior" that is accidentally 

passed on to children or family members. 

Keyword: domestic violence, violence against women, context of Thai society 

1. บทนำ
การกระทำรุนแรงในครอบครัวถือเปนภัยเงียบหรืออาชญกรรมใกลตัวตอสมาชิกในครอบครัวที่ตกอยูในสถานะ

ผูถูกกระทำ (รณชัย คงสกลนธ, 2551: 22) โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสตรีที่อยูในฐานะคูชีวิต จากรายงานขององคการอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) ในป ค.ศ. 2013 พบวาสตรี 1 ใน 3 หรือรอยละ 35 ของจำนวนสตรีในโลกพบกับ
ประสบการณดานความรุนแรงทางเพศ รวมถึงความรุนแรงจากคูของตน ตามรายงานพบวาในบางประเทศมีอัตราสูงถึงรอยละ 
70 และยังมีรายงานวาคดีการฆาตกรรมสตรีอัตรารอยละ 38 เปนคดีที่กระทำการโดยคูรักของตน (WHO, 2017) นอกจากน้ี
ยังมีรายงานถึงความถี่ของความรุนแรงตอสตรี จาก 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ระบุวาเม่ือเปรียบเทียบชวงอายุของสตรี
ทั้งหมด สตรีที่อายุระหวาง 15 - 19 ป มีอัตราเสี่ยงท่ีจะถูกกระทำความรุนแรงทั้งทางรายกายและทางเพศ จากผูที่เปนคูรัก
ของตนสูงที่สุด และจากฐานขอมูลของส่ือ พบวา สตรีมีอัตราการถูกละเมิดทางเพศ การกระทำความรุนแรงทั้งตอรางกายและ
จิตใจ ใน 1 ป มีสตรีที่เขารับการเยียวยา รักษา รวมถึงการแจงความรองทุกข เปนจำนวน 30,000 คน โดยเหตุแหงการกระทำ
ความรุนแรงมีอิทธิพลสนับสนุนมากจากสารเสพติด เครื่องดื่มที่ออกฤทธ์ิมึนเมา สื่ออนาจาร ภูมิหลังจากครอบครัว รวมถึง
สภาพและส่ิงแวดลอมจากสังคมรอบตัว (สำนักงานกองทุนสนันสนนุการสรางเสริมสุขภาพ, 2016)   

จากขอมูลสถิติที่กลาวมาในเบื้องตนพบวา การกระทำความรุนแรงตอสตรีจากคูชีวิตของตนยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองทั้งในอดีตถึงปจจุบัน ทั้งที่มีการใหความสำคัญตอปญหาและมีการรณรงคในเรื่องของการยุติความรุนแรงตอสตรีมา
เปนเวลานานไมวาจะเปนในระดับสากล เชน การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในป ค.ศ. 1933 ไดมีปฏิญญาวาดวย
การขจัดความรุนแรงตอสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women)  ตอมาในป ค.ศ. 1995 
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ผูแทนประเทศไทยไดใหการรับรองปฏิญญาและแผนฏิบัติการปกก่ิง (Beijing Declaration and Platform for Action)      
ณ การประชุม “World Conference on Women 4th” เรื่องประเด็นเก่ียวกับสตรีเพศ 12 ประเด็น ทั้งดานความรุนแรง 
ความยากจน เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การศึกษา การพัฒนา สุขอนามัย ความขัดแยง อำนาจและกลไกการตัดสินใจเชิงสถาบัน 
สิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ในป ค.ศ. 1999 องคการสหประชาชาติไดมีมติประกาศใหวันที่ 25 พฤศจิกายนของปเปน วันยุติ
ความรุนแรงตอสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence Against Women) สวนในระดับภูมิภาค
อาเซียน ในป พ.ศ.2547 ไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Declaration on 

the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region) ซ่ึงประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศสมาชิกที่ได
รวมลงนามในปฏิญญาดังกลาวดวย นอกจากน้ีประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวกับเรื่องความรุนแรง ไดแก พระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนตน (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558 : 3 - 5) 
โดยการใหความสำคัญในการยุติความรุนแรงของหนวยงานตาง ๆ ที่กลาวมาสะทอนใหเห็นปญหาในดานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตอสตรีเพศ ความสัมพันธอำนาจในเชิงโครงสราง ตลอดจนฐานความเช่ือหรือจารีตประเพณีที่
บมเพาะฝงรากฐานทางความคิดความไมเทาเทียมกัน ความไมเสมอภาคระหวางเพศชายและสตรี (Gender – based 

violence) ทำใหสตรีตกอยูในภาวะจำยอม จนนำไปสูการครอบครอง เปนอุปสรรคตอการพัฒนาความสามารถของสตรีอยาง
เต็มกำลัง (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2558 : 1)  

ฉะน้ันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตอสตรีจึงไมใชเพียงประเด็นสวนตัวในครอบครัว แตเปนประเด็นที่ ให
ความสำคัญท้ังในระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงสนใจนำเสนอถึงเหตุแหงการกระทำรุนแรง
ในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย และนำเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาน้ี 

2. วัตถุประสงคของบทความ
เพื่อศึกษาเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย รวมไปถึงนำเสนอแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหา 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งน้ีใชรูปแบบของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงดำเนินการศึกษาดวยวิธีการ

รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ 
เก่ียวของ วิทยานิพนธ วารสาร บทความ สถิติตาง ๆ เอกสารทางวิชาการและทางราชการ โดยนำขอมูลที่ไดมาสังเคราะหและ
วิเคราะหนำเสนอใหเห็นถึงความหมายความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอสตรี รูปแบบการกระทำความรุนแรงตอสตรี 
การวิเคราะหเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยตามทฤษฎีครอบครัว ผลจากการกระทำ
รุนแรงตอสตรี และนำเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาตอไป 

4. เน้ือหาของบทความ
ความหมายความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงตอสตรี 

ความหมายความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence) ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 “ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง การกระทำใด ๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลใน
ครอบครัว หรือบังคับหรือใชอำนาจครอบงำผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทำการ ไมกระทำการ หรือยอมรับการ
กระทำอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึงการกระทำโดยประมาท” (สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558: 7) 

2047



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

ความรุนแรงตอสตรี (Violence against women) จากการทบทวนวรรณกรรมพบการใหความหมายจากองคกร
สากล หรือจากมุมมองทางดานจิตวิทยาวา ความรุนแรงตอสตรี หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่ใชความรุนแรง การคุกคาม บังคับ  
ขมขู ขมเหง จำกัดเสรีภาพตอสตรี ไมวาจะกระทำใหที่สวนตัวหรือในที่สาธารณะ และการกระทำรุนแรงน้ัน สงใหเกิดผลกระทบเชิง
ลบทั้งตอทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ (UN, 1993 as cited in WHO, 2017, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2558 : 
6, รณชัย คงสกลนธ, 2551: 33 - 34) 

รูปแบบการกระทำความรุนแรงตอสตรี 
รูปแบบการกระทำความรุนแรงตอสตรีเปนชุดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรงตอสตรีในลักษณะตาง  ๆดังน้ี 

1. ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) หมายถึง "การกระทำทางเพศใด ๆ ที่พยายามกระทำท้ังทางเพศหรือ
การกระทำอ่ืน ๆ อันจะนำไปสูการมีเพศสัมพันธของบุคคล โดยใชการขมขูบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไมคำนึงถึงความสัมพันธของ
พวกเขากับเหยื่อ หรือบีบบังคับการรุกล้ำชองคลอดหรือทวารหนักดวยอวัยวะเพศหรือวัตถุ" (WHO, 2017) รวมถึงการขมขืน 
ลวนลาม บังคับใหมีเพศสัมพันธโดยไมเต็มใจ สิ่งเหลาน้ีถือวาเปนการกระทำท่ีรุนแรงอยางยิ่ง (รณชัย คงสกลนธ, 2551: 34) 

2. ความรุนแรงจากผูที่มีความสัมพันธอยางใกลชิด (Intimate partner violence)  หมายถึง ผูที่มีความสัมพันธ
อยางใกลชิด หรืออดีตคูครอง ผูซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดอันตรายตอรางกายทางเพศหรือจิตใจ รวมถึงการแสดงถึงความ
กาวราวตอทางกายดวยการบีบบังคับทางเพศ (WHO, 2017) 

3. ความรุนแรงทางกาย (Physical violence) หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่ใชความรุนแรง รวมถึงการทะเลาะวิวาท
โดยผูกระทำการตั้งใจในการใชกำลังกาย หรืออุปกรณตาง ๆ มาเปนเครื่องมือในการทำรายใหสตรีไดรับอันตราย บาดเจ็บทาง
รางกาย พิการ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต (ศูนยสำหรับการควบคุมและปองกันโรค (ซีดีซี), 2558 อางถึงใน กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2558 : 7, รณชัย คงสกลนธ, 2551: 33 - 34) 

4. ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological violence) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่กระทำหรือ
แสดงออกที่สงผลใหผูถูกกระทำรับรูไดถึงการทำรายทางจิตใจ เสียใจ ถูกลิดลอนหรือทำใหสูญเสียสิทธิและเสรีภาพ เชน การ
ทอดทิ้ง ละเลยไมสนใจดูแลเอาใจใส การบังคับขมขูใหกระทำในส่ิงที่ไมเต็มใจ ทำใหรูสึกอับอาย รูสึกไรคา รูสึกไมไดรับการให
เกียรติ การกอกวน การคุกคาม เปนตน (ศูนยวิจัยอินโนเซ็นติแหงยูนิเซฟ , 2543 อางถึงใน กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว, 2558 : 7, รณชัย คงสกลนธ, 2551: 33 - 34) กรณีรวมถึงการกระทำท่ีเกิดการจากภัยคุกคามในโลกออนไลน  
เชน การแกลงบนโลกออนไลน (Cyberbullying) ทำรายถายทดสด (Live) (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2558 : 8) 

5. ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (Economic violence) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่กระทำที่ผูกระทำ
สามารถควบคุมดานการเงิน ดานทรัพยสิน ดานทรัพยากร หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ อยางสมบูรณ และการควบคุม 
สงใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูถูกกระทำ เชน การไมสงเสียเลี้ยงดู การไมใหความชวยเหลือดานการเงิน หรือ
ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ  การเขมงวดหรือบังคับดานการเงินอยางในลักษณะที่ตองการแสดงออกถึงการควบคุมอำนาจ
ทางการเงินไมวาจะเปนการใชในดานสวนตัวหรือสวนรวม การควบคุมดานสุขภาพ การทำงาน รายรับรายจาย เปนตน 
(ศูนยวิจัยอินโนเซ็นติแหงยูนิเซฟ, 2543 อางถึงใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2558 : 7, United Nations Fund 

for Women [UNIFEM], 1999 as cited in Fawole, Olufunmilayo., 2008) 
ฉะน้ันชุดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรุนแรงตอสตรีในรูปแบบตาง ๆ ดังที่กลาวมาสะทอนใหเห็นถึงการตกเปน

ผูถูกกระทำหรือเหยื่อ ที่นำไปสูการสรางความรุนแรงทั้งตอทางเพศ รางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจจากบุคคลที่อยูในครอบครัวหรือคูรัก 
ซ่ึงสะทอนไปถึงเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย 

เหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยตามทฤษฎีครอบครัว (Family Theories) 

การวิเคราะหเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยในการศึกษาน้ี เปนการวิเคราะหตาม
ทฤษฎีครอบครัว (Family Theories) เพื่อแสดงใหเห็นถึงฐานคิดท่ีเชื่อมโยงกับมูลเหตุแหงการกระทำรุนแรงตามหัวขอที่ศึกษาและ
รูปแบบการการทำความรุนแรงตอสตรี จากทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณของครอบครัว (Symbolic Interaction Theory of 
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Family), ทฤษฎีหนาที่ เชิงโครงสรางของครอบครัว (Structural Function Theory of Family) และทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม 
(Feminist Family Theory) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณของครอบครัว (Symbolic Interaction Theory of Family) ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนในชวงป 
ค.ศ. 1918 – 1929 เปนทฤษฎีน้ีมีฐานคิดมาจากทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ ทฤษฎีน้ีแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย ที่มีจุด
เริ่มมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เปนวัฐจักรตลอดชวงชีวิต เกิดการเรียนรูผานผูคนท่ีอยูรอบตัว เชน สมาชิกในครอบครัว 
เพื่อน สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม บรรทัดฐานตาง ๆ มนุษยเรียนรูผานการปฏิสัมพันธกับผูคนที่อยูภายใต
วัฒนธรรมเดียวกัน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการสรางอัตลักษณของแตละคนท่ีแตกตางกัน (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 6 - 16, 36 - 37) 
ในเรื่องความเช่ือมโยงทฤษฎีน้ีกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรี สอดคลองกับประเด็นเรื่องของผูกระทำการรุนแรงในครอบครัว
ตอสตรี จะกระทำการหรือไมกระทำการมีฐานความคิดมาจากการเรียนรูรูปแบบวัฒนธรรมที่อยูรอบตนเอง เชน นาย ก เติบโตมาจาก
สภาพแวดลอมในครอบครัวอยูในวัฒนธรรมท่ีมีผูชายเปนใหญหรือมีอำนาจการตัดสินใจท้ังหมดในครอบครัว เขาก็จะปฏิสัมพันธกับสิ่ง
เหลาน้ัน และสรางสัญลักษณในรูปแบบของการสวมบทเปนผูที่มีอำนาจสามารถควบคุมตัดสินใจในครอบครัว (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร, 
2561) หรือผูกระทำความรุนแรงเติบโตมาจากครอบครัวที่ชอบใชความรุนแรงในการควบคุมเหตุการณ จะมีแนวโนมใชความ
รุนแรงในการดูแลกับปญหาในชีวิตของตนเองเหมือนกัน โดยมีฐานความเช่ือวา “ความรุนแรง” เปนหนทางในการควบคุม
บุคคลอ่ืนไดอยางดี (รณชัย คงสกลนธ, 2551 : 38) สอดคลองกับรายงานขอมูลและตัวชี้วัด ดานความรุนแรงในผูหญิงและ
เด็กหญิง (Gender-based on Violence Against Women and Girls : VAW/G Indicators) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (โครงการภายใตการสนับสนุนของ UNDP ประเทศไทย)  
ตัวช้ีวัดเรื่องจำนวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลประเภทตาง ๆ (ศูนยพึ่งได) พบวา การกระทำความรุนแรง สวน
ใหญมักพบกับสตรีและเด็ก ซ่ึงถูกกระทำความรุนแรงจากคนที่ใกลชิดสูงกวาคนท่ีไมรูจัก สวนสาเหตุหลักเกิดจากทัศนคติฐาน
ความเชื่อของ “ผูกระทำความรุนแรง ที่มักเปนผูชายถือวามีอำนาจเหนือกวา หรือเชื่อวาความรุนแรงเปนการแกปญหา หรือ
ถูกปลูกฝงเลียนแบบพฤติกรรมการใชความรุนแรงในครอบครัวตั้งแตเด็ก” โดยการกระทำความรุนแรงมีแนวโนมสูงขึ้นจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือใชยาเสพติดรวมดวย นอกจากน้ียังมีรายงานตัวชี้วัดท่ีนาสนใจอีกดานคือ แผนงานดานเด็กและ
เยาวชนในการปองกันและแกไขปญหา ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากสามีทำรายภรรยา พบวา การกระทำรุนแรงจะ
นำไปสู “ความรุนแรงสองชั้น” คือ ลูกจะตองอยูในสภาวะ “เหยื่อโดยออม”  เพราะซึมซับชุดพฤติกรรมการกระทำที่รุนแรง
จากผูปกครองที่กระทำตอกัน จะสงผลใหพฤติกรรมของลูกเติบโตไปเปนผูที่มีแนวโนมใชความรุนแรงในอนาคต (UNDP, 

2554: 70, 159) ลูกจะไดรับ “มรดกพฤติกรรมความรุนแรง” ตอโดยไมตั้งใจ 

ทฤษฎีหนาที ่เชิงโครงสรางของครอบครัว (Structural Function Theory of Family) ทฤษฎีนี้เกิดขึ ้น
ในชวงป ค.ศ. 1930 – 1945 มีฐานคิดมาจากทฤษฏีหนาที่ทางสังคม โดยทฤษฎีใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามหนาที่ตามโครงสราง
หนาที่ในเชิงครอบครัว มนุษยไดรับการกำหนดดวยโครงสรางทางสภาวะชีววิทยา ผูชายมีลักษณะทางกายภาพท่ีมีพละกำลังแข็งแรง
กวาผูหญิงที่มีความออนโยนกวา ดังน้ันบทบาทหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวทางเศรษฐกิจจึงเหมาะกับผูชาย สวนผูหญิงจึงเหมาะสม
กับหนาที่ในการดูแลครอบครัว ทำงานบาน เลี้ยงดูลูก ซ่ึงเปนหนาที่เชิงโครงสรางของครอบครัวที่เหมาะสม (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557:   
6 - 16, 36 - 37) สอดคลองกับคำพังเพยของไทยที่วา “ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
เชิงอำนาจของผูชายท่ีมีบทบาทในการควบคุม หากพิจารณาจากรูปแบบความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (Economic violence) ที่ฝายชาย
เปนผูควบคุมดานการเงินภายในครอบครัว ทำใหเขาเปนผูมีอำนาจตัดสินใจในครอบครัว ความรุนแรงจึงออกมาทางพฤติกรรม เชน การ
ไมรับฟงความคิดเห็น เอาตนเองเปนที่ตั้ง ไมฟงเหตุผล ไมนับถือหรือไมใหเกียรติภรรยา เพราะตนเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว เชื่อวาสตรี
เปนเพียงเครื่องตอบสนองทางเพศนำไปสูการใชกำลังขูเข็ญในการมีเพศสัมพันธ ความเครียดสะสมจากการรับผิดชอบคาใชจายตาง  ๆ
ภายในบานเพียงผูเดียว เปนตน (รณชัย คงสกลนธ, 2551: 38 - 39) นอกจากน้ียังสอดคลองกับรายงานขอมูลและตัวชี้วัด ดาน
ความรุนแรงในผูหญิงและเด็กหญิง (Gender-based on Violence Against Women and Girls : VAW/G Indicators) สำนักงาน
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กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (โครงการภายใตการสนับสนุนของ 
UNDP ประเทศไทย) ตัวช้ีวัดเรื่องสัดสวนแผนงานโครงการสำหรับกลุมผูชายและเด็กชายเก่ียวกับคานิยมดานความรุนแรงฯ 

สังคมไทย สะทอนใหเห็นการกอตัวของความไมเสมอภาคที่เกิดจากคานิยมในการปลูกฝงเลี้ยงดูใหบุตรชายมีอำนาจเหนือกวา สวนธิดา
ใหมีหนาที่ชวยเหลือดูแลงานบาน นำไปสูการกระทำรุนแรงในท่ีสุด ซ่ึงการเปล่ียนคานิยมที่ฝงรากจนเปนวัฒนธรรมตองใชเวลาในการ
ปรับชุดความเชื่อน้ีหลายชวงอายุ (UNDP, 2554: 161) 

ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม (Feminist Family Theory) ทฤษฎีน้ีเกิดข้ึนในชวงป ค.ศ. 1960 – ปจจุบัน ทฤษฎีน้ีมีความ
แตกตางจากทฤษฎีที่กลาวมาในเบื้องตน มีฐานความเช่ือจากการเรียกรองสิทธิโอกาสความเทาเทียมกับบุรุษ อัตลักษณของสตรี       
รื้อถอนความคิดเชิงมายาคติดานความไมเทาเทียมทางเพศสภาวะ ชายเปนใหญ มีอำนาจเหนือกวาสตรี มรดกทางคานิยมวัฒนธรรมที่
เปนกระบวนการขัดเกลาอบรมเล้ียงดูปลูกฝงใหสตรีอยูในสภาะรับบทบาททำงานบาน มากกวาการกาวออกไปสูการมีบทบาทอาชีพการ
งานในสังคมเหมือนเพศชาย การใหคุณคาตอความสามารถมากกวาเพศสภาพทางชีววิทยา (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 195 - 205) 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับรายงานขอมูลและตัวชี้วัด ดานความรุนแรงในผูหญิงและเด็กหญิง (Gender-based on Violence 

Against Women and Girls : VAW/G Indicators) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย (โครงการภายใตการสนับสนุนของ UNDP ประเทศไทย) ตัวช้ีวัดเรื่องอัตราสตรีสมรสที่มีอายุ 15-49 ป 
ถูกสามีทำรายรางกายหรือจิตใจความเช่ือผิด ๆ เก่ียวกับการที่สามีกระทำความรุนแรงตอภรรยาน้ันไมใชปญหาใหญ และเปน
เรื่องสวนตัวในครอบครัว และการอบรมปลูกฝงความเชื่อวาเรื่องสวนตัวในครอบครัวไมควรนำออกไปบอกใหคนภายนอกรู เม่ือ
สตรีถูกกระทำการรุนแรงจึงเก็บเปนความลับไมกลาเปดเผยใหใครทราบ เพราะ จะนำมาซ่ึงความอับอายทั้งตอตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ียังพบวา สตรีถูกกระทำรุงแรงเหตุจากที่ฝายชายกลาวอางถึง การบกพรองในหนาที่ภรรยา ทำ
ตัวไมเหมาะสมกับการเปนภรรยา หากแตในความจริงกลับกลายเปนเหตุเกิดจากการท่ีฝายชายใชสารเสพติด ดื่มสุรา ไมมี
ความรับผิดชอบ แตผลักความผิดใหสตรีและอางความชอบทำใหการกระทำทำความรุนแรงของตน (UNDP, 2554: 59) ซ่ึงการ
กระทำเหลาน้ีสะทอนถึงการกระทำความรุนแรงที่ออกมาใหเห็นทางขาวตาง ๆ ที่เกิดจากการสรางฐานอำนาจของผูชายเหนือ
สตรี จากการใชชีวิตสมรสท่ีมีความไมเสมอภาคกัน  เชน ความหึงหวงระหวางสามีภรรยา ที่เกิดจากฐานความเชื่อของสามีวา
ตนมีสิทธิอำนาจในตัวภรรยาทั้งหมด เพราะภรรยาเปรียบเสมือนทรัพยสมบัติของตน  จึงทำใหเกิดการหึงหวงของ ๆ ตน และ
นำมาซ่ึงการกอใหเกิดการกระทำความรุนแรงทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ทั้งตอตนเองและอ่ืน (ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร, 2561) 

ผลกกระทบตอการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย 

ผลกกระทบตอการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย ใน 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับปจเจก สงผลตอสตรีผูถูกระทำรุนแรงในระดับความรุนแรงที่ตางกันในแตละกรณี เชน บาดเจ็บเปนรอย   
ฟกช้ำ พิการ หรือขั้นรุนแรงสูงสุด คือ เสียชีวิต นอกจากความบาดเจ็บทางกายยังมีความบาดเจ็บความรุนแรงทางจิตใจที่ตอง
ไดรับการเยียวยา สอดคลองกับการเก็บขอมูลสถิติขาวทางส่ือหนังสือพิมพในป พ.ศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ ของมูลนิธิหญิง
ชายกาวไกล พบวา มีเหตุความรุนแรงทางเพศ จำนวนทั้งสิ้น 317 ขาว ในจำนวนน้ีมีผูเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรง 20 ราย 
โดยจำนวนผูกระทำความรุนแรงรอยละ 53 เปนคนที่ผูถูกกระทำความรุนแรงรูจักคุนเคยหรือเปนบุคคลในครอบครัว สวนดาน
จิตใจ พบวา รอยละ 26.1 ของผูถูกกระทำความรุนแรงมีอาการหวาดกลัว ผวา ระแวง สงผลใหขาดความมั่นใจในตนเอง สิ้น
หวัง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561) 

  ระดับครอบครัว ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวไดรับผลกระทบทางจิตใจ และกอใหเกิดการเรียนรูชุดพฤติกรรมจาก
ผูปกครองกลายเปน “มรดกพฤติกรรมความรุนแรง” สงตอใหลูกและสมาชิกในครอบครัวทำใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช
ความรุนแรงตอผูอ่ืน เชน เพ่ือน พอ แม ตา ยาย ครู หรือสัตวเลี้ยง โดยไมเจตนา หรืออาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตามมาใน
อนาคต (UNDP, 2554: 145) 
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 ระดับชุมชนและสังคม ผลกระทบในเชิงวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจ กรณีเด็กหรือเยาวชนที่อาศัยอยูในชุมชนที่มี
ความเช่ือเรื่องการกระทำความรุนแรงตอสตรีในครอบครัวเปนเรื่องเล็กและเปนเรื่องสวนตัว และพบเห็นการกระทำความ
รุนแรงบอยครั้งจนกลายเปนเรื่องปกติทำใหเกิดการยอมรับตอการกระทำความรุนแรง เม่ือเติบโตอาจนำไปสูแนวโนมการสราง
ความรุนแรงดวยตนเอง นอกจากน้ีมนุษยยังเปนทรัพยากรท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศ หากไดรั บความบาดเจ็บจากการ
กระทำความรุนแรงจนทำใหเกิดปญหาตอสุขภาพจิต ความพิการหรือเสียชีวิต หรือตกอยูในสภาวะผูปวย สิ่งที่สงผลกระทบ
ตามมา คือ การใชงบประมาณในการบริการทางสาธารณสุขไปเพ่ือการรักษา เยียวยา ดูแล พัฒนาจิตใจใหกับผูถูกกระทำความ
รุนแรง ซ่ึงแสดงใหเห็นไดจาก “แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำป 2562 ในสวนของแผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนของกระทรวงสาธารณสุข พบวา มีการจัดสรรงบประมาณในสวนของคาใชจายในการ
ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี” บรรจุอยูในแผนงานดังกลาว (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทย 

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรี “ปรับ เปล่ียน ปลูก” ใน 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับปจเจกและระดับครอบครัว “ปรับ” คานิยมทัศนคติในระดับปจเจกและครอบครัวที่มีตอฐานความเชื่อเรื่อง
อำนาจของความสัมพันธระหวางชายหญิง ไมกระทำความรุนแรงตอกัน “เปล่ียน” ทัศนคติเรื่องความไมเทาเทียมกันระหวาง
ชายหญิงเปนความเทาเทียมกัน และเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตอสตรีไมใชเรื่องเล็ก และไมใชเรื่องสวนตัว 
รวมถึงพฤติกรรมการดื่มสุราหรือสารเสพติดสรางความมึนเมา “ปลูก” ปลูกฝงการใหสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึง
ความสำคัญและเคารพตอสิทธิเสรีภาพตอกัน เสริมทักษะดานการส่ือสารตอกันในครอบครัว รวมถึงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพ
สตรีใหสามารถมีการเขาถึงการประกอบอาชีพเพื่อสามารถพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ 

 ระดับชุมชนและสังคม “ปรับ” ทัศนคติหากพบเห็นการกระทำความรุนแรงตอสตรี ไมใชเรื่องสวนตัวแตเปนเรื่อง
ของสวนรวมสามารถใหการชวยเหลือได และไมทำใหเกิดความอับอาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) มีสวน
รวมในการรับฟงเปนที่ปรึกษา เพราะเขาถึงและเขาใจพื้นฐานของผูประสบปญหาในชุมชน “เปล่ียน” คานิยมวัฒนธรรมชุมชน 
รวมมือกันรณรงคเปลี่ยนชุดความเช่ือเรื่องการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตอสตรีของชุมชนที่ประสบปญหา “ปลูก” 
ปลูกฝงคานิยมความเทาเทียมกันของเพศสภาพทั้งชายหญิง ผานการมีสวนรวมและการเสริมพลังซ่ึงกันและกัน ศูนยพัฒนา
อาชีพชวยเสริมทักษะใหสตรี หรือการรวมกลุมสรางอาชีพภายในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองในเชิงเศรษฐกิจได 
 ระดับประเทศ ไมวาจะเปน “ปรับ เปล่ียน ปลูก” ในระดับปจเจกและระดับครอบครัว หรือในระดับระดับชุมชน
และสังคม ผูที่มีความสำคัญและมีพลังในการสรางความเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคได ในปจจุบันมีนโยบายและยุทธศาสตร 
การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมจากเวทีการประชุมสมัชชาครอบครัว และ
เวทีการประชุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ผานหนวยงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  

 

5. บทสรุป  
การกระทำรุนแรงในครอบครัวตอสตรีตามบริบทของสังคมไทยยังคงเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข ซ่ึงปญหาน้ีไมใช

ปญหาที่เปนเพียงเรื่องสวนตัวที่อยูในครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง หากแตปญหาน้ีสงผลกระทบทั้งในระดับจุลภาค ตั้งแตระดับ
ปจเจก ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และยังผลกระทบในระดับมหภาคที่ เห็นไดจากความสำคัญในระดับสากล เชน 
สหประชาชาติ หรืออาเซียนไดใหความสำคัญตอการมีปฎิญญาหรือขอตกลงรวมกันในการยุติดความรุนแรงที่มีตอสตรี ซ่ึง
ประเทศไทยไดเขารวมขอตกลงรวมตาง ๆ จากที่กลาวมาในตอนตน ดังน้ันในการแกปญหาท่ีฝงลึกลงในระดับคานิยม
วัฒนธรรมความเชื่อที่มีมาอยางชานานน้ัน ตองเปนความรวมมือกันของทุกภาคสวนตั้งแตระดับจุลภาค ไดแก ระดับปจเจก 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับมหภาคดวยเชนกัน 
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การมีบุตรของสตรีตางรุนในกรุงเทพมหานคร 

ชญานิศวร โคโนะ 

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Shayaniss@g.swu.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีบุตรของสตรีตางรุนในกรุงเทพมหานคร โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
อาศัยพนักงานสัมภาษณและแบบสอบถามออนไลน ในการเก็บขอมูล จากสตรีที ่มีอายุ 20 ปขึ ้นไปและอาศัยอยู ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ราย  

ผลการวิจัยพบวา สตรีมีบุตร รอยละ 41.4 ดานจำนวนบุตรที่สตรีในกรุงเทพฯ มีมากที่สุด คือ จำนวน 1 คน (รอยละ 
42.4) และ 2 คน (รอยละ 40.7) ทั้งน้ีรุนเบบี้บูมมีสัดสวนการมีบุตรสูงที่สุด (รอยละ 78.2) รุนสงครามโลก (รอยละ 75.0) รุน
เอ็กซ (รอยละ 65.9) และรุนวาย (รอยละ 14.7) ขอมูลบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตร พบวา สตรีเองมีอิทธิพลมากถึง
รอยละ 76.8 รองลงมา คือ สามี บิดามารดาของตนเอง บิดามารดาของสามี และอ่ืนๆ (รอยละ 16.0 รอยละ 4.0 รอยละ 2.0 
และรอยละ 1.2) ตามลำดับ  

คำสำคัญ: การมีบุตร รุน เจ็นเนอเรช่ัน กรุงเทพมหานคร 
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Childbearing among Women of each Generations in Bangkok 

Shayaniss Kono 

Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

Shayaniss@g.swu.ac.th 

Abstract 

This research aimed to study the data of having children among the Thai women in different 

generations who were living in Bangkok. This study used quantitative data, i.e., both onsite and online 

questionnaires of 1,000 female Bangkok residents aged 20+. 

The findings revealed that there were 41.4% of the respondents currently having children. The 

majority consisted of those having one child (42.4%) and those having two children (40.7%). However, 

about the children of women among different generations, Gen B or the baby boom generation had the 

largest share of childbearing (78.2%), followed by Gen World War (75.0 %), Gen X (65.9%), and Gen Y 

(14.7%). Persons influencing childbearing decisions were including the women themselves (76.8%), followed 

by their husbands (16%), own parents (4%), parents in law (2%), and others (1.2%), respectively. 

Keywords: Childbearing, Generations, Bangkok 

1. บทนำ
การเพ่ิมขึ้นของประชากรเมือง ตามที่ Goldstein (1972) ไดวิเคราะหไวน้ัน มักเพิ่มขึ้นจากปจจัยหลักๆ 4 ปจจัย คือ 

1) การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ อันเปนผลมาจากการเกิดและการตาย 2) การยายถ่ินสุทธิ คือ จำนวนการยายถ่ินเขาและการยาย
ถิ่นออก 3) การเปล่ียนแปลงขอบเขตพื้นที่ความเปนเมืองท่ีมีการขยายออกไป และ 4) การนิยามเขตเมืองใหม 

สำหรับกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงและเมืองที่เปนศูนยกลางของประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรกรุงเทพฯ ซ่ึงอาศัยขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2533 โดยพบวา การเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ เปนปจจัย
หลักสำคัญของการเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ ถึงรอยละ 62 รองลงมาเปนผลจากการยายถิ ่นสุทธิ รอยละ 38 

(Pejaranonda, C. and et.al., 1995) สอดคลองกับการวิเคราะหที่ใชขอมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ ป พ.ศ. 2543 ที่
พบวา ผูยายถิ่นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของกรุงเทพฯ นอยกวาผูที่ไมยายถิ่น (Tangchonlatip, K., 

2005) เมื่อเปนเชนนี้แลวประชากรที่อาศัยในกรุงเทพฯ จึงเปนพลเมืองที่มีความสำคัญตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวน
ประชากรในพื้นที่ การศึกษาการมีบุตรเปนประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยสามรถบงชี้ถึงขอมูลที่จะกำหนดอนาคตของ
ประชากรในแตละชวงวัย และนำไปสูแนวทางในการวางแผนนโยบายดานการพัฒนาคุณภาพประชากร 

เปนที่ประจักษชัดแลววา งานศึกษาวิจัยหลายงานท่ีเก่ียวของกับรุน (Generation) หรือประชากรตางรุนเกิดน้ัน มี
ลักษณะ ความคิด วิถีชีวิต การแสดงตัวตน ตลอดจนทัศนคติดานการทำงานท่ีแตกตางกัน (พัชราวลัย วงศบุญสิน, 2554; พิมล
พรรณ อิศรภักดี, 2557; ภูเบศร สมุทรจักร และนิพนธ ดาราวุฒิมาประกรณ, 2560; Markert, J., 2004; Douglas, A. and 
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et.al., 2018) เม่ือเปนเชนน้ีแลว การศึกษาและทำความเขาใจภาวะเจริญพันธุของสตรีจึงควรทำความเขาใจกลุมสตรีแตละรุน
ในบริบทของการมีบุตรเพื่อนำไปสูแนวทางในการทำความเขาใจและผลักดันใหมีการเพิ่มจำนวนประชากรในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีบุตรของสตรีตางรุนในกรุงเทพมหานคร 

3. แนวคิดในการวิจัย
การเกิดของประชากรเรียกวา ภาวะเจริญพันธุ (Fertility) โดยนับเฉพาะบุตรที่เกิดมีชีวิต (Live Births) หรือบุตรเกิด

รอด (Children Ever Born Alive) เทาน้ัน ดังน้ันตัวแปรจำนวนบุตรจึงเปนตัวแปรที่ใชในการวัดระดับภาวะเจริญพันธุที่นิยม
ใชและมีความสำคัญ ทั้งน้ีความสามารถในการมีบุตรของชายและหญิงมีความแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีความสามารถในการมี
บ ุตรระหวางช วงอายุ 15-44 ป หรือ 15-49 ป ซึ ่งเร ียกวา “วัยมีบ ุตร” (Child-Bearing Age) หรือวัยเจร ิญพ ันธุ  
(Reproductive Age) ขณะที่เพศชายน้ันไมมีขีดจำกัด (ชญานิศวร กุลรัตนมณีพร, 2553) ทั้งน้ีในการศึกษาภาวะเจริญพันธุจึง
มุงศึกษาที่ประชากรหญิงเปนสำคัญ เน่ืองจากเปนผูตั้งครรภและใหกำเนิดทารก 

ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ไดกลาวถึง คำวา “Generation” (เจ็นเนอเรช่ัน) ซ่ึงเปนศัพทตางประเทศที่คนไทยนิยม
พูดทับศัพท ทั้งน้ีไดมีการกำหนดคำไทยที่ใชแทนได คือ คำวา “รุน” 

ความแตกตางของประชากรแตละชวงวัยเปนผลมาจากรุนปเกิดที่แตกตางกัน จนกลายเปนเบาหลอมที่ทำใหเกิด
ความแตกตางทั้งลักษณะทางความคิด พฤติกรรม การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม (พัชราวลัย วงศบุญสิน, 
2554) ทั้งน้ีปจจุบันสามารถจำแนกประชากรในสังคมไดเปน 6 รุน คือ (1) รุนสงครามโลก (GI) คือ ผูที่เกิดกอนป พ.ศ. 2488 
ปจจุบันมีอายุ 72 ปขึ ้นไป (2) รุ นเบบี ้บูม (Gen-B) คือ ผู ที ่เกิดชวงป พ.ศ. 2489-2503 มีอายุ 57-71 ป (3) รุ นเอ็กซ 
(Modernist) คือ ผูที่เกิดป พ.ศ. 2504-2524 มีอายุ 36-56 ป (4) รุนวาย (Millennials) คือ ผูที่เกิด ป พ.ศ. 2525-2542  มี
อายุ 18-35 ป (5) รุนซี (Gen Nexters) คือ ผูที่เกิดป พ.ศ. 2543-2557 มีอายุ 3-17 ป และ (6) รุนแอลฟา (Gen Alpha) คือ 
ผูที่เกิดหลังป พ.ศ. 25558 ปจจุบันมีอายุนอยกวา 3 ป 

สำหรับการวิจัยครั้งน้ีศึกษาวิเคราะหการมีบุตรของสตรีตางรุน น่ันคือ สตรี 4 รุน ไดแก รุนสงครามโลก รุนเบบี้บูม 
รุนเอ็กซ และรุนวาย ซ่ึงเปนสตรีที่ผานวัยเจริญพันธุมาแลว และกำลังอยูในวัยเจริญพันธุ 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน คือ (1) สวนที่ให

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย (2) สวนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสตรี (3) สวนขอมูลเกี่ยวกับการมีบุตร และ (4) สวนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีบุตรและการแตงงาน ทั้งนี้ไดจัดทำเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด รวมทั้งมีการใชพนักงาน
สัมภาษณเก็บขอมูลและใชแบบสอบถามออนไลน กลุมตัวอยางเปนสตรีที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 1,000 ราย ซึ่งใชพนักงานสัมภาษณดำเนินการเก็บขอมูล จำนวน 500 ราย กำหนดเปนสตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน 
จำนวน 157 ราย สตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง 205 ราย และสตรีในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก 138 ราย รวมถึงการนำเทคโนโลยี
และการส่ือสารทางอินเทอรเน็ตมาใชในการเก็บขอมูลแบบออนไลนจากสตรีอีกจำนวน 500 ราย  

5. ผลการวิจัย
ขอมูลสตรีตัวอยาง 1,000 ราย เม่ือจำแนกตามรุนตางๆ พบวา สวนใหญประมาณครึ่งหน่ึงของสตรีที่ตกเปนตัวอยาง

เปนรุนวาย รอยละ 50.4 รองลงมาคือ รุนเอ็กซ รอยละ 38.7 รุนเบบี้บูม รอยละ 10.1 และรุนสงครามโลกซึ่งมีเพียง 8 ราย 
หรือคิดเปนรอยละ 0.8 (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1  สัดสวนสตรีตัวอยางในการวิจัยจำแนกตามรุน 

จากการวิเคราะหขอมูลการมีบุตรในตารางท่ี 1 พบวา สตรีมีบุตรเกือบครึ่งหน่ึงของสตรีทั้งหมด (รอยละ 41.4) ทั้งน้ี
สตรีรุนเบบี้บูมมีสัดสวนการมีบุตรสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 78.2 รองลงมา คือ รุนสงครามโลก โดยมีสัดสวนการมีบุตรใกลเคียง
กับรุนเบบี้บูม ในกลุมรุนวายน้ันมีสัดสวนของการมีบุตรต่ำที่สุด คือรอยละ 14.7  

ตารางท่ี 1   การมีบุตรของสตรีจำแนกตามรุนของสตรีตัวอยาง 

การมีบุตร 
รุนของสตรีตัวอยาง 

รวม 
สงครามโลก เบบี้บูม เอ็กซ วาย 

สตรีท้ังหมด 
    มี 75.0 78.2 65.9 14.7 41.4 (414) 

    ไมมี 25.0 21.8 33.9 84.1 57.9 (579) 

    กำลังตั้งครรภ 0.0 0.0 0.3 1.2 0.7 (7) 

รวม 100.0 (8) 100.0 (101) 100.0 (387) 100.0 (504) 100.0 (1,000) 

P Value ≤ 0.001      2 = 304.583 

เฉพาะสตรีท่ีสมรสแลว 
    มี 75.0 78.2 69.7 22.8 51.8 (414) 

    ไมมี 25.0 21.8 30.1 75.3 47.3 (378) 

    กำลังตั้งครรภ 0.0 0.0 0.3 1.9 0.9 (7) 

รวม 100.0 (8) 100.0 (101) 100.0 (366) 100.0 (324) 100.0 (799) 

P Value ≤ 0.001      2 = 186.913 

เม่ือวิเคราะหขอมูลเฉพาะกลุมสตรีที่แตงงานหรือสมรสแลว พบวา สตรีกวาครึ่งหน่ึง (รอยละ 51.8) มีบุตร สำหรับ
ขอมูลการมีบุตรของสตรีจำแนกตามรุนน้ัน ไมมีการเปลี่ยนแปลงในกลุมสตรีรุนสงครามโลกและสตรีรุนเบบี้บูม ขณะท่ีสตรีอีก
สองรุน คือ รุนเอ็กซและรุนวายขอมูลมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย (ตารางที่ 1) 

ขอมูลในตารางท่ี 2 นำเสนออยางชัดเจนวา ในกลุมจำนวนบุตรมาก อันไดแก จำนวนบุตร 5 คน และจำนวนบุตร 4 
คน สตรีรุนที่มอีายุสูงๆ มีสัดสวนการมีบุตรสูงกวาสตรีรุนท่ีอายุต่ำกวา  

เม่ือพิจารณาขอมูลบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตรของสตรี ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพของการเปนผูเลือกมีหรือไมมี
บุตรนั้น พบวา สวนใหญสตรีในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเลือกไดดวยตนเองวาอยากมีบุตรหรือไม คิดเปนรอยละ 76.8 

รุนสงครามโลก, 
0.8

รุนเบบี้บูม, 10.1

รุนเอ็กซ, 38.7
รุนวาย, 50.4
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ทั้งนี้มีบุคคลอื่นที่สตรีใหความเห็นวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตรมากกวาสตรีเอง ไดแก สามี (รอยละ 16.0) บิดามารดา
ของสตรี (รอยละ 4.0)  บิดามารดาของสามี (รอยละ 2.0) และญาติรวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ (รอยละ 1.2) ตามลำดับ (ตารางที่ 3)  

ตารางท่ี 2  จำนวนบุตรของสตรีจำแนกตามรุนของสตรีตัวอยาง 

จำนวนบุตร 
รุนของสตรีตัวอยาง 

รวม 
สงครามโลก เบบี้บูม เอ็กซ วาย 

     1 คน 16.7 22.5 41.7 64.9 42.4 (175) 

     2 คน 50.0 43.8 44.5 26.0 40.7 (168) 

     3 คน 0.0 22.5 10.6 7.8 12.4 (51) 

     4 คน 16.7 7.5 2.8 1.3 3.7 (15) 

     5 คน 16.7 3.8 0.4 0.0 0.8 (3) 

รวม 100.0 (6) 100.0 (79) 100.0 (255) 100.0 (74) 100.0 (414) 

P Value ≤ 0.001      2 = 58.964 

ตารางท่ี 3  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตรของสตรีตัวอยาง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีบุตร จำนวน รอยละ 

 สตรี (ตนเอง) 768 76.8 

 สามี 160 16.0 

 บิดามารดาของสตรี 40 4.0 

 บิดามารดาของสามี 20 2.0 

 ญาติและอ่ืนๆ 12 1.2 

รวม 1,000 100.0 

ตารางท่ี 4  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของสตรีตอการมีบุตรจำแนกตามรุน 

บุคลท่ีมีอิทธิพลฯ 
รุนของสตรีตัวอยาง 

รวม 
สงครามโลก เบบี้บูม เอ็กซ วาย 

    สตรี (ตนเอง) 87.5 69.3 73.6 80.6 76.8 (768) 

    สามี 12.5 26.7 18.9 11.7 16.0 (160) 

    บิดามารดาของสตรี 0.0 0.0 3.6 5.2 4.0 (40) 

    บิดามารดาของสามี 0.0 3.0 2.3 1.6 2.0 (20) 

    ญาติและอ่ืนๆ 0.0 1.0 1.6 1.0 1.2 (12) 

รวม 100.0 (8) 100.0 (101) 100.0 (387) 100.0 (504) 100.0 (1,000) 

P Value ≤ 0.05      2 = 25.581 

ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือจำแนกขอมูลบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของสตรีตามรุน (ตารางที่ 4) พบวา บุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการมีบุตรของสตรีรุนสงครามโลก คือ สตรีกับสามีเทาน้ัน สวนสตรีรุนเบบี้บูมมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลเพ่ิมขึ้น ไดแก บิดามารดา
ของสามีและญาติฯ ทั้งนี้ในกลุมสตรีรุนใหมอายุนอยทั้งรุนเอ็กซและรุนวาย พบวา มีบุคคลหลายกลุมที่มีอิทธิพลตอสตรีใน
ประเด็นของการมีบุตร นอกจากน้ีแลว ในกลุมบิดามารดาของสตรีนับไดวาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอสตรีรุนอายุนอยๆ อันไดแก 
รุนเอ็กซและรุนวาย ทั้งน้ีพบวา สัดสวนมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามรุนท่ีอายุนอยลง 
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การมีบุตรของสตรีเปนประเด็นหน่ึงที่มีความสำคัญอันสงผลตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุม

ประเทศที่มีการเกิดนอยและประชากรมีอายุยืน จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดขอสรุปวา สตรีแตละรุนมีสัดสวนการมีบุตรแตกตาง
กัน โดยสตรีรุนที่มีอายุมากๆ (รุนสงครามโลกและรุนเบบี้บูม) มีสัดสวนของการมีบุตรมากกวารุนอายุนอยๆ (รุนเอ็กซและรุน
วาย) รวมถึงสตรีรุนที่อายุมากๆ มีจำนวนบุตรสูงกวารุนอายุนอยๆ อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาวิจัยที่ผานมาที่พบวา 
ความแตกตางของรุนนำไปสูความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและการใชชีวิตที่มีความแตกตางกัน (พัชราวลัย วงศบุญสิน, 2554; 

พิมลพรรณ อิศรภักดี, 2557) 
ในกลุมสตรีรุนเบบี้บูมซ่ึงเปนกลุมที่มีสัดสวนของการมีบุตรสูงที่สุดและสตรีรุนสงครามโลกมีบุตรรองลงมา อาจสืบ

เน่ืองมาจากกลุมสตรีทั้งสองรุนน้ีเกิดและเติบโตมาในชวงที่มีการถือกำเนิดทารกขนาดใหญภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดยุติ
ลง (ป พ.ศ. 2488) ประกอบกับมีการรณรงคตางๆ ของภาครัฐใหมีการเกิดของประชากรเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนและเปนกำลัง
สำคัญของชาติ ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือพิจารณาตามมิติชีวิตครอบครัวของสตรีรุนเบบี้บูม พบวา การมีครอบครัวที่สมบูรณแบบ อัน
ประกอบไปดวย สามี ภรรยาและบุตร เปนอุดมคติหน่ึงของประชากรรุนน้ี ขณะที่สตรีรุนเอ็กซและรุนวายมีบุตรนอยกวาน้ัน 
อาจเนื่องมาจากบุคลิกภาพที่มีความยืดหยุน ไมปดก้ันตนเอง รวมไปถึงการมีมุมมองเรื่องมิติครอบครัวเปนเรื่องปกติ ไมมี
กฎเกณฑตายตัว (UNJSPF, 2009; Meier J. and other, 2010) นอกจากนี้แลวในกลุมสตรีร ุนวายของประเทศไทยได ให
ความสำคัญกับการสมรสและการมีบุตรนอยกวาเรื่องอ่ืนๆ ในชีวิต อาทิ เรื่องความกาวหนาในการทำงานและความเปนอิสระ
สวนตัว เปนตน (ภูเบศร สมุทรจักร และนิพนธ ดาราวุฒิมาประกรณ, 2560) 

เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดตัวแปรแทรกกลาง ของ Kingsley Davis และ Judith Blake รวมทั้งแนวคิดตัวแปรใกลชิด 
ของ John Bongaarts (Davis, K. and Blake, J., 1956; Bongaarts, J., 1978) ที่ไดเสนอตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการมี
บุตร โดยในกรณีของผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา สตรีรุนอายุมากๆ สวนใหญมีการสมรส ขณะที่สตรีรุนอายุนอยๆ มีแนวโนมการ
สมรสทีล่ดลงและอยูเปนโสดมากขึ้น เม่ือพิจารณาที่อายุแรกสมรส พบวา ประชากรไทยมีแนวโนมการแตงงานในอายุที่สูงขึ้น 
โดยในป พ.ศ. 2533-2553 เทากับ 24.7 ป 25.6 ป และ 28.4 ป ตามลำดับ (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ดังน้ันสตรีรุนอายุ
มากๆ จึงมีโอกาสมีบุตรสูงกวาสตรีรุนอายุนอยๆ   

ขอคนพบอีกประการหน่ึงที่สำคัญ คือ บุคคลที่มีอิทธิพลตอการมีบุตรของสตรี โดยพบวา ไมวาเวลาจะผานไปนาน
เทาใด นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน สตรีในกรุงเทพมหานครยังเปนผูที่มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะมีหรือไมมีบุตรไดดวยตนเอง 
ประการสำคัญยิ่งไปกวาน้ัน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการมีบุตรของสตรีรุนใหม (รุนอายุนอย) ถูกกำหนดข้ึนจากบุคคลอ่ืนรวมดวย 
ดังน้ันการมีบุตรจึงไมใชเปนการตัดสินใจเฉพาะผูเปนแมหรือพอเทาน้ัน หรือเปนเรื่องของเพียงแคภรรยาและสามีเหมือนเชนใน
อดีต รวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลตอสตรีรุนอายุนอยๆ หรือสตรีวัยเจริญพันธุยุคใหม น่ันคือ กลุมที่เปน “บิดามารดาของสตรี” ซ่ึง
มีอิทธิพลตอสตรีรุนเอ็กซและรุนวาย อีกท้ังมีแนวโนมสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในกลุมสตรีรุนวาย  

ขอมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติไดนำเสนออยางเปนประจักษชัดแลววา ครัวเรือนไทยที่ประกอบไปดวย
สมาชิกในครัวเรือน คือ สามี ภรรยาและบุตร มีแนวโนมลดลง จากรอยละ 56.1 ในป พ.ศ. 2545 เหลือรอยละ 50.0 ในป พ.ศ. 
2555 ยิ่งไปกวาน้ันครัวเรือนที่ประกอบไปดวยสามี ภรรยา บุตรและบุคคลอ่ืน ไดแก ปูยา ตายาย หรือญาติพี่นอง  มีแนวโนม
เพิ่มขึ ้นจากรอยละ 31.5 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 35.9 ในป พ.ศ. 2555 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555) ทั ้งนี ้สืบ
เน่ืองมาจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การแพทยสาธารณสุขที่ทำใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ดังน้ันกลุมผูสูงอายุหรือ
บิดามารดาของสตรีจึงเขามามีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลตอการมีบุตรของสตรีรุนใหม เม่ือวิเคราะหตามแนวคิดความสัมพันธ
ระหวางประชากรตางรุนในครอบครัว (Bengtson, V.L. and Roberts, Robert E.L., 1991; Connidis, I.A. and Barnett, 

A.E., 2019) พบวาบิดามารดาที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี ยอมเปนที่พึ่งพิงและใหการเก้ือหนุนกับบุตร กรณีบิดา
มารดาที ่ต องพึ ่งพิงบุตร  สามารถเกื ้อหนุนบุตรไดโดยการชวยแบงเบาภาระงานตางๆ ในครัวเรือน รวมไปถึงการแสดง
ความสัมพันธของรุนปูยาตายายกับหลาน ดวยการใหคำแนะนำและดูแลสมาชิกวัยเยาว เปนตน เม่ือเปนเชนน้ีแลวการที่บิดา
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มารดาของสตรีเขามามีสวนในการตัดสินใจมีบุตร จึงทำใหสตรีมีความมั่นใจไดวามีสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนและ
คอยชวยเหลือในดานการเล้ียงดูบุตร 
 

7. ขอเสนอแนะของการวิจัย 

ขอเสนอแนะของการวิจัยในครั้งน้ีสามารถแบงออกเปน 3 สวน อันไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใหผูที่มีสวน
เก่ียวของกับการกำหนดนโยบายไดใชเปนแนวทางหน่ึงในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมดานการมีบุตรของสตรี ขอเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติ เพ่ือสรางความชัดเจนและแนวทางในการเพ่ิมภาวะเจริญพันธุของประชากรอยางเปนรูปธรรม ขณะท่ีขอเสนอแนะ
เชิงวิชาการน้ัน เพ่ือเปนแนวทาง จุดเริ่มตนหรือตอยอดในการคนควาหาขอเท็จจริงถึงประเด็นน้ีเพิ่มเติมตอไป 

7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การรณรงคเพื่อเพ่ิมภาวะเจริญพันธุหรือทำใหประชากรมีการเกิดเพิ่มมากข้ึน นอกจากจะประชาสัมพันธกระตุนให
สตรีเห็นคุณคาและมีความตองการอยากจะมีบุตรแลว ควรเริ่มตนจากกลุมผูมีอิทธิพลตอสตรีรุนอายุนอยๆ อันไดแก บิดา
มารดาของสตรี ซ่ึงเปนอีกแนวทางหน่ึงในการสงตอขอมูลและความตองการไปยังสตรีตอไป  
 กลุมสตรีรุนอายุนอยๆ น่ันคือ รุนเอ็กซตอนปลายและรุนวายเปนกลุมที่มีความสำคัญตอการเพิ่มประชากร เน่ืองจาก
สตรีรุนเหลาน้ียังอยูในชวงวัยเจริญพันธุ ดังน้ันภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรตางๆ รวมถึงภาคประชาชนจึงควรทำความเขาใจสตรี
กลุมน้ีเพื่อสนับสนุน ผลักดันและกอใหเกิดการสืบตอมวลมนุษยชาติตอไป 

 7.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ในสวนของขอเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถนำไปสูแนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อาทิเชน ควรใหกลุมบิดา
มารดาของสตรีเปนกลุมที่กระตุนและนำเสนอขอดีของการมีบุตรแกสตรีในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงในพื้นที่เขตเมืองตางๆ สำหรับ
สตรีที่เคยมีบุตรแลว ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีบุตรเพิ่มขึ้นในกลุมสตรีเหลาน้ี 

7.3 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 หากมีการศึกษาวิจัยประเด็นที่เก่ียวของกับการมีบุตรและภาวะเจริญพันธุในอนาคต ควรศึกษาทั้งในกลุมสามีและคน
ในครอบครัวของสตรีรวมดวย รวมถึงควรมีการศึกษาวิจัยขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการมีบุตร อาทิ ปจจัยที่เก่ียวของ ความ
คิดเห็นและขอมูลตางๆ เก่ียวกับการมีบุตรของสตรี เปนตน เพื่อใหภาพที่กระจางชัด มีความนาสนใจและสมบูรณแบบยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ีแลวในกลุมประชากรเขตอ่ืนๆ หรือภูมิภาคอ่ืนๆ เปนอีกปจจัยหน่ึงที่นาสนใจทำการศึกษาวิจัย รวมถึงอาจ
ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรวมกันกับเชิงปริมาณ เพื่อนำมาใชในการอธิบายและใหเหตุผลตางๆ ดานการมีบุตรของสตรี 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมในงานตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายจัดซื้อ
จัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ พนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 251 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คา t-test, F-test และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดย Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบวา พนักงาน
ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุงาน และรายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนพนักงานที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และลักษณะการเขาออกงานตางกัน มีสวนรวมในงานไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล การมีสวนรวมในงาน 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the Job Involvement of 251 samples out of Personnel 
in the Procurement Department. The research tools were questionnaires, data were analyzed by using a 
computer package stratified program. The statistical procedures were percentage, mean, t-test, F-test 
and comparison (LSD). It was found in this research that Personnel with different in age, marital status, 
position level, year of employment and salary had different level of job involvement with .01 level of 
statistical significance, where as personnel with different in gender, education level, time at work had 
not.  

Keywords: Personnel, Job Involvement 

1. บทนํา

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปนไปในทางบวกโดยมีคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศป พ.ศ. 2557 ที่ 
1.0 ปพ.ศ. 2558 ที่ 3.0 ปพ.ศ.2559 ที่ 3.3 และปพ.ศ. 2560 ที่ 3.9 โดยในป พ.ศ. 2561 คาดวาเศรษฐกิจประเทศไทยจะ
ขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.6 (สํานักงานสถิติแหงชาติ) โดยมีแรงสนับสนุนจากปจจัยของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แรง
ขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ และการลงทุนภาครัฐที่จะเรงตัวข้ึนตามการเพ่ิมขึ้นของกรอบงบประมาณรายจายลงทุน 
ความคืบหนาของโครงการลงทุนภาครฐั รวมถึงการฟนตัวท่ีชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของ
การจางงานและฐานรายไดในระบบเศรษฐกิจ สงผลใหการแขงขันทางดานธุรกิจมีมากขึ้นตามมา   

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจท่ีมีมูลคาการจัดซื้อจัดจางมากเมื่อเทียบกับการจัดซื้อจัด
จางทั้งประเทศ จําเปนตองปรบัตัวเพื่อใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้น มีการปรับโครงสรางครั้งใหญ โดยมีการโยกยายตําแหนง
หนาที่การปฏิบัติงาน รวมถึงลดอัตรากําลังโดยการชะลอการรับบุคลากรใหมเขาทํางาน ขณะเดียวกันในป พ.ศ. 2560 มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐคร้ังสําคัญ ซึ่งสงผลตอกระบวนการการทํางานของฝายจัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุทั้งประเทศ อันเปนเหตุใหพนักงานที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางจําเปนตองศึกษา พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏ
กระทรวง ที่ประกาศใชเพื่อใหสามารถดําเนินการใหสอดคลองและไมขัดตอพระราชบัญญัติ ซึ่งการทําการอันใดที่ขัดตอ
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่นั้นมีโทษทางอาญา (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)  

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการมีสวนรวมในงานเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของบุคลลในการปฏิบัติงาน และเปนสวนหนึ่ง 
ในการเสริมสรางการทํางานเปนทีม อันจะสงผลตอการพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ชวยเปนแรงผลักดันในการขับเคลื่อนองคกรเพ่ือเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอไป  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในงานตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จํานวน 667 คน ผูวิจัยไดเลือกขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณหากลุม ตัวอยาง จากกลุมประชากร Yamane’s 
ดังนี ้

 (1) 

e  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง (กําหนดใหมีคาเทากับ .05) 
N หมายถึง จํานวนประชากรในการวิจัย  
n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยาง 

แทนคา เทากับ 250.04  ดังนั้น กลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 251 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวบขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ดังน้ี 
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ระดับ

ตําแหนง อายุงาน ลักษณะการเขาออกงาน และรายได  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในงานของพนักงาน ผูวิจัยไดสรางตามแนวความคิดของ Lodahl and 

Kejner (1965) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานความเชื่อคุณคาของงาน ดานความรับผิดชอบตองาน ดานการทุมเทเสียสละ
ใหกับงาน ดานเวลาท่ีใหกับงาน และดานการมีสวนเก่ียวของในงาน ลักษณะคําถามโดยประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก ไมเห็น
ดวยอยางย่ิง ไมเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยอยางย่ิง 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัยครั้งน้ีไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 

(Reliability) ดังน้ี 

  3.3.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)  
    ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้เสนอตอประธานที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ปรึกษาการศึกษา

คนควาอิสระรวม และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของขอคําถามวาตรงตามจุดหมายของ
การวิจัยคร้ังนี้หรือไมหลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินการตอไป 

  3.3.2 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
    ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรในกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่ศึกษาจํานวน 30 ราย โดย

การวิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งคาความเชื่อมั่นโดยรวมของแบบสอบถามการมีสวนรวมในงานเทากับ .896 

3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ประกอบดวย 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะปจจัยสวนบุคคล 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
คาสถิติ t – test ใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรท่ีจําแนกเปน 2 กลุม  
คาสถิติ F – test ใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรซึ่งจําแนกตั้งแตสามกลุมขึ้นไปและทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD ( Least – SignificantDifferent) 
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การกําหนดสมมติฐานการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว คือ มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ .01 

4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในงานของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย มีดังน้ี 
เพศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเพศชาย จํานวน 106 คน 

คิดเปนรอยละ 42.20 
อายุ พบวากลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 44 ป อายุนอยที่สุด 24 ป อายุมากท่ีสุด 60 ป จําแนกชวงอายุออกเปน 4 ชวง 

คือ ชวงอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 25.10 ชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 16.30 ชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 13.20 
ชวงอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 45.40 

สถานภาพสมรส พบวากลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 51.40 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 41.4 และสถานภาพหมาย หยา แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 7.2 

วุฒิการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.20 รองลงมาคือ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 27.10 ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 22.70 

ระดับตําแหนง พบวากลุมตัวอยางสวนมากอยูในระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 60.20 และระดับบริหาร คิดเปน
รอยละ 39.80 

อายุงาน พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีอายุงาน 25 ปขึ้นไป 55.00 รองลงมาคืออายุงาน 5-14 ป คิดเปนรอยละ 
20.70 ตามดวยอายุงานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 19.10 และนอยที่สุดคืออายุงานระหวาง 15-24 ป คิดเปนรอยละ 5.20

ลักษณะการเขาออกงาน พบวากลุมตัวอยางสวนมากเขาออกงานในเวลา 8.00 - 16.00 น. คิดเปนรอยละ 76.50 เขา
ออกงานแบบเหลื่อมเวลา คิดเปนรอยละ 23.50 

รายได พบกวากลุมตัวอยางสวนมากมีรายไดมากกวา 65,000 บาท คดิเปนรอยละ 47.40 รองลงมามีรายได 17,000 
– 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.30 รายไดต่ํากวา 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.30

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในงาน 
การมีสวนรวมในงาน     x S.D. คดิเปนระดับ 
1. ดานความเชือ่คณุคาของงาน  3.36   .494   สูง 
2. ดานความรับผิดชอบตองาน 3.34 .445 สูง 
3. ดานการทุมเทเสยีสละใหกับงาน 3.49 .506 สูง 
4. ดานเวลาที่ใหกับงาน 3.15 .510 สูง 
5. ดานการมีสวนเก่ียวของในงาน 3.17 .514 สูง 
รวมเฉลี่ย   3.29 .411 สูง 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในงานของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟา
ฝายผลติแหงประเทศไทย พบวา การมีสวนรวมในงานโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.29) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49) รองลงมา คือ 
ดานความเชื่อคุณคาของงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.36)  ดานความรับผิดชอบตองาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.34)  ดานการมีสวน
เก่ียวของในงาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.17)  และดานเวลาที่ใหกับงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.15) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในงานตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
T F p-value 

1. เพศ -.501  .617 
2. อายุ  8.270 .000 
3. สถานภาพสมรส  8.578 .000 

4. วุฒิการศึกษา  0.240 .976 
5. ระดับตําแหนง -4.66  .000 
6. อายุงาน  7.434 .000 
7. ลักษณะการเขาออกงาน 1.541  .125 
8. รายได  10.467 .000 
 จากตารางที่ 2 พนักงานฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับตําแหนง อายุงาน และรายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
พนักงานที่มเีพศ วุฒิการศกึษา และลักษณะการเขาออกงานตางกัน มีสวนรวมในงานไมแตกตางกัน 

 
5. สรุปผล 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

เปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
พนักงานที่มปีจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางาน
แตกตางกัน 

  

1.1 พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานแตกตางกัน  √ 
1.2  พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานแตกตาง
กัน 

√  

1.3 พนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกตางกันมีสวนรวมในการ
ทํางานแตกตางกัน 

√  

1.4 พนักงานที่มวีฒุิการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางาน
แตกตางกัน 

 √ 

1.5 พนักงานที่มรีะดับตําแหนงแตกตางกันมีสวนรวมในการ
ทํางานแตกตางกัน 

√  

1.6 พนักงานที่มอีายุงานแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางาน
แตกตางกัน 

√  

1.7 พนักงานที่มลีักษะการเขาออกงานแตกตางกันมีสวนรวมใน
การทํางานแตกตางกัน 

 √ 

1.8 พนักงานที่มรีายไดแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางาน
แตกตางกัน 

√  

จากตารางที่ 3 สมมติฐานพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานแตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวาพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานแตกตางกันในดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง 
อายุงาน และรายได สวนปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ วุฒิการศกึษา และลักษณะการเขาออกงาน มีสวนรวมในงานไมแตกตาง
กัน 

พนักงานที่มปีจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีสวนรวมในการทํางานแตกตางกัน มีรายละเอียดรายดานดังนี้ 
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พนักงานท่ีมีอายุตางกันมีสวนรวมในงานรายดาน ไดแก ดานความเชื่อคุณคาของงาน ดานความรับผิดชอบตองาน 
ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน ดานเวลาที่ใหกับงาน แตกตางกัน สวนดานการมีสวนเก่ียวของในงาน ไมมีความแตกตางกัน 

พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในงานโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานความเชื่อคณุคาของงาน ดานความรับผิดชอบตองาน ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน ดานเวลาที่
ใหกับงาน แตกตางกัน สวนดานการมีสวนเกี่ยวของในงาน ไมมีความแตกตางกัน 

พนักงานที่มีระดับตําแหนงตางกัน มีสวนรวมในงานโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีสวนรวมในงานทุกดานแตกตางกัน 

พนักงานที่มอีายุงานแตกตางกัน มีสวนรวมในงานโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว การมีสวนรวม
ในงาน ไดแก ดานความเช่ือคุณคาของงาน ดานความรับผิดชอบตองาน ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน ดานเวลาที่ใหกับงาน 
และดานการมีสวนเกี่ยวของในงานแตกตางกัน สวนการมีสวนรวมในงานดานการมีสวนเกี่ยวของในงานไมแตกตางกัน 
พนักงานที่มีรายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในงานโดยรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว การมีสวนรวมในงาน 
ไดแก ดานความเช่ือคุณคาของงาน ดานความรับผิดชอบตองาน ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน ดานเวลาท่ีใหกับงาน 
แตกตางกัน สวนดานการมีสวนเกี่ยวของในงานไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลและวิจารณ

การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในงานของพนักงาน ฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พบวา 

ปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 145 คน คดิเปนรอยละ 57.80 อายุเฉลี่ย 44 ป โดยมีชวงอายุ 51-60 ป

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.40 สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.40 และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 50.20 ดํารงตาํแหนงอยูในระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 60.20 และมีอายุงานตั้งแต 25 ปขึ้นไปมีมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 55.00 ลักษณะการเขาออกงานแบบปกติคือชวงเวลา 8.00 -16.00 น. คิดเปนรอยละ 76.50 และรายได
มากกวา 65,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.40 

การวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีเพศชายและหญิงที่ใกลเคียงกันและสวนมากมีอายุระหวาง 51 - 60 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทํางานในระดับปฏิบัติการและมีอายุงานต้ังแต 25 ปขึ้นไป มีรายไดมากกวา 65,000 บาท ซึ่งเปนปกติ
สําหรับอายุการทาํงานท่ีมากขึ้นอันจะสงผลตอรายไดที่สูงขึ้นเชนกัน 

การมีสวนรวมในงาน 
การศึกษาการมีสวนรวมในงาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานมีระดับการมีสวนรวมในงานโดยภาพรวมและ

รายดานทุกดานอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.29) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการทุมเท
เสียสละใหกับงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.49) รองลงมา คือ ดานความเชื่อคุณคาของงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.36)  ดานความ
รับผิดชอบตองาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.34) ดานการมีสวนเก่ียวของในงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.17) และดานเวลาท่ีใหกับงาน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.15) ตามลับดับ ซึ่งพิจารณาเปนรายดานและรายขอ ดังน้ี 

1. ดานความเชื่อคุณคาของงาน
การมีสวนรวมในงาน ดานความเช่ือคุณคาของงานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายขอพบวา เร่ือง ทานเช่ือวาการ

ทาํงานเปนสวนหนึ่งของชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ Ladahl and Kejner (1965) วาการที่บุคคลรูสึกวาตน
มีคุณคาที่ไดปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สงผลตอภาพลักษณของตนเองและเปนการแสดงออกทางจิตวิทยาของบุคคลอยางหนึ่งที่
เก่ียวของกับการมีสวนรวมในงาน 

2. ดานความรับผิดชอบตองาน
การมีสวนรวมในงาน ดานความรับผิดชอบตองานอยูในระดับสูง  เมื่อพิจารณารายขอพบวา เร่ืองทานรูสึกวางานที่

ทานทํามีสวนชวยในการสงเสริมภาพลักษณขององคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด เนื่องมาจากวาเมื่อพนักงานรูสึกวางานที่ไดทํานั้นจะสง
ผลลัพธไปยังภาพลักษณขององคกร พนักงานจึงรูสกึวาตนเองตองรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายใหดีที่สุด สอดคลองกับ 
ประภาพร นิกรเพสย (2546) ที่ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมในงานเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีอํานาจในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ เพ่ือผลลัพธท่ีดีที่จะเกิดข้ึนแกองคการ 
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 3. ดานการทุมเทเสียสละใหกับงาน 
 การมีสวนรวมในงาน ดานการทุมเทเสียสละใหกับงานอยูในระดับสูง ทานยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเพื่อให
องคการประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ ลินลา พิบูลภานุวัฒน (2553) ที่พบวาพยาบาลวิชาชีพพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความสัมฤทธิ์ในงานและมุงมั่นที่จะกอใหเกิดผลลัพธกับองคกรในทางท่ีดี โดยการทุมเทเสียสละใน
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใชกับการปฏิบัติงาน 
 4. ดานเวลาที่ใหกับงาน 
 การมีสวนรวมในงาน ดานเวลาที่ใหกับงานอยูในระดับสูงอาจเนื่องมาจากการที่หนวยงานมีการเขาออกแบบเหลื่อม
เวลา ซึ่งทําใหพนักงานมีทางเลือกที่จะกําหนดเวลาเขาออกงานของตนตามกรอบท่ีหนวยงานกําหนด สามารถบริหารจัดการ
เวลาตนเองไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาภรณ หรือเจริญ (2552) ที่พบวาเวลาท่ีใหกับงานอยูใน
ระดับสูง โดยสวนที่ไดสูงท่ีสุดไดแก การเตรยีมความพรอมกอนที่จะปฏิบัติหนาที่ 
 5. ดานการมีสวนเก่ียวของในงาน 
 การมีสวนรวมในงาน ดานการมีสวนเก่ียวของในงานอยูในระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของกองการเจาหนาท่ี 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553) ศึกษาเรื่องการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 
กองกลางเจาหนาที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาการมีสวนรวมของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับดี
มาก 
 
7. ขอเสนอแนะ 
  

 การศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะฝายจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุเทานั้น สามารถขยายขอบเขตของการศึกษา
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโลกทัศนในวรรณกรรมของ

หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน และนำผลมาวิจารณวามีความเหมาะสมกับปจจุบันอยางไร โดยวิธีการ

วิเคราะหเนื้อหาพบโลกทัศน 7 ประการ ดังนี้ 1) โลกทัศน: ความโดดเดี่ยวในครอบครัวขยาย 2) โลกทัศน: 

ความรักและเพื ่อนตางชาติ รวมถึงมิตรภาพและความเขาใจ ความแตกตางทางวัฒนธรรม และ 

ความคุนเคยตลอดจนความแปลกแยก 3) โลกทัศน: คูชีวิตกับความแตกตางทางชนชั้น  4) โลกทัศน: ชน

ชั้นสูงในทามกลางความเปล่ียนแปลงทางสังคม 5) โลกทัศน: ชีวิตจริงกับความฝน 6)  โลกทัศน: ตัวละคร

ตางชาติ 7) โลกทัศน: ความรักการประพันธ  รวมถึงการใชน้ำเสียงจริงจังในงานประพันธ และ การ

บุกเบิกสรางสรรคเชิงนวนิยายวิทยาศาสตร  
การวิจารณโลกทัศนสรุปไดวา ผูประพันธมองโลกอยางผูมีความรักในเพื่อนมนุษย ตองการเห็น

โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญขึ้น โดยเฉพาะความเจริญของมนุษยควรเปนไปทั้งในทางรางกายและ

จิตใจ ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยรูจักที่จะอยูรวมกันอยางเขาใจกัน และเอื้อเฟอกัน โดยปราศจากอคติดาน

เชื้อชาติ ชนชั้น และวัฒนธรรม 

คำสำคัญ: โลกทัศนในวรรณกรรม อคติ เชื้อชาติ ชนชั้น วัฒนธรรม 

Worldviews in Arkarddumkerng Rapheephat’ s Literary Works: A Critical Study  

Wiphap khanthap 

Department of Thai, Faculty of Arts, Bangkokthonburi Univesity 
parasawattee@gmail.com

Abstract 
This is a qualitative research  which aims to study worldviews  in   Arkarddumkerng 

Rapheephat’ s literary works and to analyze his worldviews relevant to the present.The 
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data in this study was analyzed by using the content analysis. It was found that there 

are 7 worldviews as follows: (1) Solitude in the extended family structure; (2) Love and 

foreign friends including friendship and understanding, cultural differences as well as 

familiarity and alienation; (3) Life partner VS class difference; (4) Elite in the midst of 

social change; (5) Real life VS dream; (6) Exotic characters; (7) Passion for writing 

including earnest voice in writing and creative pioneering in science fiction. 

            Through the critical study of the worldviews of  Arkarddumkerng Rapheephat’ 

s literary works, it can be concluded that  Arkarddumkerng Rapheephat viewed the world 

with humanistic compassion. He recommended that development of the world, 

especially, human development should be in both physical and spiritual. This means 

that, human beings know how to cohabit with mutual understanding, comprehensive 

compassion without prejudice in race, class, and cultural differences.  

Keywords: worldviews in Literature, prejudice, race, class, cultural differences 

1.บทนำ

ปจจุบันกระแสสังคมนิยมใหบุคคลมองโลกในแงดี การที่บุคคลมองโลกมองชีวิตในแงดี หรืออาจ

เรียกวาเชิงบวก นับเปนเรื่องท่ีเหมาะสม เนื่องจากวาทำใหบุคคลมีความหวังในการดำเนินชีวิต แตอยางไร

ก็ตามขอเสียที่อาจเกิดขึ้นคือทำใหมองขามปญหาชีวิตในบางประเด็นไปได และสงผลใหปญหานั้นดำรงอยู

โดยไมไดรับการแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่มีผลกระทบในระดับสังคม ยิ่งควรไดรับการพิจารณา

แกไข หรือปองกันกอนที่จะเกิดปญหาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข  สังคมไทยนับวามีปญหาในเชิงโลก

ทัศนที่ไมเหมาะสมในระดับบุคคลและสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา ปรากฏการณเชนนี้เปนที่เขาใจ

กันโดยทั่วไป ดังเชน สำนักสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการสำรวจคนไทยทั่วประเทศถึงปญหา

สังคมไทยที่ประชาชนตองการใหแกไขเรงดวน  โดยใชประชากรจำนวน 1,121 คน ผลการสำรวจพบวา

ปญหาท่ีประชาชนตองการใหแกไขเรงดวนมี 5 อันดับ ดังนี้  

อันดับ 1 การหลอกลวง การลวงละเมิดทางเพศ และการคามนุษย (81.53%)  อันดับ 2 การทุจริต

คอรัปชั่นของเจาหนาที ่ในแวดวงราชการ และการเรียกรับสินบน (80.20%) อันดับ 3 ความรุนแรง

โหดรายในครอบครัว  การฆายกครัว และการทำรายกันในครอบครัว (78.32%) อันดับ 4 การปลนฆา ชิง

ทรัพย และการลักทรัพย (71.81 % ) และ อันดับ 5 การหลอกลวงตมตุนฉอโกง ทรัพยสินเงินทอง 

(61.20%) (matichon,co,th.2560: ออนไลน) ดังจะเห็นไดวาผลการสำรวจทั้ง 5 อันดับดังกลาวมาน้ี 

แสดงความตองการแกไขเรงดวนในเปอรเซ็นตที่ใกลเคียงกันมาก จึงอาจกลาวไดวาทุกปญหาสรางความ

เดือดรอนใหสังคมในปริมาณที่ไมแตกตางกันนัก  สวนดานวรรณกรรมมีนักประพันธหลายทานใช

วรรณกรรมเปนสื่อสะทอนปญหาสังคม นับตั้งวรรณกรรมรูปแบบใหม คือนวนิยายและเรื่องสั้นเขามามี
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บทบาทในสังคมไทย ตัวอยางเชน หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน ทรงเปนนักประพันธที ่ตองการ

แกปญหาสังคม และทรงเสนอปญหาสังคมในงานประพันธของทานระหวาง พ.ศ. 2472-พ.ศ.2475 ทำให

งานประพันธของหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒนโดดเดนมากในทางแนวคิดและการนำเสนอตัวละคร 

ทั้งตัวละครที่เปนคนไทยและชาวตางประเทศ รวมถึงการใชฉากในตางแดน แมผานกาลเวลามา เกือบ

ศตวรรษ วรรณกรรมของทานก็ยังมีการตีพิมพซ้ำเสมอมาและมีอยูในหองสมุดตามสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ ความนาสนใจประการแรก คือ หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน ทรงเสนอปญหาสังคมขณะนั้น

อยางครอบคลุมกวางขวางทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสะทอนความเปน

มนุษยอยางละเอียดออนลึกซึ้ง จนมีผูกลาววานวนิยายเรื่อง”ละครแหงชีวิต”มาจากชีวิตจริงของทาน แต

แทจริงแลวผูประพันธมีเจตนาจะเขียนเรื่องให “สมจริง” จึงเขียนถึงเรื่องท่ีรูจักและเขาใจเปนอยางดี ดังที่

ไดยืนยันไวในคำนำนวนิยายเรื่อง “ผิวเหลืองผิวขาว” วาเรื่อง “ละครแหงชีวิต” ของทานนั้น ไมใชเรื่องมา

จากชีวิตจริงของทาน (อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2554,น.11) แตอยางไรก็ตามการที่ผูอานเกิดความรูสึก

เชนนั้นยอมหมายถึงวางานของผูประพันธมีลักษณะสมจริง  

ความนาสนใจประการตอมา คือ หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน มีสถานะทางสังคมเปนถึง 

“หมอมเจา” ซึ่งนับวาอยูในสังคมช้ันสูงที่ผูคนนิยมยกยอง แตแมอยูในที่สูงทานกลับมองมนุษยอยางเสมอ

ภาค งานประพันธจ ึงสะทอนถึงบุคลิกของผู ประพันธวามีความใจกวางในการมองโลกมองชีวิต 

ขณะเดียวกันก็มีความตระหนักในอำนาจของวรรณกรรมวาจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นไดจึง

พยายามแสดงโลกทัศนในแงนี้ไวเพื่อใหผูคนไมคิดรังเกียจกัน ประการสุดทายทานทรงไดรับการศึกษาใน

ตางประเทศจึงมีขอไดเปรียบในเชิงที่เปนผูมีหูตากวางขวางมีความเขาใจนิสัยใจคอและวัฒนธรรมของ

ชาวตางชาติ ผลจากการศึกษาวรรณกรรมของทานในเชิงโลกทัศนจึงนาจะเปนประโยชนตอการสรางสรรค

สังคม 

คำวา “โลกทัศน” กลาวโดยทั่วไปหมายถึงทัศนะตอโลก แตนักวรรณกรรมกลาวถึงโลกทัศนใน

ความหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีก กลาวคือ “ความคิดเห็นของนักเขียนในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ

ของตนกับโลก โลกทัศนจึงคลุมความกวางขวาง เปนความคิดซับซอนผสมผสานของประสบการณและ

อารมณ ทั้งยังเปนที่มาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกลาวไดวา โลกทัศนเปนตัวกำหนดโครงสราง

ภายในของวรรณกรรมทำใหนักเขียนเลือกเขียนเรื่องแตละประเภท ตลอดจนเลือกสรางตัวละครและ

องคประกอบอ่ืน ๆ ” (ตรีศิลป บุญขจร,2560,น.7-8) 

เรื่องโลกทัศนในวรรณกรรมจึงมีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก ทั้งการศึกษาวรรณกรรมแบบฉบับและ

วรรณกรรมรวมสมัย โดยมีลักษณะสืบเนื่องมาตลอด ตัวอยางเชน การวิเคราะหโลกทัศนที่ปรากฏใน

วรรณกรรมของ อังคาร กัลปยาณพงศ โดย สุธารัตน พงศแกว(2535) โลกทัศนทางการเมืองของชนช้ันนำ

ในสมัยรัชกาลท่ี 1: ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามกก และไซฮั่น โดย กรรณิการ สาตรปรุง(2536) โลก

ทัศนในวรรณกรรมอีสานเรื่องสังขศิลปชัย โดยวราภรณ ตุนา(2543) การศึกษาความสัมพันธระหวางการ
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ใชภาษา โลกทัศน และบุคลิกภาพของผูประพันธ ในวรรณกรรมนิราศของสุนทรภู โดย พรรำไพ แจมจรัส

(2554) โลกของหนูแหวน: โลกทัศนที่ถายทอดสูเด็กและเยาวชน โดย ศิริลักษณ บัตรประโคน(2556) และ 

วิเคราะหโลกทัศนเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองคประกอบของนวนิยาย เรื่องพรายพรม ของ รอมแพง 

โดย อรรรถพร ทองบันเทิง และสุภาพร คงศิริรัตน(2561) เปนตน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อวิเคราะหและวิจารณโลกทัศนที่แสดงในงานประพันธของหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน ที่เลือก

มาศึกษาเชิงวิจารณ 

3. สมมติฐานการวิจัย  

แสดงโลกทัศนตาง ๆ ในงานประพันธ ของ หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน 

4. วิธีดำเนินการวิจัย กรอบแนวคิด และขอบเขตของการวิจัย 

วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีกรอบแนวคิดคือผูประพันธ

แสดงโลกทัศนผานองคประกอบของนวนิยาย ในขั้นรวบรวมขอมูล ไดสำรวจงานวรรณกรรมของหมอม

เจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวที่ผลงาน 4 เลม ไดแก นวนิยายเรื่อง“ละคร

แหงชีวิต” นวนิยายเรื่อง”ผิวเหลืองผิวขาว” เรื่องส้ันชุด“วิมานทลาย” ซึ่งมีเรื่องสั้น 4 เรื่อง ไดแก “ทาง

โลกีย” “วัยสวาท” “เจาไมมีศาล” และ“สมาคมชั้นสูง” และ เรื่องสั้นชุด “ครอบจักรวาล” ซึ่งมีเรื่องสั้น 

4 เรื่อง ไดแก “ใชบาป” “รัก” “ชีวิตกับความจริง” และ“ยูเวลลิน” ขั้นตอไป คือ การวิเคราะหขอมูล

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย และ ขั้นสุดทาย คือเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหและจัด

ประเภทโลกทัศนที่แสดงในวรรณกรรมของหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน แลววิจารณวามีความ

สอดคลองกับปญหาสังคมปจจุบันหรือไมอยางไร 

5. ผลการวิจัย  

โลกทัศนในงานวรรณกรรมของหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน ทั้ง 4 เรื่อง ไดแก “ละครแหงชีวิต” 

“ผิวเหลืองผิวขาว” “วิมานทลาย” และ “ครอบจักรวาล” ปรากฏดังนี้ คือ 1 โลกทัศน: ความโดดเดี่ยวใน

ครอบครัวขยาย  2 โลกทัศน: ความรักและเพื่อนตางชาติ 2.1 มิตรภาพและความเขาใจ 2.2 ความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม 2.3 ความคุนเคยและความแปลกแยก  3 โลกทัศน: คูชีวิตกับความแตกตางทางชนช้ัน  4 

โลกทัศน: ชนชั้นสูงในทามกลางความเปลี่ยนแปลง 5 โลกทัศน: ชีวิตจริงกับความฝน 6 โลกทัศน: ตัวละคร

ตางชาติ 7 โลกทัศน: ความรักการประพันธ 7.1 การใชน้ำเสียงจริงจังในงานประพันธ 7.2 การบุกเบิก

สรางสรรคเชิงนวนิยายวิทยาศาสตร 

6. สรุปผลการวิจัย  

หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน สรางสรรควรรณกรรมหางจากปจจุบันเกือบศตวรรษ ดังนั้นโลกทัศน

ที่สรปุออกมาจึงมีประเด็นที่มีการพัฒนาหรือมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ยกตัวอยางเชน ครอบครัว
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ขยาย และการเลือกคูครองแบบคลุมถุงชน เปนตน แตบางประเด็นก็กลับยังเปนปญหาอยูจนถึงปจจุบัน 

เชน การดิ้นรนเพื ่อการดำรงชีวิต  การเหยียดกันทางฐานะเศรษฐกิจ  และอคติทางเชื ้อชาติ เปนตน 

ผูประพันธมีชาติตระกูลระดับสูงในสังคม  และมีมติวาจะตองเขียนเร่ืองจากสิ่งแวดลอมที่คุนเคย เพราะจะ

ทำใหงานประพันธมีลักษณะสมจริง ดังนั้นตัวละครของผูประพันธสวนหน่ึงจึงเปนชนชั้นสูงและชนชั้นผูนำ 

มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี ตลอดจนมีการศึกษาดี ตัวอยางเชน  พระยาวิเศษศุภลักษณ (จาก 

“ละครแหงชีวิต”) เจาหญิงอรุยา (จาก “ผิวเหลืองผิวขาว”)  พระองคเจาวรประพันธ (จาก “ผิวเหลือง

ผิวขาว”) และ หมอมเจาพยุงศักด์ิ (จาก “เจาไมมีศาล”) เปนตน อยางไรก็ตามผูประพันธมองมนุษยอยาง

เสมอภาค มีความรักในเพื่อนมนุษย ตองการเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญขึ้น โดยเฉพาะความ

เจริญของมนุษยควรเปนไปทั้งในทางรางกายและจิตใจ ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยรูจักที่จะอยูรวมกันอยาง

เขาใจกัน และเอื้อเฟอกันอยางกวางขวาง โดยปราศจากอคติดานเชื้อชาติ ชนชั้น และวัฒนธรรม  

7. อภิปรายผลการวิจัย

ตอไปนี้เปนโลกทัศนทั้ง 7 ประการที่กลาวโดยสรุป และอภิปรายในแงที่มีความเหมาะสมกับสภาพ

สังคมไทยในปจจุบันอยางไร ตามลำดับดังนี้ 

1) โลกทัศน: ความโดดเดี่ยวในครอบครัวขยาย

ครอบครัวขยาย ในทีนี้ หมายถึง ครอบครัวที่มีผู นำครอบครัวเปนผูมีการศึกษาดี มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมดี มีบุตรภรรยา และบริวารจำนวนมาก แตผูประพันธไดชี้ใหเห็นแงมุมท่ีเปนทุกข โดย

มีน้ำเสียงไปในทำนองไมเห็นดวยกับการใชโอกาสทางฐานะเพื่อการมีภรรยาและบุตรจำนวนมาก ซึ่งทำให

เกิดปญหาสังคมตามมา เชน การดูแลใหความอบอุนแกภรรยาและบุตรธิดาไมทั่วถึง หรือเกิดการอิจฉา

ริษยาแยงความสุขกันเองในหมูเครือญาติ เปนตน ดั้งนั้นในครอบครัวที่ควรจะอบอุน กลับมีความโดดเด่ียว 

แปลกแยกและขัดแยงกันในครอบครัว ผูประพันธไดสะทอนผลรายนี้ผานบุคลิกของตัวละคร ใน “ละคร

แหงชีวิต” คือตัวละคร วิสูตร ศุภลักษณ ณ อยุธยา ที่มีบุคลิกเศราซึมและพูดจาประชดประชันชีวิต เชน 

กลาววา “ละคร ละครแหงชีวิต! ละครแหงโลก!” เปนตน (อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2556,น.11) และ

แมจะมีลักษณะเปนปจเจกภาพหรือเปนเรื่องสวนตัวของแตละบุคคลในแตละครอบครัวที่แตกตางกันไป 

แตการสะทอนปญหานี้ของตัวละครในครอบครัวขยายชวนใหคิดไดวายอมจะสงผลตอจิตใจของเด็กทำให

เติบโตข้ึนมากลายเปนผูใหญท่ีมีปญหาในสังคมอนาคต 

ผูประพันธไดนำสภาวะท่ีเปนไปตาง ๆ ของผูคนในสังคมมาอุปมาอุปมัย“ละคร”เพื่ออางอิงวาชีวิต

คนนั้นยอมทุกขบางสุขบางตาง ๆ กันไป  อยางไรก็ตามหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒนไมไดแสดงวาทรง

เปนตนคิด เพราะไดอางอิงบทกวีของโอมาไคยามไวตั้งแตตอนตนเรื่องของนวนิยาย“ละครแหงชีวิต” 

กลาวคือ...“ดูหนังดูละคร แลวยอนดูตัว ยิ้มเยาะเลนหัว เตนยั่วเหมือนฝน” (กรมพระนราธิปฯ)... (อากาศ
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ดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2556,น.11) ปจจุบันครอบครัวไทยเปนครอบครัวขนาดเล็ก แตปญหาเรื่องเด็กขาด

ความรักความอบอุนก็ยังคงมีอยูในครอบครัวเชนกัน ผูปกครองดูแลไมทั่วถึงโดยเฉพาะในดานจิตใจ ดวย

เหตุผลที่แตกตางกันไป เชนดวยภารกิจในชีวิตประจำวัน สงผลให จำเปนตองฝากภาระการเลี้ยงดูเด็กไว

กับคนอ่ืน ซึ่งคนเหลานั้นอาจมองขามความรูสึกละเอียดออนของเด็กไป 

2) โลกทัศน: ความรักและเพื่อนตางชาติ  
ความรักและเพื่อนตางชาติ ในที่นี้ คงตองแยกออกเปนความรักและเพื่อนตางชาติใน 3 สถานะ 

หนึ่งในสถานะเพื่อนสนิท สองในสถานะคูรัก และสามในสถานะของเพื่อนรวมโลก  

2.1 มิตรภาพและความเขาใจ  
ผูประพันธแสดงใหเห็นวาในสถานะของเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทนั้นมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต

ในเรื่องมิตรภาพและความเขาใจ โดยแสดงอาการเศราซึมของตัวละครท่ีขาดเพ่ือนสนิท  โดยเฉพาะเพ่ือน

สนิทที่มีความเขาใจอันดีตอกัน ผูประพันธแสดงใหเห็นวาการมีเพื่อนสนิทเปนสิ่งที่มีคาสูงในชีวิต ซึ่ง

ปจจุบนัคนในสังคมก็ยังใหความสำคัญตอการมีเพื่อนสนิทเชนเดียวกัน แตการไดเพื่อนสนิทมานั้นเปนเรื่อง

ไมงายตองผานเหตุการณรวมที่แสดงความเห็นใจกันหลายครั้ง 

2.2 ความแตกตางทางวัฒนธรรม  
ผูประพันธแสดงใหเห็นวาในสถานะของคูรัก คูรักที่ตางเติบโตมาคนละประเทศยอมมีภาษาและ

วัฒนธรรมแตกตางกัน ภาษาและวัฒนธรรมเปนอุปสรรคสำคัญสงผลใหความสมบูรณพูนสุขของคูรัก

เปนไปไดยาก ทั้งการทำความเขาใจกันระหวางคูรักเอง รวมไปถึงญาติสนิทและมิตรสหาย แตปจจุบันคน

ไทยที่ใชชีวิตคูกับชาวตางชาติที่แตกตางทางวัฒนธรรมมีเปนจำนวนมาก การคมนาคมและวิทยาการการ

สื่อสารก็กาวหนาขึ้น ปญหานี้จึงไมใชเรื่องใหญ แตลึกลงไปในรายละเอียดก็อาจจะไมมีใครทราบ ถาหาก

ไมไดมีประสบการณตรง อยางไรก็ตามคูรักที่ตางชาติตางภาษากันนั้น จำเปนตองเรียนรูเพื่อทำความเขาใจ

กันอยางมากเปนธรรมดา 

     2.3 ความคุนเคยและความแปลกแยก 

ผูประพันธแสดงใหเห็นวาในสถานะของเพื่อนมนุษย เพื่อนมนุษยในสังคมใดก็มักจะชื่นชมกันเอง

อยูเปนปรกติ เมื่อมีมนุษยจากสังคมอ่ืนเขามามักมองดวยสายตาแปลกไป เพราะความคุนเคยกับความเปน

ตัวของตัวเองและสังคมที่ตนถือกำเนิดขึ้นมา และในทางกลับกันหากคนอีกสังคมหนึ่งไปอยูในสังคมที่

แวดลอมไปดวยคนไมคุนเคย ก็ทำใหรูสึกแปลกแยกจากสังคมรอบขาง ความคุนเคยกับความเปนตัวเอง

และความแปลกแยกจากความเปนคนอื่น จึงอาจสงผลไปสูความมีอคติตอกัน กลาวคือรักใครเฉพาะพวก

พอง และรังเกียจผูท่ีแตกตางไปจากตนท้ังในเชิงชาติพันธุและวัฒนธรรม ปจจุบันแมวาโลกกาวหนาไปมาก 

ผูคนมีการคมนาคมดีและมีการสื่อสารกันอยางกวางขวางทั่วโลก แตก็ยังมีปญหาในทำนองความคุนเคย

และความแปลกแยกดังกลาว ในลักษณะฝงลึกซึ่งอาจแสดงออกไดโดยไมรูตัวท้ังในระดับปจเจกบุคคลและ
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ในระดับสังคม ซึ่งในระดับสังคมอาจเห็นไดชัดเพราะมีการปะทะกันทั้งในรูปแบบของการออกกฎหมาย

บังคับและการสงคราม 

3) โลกทัศน: คูชีว ิตกับความแตกตางทางชนชั้น 

ผูประพันธแสดงใหเห็นวาการเลือกคูครองมีปจจัยในการตัดสินใจอยางสำคัญอยูเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง

ฐานะทางเศรษฐกิจกับชนชั้นทางสังคม ผูประพันธแสดงใหเห็นวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมาจาก

สังคมชนช้ันสูง มีแนวโนมจะไมยอมใหฝายตนตองตกต่ำลงไปดวยการพยายามเลือกคูครองใหเหมาะสมแก

บุตรธิดา กลาวคือ พยายามหาครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงยิ่งกวาตนเพื่อสงเสริมใหฝาย

ตนกาวหนาตอไป (ดู“วัยสวาท” ในชุด “วิมานทลาย” อากาศดำเกิง รพีพัฒน,มปป.,น.52) ดังนั้นเรื่อง

ความรักความใคร หรือความพอใจในนิสัยใจคอและรูปรางหนาตา จึงไมใชเรื่องจำเปน เมื่อบิดามารดามี

ความคิดเห็นเชนนี้ ถาบุตรธิดาเห็นพองดวยความขัดแยงในครอบครัวก็ไมมี แตถาเห็นแตกตางกัน ปญหา

ในครอบครัวก็เกิดขึ้น (ดู“สมาคมชั้นสูง”.ในชุด “วิมานทลาย”/ อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,มปป.,น.136) 

นอกจากนี้ผูประพันธยังแสดงโลกทัศนวาคนที่มีฐานะเศรษฐกิจไมดีและสังคมไมดีเหมือนกัน เชน โสเภณี

กับคนคุกเหมาะสมจะเปนคูครองกันมากกวาที่จะพยายามฝนตนไปอยูกับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและ

อยูในสังคมชั้นสูง เพราะความแตกตางทางเศรษฐกิจและความตางชนชั้นจะกอใหเกิดปญหาตอกันทาง

ทัศนคติและการดำเน ินชีว ิต (ดู“ทางโลก ีย ” .ในช ุด “วิมานทลาย”/ อากาศดำเก ิง รพีพ ัฒน

,ม.จ.,มปป.,น.13-48) 

ผูประพันธยังไดแสดงใหเห็นอีกวาในสังคมที่มีโลกทัศนเชนนี้ในการเลือกคูครอง แมระดับปจเจกชนจะ

มีความรักตอกันอยางเหนียวแนน ปจเจกชนก็ไมสามารถจะเอาชนะความกดดันทางสังคมได ตองยอมพลัด

พรากจากกันไป (ดู“สมาคมชั้นสูง”.ในชุด “วิมานทลาย”/ อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,มปป.,น.138)  

ผูประพันธมองวาสังคมมีชนชั้น แตความรักนั้นไมมีการแบงชนช้ัน ทำใหเปนปญหาความรักในหลายคู

ที่มีความแตกตางทางชนชั้น เพราะการครองคูครองเรือนเปนเรื่องทางสังคมที่ทั้งญาติสนิทและมิตรสหาย

ตองใหการยอมรับ ปจจุบันปญหาเชนนี้ไมไดหมด แตคลี่คลายไปในอีกลักษณะหนึ่ง กลาวคือแบงชนช้ัน

โดยใชฐานะทางเศรษฐกิจเปนตัววัด 

4) โลกทัศน: ชนชั้นสูงในทามกลางความเปลี่ยนแปลง 
ผูประพันธกลาวถึงสถานภาพของผูมีเชื้อสายเจาในสมัยที่มีการเปลี่ยนผานทางสังคมจากยุคเจาฐานะ

ดีกลับกลายเปนยุคเจาท่ียากจน พอคาร่ำรวยข้ึนกลายเปนชนชั้นสูงแทน (ดู“เจาไมมีศาล”. ในชุด “วิมาน

ทลาย” / อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,มปป.,น.86-88) เจาหรือผูมีเชื้อเจาบางคนตองดิ้นรนลี้ยงชีพอยาง

ไมมีหลักแหลง ไมตางอะไรจากสามัญชนทั่วไป แตยิ่งลำบากกวาเพราะเคยอยูในความสะดวกสบายมา

กอน สังคมรอบขางก็มักมองดวยสายตาที่เรียกรองตามสถานะของความเปนเจา คือเชื่อวาเปนเจาแลว
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ตองมีความพรอมกวาสามัญชน แตแทจริงแลว ในภาวะสังคมขณะนั้นเศรษฐกิจย่ำแย เจาในบาง

ครอบครัวไมมีเงินเก็บเหลือเลย อำนาจบารมีก็ไมมี 

สำหรับเจาไทยที่หนีภัยเศรษฐกิจไปอยูเยี่ยงสามัญชนในตางแดน ผูประพันธกำหนดใหเปนเพียงเรื่อง

เลาจากความฝน  อาจเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในความจริง  ในเรื่องฝนนั้น  ตัวละครที่เปนเจารำพึงถึง

ตัวเองเปนทำนองประชดชีวิตวา “เจาไมมีศาล” (ดู“เจาไมมีศาล” .ในชุด “วิมานทลาย” / อากาศดำเกิง 

รพีพัฒน,ม.จ.,มปป.,น.90) ความหมายของเจาไมมีศาล คือไมมีหลักแหลงที่จะฟูมฟกใหดำรงตนไดอยาง

ปรกติสุขได  ดังนั้นผูประพันธจึงเห็นวาเจาไทยก็ควรอยูในเมืองไทย เพราะเมืองไทยเปนหลักแหลงที่เปด

โอกาสใหเจาไดทำประโยชนเพ่ือสังคมไดมากกวา แทนที่จะไปเปนเจายากจนที่ไมมีใครรูจักในตางประเทศ 

และตองทำงานเพ่ือดำรงชีวิตเยี่ยงสามัญชนทั่วไปในประเทศนั้น  

ผูประพันธเปนชนชั้นสูง ดังนั้นจึงนำประสบการณที่แวดลอมตัวทานเองมาเขียน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

สมัยของทานความเปนอยูของเจามีการเปลี่ยนแปลง จากสำนวนที่เคยกลาววาสิบพอคาไมเทาพระยา

เลี้ยง กลายเปนสิบพระยาเลี้ยงไมเทาพอคา ดังนั้นเจาที่ไมไดสะสมสมบัติไวจึงยากจน จะไปทำงานที่ต่ำ

ตอยนักก็ลำบากใจ เนื่องจากมีศักดิ์ศรี แตปจจุบันเจามีการปรับตัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนอยู

รวมกับพอคาไดในฐานะผูม่ังคั่งเชนเดียวกัน 

5) โลกทัศน: ชีว ิตจริงกับความฝน
ผูประพันธแสดงโลกทัศนผานตัวละครที่ไมสามารถแยก“ความจริง” กับ “ความฝน” ไดอยางคน

ปรกติในเรื่อง “ชีวิตกับความจริง” (ดู“ชีวิตกับความจริง” ในชุด “ครอบจักรวาล” / อากาศดำเกิง 

รพีพัฒน,ม.จ.,2515,น.109-157) โดยผูประพันธนำเสนอละครที่ความคิดฝนของเขากับความจริง  ไม

สอดคลองกัน แตเขาเช่ือในความคิดฝนของเขาจนมีผลเสียท้ังกับตนเองและคนรอบขาง เรื่องนี้นับเปนโลก

ทัศนที่นาสนใจมาก เพราะมีบุคคลเชนนี้ในสังคมจำนวนมาก  แตเปนปญหาที่เขาถึงยาก มองดวยตาเปลา

ไมเห็นงาย เนื่องเพราะตองมีขอมูลในชีวิตเขามากเพียงพอจึงจะเขาใจได 

ปจจุบันการรับรูตนเองและมองคนรอบขางโดยเอาความฝนของตนมาปนกับความจริงจนแยกแยะไม

ออกก็ยังคงมีอยู และมักจะรูเมื่อเปนขาวแสดงผลเสียอยางใดอยางหนึ่ง บางกรณีเกิดแคภายในครอบครัว 

บางกรณีมีผลกระทบตอสังคม เชน กรณีคนรายคลุมคลั่งยิงผูบริสุทธิ์ที่จังหวัดนคราชสีมา คนรายแยก

ความคิดฝนกับความจริงท่ีเกิดขึ้นกับตัวเขาไมไดอยางเปนระบบปรกติ ทำใหในโลกของความจริงเขาแสดง

ออกไปในทางรุนแรงถึงขึ้นทำลายชีวิตผูคนหลายราย นักจิตวิทยาอธิบายคนเชนนี้วา “สังคมทอดทิ้งเขา 

เขาลำบากยากจนก็ไมสนใจเขา เขาคิดวาโลกนี้โหดราย เขาจึงตองการทำลายสังคม ไมเกี่ยวกับจิตสำนึกที่

เจาะจงวาเปนใครแลว”(okbiznews.com,2017: ออนไลน) 

6) โลกทัศน: ตัวละครตางชาติ

2083



 งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิครงัท ี12 มหาวทิยาลย ั
ราชภฏันครปฐม  มหาวทิยาลย ัราชภฏันครปฐม | 

จงัหวดันครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563  

ศาสตรพ์ระราชา และการวจิยัเพอืสรา้งดลุ ยภาพชวีติในยุค Disruptive Technology | 9  

การใชตัวละครตางชาติในประเด็นนี้เปนการสะทอนแนวคิดของผูประพันธ ไมใชกลวิธีในการสรางงาน

ประพันธ กลาวคือผูประพันธเขาใจมนุษยอยางกวางขวางในระดับสากล ดังนั้นจึงใชตัวละครทั้งตางชาติ

และคนไทยในเชิงแสดงความเปนมนุษย  ใหมีความเคารพนับถือกัน ไมเบียดเบียนกัน และปราศจากอคติ

ตอกัน เชนที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “ละครแหงชีวิต” (อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ. ,2556) และ “ผิว

เหลืองผิวขาว” (อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2554) โดยแสดงใหเห็นดานที่อคติตอกันบาง ดานที่เขาใจ

กันบาง อยางเปนธรรมดาโลก การใชตัวละครตางประเทศของผูประพันธ จึงมิไดแคแสดงวาจำเปนตองมี

ตัวละครตางชาติเพราะเปนเรื่องท่ีเกิดในตางแดน แตเปนเพราะผูประพันธตองการใชตัวละครตางชาติเพื่อ

แสดงความลึกซึ้งในเชิงเนื้อหา ตัวอยางเชน ตัวละครตางชาติชื่อ “จอนเทร็นต” ในเรื่อง “ใชบาป” ซึ่ง

เปนเรื่องของตัวละครตางชาติที่มาใชชีวิตในประเทศไทย (ดู“ใชบาป” ในชุด “ครอบจักรวาล”/  อากาศ

ดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2515) ผูประพันธแสดงโลกทัศนวาในความเปนมนุษยนั้น มนุษยมิไดมีแตกตางกัน

เลย ไมวาอยูที่ไหนหรือเปนคนชาติใด ความแตกตางกันอยูที่วัฒนธรรมเพราะมีวิธีคิดและสิ่งแวดลอม

ตางกัน อีกเรื่องหนึ่งคือ “รัก” (ดู“รัก” ในชุด “ครอบจักรวาล”/ อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2515 / 

ผูวิจัยมีขอสังเกตคือผูประพันธแสดงวงเล็บไววา เปนนวนิยายชิ้นเอกของ บารอนเนส วอนฮัตเต็น แต

ไมไดระบุวาทรงแปลหรือทรงนำเคาโครงเรื่องมาจากเรื่องอะไร) ในเรื่องนี้ผูประพันธแสดงโลกทัศนเชนกัน

วาในความเปนมนุษยนั้น มนุษยไมไดแตกตางกันเลย ดังตัวอยางชีวิตของตัวละคร “หลอดเยมสดีวิน” ที่

ตองชอกช้ำกับชีวิตรักสาวตางแดนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม ทำใหเขาเกิดความเขาใจผิด และ

สงผลตอการตัดสินใจดำเนินชีวิตผิดพลาดไป 

กลาวไดวาสำหรับผูประพันธแลวมีโลกทัศนที่ปราศจากอคติ สามารถอธิบายนิสัยใจคอผูคนตางชาติ

วัฒนธรรมไดเปนอยางดี นอกจากจะแสดงวาผูประพันธเคยอยูรวมกับชาวตางชาติในหลายเชื้อชาติแลว 

อีกดานหนึ่งยังแสดงวาผูประพันธเปนผูมีจิตใจกวางขวางจนเขียนถึงความรูสึกนึกคิดของชาวตางชาติได

อยางลึกซึ้ง มีชั้นเชิง และมีความสมจริง ปจจุบันแนวคิดในเชิงสรางตัวละครตางชาติในบทประพันธไทย  

เชนที่หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒนสรางสรรคไวเปนแนวทางนี้ยังคงความนาสนใจ แตแนวคิดนี้คงสืบ

ทอดไมงายถาหากผูประพันธขาดประสบการณชีวิต 

7) โลกทัศน: ความรักงานการประพันธ 
ผูประพันธแสดงมุมมองความรักในการประพันธผานตัวละคร ทั้งดานความคิดคำนึง การพูดและการ

กระทำอยางสม่ำเสมอ ในตัวละครชื่อวิสูตร ศุภลักษณ ณ อยุธยา จากเรื่อง “ละครแหงชีวิต”ประกอบกับ

ในชีวิตจริงผูประพันธก็เปนนักประพันธุที่มุงม่ันสรางสรรคงานประพันธ ดังนั้นโลกทัศนนี้จึงเสมือนเปนตัว

ผูประพันธเองที่ถายทอดผานตัวละคร โลกทัศนในประเด็นความรักในการประพันธนี้ อาจจำแนกเปน 2 

ประเด็นยอย ไดแก  
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7.1 การใชน้ำเสียงจริงจังในงานประพันธ 
ผูประพันธแสดงความเปนผูรักการประพันธ ดวยการกลาวถึงการสรางสรรคบทประพันธดวย

น้ำเสียงจริงจังเสมอ และกลาวทำนองนี้บอยครั้งจนทำใหผูอานรูสึกไดวา การประพันธเปนเหมือนลม

หายใจเขาออกของตัวละครที่ผูประพันธวางบุคลิกไวใหเปนผูฝกใฝในทางการประพันธ (ดู“ละครแหง

ชีวิต”/ อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2556,น.168) และนี่อาจเปนเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำใหตัวละคร

กับตัวผูประพันธประสานเปนหนึ่งเดียวกัน จนผูอานมักเผลอคิดไปวาผูประพันธนำชีวิตจริงของตนมา

เขียนนั่นเอง 

ผูประพันธแสดงน้ำเสียงรักการประพันธเพื่อทำใหผูอานตระหนักไดวาวรรณกรรมมีความสำคัญ

มากและวรรณกรรมที่ดีสามารถทำใหสังคมดีขึ้นได ทั้งนี้เพราะในสมัยของผูประพันธวรรณกรรมยังเปนสื่อ

ใหมที่เขามาในสังคม ปจจุบันเปนที่เขาใจกันทั่วไปวาวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญแตการใหความสำคัญก็

ยังไมมาก ทั้ง ๆ ที่วรรณกรรมไดรับการแปลงไปอยู ในสื ่ออื ่น เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และ

คอมพิวเตอร ซึ่งนาสังเกตวาผูคนในสังคมไทยใหความสำคัญในการดูและฟงมากกวาการอานจาก

วรรณกรรมโดยตรง 

7.2 การบุกเบิกสรางสรรคเชิงนวนิยายวิทยาศาสตร  
เรื่อง “ยูเวลลิน” (ดู“ยูเวลลิน” ในชุด “ครอบจักรวาล” / อากาศดำเกิง รพีพัฒน,ม.จ.,2515.น,

159-222 / ผูวิจัยมีขอสังเกตคือผูประพันธแสดงวงเล็บไววา จากเรื่องของเอ็ดการ วอลเลซ แตไมไดระบุ

วาทรงแปลหรือทรงนำเคาโครงเรื ่องมาอยางชัดเจนจากเรื ่องอะไร) มีความนาสนใจแบบนวนิยาย

วิทยาศาสตร กลาวคือกำหนดใหตัวละครมีความสามารถดานวิศวกรรมไฟฟาในระดับพิเศษ โดยนำมาใช

เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูในบานของตน ทำใหเกิดความลึกลับ และชวนติดตาม แตทวาผูประพันธ

มิไดนำความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรที่ปูไวตั้งแตตันเรื่องนี้ มาเชื่อมโยงกับเรื่องราวความสำคัญใน

ตอนจบของเรื่องอยางที่ควรจะเปน อยางไรก็ตามตองนับวา หมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน  ทรงริเริ่ม

นวนิยายวิทยาศาสตรในชวงบุกเบิกนวนิยายไทยซ่ึงท้ังนี้อาจกลาวไดวานาจะเปนผลมาจากความรักในการ

ประพันธของผูประพันธเอง 

กลาวโดยสรุปการศึกษาโลกทัศนในวรรณกรรมของหมอมเจาอากาศดำเกิง รพีพัฒน พบวา

ผูประพันธมองโลกอยางลึกซึ้งในฐานะผูมีความรักเพื่อนมนุษย ตองการเห็นสังคมมนุษยพัฒนาไปในทางท่ี

เจริญขึ้นทั้งดานวัตถุและจิตใจ โลกทัศนบางเรื่องพนสมัยไปแลว เชน การแตงงานแบบคลุมถุงชน แตบาง

เรื่องก็ยังมีความรวมสมัยอยูเสมอ เชน การมีอคติระหวางเชื้อชาติ เปนตน ดังนั้นวรรณกรรมของทานจึงยัง

มีคุณคาควรแกการศึกษาในแงมุมอ่ืนตอไป 

8. ขอเสนอแนะ  
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บทคัดยอ 

การคามนุษยนับเปนปญหาระดับสากลที่ทั่วโลกใหความสำคัญ โดยในปจจุบันการคามนุษยมีหลากหลายรูปแบบไม
วาจะเปนการใชแรงงานมนุษยแบบทาส โดยใชวิธีการขมขู ลักพาตัว หลอกหลวง หรือหลอกไปคาประเวณี โดยในสวนของ
ประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยีไดมีความกาวหนาเปนอยางมากทำใหมกีารตดิตอคาประเวณีสะดวกขึ้นโดยเฉพาะในกลุมของ
เยาวชนอายุต่ำกวา 18 ป และ บางรายอาจต่ำกวา 15 ปและที่นาตกใจไปกวาน้ันพบวาผูเปนธุระจัดหาบางรายเปนเยาวชน
อายุต่ำกวา 20 ป  และในบางคร้ังผูที่ซื้อประเวณีอาจมีการถายคลิปวีดีโอหรือถายภาพไวเพื่อนำมาเผยแพรหรือเพื่อนำมาสราง
รายไดใหกับตนเองซึ่งวีดีโอหรือภาพถายลวนแตเปนสื่อลามกท้ังสิ้น โดยสื่อลามกพวกนี้สามารถพบไดตามโลกออนไลน ไมวา
จะเปนเว็บไซตตาง ๆ การกระทำเชนนี้จะเปนการกระทำเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจัดเปนปญหาหนึ่งที่สงผล
กระทบอยางรุนแรงและจำเปนที่ตองรีบเรงแกไขเพื่อสรางสังคมท่ีดีตอเด็กและเยาวชน 

คำสำคัญ: สื่อ สื่อลามก คามนุษย  
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Piyaporn Tunneekul1* Chisanupong Siralert2  Nuttapon Roileuan2  Jirayut Nitsuwan2  
Pattaranun Pirombieow2 Pongsakorn  Iamsumang2  Saharat Popum2 and Narupon Moonratsri2 

1Lecturer of Department of Law, Faculty of Humanities and Social Science,  Nakhon Pathom Rajabhat 
University 

2Student of Department of Law, Faculty of Humanities and Social Science,  Nakhon Pathom Rajabhat 
University 

* piyaporn7230@gmail.com

Abstract 

Human trafficking is an international problem, nowadays there are many types of human 
trafficking such as slaves by intimidation kidnapping deceive and prostitution. In Thailand, technology 
has developed a lot. It’s easy to communicate about prostitute, especially in the group of teenagers is 
under 18 years old and someone maybe under than 15 years old and some of those engaged were 
youths under 20 years old. Sometimes, the customers may have to shoot video clips or take pictures for 
publicizing in order to generate income for oneself and pornography can be found in online. It is a 
problem that has a severe impact and needs to be resolved in order to create a good society for 
children and young people. 

Keywords: media, Pornography, Human Trafficking 

1. บทนำ 

ตามมาตรา 4  “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไดใหความหมาย การแสวงหาผลประโยชนนั้น
คือ การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  การผลิตหรือแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบ
อื่น ๆ การเอาคนลงมาเปนทาส การนำคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการคา ไมวา
บุคคลน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม” (ทีมขาวอาชญากรรม, 2556, ออนไลน) 
จากกฎหมายดังกลาวจึงเห็นไดวา สื่อลามก ตามกฎหมายเก่ียวกับคามนุษยของไทย ก็ไดมีการระบุไวชัดเจนตามท่ีไดกลาวไว
ขางตนวาเปนหนึ่งในองคประกอบเรื่องการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยเชนเดียวกันกับการคามนุษยรูปแบบอ่ืน ๆ จึงถือได
วา ผูใดแสวงหาประโยชนจากการผลิตหรือแพรวัตถุหรือสื่อลามก ถือวาการกระทำของผูนั้นมีความผิดที่เขาขายการคามนุษย 
แตถาเปนกรณีของบุคคลผูมีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจในการคามนุษย ผลิตหรือแพรวัตถุลามกนั้นอาจจะทำใหสื่อลามกน้ันไม
เขาขายการคามนุษย ดังนั้น สื่อลามกท่ีเขาขายการคามนุษยนั้นตองเปนการกระทำตอเด็กที่มีอายุต่ำกวา 18 ป ไมวาจะได
ยินยอมหรือไมก็ตาม 

อยางไรก็ดี ปญหาการคามนุษยในประเทศไทยนั้นไมวาจะเปน การลักลอบนำแรงงานตางดาวเขามาใชแรงงานหรือ
คาประเวณีเปนปญหาที่ประชาชนสวนใหญทราบและเขาใจกันอยูแลวแตสื่อลามกนั้นมีความเก่ียวของหรือเปนสวนหน่ึงของ
ปญหาการคามนุษยหรือไม นั้นเปนสิ่งที่นาสนใจ จึงทำใหคณะผูจัดทำสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็นวาสื่อลามกเกี่ยวของหรือ
สัมพันธกับการคามนุษยหรือไมและถาจะปองกันและปราบปรามการคามนุษยผานสื่อลามกจะตองมีวิธีการรูปแบบใด   (วิศิษฏ 
ชวนพิพัฒนพงศ, 2557, ออนไลน 
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2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อลามกกับการคามนุษย
2. เพื่อศึกษาวิธีหรือมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากสื่อลามก

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

3.1 รูปแบบการคามนุษย 
การแสวงหาประโยชนโดยไมชอบ ในความผิดฐานคามนุษย ตามมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติปองกันและปราบ ปรามการคา
มนุษย พ.ศ.2551 มี 8 รูปแบบ ดังนี้

 3.1.1 รปูแบบท่ี 1 การคาประเวณี 
 การคาประเวณี หมายความวา “การยอมรับการกระทำชำเราหรือการยอมรับการกระทำอื่นใดหรือการกระทำ

อื่นใดเพ่ือสำเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่นอันเปนการสำสอนเพื่อสินจางหรือเพื่อประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาผูยอมรับ
การกระทำและผูกระทำจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 
  การกระทำความผิดฐานคาประเวณีนั้น แมวาผูถูกกระทำชำเราหรือผูกระทำชำเราไดสมัครใจยอมรับการ
กระทำ โดยไมมีการบังคับ ขูเข็ญ ก็เปนความผิดฐานคาประเวณีได  แตจะเปนความผิดฐานคามนุษยไดนั้น ถาผูถูกกระทำ
ชำเรามีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป จะเขาความผิดฐานคามนุษยไดนั้นผูนั้นตองถูกขมขู ใชกำลังบังคับ ฯลฯ ซึ่งหมายถึงการ
ไมสมัครใจนั่นเองตามมาตรา 6 (1) แตถาเปนเด็กอายุยังไมถึง 18 ป แมไมตองมีการขมขู ใชกำลังบังคับ ก็เปนความผิดฐานคา
มนุษยแลว ตามมาตรา 6 (2) ทั้งนี้ การแสวงหาประโยชนเพื่อประโยชนทางตรงหรือทางออมก็ได ไมจำเปนตองเปนตวัเงินเพียง
อยางเดียว 

3.1.2 รูปแบบท่ี 2 การแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
การใชเพศเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนหรือใหขายสินคาได แตการกระทำนั้นตองเปนการกระทำผิด

กฎหมายอยางอื่นดวย เชน การเปลือยกาย ซึ่งเปนการแสดงลามกอนาจารในสถานที่สาธารณะหรือแสดงสิ่งที่นาอับอายตอ
หนาธารกำนัล จึงจะเขาลักษณะความผิดฐานคามนุษย กรณีรูปแบบน้ี ถาเปนผูใหญตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับจึงจะเปน
ความผิด ถาเปนเด็กไมตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับก็เปนความผิด 

3.1.3 รูปแบบท่ี 3 การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสิ่งลามก 
สื่อลามก หมายถึง เปนการแสดงออกในรูปภาพเปลือย เห็นอวัยวะเพศ มีเน้ือหารวมเพศ กระตุนทำใหเกิด

ความใครทางกามารมณ เชน ภาพหญิงเปลือยทอนบนมีมือขางหน่ึงถือโทรศัพทกดอยูบนอวัยวะเพศ เปนตน สามารถปรากฏ
ไดในสื่อทุกรูปแบบ คลิปวีดิโอ การตูน หรือการเขียนพรรณนาใหเกิดจินตนาการ กรณีนี้ จะเปนความผิดฐานคามนุษยได 
ตอเมื่อ ถาเปนผูใหญตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับจึงจะเปนความผิด ถาเปนเด็กไมตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับก็เปน
ความผิด  

3.1.4 รูปแบบท่ี 4  การการเอาคนลงเปนทาส 
นิยามคำวา “ทาส” วาหมายถึง “สถานะหรือเง่ือนไขท่ีบุคคลหนึ่งมีอยูเหนือบุคคลอื่นโดยมีการใชอำนาจทุก

อยางอันพึงมีในฐานะเปนเจาของ” มนุษยไมอาจเปนเจาของกันได คำวา “เจาของ” ใชเฉพาะทรัพยสินเทานั้น ในสมัยกอนใคร
เปนหนี้ตองเอาตัวลงเปนทาสเพ่ือชดใชหนี้ดังกลาว และยอมหมายถึงการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากแรงงานเด็ก 
ยกตัวอยางเชน คดีชาวโรฮิงญา มีการบังคับใหไปประเทศมาเลเซีย ถาไมไปก็จะถูกขูฆา ตองใหญาติเอาเงินมาไถตัว 

3.1.5 รูปแบบท่ี 5  การนำคนมาขอทาน 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 มาตรา 6 “หามมิใหบุคคลใดทำการขอทาน" แตจะเปน

ความผิดฐานคามนุษย ก็ตอเมื่อมีบุคคลนำพามาบังคับใชใหเปนขอทาน (ปจจุบันยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 
พ.ศ.2559) กรณีแมเอาลูกมาเปนขอทาน ยอมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ดวย     
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 3.1.6 รูปแบบท่ี 6  การบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
 อนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 29 ใหนิยามคำวา “แรงงาน
บังคับ” หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑเอาจากบุคคลใดใดโดยการขูเข็ญ การลงโทษและซ่ึงบุคคลดังกลาวน้ันมิได
สมัครใจท่ีจะทำเอง 
 3.1.7 รูปแบบท่ี 7  การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการคา   
 การคาอวัยวะ ผูถูกกระทำตองไมสมัครใจ กลาวคือ ตองอยูในภาวะจำยอมหรือเปนการบังคับถึงจะมีความผิด
ฐานคามนุษย กรณีนี้มักจะเก่ียวของกับผูมีวิชาชีพแพทย 
 3.1.8 รูปแบบท่ี 8  การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล 
 ไมวาบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม การขูดรีด หากกระทำแกบุคคลไมวาเด็กหรือผูใหญแมจะยินยอมก็ตาม 
ก็ถือวาเปนการคามนุษย ซึ่งจะคลายคลึงกับรูปแบบท่ี 1 ถึงรูปแบบท่ี 7 ก็ได แตตองทำการสอบสวนในประเด็นที่วามีการกดขี่ 
ขมเหง เอารัดเอาเปรียบกันโดยไมเปนธรรมอยางรายแรงหรือไม  (Aphirak Nakrai, 2559, ออนไลน) 
 

 3.2 ความหมายส่ือลามก 
 

 3.2.1 สื่อลามก หมายถึง รูปภาพหรือคลิปวีดีโอเปลือย เห็นอวัยวะเพศ มีเน้ือหารวมเพศ กระตุนทำใหเกิด
อารมณทางเพศ รรวมท้ังรูปวาด คลิปวีดีโอการตูน 
 ปจจุบันสื่อลามกปรากฏในหลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน  คลิปวีดิโอ การตูน หรือการเขียนพรรณนาใหเกิด
จินตนาการ รวมถึงสื่อลามกเด็กอีกดวย 
 3.2.2 สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความวา "วัตถุหรือสิ่งท่ีแสดงใหรูหรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็กหรือ
กับเด็ก ซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ป โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไมวาจะอยูในรูปแบบของเอกสาร 
ภาพเขียน ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถาย ภาพยนตร แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งตาง ๆ ขางตน ท่ีจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอรหรือในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นท่ีสามารถแสดงผลใหเขาใจความหมายได   (มาตรา 1  ประมวลกฎหมายอาญา) 
 

 3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

 บทความน้ี มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
 

 3.3.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด 
 ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) จิตแพทยชาวออสเตรีย เช้ือสายยิว เกิดเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2399 
ในจักรวรรดิออสเตรียซึ่งปจจุบันคือ สาธารณรัฐเช็ก และเสียชีวิตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2482 รวมอายุ 83 ป ครอบครัวมี
อาชีพขายขนสัตว มีฐานะปานกลาง ฟรอยดสนใจดานวิทยาศาสตรมาตั้งแตเด็ก เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเวียนนาสาขา
วิทยาศาสตร แลวเรียนตอสาขาแพทยศาสตร จากนั้นไดไปศึกษาตอดานโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับหมอ
ผูเช่ียวชาญดานอัมพาต ที่นั่นฟรอยดไดคนพบวาความจริงแลวคนไขบางรายปวยเปนอัมพาตเน่ืองจากภาวะทางจิตใจไมใช
รางกาย ฟรอยดแบงจิตออกเปน 3 ระดับดังน้ี 
 1) จิตสำนึกหรือจิตรูสำนึก (Conscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่รูตัวอยูไดแก การแสดงพฤติกรรม เพื่อให 
สอดคลองกับหลักแหงความเปนจริง       
 2) จิตกึ่งสำนึก (Subconscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่ระลึกถึงได รองศาสตราจารย กลมรัตน หลาสุวงษ 
(2528 : 35)ไดกลาวถึง Subconscious mind  วาหมายถึงสวนของจิตใจ ที่มิไดแสดงออกเปนพฤติกรรม ในขณะน้ัน แต เปน
สวนที่รูตัว สามารถดึงออกมใชไดทุกเมื่อที่ตองการ เชน นางสาว ก. มีนองสาวคือนางสาว ข. ซึ่งกำลังตกหลุมรัก นาย ค. แต
นางสาว ข. เกรงวามารดาจะทราบความจริงจึงบอกพี่สาว มิใหเลาใหมารดาฟง นางสาว ก. เก็บเรื่องนี้ไวเปน ความลับ มิได
แพรงพรายใหผูใดทราบโดยเฉพาะมารดาแต ในขณะเดียวกันก็ทราบอยูตลอดเวลาวา นางสาว ข. รักนาย ค. ถาเขาตองการ
เปดเผย เขาก็จะบอกไดทันที  ลักขณา สิริวัฒน (2530 : 9) กลาวถึง Subconscious mind วาผลมันเกิดจากการขัดแยงกัน
ระหวางพฤติกรรมภายใตอิทธิพลจิตรูสำนึกกับอิทธิพลของจิตใตสำนึกยอมกอใหเกิดการหลอกลวงตัวเองขึ้นภายในบุคคล 
 3) จิตไรสำนึกหรือจิตใตสำนึก (Unconscious mind) หมายถึงภาวะจิตที่ไมอยูในภาวะที่รูตัวระลึกถึงไมได 
กมลรัตน หลาสุวงษ (2524 : 121) กลาววา จิตไรสำนึกเปนสิ่งที่ฝงลึกอยูภายในจิตใจ มีการเก็บกด ( repression) เอาไวอาจ
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เปนเพราะ ถูกบังคับ หรือไมสามารถแสดงอาการโตตอบไดในขณะน้ันในท่ีสุดก็จะฝงแนนเขาไป จนเจาตัวลืมไปช่ัว ขณะจะ
แสดงออกมาในลักษณะการพลั้งเผลอ เชน พลั้งปากเอยช่ือ คนรักเกาตอหนา คนรักใหม เปนตน  คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530 : 16) กลาววาสิ่งท่ีมีอิทธิพล จูงใจพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของคนเรา
มากที่สุดก็คือ สวนที่เปนจิตใตสำนึกและสิ่งที่คนเรามัก จะเก็บกดลงไปท่ีจิตใต สำนึก ก็คือความตองการกาวราว กับความ
ตองการทางเพศ ซึ่งจะมีแรงผลักดัน 

นอกจากน้ี ฟรอยด ยังไดศึกษาถึงโครงสรางทางจิตพบวาโครงสรางทางจิตประกอบดวย     
1) อิด (Id)  หมายถึงตัณหาหรือความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนสิง่ที่ยังไมไดขัดเกลา ซึ่งทำให มนุษยทำทุก

อยางเพื่อความพึงพอใจของตนเองหรือทำตามหลักของความพอใจ (pleasure principle) เปรียบเหมือนสันดานดิบของ 
มนุษย ซึ่งแบงออกเปน สัญชาติญาณ แหงการมีชีวิต (life instinct) เชน ความตองการอาหาร ความตองการทางเพศ ความ
ตองการหลีกหนีจากอันตราย กับสัญชาติญาณแหง ความตาย (death instinct) เชน ความกาวราว หรือการทำอันตรายตอ
ตนเองและผูอื่น เปนตน บุคคล จะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจ ของเขาเปนใหญ ไมคำนึงถึงคานิยมของสังคม และ ความ
พอใจของ บุคคลอ่ืนจึงมักเปนพฤติกรรมที่ไมเปนไปตามครรลองของมาตรฐานในสังคม บุคคลที่มีบคุลิกภาพเชนนี้ มักไดรับการ
ประณามวามีบุคลิกภาพไมดี หรือไมเหมาะสม 

2) อีโก (Ego) หมายถึง สวนที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากความตองการของ Id โดยอาศัยกฎเกณฑ ทางสังคม
และหลักแหงความจริง (Reality principle) มาชวยในการตัดสินใจ ไมใชแสดงออกตามความ พอใจของตนแตเพียงอยางเดียว 
แตตองคิดแสดงออกอยางมีเหตุผลดวยนั่นคือบุคคลจะแสดงพฤติกรรม โดยมีเหตุและผล ท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะใน สังคม จึง
เปนบุคลิกภาพที่ไดรับการยอมรับมากในสังคม ในคนปรกติที่สามารถปรับตัวอยูไดในสังคมอยางมีความสุข ฟรอยดเชื่อวาเปน
เพราะมีโครงสรางสวนน้ีแข็งแรง  

3) ซปุเปอรอีโก (Superego) หมายถึงมโนธรรมหรือจิตสวนท่ีไดรับการพัฒนาจากประสบการณ การอบรมสั่ง
สอน โดยอาศัยหลักของศีลธรรมจรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณีและคานิยมตาง ๆ ใน สังคมน้ัน Superego จะเปนตัวบังคับ 
และควบคุมความคิดใหแสดงออกในลักษณะที่เปนสมาชิกที่ดีของ สังคม โดยยึดหลักคานิยมของสังคม (value principle) ที่
ตัดสินวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีในสังคมกลาวคือบุคคล จะแสดงพฤติกรรมตาม ขอบเขตที่สังคมวางไว แตบางคร้ังอาจไมเหมาะ สม 
เชน เม่ือถูกยุงกัดเต็มแขน - ขา ก็ไมยอมตบยุง เพราะกลัวบาป หรือสงสารคนขอทานใหเงินเขาไปจนหมด ในขณะท่ีตนเองหิว
ขาวไมมีเงินจะซื้ออาหารกินก็ยอมทนหิว เปนตน   (Sixfacetspress, 2562, ออนไลน) 
  3.3.2 ทฤษฎีประโยชนนิยม 

ทฤษฎีประโยชนนิยมในภาษาอังกฤษเรียกวา Utilitarianism มาจากคำ utility ซึ่งหมายถึงประโยชน เปน
ทฤษฎีที่กลาวถึงทางเลือกของมนุษย มนุษยมักเลือกท่ีจะกระทำในสิ่งที่นำความสุขมาใหตนเองมากกวาความทุกข หรือในกรณี
ทีเ่ราอยูในสถานการณที่ไมวาจะเลือกอะไรก็นำไปสูความทุกขทั้งสิ้น เราก็ควรเลือกการกระทำท่ีกอใหเกิดความทุกขนอยที่สุด 
และในการคำนวณประโยชนสขุ ก็ตองดูผลของการกระทำในระยะยาวดวยเทาท่ีสามารถจะคาดคะเนได ยกตัวอยางเชน ถาเรา
ตองเลือกระหวางจะนำเงินไปเลนการพนันเพื่อความสนุกหรือจะนำไปทำการกุศล หลักประโยชนนิยมเรียกรองใหเราคำนวณ
ความสุขท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทำสองอยาง แลวนำมาเปรียบเทียบกัน ถาการนำเงินไปใหการกุศลทำใหผูยากไรมีความทุกข
นอยลง มีโอกาสท่ีจะมีชีวิตที่ดีในภายภาคหนา เทียบกันแลวความสุขท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณมากกวาความสุขช่ัวครูที่เกิดข้ึนกับการ
เลนการพนัน เราก็ควรเลือกนำเงินไปทำการกุศล แตมีขอสังเกตวา ประโยชนนิยมมิไดบอกวาใหเห็นแกความสุขของคนสวน
ใหญและคนสวนนอยตองเสียสละ การทำใหเกิดความสุขแกคนสวนใหญไมจำเปนจะตองทำใหเกิดความสุขจำนวนมากกวา 
เชน คนสวนใหญไมตองการใหมีการวางขายของบนทางเทา เพราะดูไมเปนระเบียบ ผูใชทางเทาสัญจรลำบาก แตความ
ตองการน้ีก็ไมแรงนัก ถึงไมไดอยางท่ีตองการก็ไมไดเกิดทุกขมากนัก สวนคนจำนวนนอยตองการใหขายของบนบาทวิถีไดและมี
ความตองการอยางมากเพราะยากจน ปริมาณความทุกขของคนสวนนอยมีมากกวาปริมาณความสุขของคนสวนมาก หลัก
ประโยชนนิยมก็จะเรียกรองใหมีการขายของบนทางเทา   (อุกฤษฎ แพทยนอย, 2562, ออนไลน) 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

วิริยะ ธรรมจักร (2556) ศึกษาเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กจากสื่อลามก ผลการวิจัยพบวา
บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 วาดวยสิ่งลามกท่ีใชบังคับในปจจุบัน ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให
ความคุมครองเด็กซึ่งตองตกเปนผูถูกกระทำไวเปนพิเศษ กลาวคือ ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งลามกบัญญัติเปน
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การเฉพาะ ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศอังกฤษและเยอรมันมีการกำหนดควบคุมสิ่งลามกเด็กไวเปนพิเศษจากสิ่งลามกผูใหญ โดย
กำหนดความผิดเกี่ยวกับการทำ ผลิต สิ่งลามกเด็ก การเผยแพรสิ่งลามกเด็ก การครอบครองสิ่งลามกเด็ก และการกำหนดอายุ
ที่ใหการคุมครองเด็กนั้น กฎหมายอังกฤษกำหนดอายุของเด็กที่ใหความคุมครองไวท่ีไมเกินสิบหกป ในขณะท่ีเยอรมันกำหนด
อายุของบุคคลที่จะไดรับความคุมครองไวท่ีอายุไมเกินสิบแปดปสำหรับการคุมครองสิ่งลามก สำหรับประเทศไทยมีการกำหนด
อายุเด็กไวท่ีไมเกินสิบหาปเปนสวนใหญสำหรับการคุมครองเด็กในความผิดเกี่ยวกับเพศเทานั้น   (วิริยะ ธรรมจักร, 2556:68-
70) 

โสมนัส เจือศรีกุล (2545) ศึกษาเรื่องมาตรการควบคุมตอตานสือ่ลามกเด็ก ผลการวิจัยพบวาปญหาสื่อลามกนั้นไมใช
ปญหาที่จะแกไขไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว สำหรับมาตรการควบคุมตอตานสื่อลามกเด็กในประเทศไทยนั้น ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287 ไดระบุเจตนาของผูกระทำความผิดไววา "โดยวัตถุประสงคแหงการคา" และ"เพื่อแจก จาย หรือ
เพื่อการแสดงอวดแกประชาชน" แตไมมีการกลาวถึงการครอบครองสื่อลามกเด็กจึงแสดงใหเห็นวาในมุมมองของกฎหมายไทย
นั้นไมเห็นวาการบริโภคสื่อลามกเด็กไมเปนความผิดทาง อาญา จึงไมมีมาตรการดานนี้รองรับ อีกท้ังประเทศไทยไมไดแยกการ
ควบคุมตอตานสื่อ ลามกเด็กออกจากสื่อลามกผูใหญ ทำใหน้ำหนักของการปราบปรามไมมากนัก ทั้งที่ในความเปนจริง น้ันสื่อ
ลามกเด็กไมใชเรื่องธรรมดา หรือเสรีภาพของใครที่จะเสพสื่อลามกเด็กไดอยางเสรี จึงทำใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของนั้นขาด
เครื่องมือในการไปควบคุมตอตานสื่อลามกเด็กโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนคำนิยาม ของคำวา "สื่อลามกเด็ก" และตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287 ซึ่งสามารถปรับใชกับกรณีสื่อ ลามกเด็กนั้น ไมมีการบัญญัติใหชัดเจนวาจะตองปรับใชกับเกณฑ
อายุใดตามกฎหมายอาญาและในสวนของการบังคับใชกฎหมายนั้น ประเทศไทยยังทำไดไมดนีัก โดยมีสาเหตุมาจาก การทุจริต
คอรัปช่ัน การขาดความตระหนักเกี่ยวกับปญหา และการขาดการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความรูความชำนาญใน
ดานนี้โดยเฉพาะ   (โสมนัส เจือศรีกุล, 2545:149-152) 

4. บทวิเคราะห 

สถานการณการคามนุษยในปจจุบันเปนปญหาระดับสากลท่ีทั่วโลกใหความสำคัญ โดยในปจจุบันการคามนุษยมี
หลากหลายรูปแบบไมวาจะเปนการใชแรงงานมนุษยแบบทาส โดยใชวิธีการขมขู ลักพาตัว หลอกหลวง หรือหลอกไป
คาประเวณี ในสวนของประเทศไทยนั้นรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการผลิตหรือแพรวัตถุหรือสื่อลามกก็เปนการกระทำ
ที่ทำใหมีความผิดที่เขาขายการคามนุษยเชนกัน เนื่องจากสังคมยุคโซเชียลมีเดียในปจจุบันทำใหการสื่อสารงายแคปลายนิ้ว ทั้ง
กับคนท่ีรูจักคุนเคยหรือเพ่ือนใหมคนแปลกหนาที่ผานเขามาในโลกออนไลน จึงเกิดการลอลวงใหเด็กถายรูป ลามกอนาจาร
หรือถายทำวีดีโอโป หรือวีดีโอคอลกับเด็กในลักษณะเปลือยกายเพื่ออัดวีดีโอเก็บไวเพื่อนำมาเผยแพรหรือเพื่อนำมาสราง
รายไดใหตัวผูกระทำเอง ซึ่งการกระทำดังกลาวเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   สำหรับคำวา "แสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ" นั้น บัญญัติไวใน ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไดใหความหมาย การแสวงหา
ผลประโยชนนั้นคือ การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  การผลิตหรือแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทาง
เพศในรูปแบบอื่น ๆ  ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ดังนั้นจะเห็นไดวาในเรื่อง "สื่อลามก" นั้น เกี่ยวของกับการคา
มนุษยอยูเพราะกฎหมายคามนุษยไทยนั้นไดระบุไวชัดเจนวาสื่อลามกเปนหนึ่งในองคประกอบเรื่องการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบทั้งนี้ แตอยางไรก็ดีถึงแมสื่อลามกจะเปนหนึ่งในประเภทของการคามนุษย แตจะเปนความผิดฐานคามนุษยนั้นตองเปน
กรณีของบุคคลอายุไมเกิน 18 ป แมจะยินยอมหรือไมก็ตามและกรณขีองบุคคลผูมอีายุมากกวา 18 ป นั้นตองมีการขมขูหรือใช
กำลังบังคับจึงจะเปนความผิด 

ในปจจุบันนั้นมีเด็กเรรอน เด็กมีปญหาทางครอบครัวและเด็กท่ีมีฐานะไมขัดสนแตไมสามารถทนแรงย่ัวยุจากสังคมได
จำนวนมาก เชน แตงตัวตามแฟช่ัน ใชของแบรนดเนม เที่ยวกลางคืน เที่ยวผับ ดื่มเหลา ใจแตก มักจะตกเปนเหยื่อของพวก
ตองการหาประโยชนทางเพศกับเด็ก โดยตัวการจะทำการลอลวงใหเด็กถายรูป ลามกอนาจารหรือถายทำวีดีโอโป หรือวีดีโอ
คอลกับเด็กในลักษณะเปลือยกายเพ่ืออัดวีดีโอเก็บไว  โดยจะนำรูปหรือวีดีโอท่ีตนไดมานั้นไปเผยแพรบนโลกออนไลนหรือ
นำไปแสวงหาประโยชนโดยจะเปดเฟซบุค ทวิตเตอร หรือ แอปพลิเคชันไลน สำหรับในการติดตอกับลูกคาที่ตองการภาพถาย
หรือวีดีโอพวกนั้นโดยลูกคาที่สนใจจะตองเสีคาสมาชิกในการเขากลุมเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนกันในกลุมและบางครั้งยังมีการ
ซื้อขายบริการทางเพศ โดยลูกคาจะตองเสียคานายหนาหากตองการซื้อบริการเด็ก ซึ่งการกระทำดังกลาวเปนการแสวงหา
ผลประโยชน จากการผลิต แพรวัตถุลามกและแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบการคาประเวณี ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดน้ัน
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เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตาม มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ผดุง จิตเจือจุน, 
2562, ออนไลน) 

กรณีที่ไมใชภาพหรือวีดีโอท่ีไดจากการลวงละเมิดทางเพศเด็กจริง ๆ สิ่งเหลาน้ีถึงแมจะเปนสื่อลามกแตอาจจะไมเขา
ขายสื่อลามกที่พอจะเก่ียวของกับการคามนุษย เพราะไมมีความเสียหายหรืออันตรายเกิดข้ึนกับเด็ก   แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคงเปนขอถกเถียงกันอยู เชน การตีความเจตนาในการครอบครองการกำหนดนิยามของ
สื่อลามกเด็กที่กวางเกินไป การพิสูจนวาคนที่อยูในภาพหรือวีดีโอนั้นมีอายุต่ำกวา 18 ป จริงหรือไม  ยังรวมถึงพวกแถบ
บันทึกเสียง เพราะอาจจะเปนสิ่งท่ีสรางปลอม ๆ ขึ้นมาไดเชนกัน (iLaw, 2558, ออนไลน)   
อยางไรก็ตามถาเปนกรณีของบุคคลผูมีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจในการคามนุษย ผลิตหรือแพรวัตถุลามกนั้นอาจจะทำใหสื่อ
ลามกนั้นไมเขาขายการคามนุษย ดังน้ัน สื่อลามกท่ีเขาขายการคามนุษยในความเห็นของคณะผูจัดทำน้ันมี 2 รูปแบบดวยกัน
คือ 

1) การถายภาพลามกอนาจารเด็กแลวนำไปเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต
2) การลอลวงใหเด็กหรือบุคคลผูมีอายมุากกวา 18 ปขึ้นไปถายภาพตัวเองในลักษณะอนาจาร หรือวีดีโอ หรือถายทำ

วีดีโอโปกับเด็กเพื่อนำไปเผยแพรในระบบอินเทอรเน็ต 
ดังนั้น สื่อลามกจึงเปนหนึ่งในประเภทของการคามนุษยและจะเปนความผิดฐานคามนุษยไดตอเมื่อ ถาเปนผูใหญตอง

มีการขมขูหรือใชกำลังบังคับจึงจะเปนความผิด ถาเปนเด็กไมตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับก็เป นความผิด (วิศิษฏ ชวน
พิพัฒนพงศ, 2557, ออนไลน) ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบสื่อลามกท่ีเขาขายการคามนุษยและไมเขาคายการคามนุษย ดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบส่ือลามกที่เขาขายการคามนุษยและไมเขาคายการคามนุษย 

เขาขายการคามนุษย ไมเขาคายการคามนุษย 
1. ภาพถาย เชนการเปลือยกาย ซึง่เปนการแสดงลามก
อนาจารในสถานท่ีสาธารณะหรือแสดงสิ่งท่ีนาอับอายตอหนา
ธารกำนัล หรือภาพเปลือยทอนบนมีมือขางหน่ึงถือโทรศัพท
กดอยูบนอวัยวะเพศ 
2. คลิปวีดีโอเด็ก
3. ภาพถายและวดีีโอของบุคคลท่ีมีอายุเกิน 18 ปท่ีถูกขมขู
หรือใชกำลังบังคับ 
4. รูปภาพของเด็กท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศถูกนำไปตัดตอโดย
ใช คอมพิวเตอร ใหเนียนสมจริงใหเกิดภาพใหม ซึ่งภาพ 
เหลานี้ ทำารายเด็กในชีวิตจริงไดดวย 

1. ภาพถายผูแตงกายเลียนแบบตัวละคร(cosplay)
2. ภาพวาดการตูน
3. คลิปวีดีโอการตูน
4. การเขียนพรรณนาใหเกดิจินตนาการ
5. ภาพระบายสี
6. ภาพเขียน
7. ภาพตัดตอโดยเอาภาพใบหนาเด็กมาแปะลงบนภาพราง
เปลือยของผูใหญ 
8. ภาพลอเลยีน
9. ภาพยนตรลามก,ภาพยนตรเอวี หรือ ภาพยนตรผูใหญ

จากการกระทำของผูที่ไดกระทำความผิดในการแสวงหาประโยชนทางเพศโดยมิชอบหรือผู ที่จัดทำหรือเผยแพรสื่อ
ลามกตามที่กลาวมาขางตนมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดในสวนโครงสรางทางจิตพบวา โครงสรางทางจิต
ประกอบดวย อิด (Id)   หมายถึง ตัณหาหรือความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนสิ่งท่ียังไมไดขัดเกลาใหมนุษยทำทุก อยางเพ่ือ
ความพึงพอใจของตนเอง อีกท้ังการกระทำดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูกระทำผิดนั้นเปนผูที่ขาดจิตสำนึก คือการที่ตัวผุกระทำ
ความผิดนั้นไดแสดงพฤติกรรมท่ีไมเปนไปตามครรลองของมาตรฐานในสังคมหรือตามหลักความถูกตอง เพราะการคามนุษย
นั้นเปนสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมและเปนสิ่งท่ีทั่วโลกไมยอมรับ 

ทั้งน้ีการกระทำดังกลาวนั้นสงผลใหผูกระทำความผิดถือวาเปนสิ่งที่เปนประโยชนกับตนเองโดยไมสนวาการกระทำ
ความผิดนั้นจะถูกตองตามหลักความเปนจรงิหรือไม เพราะตัวผูกระทำความผดิไดถือเอาประโยชนสขุเปนเกณฑตัดสินความผิด
ถูกช่ัวดีและเม่ือตนไดประโยชนสุขจาการกระทำความผิดดังกลาวจึงทำใหขาดสติจนไมไดเปรียบเทียบช่ังน้ำหนักประโยชนสุข
กับโทษท่ีตนจะไดรับวาสิ่งไหนมีคามากกวากัน กลาวคือ ความถูกตองของการกระทำขึ้นอยูกับแนวโนมที่การกระทำน้ันจะ
กอใหเกิดความสุข ความผิดขึ้นอยูกับแนวโนมที่จะกอใหเกิดสิ่งที่สวนทางกับความสุข ตามทฤษฎีประโยชนนิยม   
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ปจจุบันนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคงเปนขอถกเถียงกันอยู เชน การตีความเจตนาในการครอบครอง การกำหนด
นิยามของสื่อลามกเด็กที่กวางเกินไป การพิสูจนวาคนท่ีอยูในภาพหรือวีดีโอนั้นมีอายุต่ำกวา 18 ป จริงหรือไม  ยังรวมถึงพวก
แถบบันทึกเสียง  เพราะอาจจะเปนสิ่งที่สรางปลอมๆ ข้ึนมาไดเชนกัน คณะผูจัดทำจึงคิดวาควรจะมีการกำหนดคำนิยามสื่อ
ลามกเด็กไมใหกวางเกินไป การกำหนดอายุที่ชัดเจน ความผิดการครอบครอง  การจำกัดการตีความเจตนาในการครอบครอง
และการเผยแพรสื่อลามกเด็ก  การฝกอบรมของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ และกำหนดวิธีการพิสูจนเพื่อใชบังคับวาผูที่ปรากฏในสื่อ
นั้นเปนเด็กจริงหรือไมและศึกษาคนควากฎหมายตางประเทศเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยในการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใชดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อลามกกับการคามนุษยนั้นพบวาเปนปญหาที่ตองไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปนปญหาที่ไมสามารถแกไขไดในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะมีปจจัยที่สำคัญตาง ๆ เชน การกำหนด
คำนิยาม การกำหนดมาตรการ กฎหมายที่ใชบังคับยังไมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันและไมมีกฎหมายที่เปนบทบัญญัติ
เฉพาะในเรื่องนี้ สิ่งพวกนี้ลวนเปนสิ่งที่ตองใชเวลาเพื่อใหไดขอสรุปที่ดีที่สุด ซึ่งจะสอดคลองกับงาน วิริยะ ธรรมจักร ศึกษา
เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กจากสื่อลามก ผลการวิจัยพบวาบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 
วาดวยสิ่งลามกที่ใชบังคับในปจจุบัน ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใหความคุมครองเด็กซึ่งตองตกเปนผูถูกกระทำไวเปน
พิเศษ กลาวคือ ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งลามกบัญญัติเปนการเฉพาะ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
โสมนัส เจือศรีกุล ศึกษาเรื่องมาตรการควบคุมตอตานสื่อลามกเด็ก ผลการวิจัยพบวาปญหาสื่อลามกนั้นไมใชปญหาที่จะแกไข 
ไดในระยะเวลาอันรวดเร็วรองรับ อีกท้ังประเทศไทยไมไดแยกการควบคุมตอตานสื่อ ลามกเด็กออกจากสื่อลามกผูใหญ ทำให
น้ำหนักของการปราบปรามไมมากนัก ทั้งที่ในความเปนจริง นั้นสื่อลามกเด็กไมใชเรื่องธรรมดา หรือเสรีภาพของใครท่ีจะเสพ
สื่อลามกเด็กไดอยางเสรี จึงทำใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของน้ันขาดเครื่องมือในการไปควบคุมตอตานสื่อลามกเด็กโดยเฉพาะ ไมวา
จะเปนคำนิยาม ของคำวา "สื่อลามกเด็ก" และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ซึ่งสามารถปรับใชกับกรณีสื่อ ลามก
เด็กนั้น ไมมีการบัญญัติใหชัดเจนวาจะตองปรับใชกับเกณฑอายุใด 
          ดังนั้นการท่ีจะแกปญหาการบังคับใชกฎหมายในสวนมาตรการการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากสื่อลามก
ไดมีประสิทธิมากขึ้นนั้น ควรแยกการควบคุมตอตานสื่อลามกเด็กออกจากสื่อลามกผูใหญกลาวคือกำหนดท้ังคำนิยามวิธีการ
พิสูจนผูที่ปรากฏในส่ือและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสือ่ลามกเด็กบัญญัตเิปนการเฉพาะ โดยแบงวิธีการปองกันออกเปน 
2 รูปแบบคือ 

1. การปองกันตนเองและเพ่ือนจากการถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ
ปจจุบันนั้นปญหาการแสวงหาผลประโยชนทางเพศไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญนั้นเกิดขึ้นไดหลายทาง โดยเฉพาะการแสวงหา
ประโยชนทางเพศจากเด็กทางสื่อออนไลนจึงตองมีการปองกันตนเองและเพ่ือนจากการถูกแสวงหาประโยชนทางเพศดังตอไปนี้ 

1) การไมหลงเชื่อคน หรือกลุมคนที่เขามาแบบไมมีเง่ือนไข ซึ่งดูเกินจริงกวาบุคคลทั่วไป
2) การปฏิเสธเม่ือคิดวาถาตนเองทำไปแลวจะมีผลเสีย หรือทำใหตนเองตองตกอยูในความเสี่ยงหรือ ไม

ปลอดภัย 
3) การสังเกตคนท่ีพยายามเขามาตีสนิทวามีอะไรแอบแฝงอยูหรือไม
4) การขอความชวยเหลือทันทีเมื่อสงสัยวาจะถูกลอลวง
5) กรณีตองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี ใหจดจำหรือจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล พาหนะ และสถานท่ี
6) จดจำหรือจดบันทึกรายละเอียดที่อยูเบอรโทรศัพทของครอบครัว บุคคล หรือหนวยงานท่ีสามารถขอความ

ชวย เหลือได เมื่อมีอันตราย 
7) ตดิตอสื่อสารกับครอบครัว ญาติ หรือบุคคลที่ไววางใจไดเปนระยะ ๆ
8) เขารับการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง
9) ตดิตามขาวสาร สถานการณที่เกี่ยวของกับเด็กอยางสม่ำเสมอ
10) รวมรณรงคสรางความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก
11) ใหขอมูล และใหคำปรึกษาแก คนที่ตกอยูในอันตราย หรือผูเสียหาย

2. มาตรการรัฐในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากสื่อลามก
ประเทศไทยมีปญหาการคามนุษยมานานและยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีซับซอนมากย่ิงข้ึน รวมถึงการถายรูปหรือวีดีโอ
อนาจาร จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดทำใหไดมาตรการการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากสื่อลามกดังตอไปนี้ 
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 1) กำหนดวาปญหาจะเขาขายวาเปนสิ่งลามกอนาจารหรือจะใหถือตามคำพิพากษาในเรื่องสื่อลามกและสื่อ
ลามกเด็ก 
 2) กำหนดคำนิยามวาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกรณีของคูสมรสท่ีอายุกันกอนที่จะมีอายุครบ 18 ปดวย 
 3) ใชทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชบังคับเพื่อการพิสูจนวาคนที่ปรากฏในภาพหรือวีดีโอน้ันเปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป
เพราะในปจจุบันมีผูที่อายุเกิน 18 ปจำนวนมากแตหนาตานั้นออนกวาวัยประกอบการแตงหนาแตงตัวจนทำใหคนดูหรือผูพบ
เห็นไมสามารถทราบอายุที่แทจริงได  
 4) จำกัดการตีความเจตนาในการครอบครองและการกำหนดนิยามของสื่อลามกและสื่อลามกเด็กใหไมกวาง
จนเกินไป (iLaw, 2558, ออนไลน) 
 การปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากสื่อลามกจึงมิใชหนาท่ีของคนใดคนหน่ึงหรือหนวยใดหนวยหนึ่ง แตเปน
เรื่องสำคัญที่ทุคนตองรวมมือกันสอดสอง ดูแล หากพบเห็นการกระทำท่ีผิดกฎหมายตองรีบแจงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของทราบ
ทันที หนวยงานของรัฐก็ตองมีการประสานงานรวมกัน มิใชตางคนตางทำ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจาก
สื่อลามกหมดไปจากสังคมไทย 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 การจะแกปญหาการบังคับใชกฎหมายการคามนุษยในสวนสื่อลามกนั้นไมสามารถที่จะแกไดภายในระยะเวลาสั้น ๆ 
จำเปนตองมีเวลาพอสมควรและตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 สำหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตินั้นควรจัดอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความรูความชำนาญดานนี้
โดยเฉพาะและประสานกับกระทรวงดิจิทัลในการตรวจคัดกรองเว็บไซตเพื่อบล็อกรวมทั้งจัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจเพื่อมีหนาที่
รับแจงขาวสารท่ีเกี่ยวกับสื่อลามก 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 สำหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นควรศึกษาหลักการจากประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกและกำหนด
ขอบเขตของคำนิยามเกี่ยวกับสื่อลามกหรือสื่อลามกเด็กไมใหกวางจนเกินไปท้ังประดิษฐโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถท่ีจะ
ใชระบุไดวาคนท่ีปรากฎในภาพหรือวีดีโอนั้นเปนบุคคลซ่ึงมีอายุต่ำกวา 18 ปและจัดทำกฎหมายเก่ียวกับสื่อลามกเด็กเปนการ
เฉพาะ 
 
6. บทสรุป 

 

สื่อลามกนั้นมีความเกี่ยวของกับการคามนุษยเพราะกฎหมายคามนุษยไทยนั้นไดระบุไวชัดเจนวาสื่อลามกเปนหนึ่งใน
องคประกอบเร่ืองการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบซ่ึงตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ไดให
ความหมาย การแสวงหาผลประโยชนนั้นคือ การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  การผลิตหรือแพรวัตถุหรือสื่อลามก 
การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ  ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ดังนั้นจะเห็นไดวาในเรื่อง "สื่อลามก" 
นั้น เกี่ยวของกับการคามนุษย แตจะเปนความผิดฐานคามนุษยนั้นตองเปนกรณีของบุคคลอายุไมเกิน 18 ป แมจะยินยอม
หรือไมก็ตามและกรณีของบุคคลผูมีอายุมากกวา 18 ป น้ันตองมีการขมขูหรือใชกำลังบังคับจึงจะเปนความผิด  ถึงแมวาสื่อ
ลามกจะมีความเกี่ยวของกันก็ตามแตการแกปญหาดังกลาวนั้นสำหรับระเทศไทยน้ันเปนเรื่องท่ียากเพราะมีปจจัยตาง ๆ 
มากมายไมวาเปนจะเปนการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายที่บังคับใชยังไมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน ดังนั้นการท่ีจะ
แกปญหาดังกลาวจะตองมีมาตรการและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะใหชัดเจนที่สำคัญจำเปนตองไดรับความมือจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทำใหการแกปญหานั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
7. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

การวิเคราะหวาทกรรมทางการเมือง หรือ PDA มีบทบาทสําคัญคือ การดึงดูดความสนใจและเราใจผูฟง  วาท
กรรมการเมืองยังมีเน้ือหาทางภาษาท่ีสรางข้ึนเพื่อบงบอกขอมูลในวาระโอกาสตางๆ อยางมีจุดหมาย แตทวาการวิเคราะหวาท
กรรมการเมืองยังมิใชหนทางเดียวในการทําความเขาใจภาษาการเมืองไดอยางถองแท  

การวิจัยนี้ มีจุดประสงค เพื่อการิวเคราะหภาษาของสุนทรพจนทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กลาวไวโดย
นักพูดในประวัติศาสตร  ความมุงหวังของงานวิจัยคือ เพื่อการวิเคราะหบทสุนทรพจนของมารติน ลูเทอรคิง และบทสุนทร
พจนของประธานาธิบดีแหงประเทศสหรัฐอเมริกาโอรักโอบามา คําถามของงานวิจัยคือ  1) ลักษณะทางภาษาที่ปรากฏไดชัด
จากวาทกรรมทางการเมืองน้ีคืออะไร และ 2) อํานาจในบริบทใดท่ีสะทอนไดจากการวิเคราะหวาทกรรมทางการเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยที่บรรยายไวแสดงใหเห็นถึงลักษณะของวาทกรรมที่เหมือนกันและแตกตางกันผาน
องคประกอบการวิเคราะหทางภาษาศาสตรสามรูปแบบ คือ 1) การเช่ือมโยงความ (cohesion) 2) วัจนปฏิบัติศาสตร 
(pragmatic) 1) อํานาจ (power) 

วิธีการวิเคราะหภาษาของเนื้อหาตางๆ ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนประโยชนตอ องคประกอบสําคัญทางภาษาท่ีได
ถูกนํามาใชเพื่อการตีความและอธิบายเนื้อหาตางๆ อยางเปนระบบ  กลาวไดวา การวิเคราะหวาทกรรมทางการเมือง แสดงให
เห็นถึงมิติทางภาษาการเมืองท่ีไดอยางหลากหลาย 

คําสําคัญ: การวิเคราะหวาทกรรม, สุนทรพจนทางการเมือง, การวิเคราะหวาทกรรมทางการเมือง 
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Abstract 

“Political Discourse Analysis” or “PDA” plays crucial roles aiming to embrace audience’s attention 
and motivation. By means of political discourse, the constructed contexts revealed the current 
information of matters purposively however the PDA isn’t the merely methods of how to comprehend 
political language being communicated.  

This study aims to explore the US political speeches by two historical orators. The aim of the report 
is to analyze the selected political speeches by Martin Luther King, and the president of the USA, Barack 
Obama. The research questions are: 1) what are lexical features emerged from PDA and 2) What kinds of 
powers are reflected from the US political discourses. The result of the descriptive analysis divulges the 
similarity and diversity of the linguistic elements proposed through the three linguistic aspects: 1] 
cohesion, 2] pragmatic, and 3] power.   

The important textual examination in theses selected works is the benefit for the variety of crucial 
linguistic elements interpreted and explained systematically. It is said that PDA directly proclaims various 
dimensions of political discourse.   

Keywords: PDA, political speech, and political discourse analysis 

Introduction 
 The exploration of political oratories is meaningful as the study of political circumstance and 

involvement between linguistic discourse and politics. As noted by Pelinka (2007:129), Chilton and 
Schaffer (1997:206) that language and politics firmly linked as the political evidence of phenomenon. As a 
result the knowledge of political discourse analysis (PDA) is a great vehicle to comprehend the nature and 
function of political movement.  

 Substantively, a number of disciplines and issues investigated through PDA are involved in vast 
phenomena (Dunmire, 2018:735) as Edelman (1964:46) urged that “political language is political reality”. 
The process of PDA consequently points to the political practice between “power” and “act of 
cooperation” and both are ideological vehicle for the group’s goal furtherance [Edelman, 1964: 46). This 
nature of practice imparts the discursive discourse appeared in political contexts. By means of PDA, these 
texts or talks coherently turn to the politicization of social life (Dunmire, 2018:755). 

 According to the above acknowledgement of the PDA, this study points out three political 
oratories communicated by three US politicians are chosen for the discourse investigation: the keynote 
address at the 2004 Democratic National Convention [DNC] given by the President Barack Obama, and 
the public speech delivered by Noble Prize activist, Martin Luther King, “I Have a Dream”. These 
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remarkable US historic orations are chosen as the goal of the PDA as a result they are explored in three 
major routes: pragmatic, cohesion, and power.  
 Notably, the DA investigation directly proclaims various dimensions of political discourse. In this 
study, two major questions were established to examine the US political speeches: 1] What are lexical 
features emerged from PDA and 2] What kinds of powers are reflected from the US political discourses. In 
a consequence, this article was portrayed into methodology, results and discussions, and conclusions. 
     
Methodology  
 In what follows, the researcher used the DA principles noted by Leech (1963:198-105), Searle (1976: 
1-23), Hasan (1984) and Halliday and Hasan (1976). The theoretical framework was conducted for the 
research inquiries.  
 Considering the aim of the research, the United States of America is one of the outstanding countries 
where the political linguistics being well-established. As a result, a number of US speeches were in the 
process of the data collection in regard to the effective methodology. And two major US speeches were 
selected due to the significant linguistic features emerged. Theoretically, the data of political discourse 
was pursuit in three lens: cohesion, pragmatic, and power.  
 The data for the study focuses on two historical speeches of the USA. First, the political discourse, 
the keynote addresses of both US parties are extremely important for US democracy illustration since 
they gain strongly influence on citizens’ future election decisions. The first note made to disclose the 
President Barack Obama’s speech reflection. The oration was given on July 27th, 2004 in Boston, 
Massachusetts. One essential theme of his delivery shines on reconcilement and equality by the vital 
inference of “hope”. In this point, the 44th US president excellently raises mood of “audacious hope” as 
the title of his conference address. Then he wisely engages them by the power of “slavery and racism”. 
As a result of those significant layers of efficacious conventional oration, he was chosen as the US 
president later.  
 And another noteworthy public speech given by Martin Luther King is probed extremely valued due 
to a variety of cohesive and pragmatic delivery. It also discloses many shades of “racism”, “equality”, 
“liberty”, and “feminism” powers. This meaningful ration was preached on August 28th, 1963 in 
Washington D.C. with 250,000 civil rights supporters. As a leader of Civil Right movement, a spokesperson 
and the Nobel Price Activist, King used to have several national speeches before this such as “The Negro 
and the American Dream” and “The American Dream …a dream as yet unfulfilled” in order to lead the 
demonstration of the equality in US by means of nonviolence. His speeches launch due by a need of civil 
and economic rights and an end of racism in the United States. King’s masterpiece ration relies on several 
linguistic devices such as cohesive element. His repetition of phrases during the sermon mightily calls for 
audience arouse and inspiration by means of pragmatic lens. 
 To achieve the research questions, both speeches were construed and the results were delineated 
by means of the qualitative research approach throughoutly.  
 
Results and Discussions 
 With a regard of the linguistic theoretical frameworks, the analysis of this report solidly points to five 
major elements which are about cohesion, pragmatic, and power. And these linguistic discussions are 
organized and presented as the following topics. 

1. The Cohesion and Pragmatic  
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 One essential linguistic feature directly seen on these selected politician’s speeches is 
“repetition” of the cohesion. The way they deliver this information pragmatically and cohesively 
increases listeners’ feeling and heartening as the following samples.  

“I believe we can give our middle class relief,… I believe we can provide jobs to the jobless, home to homeless, and reclaim 
young people in cities across America from violence and despair.  I believe that we can stand on the crossroads of history, we 
can make the right choices, and meet the challenges that face us. America!” [Barack Obama: 2004] 

 This sample talked by Obama is the presidential policies that obviously focus on the living of the US 
middle class, the homeless and the security. And this reveals several anchors of pragmatic: 
representative [stating and describing], directive [requesting, inviting and insisting], commisive 
[promising], and declaration [promising, praising and challenging]. From the sample mentioned, the 
significant level of hopes expresses as his political policies engagement. It also becomes the challenge 
that he asked his listeners to approve him by means of supporting him as the US leader. “I believe we 
can…” is emphasized by “we” as the symbolic sign for a chance requested as well as his words of honor 
to America. His “we” word refers to his humbleness. He is expressing his warm approval to the audience.  

“Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley,... Now 
is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice..... Now is the time to make justice a reality of all of the 
god’s children.”[Martin Luther King: 1963] 

 In the linguistic viewpoint, these excerpts are cohesively and pragmatically divulged. The first sample 
is a great move of demonstration. As a result of the extraordinary situation in the United States at that 
time, Martin Luther King as the African’s leader of the protesters, monologue is immensely direct. By 
means of pragmatic, this peroration aims for “representative” [stating], “directive” [daring, 
questioning, and insisting], declaration [admitting, challenging, complaining, deploring and 
protesting] and “verdictives” [estimating]. On the behalf of his people, Martin expected to announce 
the freedom through his mighty speech. The declarations and verdictives of the African American’s 
position show unacceptable and they were ready to necessitate for “the equality” and “justice”.  

“We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of…. We can never be satisfied as 
long as our bodies, heavy with the fatigue of travel,…. We cannot be satisfied as long as the negro’s basic mobility is from a 
smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood a robbed of 
their dignity by sign statin: ‘For Whites Only’…. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and…. No, 
no, we are not satisfied and we will not be ….”[Barack Obama: 2004] 

The second segment discloses the higher level of his dominant lecture. The pragmatic discussions in 
this part are concluded “directive” [daring, questioning, requesting and insisting], declaration 
[mocking, admitting, challenging, complaining, deploring and protesting] and “verdictives” 
[estimating]. He clearly stated for the “devotees of civil right” as the beginning of this section in order to 
emphasize the equality in this country nevertheless he also used his opponent’s ridicule toward the 
African American as a tool to clarify the word of “right” in this country. The way he explicated the 
demonstrators’ satisfaction proclaims their bitterness. In his point, the liberty for the African American is 
the verifiable equality.   

 “I have a dream that one day this nation will rise up and live out ….. I have a dream that one day on the red hill of 
Georgia,… I have dream that one day even the state of Mississippi, … I have a dream that my four little children will one 
day live in a nation … I have a dream today! I have a dream that one day, down in Alabama, … one day righter there in 
Alabama ….. of the Load shall be revealed and all fresh shall see it together.”[Martin Luther King: 1963] 
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 The last excerpt of King intimates his genuine desire of the speech. It is about the verifiable equality 
of the African American established in the United States of America stability. When he said “I have a 
dream”, he was showing the impression of being diverse or being proud of themselves. This part of 
peroration embraces the audience both the American and non-native American’s magnetism as a 
consequence of several pragmatic feature expressions: “directive” [daring, questioning, requesting and 
insisting], declaration [challenging, recommending, blessing, baptizing], representative [stating, 
claiming, telling/ describing/ hypothesizing], “verdictives” [estimating], and “commisive” 
[promising].  By means of pragmatic analysis, the speaker’s utterance to the audience in this part is full 
of variegated topics such as the liberty, equality, justice, harmony, and value.  
 Moreover these selected speeches remarkably impart the other types of cohesion such as 
“substitution”, “ellipsis”, and “collocation”. The first analysing points to Obama’s speech which he 
repeatedly use the cohesive substitution several times. 

  

 “Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning” [Martin Luther King:1963] 
  

 In this part, Martin’s utterance is emphasized as the substitute cohesive device because of the word 
“but” is used as the representation of previous number, “Nineteen sixty-three”. The complete sentence 
is “Nineteen sixty-three is the beginning.” He wants to bring attention to the urgency of this situation 
consequently it also proclaims the pragmatic device of “representative” [stating], “expressive” 
[deploring], “verdictives” [ranking], “directive” [requesting and insisting], “declaration” 
[recommending and challenging].   

 

“We can’t walk along. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back.” 
[Martin Luther King:1963] 

  

 As the feature of “substitute cohesive device”, the words, “walk” and “march” are uttered to 
repeat the verb of movement. This is the direction of his speech and he eagerly desires to convince his 
audience to stand for their genuine liberty. For the pragmatic lens, this is also related to 
“representative” [stating], “directive” [requesting and insisting], “declaration” [recommending 
and challenging].  Martin’s belief is to confirm to everyone that “They will never walk alone.”  
 As the politic discourse is rich of “the cohesive device”, “ellipsis” is another sample directly noticed 
in these followings. 
  

  “While studying here, my father met my mother.” [Barack Obama: 2004] 
  

 The present participle phrase is uttered to call attention to the action and its repercussion. In this 
point, the cohesive device is developed to help the speech more concise.   
  
 “…and out of this long political darkness, a brighter day will come.” [Barack Obama: 2004] 

   
 Again that Obama succinctly delivers at the end of his presidency candidate speech by developing a 
phrase of ellipsis technique. The prepositional phrase is uttered instead of the full sentence. It does not 
merely bring an attention of linguist device that make this peroration heartening, for the pragmatic 
viewpoint, the whole sentence imparts “representative” [stating], “directives” [requesting], 
“commisive” [promising], and “declaration” [promising, recommending and challenging]. 
 

2. The Power and Pragmatic  
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  The most significant power and intertextuality are discussed in details in a regard of the linguistic 
methods. And all speeches of the three speakers are explained according to each major topic of the 
power which comprises “liberty and equality”, “feminism”, “patriotism”, “hope” and “leadership”. 

I. Liberty, Equality and Feminism 

 These speeches show explicitly “power of liberty” and “feminism” which the US candidate 
embraces the audience’s feeling and attraction by means of the linguistic powers.  

 

 “But they sense, deep in their bones, that with just a change in priorities, we can make sure that every child in America 
has a decent shot at life, and that the doors of opportunity remain open to all. They know we can do better. And they 
want that choice” [Barack Obama: 2004] 
 
 “Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over two hundred years ago, ‘We hold 
these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain 
inalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness’ That is the true genius of America, a faith 
in the simple dreams of is people, the insistence on small miracle”  [Barack Obama: 2004] 

  

 The remarkable pragmatic features press on the word “deep in their bones” provokes the listeners’ 
hearten feeling and requirement for “liberty” and “equality”. The power of liberty is exceedingly brought 
to an attention through the second sample, “..all men are created equal..” uttered by Barack Obama to 
use the power of “intertextuality”. Due to “the Declaration of Independence of the Unites States”, 
this utterance proclaims the supreme power or the Action of Second Continental Congress conducted on 
July 4th, 1776. It was the Unanimous Declaration of the thirteen United States of America: “We hold these 
Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness-”. This 
quintessence is used not to express the speaker’s knowledge on history but to arouse the audience’s 
feeling for freedom. Apart from the “liberty”, “equality” is another term emphasized in both samples 
inseparably. The use of the intertextuality element multiply increases the speaker’s speech power on the 
issue.  
 Similarly, King is another magnificent orator in the US history who speaks for the liberty and equality.  
His cheering and confidential speech reveals diverse dimensions of “feminism” lens such as sympathy, 
inspiration, encouragement, equality, and freedom.  

  

This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the “unalienable Rights” of 
“Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar 
as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad 
check, a check which has come back marked “insufficient funds.” [Martin Luther King: 1963] 
 
“In a sense we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent 
words of the Constitution and the Declaration of Independent, they were signing a promissory note to which every 
American was to fall heir.” [Martin Luther King: 1963] 

  

 In these extracts, the wealth-known spokesperson’s monologue the power of “intertextuality” 
toward “the Declaration of Independence”. “Life, Liberty and the pursuit of Happiness” is one of the 
most crucial part of the Action is uttered to confirm the “liberty”, “equality”, and “freedom”. By means 
of “feminism”, he repeatedly inspires his listeners harder by saying “America has given the Negro people 
a bad check, a check which has come back marked “insufficient funds”. His sympathetic view shows the 
significance of the protest issue.  
 II.  Patriotism  
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Extending far down in details for this sample shows the speakers’ mighty on the listeners’ firm 
belief in ability and trust toward the US candidate by means of provoking the audience’s patriotism.  

“Well I say to them tonight, there’s not a liberal America and a conservative America- there’s the United States of America. 
There’s not a black America and white America and Latino America and Asian America; there’s the United States of 
America. ……. There are patriots who opposed the war in Iraq and patriots who supported it. We are one people, all of us 
pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America”[Barack Obama: 2004] 

 As mentioned by Sardoc [2017: p.45] the conception of “patriotism power” related to the definition 
of citizenship on two dimensions: a vertical dimension and a horizontal dimension. While the vertical side 
connects an individual with its object for loyalty, pride and emotional attachment, the horizontal part is 
about the social, cultural, and psychological relationship between a political community and its 
members. This means that Obama agrees to use the power of “nationalism” to embrace the audience’s 
cogency.  
 In the deeper point, “Americanism” in the excerpt emphasizes the US patriotic values as a collective 
American identity. The ideology or belief of Americanism aims to the devotion and loyalty to several 
dimensions such as the US flag, traditions, customs, culture, symbols, and the US institutions or the 
government.  

III.Hope  
Due to the linguistic lens on the political analysis, “Power of Hope” is extremely noteworthy. 

The power of “demonstration” is explicitly revealed through King’s public preach as Tilly (1994,1-30) 
noted that the potential aspects of the demonstration engage the protestors in the issue by means of 
encouraging their worthy, number, unity and commitment. All those keys gain an impact on this social 
movement and the outcome of the protest. 

“In the end, that what this election is about….I’m talking about something more substantial. It’s the hope of slaves sitting 
around a fire singing freedom songs; the hope of immigrants setting out for distant shores; the hope of a young naval 
lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta; the hope of a mill workers’ son who dare to defy the odds; the hope of a 
skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him, too. That audacity of hope!” [Barack Obama: 
2004] 

The repetition of “the hope of ……” brings attention to the better America. “The audacity of hope” 
refers to inspiration for people to overcome their fear. The obstacle they face will be vanished and the 
brilliant hope of a better life will come true. His heartening speech arouses the people the “hope of the 
American’s future”. 

Additionally, in this second extract, King’s speech more manifests the power of “hope” in his 
political discourse. 

 “With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able 
to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood.  With this faith, we will be 
able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing 
that we will be free one day.” [Martin Luther King: 1963] 

 These sensational samples miraculously reveal the power of “Hope” and bring highly remarked 
attention to the audience. “…We will be able to hew out the mountain of despair a stone of hope” is 
uttered to engage the people new hope and inspiration. They might be hopeless and discourage but by 
means of this mighty protest, they now turn to a new life and future.  
Conclusions  

 Due to the fact that political discourse analysis is firmly related to the social circumstance, they 
convey several public potential acknowledgements. In this work, a number of linguistic elements have 
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systematically been explored. And the merit of this analysis imparts the more powerful comprehension 
on the political texts and discourses on account of various relevant information proclaims.  
  Substantively, the US democracy has been explained through the linguistic theoretical framework 
and explicitly expresses the more exclusive emotion and inspiration proposed in each oration. In the 
linguistic conceptualization, these selected political texts conveys their own potent meanings and 
messages to their citizens and to the world which even the time passing by, they are still and publically 
represented as the evidence of a politic history. Moreover, this vital phenomenon has subsequently 
effected the world movement as the new generation’s paradigm as a result of the powers of belief, 
inspiration, values, and policies. 
  In conclusion, all the rigorous apprehension toward these political discourses is the considerably 
crucial erudition and educational foundation for all the people and societies on the earth as a regard to 
the 21st Century world diversity. The research implication pinpoints the further investigation of political 
speeches in other linguistic areas such as intertextuality and conversation analysis. 
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การใชฐานขอมูลออนไลนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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*aleksuwannakhae@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชฐานขอมูลออนไลนและปญหาจากการใชฐานขอมูลออนไลนของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จำนวน 341 คน โดยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูล พบวานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสืบคนฐานขอมูลออนไลนเดือนละไมเกิน 3 ครั้ง สวนใหญไดรับคำแนะนำเรื่อง
ฐานขอมูลออนไลนจากอาจารยผูสอน ใชฐานขอมูลจากท่ีพัก/ที่อยู เพื่อการทำรายงาน งานวิจัย การคนควาอิสระ นิสิตรูจัก
ฐานขอมูล Thai Journal Online  ฐานขอมูลออนไลนที่มีการใชอยูในระดับมากคือ Thailand Digital Collection ประสบ
ปญหาดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรมากที่สุด 

คำสำคัญ: ฐานขอมูลออนไลน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this research is to examine the use of online databases and related problems of 

341 Master and Doctoral students at Thaksin University, Songkhla Campus.  Questionnaires were utilized 

for data collection, and the findings revealed that Graduate students searched online databases no 

more than 3 times a month. The majority of them got advice on online databases from their lecturers. 

They used the databases from home/dormitory for doing assignments, conducting research, and 

Independent studies. Graduate Students recognized the Thai Journal Online database, but the most 

popular online database among graduate students is the Thailand Digital Collection. They mostly faced 

the computer network system problems while they were using the Online Databases. 

Keywords: online database usages, graduate students 

1. บทนำ
ปจจุบันสารสนเทศมีความสำคัญตอการเรียนการสอน การแสวงหาความรู  หองสมุดของมหาวิทยาลัยถือเปน

หนวยงานทีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และมีหนาทีร่วบรวมหรอืจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศหลากหลายท้ังในรูปแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับคณะและสาขาวิชาที่สอดคลองกบัหลักสูตรท่ีเปดสอนภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเรื่องที่ตองการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (รสสุคนธ  อุดมศรี , ชุมภู  
เมืองคลี่, ศิริรัตน  น้ำจันทร และชไมพร  ตะเภาทอง, 2559).  นิสิตบัณฑิตศึกษาเปนกลุมนิสิตที่เรียนในระดับปริญญาโทและ 

ปริญญาเอก ซึ่งมีความจำเปนที่ตองใชฐานขอมูลออนไลนในการสืบคนสารสนเทศที่เปนประโยชน โดยตามเงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการกำหนดวานิสิตจะตองทำวิทยานิพนธอาศัยการคนขอมูลที่ละเอียด ซึ่งการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มุงเนนใหเกิดการคนควา การศึกษาขอมูลในเชิงลึก นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาจึงตองปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียน
การสอนในการทำวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ โดยมีแนวการปฏิบัติ เชน การเสนอช่ือเรื่องวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
การรายงานความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ การประเมินคุณภาพและความกาวหนาของการ 
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ทำวิทยานิพนธหรือคนควาอิสระ การสงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ การพิมพวิทยานิพนธหรือ
รายงานการคนควาอิสระ รวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์และเกณฑการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธและรายงานการคนควาอิสระ 
เปนตน และมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรตามกำหนดเวลา คือ ปริญญาโทเปนระยะเวลา 5 ป และ ปริญญาเอกเปน
ระยะเวลา 6 ป (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561).  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหบริการฐานขอมูลออนไลนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อาทิเชน 
ฐานขอมูล ABI/INFORM Complete เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลทางดานธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร   ฐานขอมูล American Chemical Society (ACS) เปนฐานขอมูลที่
รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลScience Direct เปน
ฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพในเครือ Elsevier ประกอบดวยหนังสือ
และวารสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย ครอบคลุมวารสารมากกวา 1,800 ช่ือ และใหขอมูล
ยอนหลังตั้งแตป 1995 ฐานขอมูล Mathematical Gazette เปนฐานขอมูลภาษาอังกฤษทางดานคณิตศาสตร เปนตน 
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2561).   จากผลการวิจัยในอดีตพบวาปญหาการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนคือ 
บรรณารักษ ผูใหบริการมีปญหาในดานภาษาตางประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ ที่จะเปนการกระจายขอมูลขาวสารวา
มหาวิทยาลัยจัดบริการฐานขอมูลออนไลนจากแหลงใดบาง ผูใชบริการบางกลุมไมทราบวาฐานขอมูลออนไลนคืออะไร เขาถึง
ไดอยางไร ไมมีผูชวยเหลือหรือใหความรู คำแนะนำเกี่ยวกับการใชฐานขอมูลแกผูใชบริการ หรือ ตัวนิสิตบัณฑิตศึกษาเอง และ
ปญหาท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ฐานขอมูลออนไลน มีจำนวนไมเพียงพอและไมครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการ
สอน ดานวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในแตละแหลง มีความแตกตางกัน บางฐานขอมูลมีวิธีการสืบคนที่ยุงยากซับซอน 
บางฐานขอมูลมีการเสียคาใชจาย ทำใหผูใชบริการเกิดความสับสนในบางคร้ัง ขอมูลเน้ือหาในฐานขอมูลออนไลนไมตรงกับ
ความตองการ แตที่สำคัญที่สุดคือ ตัวผูใชบริการเองหรือนิสิตบัณฑิตศึกษาน้ันจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาระดับ
หนึ่งซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัและวิทยานิพนธของประภัสสร  สาระนาด, 2554; รสสุคนธ  ไตรรงค, 2556; จารุวรรณ   
กันหาโนน, 2557; หาบีบะ  ดาตู, 2558.   

การศึกษาในคร้ังนี้ มีความสำคัญตอสถาบันบริการสารสนเทศ ผูใชบริการ  และผูใหบริการหรือบรรณารักษ 
เนื่องจากฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศนั้นคอนขางจะมีราคาแพงในการที่หองสมุดจะบอกรับเปนสมาชิกเพื่อการจัด
ใหบริการจึงจำเปนตองใชงบประมาณจำนวนมาก หองสมุดหลาย ๆ แหงจึงตองสรางเครือขายความรวมมือรวมกัน เพราะจะ
ชวยลดคาใชจายได อกีท้ังการใชฐานขอมูลออนไลนภาษาตางประเทศของนิสิตระดับมหาวิทยาลยัคอนขางมีนอยจึงไมคุมคากบั
การซ้ือเอง  ในการเขาใชฐานขอมูลออนไลนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยทักษิณไดมีการบอกรับและ
ใหบริการ แก อาจารย  นิสิต บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป รวมไปถึงสมาชิกในเครือขา ยความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีความสนใจท่ีจะศึกษา โดยศึกษาจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา  ซึ่งเปนกลุมที่มีความตองการสารสนเทศที่มีความทันสมัย ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถ
นำมาเปนแนวทางในการนำไปปรับปรุงและพัฒนางานบริการฐานขอมูลออนไลนของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา ใหตรงกับความตองการของผูเขาใชบริการระดับบัณฑิตศึกษาและผูใชทั่วไปท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษามากยิ่งข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม
ฐานขอมูลออนไลน เปนแหลงที่เก็บรวบรวมสารสนเทศจำนวนมากท่ีมีความเฉพาะเจาะจงดานศาสตรตาง ๆไวอยาง 

ครอบคลุม มีสารสนเทศที่มีความทันสมัยและสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลได โดยสามารถเขาถึงและสืบคนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2553; ธญา ตันติวราภา, 2551) หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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ในประเทศไทย มีโอกาสไดใชฐานขอมูลออนไลนอยางทั่วถึง โดยการบอกรับฐานขอมูลออนไลนของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีรูจักกันในช่ือวา ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) ซึ่งเปนโครงการหนึ่งในระบบ
ฐานขอมูลหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai Library Integrated System หรือ ThaiLIS) อันเปนเครือขายความรวมมือ
ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถเขาใชไดที่ http://www.thailis.or.th หรือจากจุด
เชื่อมโยงในหนาโฮมเพจของหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง (2557 : ออนไลน) ความสำคัญของฐานขอมูลออนไลนตอ
การคนควาเพื่อทำวิจัยและวิทยานิพนธ ปจจุบันหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศหลาย ๆ แหง ไดนำฐานขอมูลมาใหบริการแกผูใช
ห ล าย  ๆ  รูป แบบที่ แต กต า ง กั น  เช น  ฐานข อมู ล ออน ไลน   ฐาน ข อมู ล งาน วิจั ยห รื อ วิท ย า นิ พน ธ  เป น ต น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2539). 

จากการรวบรวมและศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการใชฐานขอมูลออนไลนพบวาผูใชฐานขอมูลออนไลน 
มีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือการทำวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ ดุษฎีนิพนธ และภาคนิพนธ รองลงมาจะเปนการใชเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน หรือการทำรายงานที่ไดรับมอบหมาย ดานการรับรูการใหบริการฐานขอมูลออนไลนของ
สำนักหอสมุดโดยสวนใหญจะรับรูผานการประชาสัมพันธของหองสมุด เชน หนาโฮมเพจ สวนฐานขอมูลออนไลนที่มีการใช
และความตองการใชมากที่สุด โดยสวนใหญจะเปนฐานขอมูล Science Direct รองลงมาเปนฐานขอมูล Thailand Digital 

Collection หรือThaiLIS และฐานขอมูล ProQuest Dissertations  & Theses  สวนงานวิจัยในตางประเทศพบวาการใช
งานฐานขอมูลออนไลนนั้น จะใชผานเว็บเพจของหองสมุด มีการใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเปนเครื่องมือชวยใน
การทำวิจัย โดยฐานขอมูลที่มีการใชสวนใหญจะเปนฐานขอมูล ProQuest Dissertations  และฐานขอมูล EBSCO 

3.วิธีการดำเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก(ภาคปกติและภาค
พิเศษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 341 คน โดยใชตารางคำนวณขนาดกลุมตวัอยางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) กำหนดความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได 0.05   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีผานการประเมินความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 
3 ทานความเท่ียงตรง มีดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5  ผานการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) โดยแจกใหนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบความนาเช่ือถือ แบบสอบถามประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวผูตอบ
แบบสอบถามสอบถาม สภาพการใชฐานขอมูลออนไลน ปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน 4 ดาน ดังนี้ ดานผูใชบริการ ดาน
การใหบริการของบรรณารักษ/นักวิชาชีพ ดานฐานขอมูล ดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอร และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามระหวาง 9 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 และ
แบบสอบถามคืนและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนนำไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติดาน
สังคมศาสตร สำหรับวินโดวส (Statistical Packages for the Social Science - SPSS For Windows) version 26 เพื่อ
การคำนวณหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. สรุปผลวิจัย และการอภิปรายผล 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 55.1 และเพศหญิง จำนวน 153 คน คิดเปนรอย
ละ 44.9 กำลังศึกษาช้ันปที่ 2 สังกัดไดแก คณะศึกษาศาสตร รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพศชายเคยสืบคนฐานขอมูลออนไลน 175 คน มากกวาเพศหญิง สาหตุที่สำคัญของการไม
ใชฐานขอมูลออนไลน เพราะไมรูจักฐานขอมูล สวนใหญมีการเขาใชฐานขอมูลออนไลนจากท่ีพัก/ที่อยูอาศัย ซึ่งมีเพศชายเขาใช
จากท่ีพัก/ที่อยูอาศัยซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติพร   เพชรพราว (2549) พบวา สวนใหญใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
สืบคนจากท่ีพักหรือบาน ชวงเวลาท่ีสืบคนสวนใหญอยูในชวงเวลา 18.00น. -24.00น. และใชเวลาในการสืบคนประมาณ 1 
ช่ัวโมง  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทำรายงาน งานวิจัย การคนควาอิสระ สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วิกาญดา รอดเพชร, จุมพฏ   พงศศักดิ์ศรี, คม กันชูลี และวรายุทธ  ไขแกว (2555) พบวา บุคลากรสายวิชาการ  นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ภาคปกติ) ช้ันปที่ 3, 4 จำนวน 593 

คน สวนใหญเคยใชฐานขอมูลออนไลน   โดยมีอาจารยผูสอน เปนผูแนะนำฐานขอมูลออนไลนใหกับนิสิต สวนใหญนิสิตเรียนรู
วิธีการใชงานดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิกาญดา  รอดเพชร และคนอื่น ๆ (2555) ที่พบวา บุคลากรสาย
วิชาการ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ภาคปกติ) ช้ันปที่ 
3, 4 จำนวน 593 คน ทราบขอมูลเกี่ยวกับฐานขอมูลออนไลนจากอาจารยผูสอน 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารูจักฐานขอมูลThai Journal Online  ฐานขอมูลThailand Digital Collection และ
Google Scholar สวนฐานขอมูลออนไลนที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการใชอยูในระดับมาก ไดแกฐานขอมูล Thailand 

Digital ฐานขอมูลProQuest Dissertations  & Theses  H.W. Wilson และ ฐานขอมูล  Science Direct ตามลำดับ   
ปรากฎผลเชนเดียวกับผลการวิจัยของ ประภัสสร  สาระนาด (2554) และ หาบีบะ  ดาตู (2558) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช
ฐานขอมูลออนไลนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ ปญหาและความ
ตองการใชฐานขอมูลออนไลนของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พบวา ฐานขอมูลออนไลนที่มีการใชมากที่สุดคือ 
ฐานขอมูล Thailand Digital Collection (TDC)  นอกจากนี้ฐานขอมูลออนไลนที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีการใชอยูใน
ระดับนอยที่สุด คือ ฐานขอมูล TSU Library Journal ฐานขอมูล ราชกิจจานุเบกษา และฐานขอมูล ระบบสืบคนคำพิพากษา 
คำสั่งคำรอง และคำวินิจฉัยศาลฎีกา 

นิสิตบัณฑิตศึกษาประสบปญหาการใชฐานขอมูลออนไลน ดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรในระดับมาก   
เมื่อจำแนกปญหาการใชฐานขอมูลเปนรายดานพบวา 

ดานผู ใชบริการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ขาดทักษะดานการคนคืนสารสนเทศ รองลงมาคือ มีความรูและ
ประสบการณยังไมชัดเจนเพียงพอในการใชฐานขอมูลออนไลน ไมทราบรายละเอียดและวิธีการใชฐานขอมูลออนไลน  

ดานการใหบริการของบรรณารักษ/นักวิชาชีพ คือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชฐานขอมูลออนไลนไมทั่วถึง 
รองลงมาคือ ใหบริการคนคืนฐานขอมูลออนไลนขาดทักษะในการคนคืนฐานขอมูลออนไลน และผูใหบริการไมสามารถบริการ
ไดตรงความตองการของผูใช  

ดานฐานขอมูลพบวาคำเสนอแนะและคูมือไมครอบคลุมทุกฐานขอมูล  ฐานขอมูลออนไลนมีเนื้อหาซับซอน  
ชองทางการเขาใชฐานขอมูลออนไลนบนหนาเว็บไซตระบุไมชัดเจน  

ดานระบบเครือขาย/เครื่องคอมพิวเตอรพบวาระบบเครือขายมีความลาชาในการสืบคนเนื่องจากการสื่อสารมี
ความเร็วต่ำ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติพร  เพชรพราว (2549) ประภัสสร  สาระนาด (2554) และ หาบีบะ  ดาตู 
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(2558) พบวา ปญหาดานระบบเครือขายและอุปกรณมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ไมทราบวิธีการเช่ือมตอเครือขายภายนอก VPN 

กับเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

5. การนำไปใชประโยชน
ผลจากการวิจัยเรื่องน้ีมีประโยชนตอสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ บรรณารักษ ในการจัดหาฐานขอมูลมา

ใหบริการแกผูใชใหสอดคลองและตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางในการใหบริการ ควรมีการจัดทำคูมือในการ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลนที่สามารถเขาถึงไดทางออนไลน และการประชาสัมพันธในเรื่องของฐานขอมูลออนไลนที่มี
ใหบริการเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนับสนุนการใชและการเรียนการสอนของนิสิต 

นอกจากน้ีผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใชเพื่อเปนแนวทางสำหรับการวิจัยในอนาคต ศึกษาการใชฐานขอมูลออนไลนท่ี
มีใหบริการในสำนักหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสำนักหอสมุดกับนิสติบัณฑิตศึกษาของสถาบันอื่น ๆ  
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การวิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย 

 

1ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
*wanwisak@go.buu.ac.th

บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาขอผิดพลาดทางไวยากรณในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย เก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนภาษาญ่ีปุนในระดับตน จํานวน 30 คน ดวยวิธีการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียน
ภาษาญ่ีปุนชาวไทยมีขอผิดพลาดในการใชคํากริยา คําชวยและคําคุณศัพทมากท่ีสุด ลักษณะการใชคํากริยาผิดน้ันพบในหลาย
แบบ เชน การผันรูปผิดกาล การใชคํากริยาไมสอดคลองกับคําถาม และการตกหลนคํากริยาในประโยคแสดงความคิดเห็น คํา
ชวยทีผู่เรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยมักจะใชผิดคือ คําชวยที่แสดงคูกรณีที่การกระทํามุงไปสูและคําชวยท่ีแสดงอุปกรณหรือวิธีการ  
สวนลักษณะขอผิดพลาดในการใชคําคุณศัพทที่พบมากที่สุดเหมือนกับการใชคํากริยา คือ การผันรูปตามกาล นอกจากน้ี ยังพบ
ขอผิดพลาดในการใชสํานวนแสดงความคิดเห็นและการเปรียบเทียบ    

คําสําคัญ: การวิเคราะหขอผิดพลาด การสนทนา ผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย 

An analysis of Grammar errors in conversation of Thai Japanese Learners 

Wanwisa Kunpattaranirun1*  Mamiko Chunnawong1 

1Faculty of Humanities and Social sciences. Burapha University 
*wanwisak@go.buu.ac.th

Abstract 

The purpose of this research paper is to study the grammar errors in conversation of Thai 
Japanese learners. Data were collected from 30 samples of basic Japanese language learners by 
interviewing. The result of the research showed that Thai Japanese learners have errors in using verb, 
particles and adjectives. The errors in using verbs was found in many types such as verbs conjugation by 
tense, using verbs is not consistent with the question and omissions of verbs in the sentences. The 
particles that Thai Japanese learners always use wrongly were the particle that indicate parties that 
action toward to and the particle that indicate means or method.   The most error in using adjectives is 
same as the use of verbs that was the conjugation by tense. Moreover, there were errors in expressing 
opinion and comparisons. 

Keywords: error analysis, conversation, Thai Japanese Learners 
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1. บทนํา

การสนทนาเปนการสื่อสารแบบสองทางท่ีผูสงสารและผูรบัสารอยูในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลพรอมกัน ดังน้ัน 
ในหลายๆ ครั้งจะพบวา ถึงแมวาผูสงสารจะกลาวไมจบประโยค ใชคําไมถูกตอง เรียงลําดับคําไมถูกตามหลักไวยากรณแตผูรับ
สารก็สามารถเขาใจได ทั้งน้ีเพราะภูมิหลังที่มีรวมกันของผูสงสารและผูรบัสาร การใชอวัจนภาษา หรือบริบทในการสนทนาทํา
ใหผูรับสารสามารถเดาความหมายไดวาผูสงสารกําลังตองการสื่อสารอะไร หรือหากผูรับสารไมเขาใจในสิ่งที่ผูสงสารกลาวใน
ระหวางการสนทนาน้ันๆ ผูรับสารอาจจะใชเทคนิคทางการสื่อสารตางๆ เชน การถามยอนกลับ การถามยํ้า หรือการเปลี่ยนคํา
และรูปประโยคที่งายข้ึนเพ่ือยืนยันขอมูลจากผูสงสาร ในชีวิตประจําวัน เราคงจะเคยเห็นตัวอยางที่ผูที่มีความรูทางดาน
ภาษาตางประเทศไมมากนักหรือไมเคยเรียนภาษาตางประเทศอยางจริงจัง แตก็สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได เชน 
พนักงานขับรถ พนักงานขายของ พนักงานนวด เปนตน ดังน้ัน จึงมีคนจํานวนไมนอยที่ไมไดใหความสําคัญกับไวยากรณมาก
นักเพราะคิดวา ถึงแมจะใชคําผิดหรือไวยากรณผิดแตก็สามารถสื่อสารได แตในการเรียนรูภาษาตางประเทศคงจะละเลยใน
เรื่องความถูกตองทางไวยากรณไมได เพราะการสื่อสารออกมาไมวาดวยการเขียนหรือการพูด หากผูสงสารสามารถสื่อสิ่งท่ี
ตองการจะบอกแกผูรับสารไดถูกตองตามหลักไวยากรณ ก็จะชวยยกระดับความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ที่ผานมา งานวิจัยที่ศึกษาขอผิดพลาดทางไวยากรณของผูเรียนภาษาตางประเทศ สวนมากจะเก็บขอมูลจากการ
เขียน ทั้งน้ีเพราะวาเปนขอมูลที่เปนรูปธรรม สามารถวิเคราะหไดในเชิงวัตถุวิสัย ซึ่งแนวทางในการวิเคราะหขอผิดพลาด
อาจจะมีต้ังแตระดับการสะกดคําจนถึงการรอยเรียงประโยค ในขณะท่ีการศึกษาขอผิดพลาดจากการสนทนาก็สามารถ
วิเคราะหไดหลายแนวทาง เชน ขอผิดพลาดทางดานการออกเสียง จังหวะในการพูดของผูรวมสนทนา ความลื่นไหลและความ
ตอเน่ืองของการสนทนา เปนตน แตเน่ืองจากผูวิจัยหลักเปนผูรับผิดชอบสอนวิชาภาษาญ่ีปุนหลักซ่ึงเนนทางดานไวยากรณและ
ผูวิจัยรวมที่เปนชาวญ่ีปุนรับผิดชอบวิชาการฟง-พูดภาษาญ่ีปุนมีความประสงคที่จะทําวิจัยในหองเรียนรวมกันเพ่ือที่จะนําผล
การศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนรวมกันได จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยชิ้นน้ีที่มุงศึกษาขอผิดพลาดทางไวยากรณ
ในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนวามีลักษณะแบบใด และวิเคราะหสาเหตุวาขอผิดพลาดน้ันๆ เกิดจากปจจัยอะไรไดบาง 
เพ่ือที่จะเปนแนวทางในการแกไขและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุนและชวยทําใหผูเรียน
ภาษาตางประเทศสามารถสื่อสารไดถูกตองมากข้ึน  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะขอผิดพลาดทางไวยากรณที่ปรากฏในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย 
2.2 เพ่ือวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาด 
2.3 เพ่ือหาแนวทางในการปองกันหรือแกไขขอผิดพลาด 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษามีมากมาย ทั้งงานวิจัยขอผิดพลาดในการใชภาษาไทย
และงานวิจัยที่วิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาตางประเทศ แตในที่น้ีจะขอสรุปเฉพาะงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยน้ี ดังน้ี 

พัชราพรรณและพิมหทัย (2559) ศึกษาขอผิดพลาดในการใชภาษาญ่ีปุนผานแอพพลิเคชั่นไลน เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทีเ่ปนนักศึกษาเอกวิชาภาษาญ่ีปุนจํานวน 5 คน ระดับความสามารถทางภาษาญ่ีปุนอยูในระดับตน โดยใหกลุม
ตัวอยางต้ังกลุมสนทนาผานแอพพลิเคชั่นไลน และสนทนากันดวยภาษาญ่ีปุนในหัวขออิสระเปนระยะเวลา 1 เดือน จากน้ัน นํา
ขอมูลสนทนาท่ีบันทึกไวมาวิเคราะหและจําแนกขอผิดพลาด ผลการศึกษาพบวา ขอผิดพลาดที่พบจากขอมูลที่เก็บไดน้ัน 
สามารถแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก ความผิดพลาดเรื่องคําศัพท การใชคําชวย กาล วาจก การณลักษณะ สวนที่แสดง
ทัศนะของผูพูด การผันคําประเภทตางๆ และสํานวนในอนุพากษวิเศษณ โดยขอผิดพลาดที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
ความผิดพลาดเรื่องคําศัพท การณลักษณะ การใชคําชวยและการผันคําประเภทตางๆ  

 (2015) ศึกษาเรื่องความสามารถในการหาจุดผิดและแกไขจุดผิดในหัวขอไวยากรณระดับตนของผูเรียน
ภาษาญ่ีปุนระดับกลางและสูง เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนภาษาญ่ีปุนระดับกลางและสูง จํานวน 25 คน โดยใช
แบบทดสอบที่มีคําถามท้ังหมด 15 ขอ มีทั้งประโยคท่ีสมบูรณไมมีที่ผิดและประโยคที่มีทีผ่ิด จากน้ันใหกลุมตัวอยางขีดเสนใต
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ในจุดที่คิดวาผิดและแกไขใหถูกตอง ผลการศึกษาพบวา ประโยคที่มีขอผิดพลาดลักษณะที่ใชคําตกหลนเปนสิ่งที่ผูเรียน
ภาษาญ่ีปุนรับรูไดยาก กลาวคือ หากประโยคน้ันมีคําท่ีตกหลนไป หรือละเวนการใชคําบางคําในประโยค ผูเรียนมักจะไมทราบ
วาผิด ดังน้ัน  (2015) จึงใหขอสังเกตวา ในบางครัง้การท่ีผูเรียนไมสามารถแกไขจุดผิดพลาดได ไมใชเปนเพราะไมทราบ
วิธีการแก แตเปนเพราะไมรูวาจุดผิดพลาดอยูตรงไหน 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดดังน้ี คือ งานวิจัยของพัชราพรรณและพิมหทัย (2559) พบวาจุดที่ผูเรียน
ภาษาญ่ีปุนชาวไทยผิดมากคือ การใชคําศัพท การณลักษณะ การใชคําชวยและการผันคําประเภทตางๆ และงานวิจัยของ

 (2015) พบวา การที่ผูเรียนไมสามารถแกไขขอผิดพลาดไดอาจจะไมไดเกิดจากสาเหตุการขาดความรูเสมอไป แตในบางครั้ง
เกิดจากการที่ผูเรียนไมรูวามีขอผิดพลาดท่ีจุดไหน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงอยากศึกษาขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบในการสนทนา
ของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยวามีลักษณะใดบาง และลกัษณะขอผิดพลาดใดท่ีปรากฏมากที่สุด รวมท้ังวิเคราะหสาเหตุที่ทําให
เกิดขอผิดพลาดแตละประเภทน้ัน เพ่ือใหไดรับขอมูลเชิงวัตถุวิสัย และสามารถนําไปอธิบายใหผูเรียนไดรับทราบในเชิง
ประจักษ เพ่ือที่จะชวยกระตุนการรับรูและการตระหนักของผูเรียนตอขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได ซึ่งนาจะสงผลให
พัฒนาการดานการสนทนาของผูเรียนดีข้ึน 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางของงานวิจัยน้ี คือ นักศึกษาชาวไทยวิชาเอกภาษาญ่ีปุน ชั้นปที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง จํานวน 30 

คน กลุมตัวอยางทุกคนเรียนภาษาญ่ีปุนระดับตน และมีความรูความสามารถทางภาษาญ่ีปุนเทียบเทาระดับ N5-N4  

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบรายบุคคล กําหนดหัวขอทีใ่ชในการสัมภาษณเหมือนกันเพ่ือควบคุมปจจัย

ดานระดับความยากงายของหัวขอท่ีจะถามกลุมตัวอยางใหเทากัน โดยมี 4 หัวขอ ดังน้ี คือ เทศกาล การบรรยายสภาพสิ่งของ 
การเปรียบเทียบและการซ้ือของออนไลน ในการสัมภาษณจะเนนคําถามท่ีใหกลุมตัวอยางบรรยายกิจกรรม บรรยายสภาพ 
แสดงความคิดเห็น ความรูสึกและเปรียบเทียบ เพ่ือกระตุนใหกลุมตัวอยางพูดภาษาญ่ีปุนใหมากที่สุด 

4.3 วิธีการเก็บและจัดระเบียบขอมูล 
4.3.1 สัมภาษณแบบตัวตอตัวเปนรายบุคคล และบันทึกเสียงการสนทนา ระยะเวลาไมจํากัด แตโดยเฉลี่ย 

แตละคนจะใชระยะเวลาประมาณ 3-6 นาที  
4.3.2 ใหกลุมตัวอยางถอดเสียงที่บันทึกไวเปนตัวอักษร  
4.3.3 ผูวิจัยตรวจทานความถูกตองของขอมูลที่ถอดเปนตัวอักษรอีกครัง้ 
4.3.4 ใสรหัสขอมูล เชน N1-12 

       N คือ รหัสที่แสดงประโยคที่กลุมตัวอยางพูด  
 ตัวเลขหลัง N คือ หมายเลขลําดับของกลุมตัวอยาง 
 ตัวเลขหลัง – คือ ลําดับประโยคที่กลุมตัวอยางพูดในบทสนทนาน้ันๆ  

4.3.5 ตรวจหาจุดที่ผิด  
4.3.6 วิเคราะหขอผิดพลาดและนับความถ่ี 

5. ผลการวิจัย

5.1  ลกัษณะขอผิดพลาดทางไวยากรณในการสนทนาของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยจําแนกตามชนิดคํา 
หลังจากตรวจสอบขอผิดพลาดทางไวยากรณที่ปรากฏในบทสนทนา พบขอผิดพลาดทั้งหมด 317 จุด เมื่อนับความถ่ี 

ของขอผิดพลาดจําแนกตามชนิดคําแลว ไดผลดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ความถ่ีของขอผิดพลาดจําแนกตามชนิดคํา 
กลุมคํา ความถ่ี รอยละ 

1 คํากริยา 180 56.7 
2 คําชวย 89 28.0 
3 คําคุณศัพท 25 7.8 
4 คํานาม 20 6.3 
5 อื่นๆ  3 0.9 
รวม 317 100 

 จากตารางที ่1 พบวา ชนิดของคําท่ีพบขอผิดพลาดเรียงจากมากไปนอยสามอันดับแรก ไดแก คํากริยา (56.7%) คํา
ชวย (28%) และคําคุณศัพท (7.8%) ลักษณะของขอผิดพลาดจําแนกตามชนิดคําตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี  

5.2  ลักษณะขอผิดพลาดในการใชคํากริยา 
ขอผิดพลาดที่พบในการใชคํากริยา พบท้ังหมด 180 จุด สามารถจําแนกลักษณะการใชผิดได อีก 6 แบบ ไดแก การ

ใชคํากริยาผิดกาล การใชคํากริยาไมสอดคลองกับคํากริยาในคําถาม การใชคํากริยาผิด การผันรูปกริยา การไมใชกริยา
 และการใชคํากริยาเกิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

      5.2.1. การใชคํากริยาผิดกาล (tense) เปนขอผิดพลาดที่พบมากท่ีสุดในกลุมการใชคํากริยาผิด พบมากถึง 62 
จุด ในบทสนทนาเปนการสัมภาษณถึงเทศกาลที่ผานมาและกิจกรรมที่ทํา โดยคําถามจะเปนรูปอดีต แตกลุมตัวอยางมักจะตอบ
ดวยรูปปจจุบัน เชน 

      T:  

      N9-1: 

     5.2.2 การใชคํากริยาไมสอดคลองกับคํากริยาในคําถาม พบขอผิดพลาดทั้งหมด 31 จุด จากขอมูลในครั้งน้ี 
พบขอผิดพลาดมากท่ีสุดในกรณีที่เปนการตอบคําถามที่แสดงความคิดเห็น กลาวคือ ถามวา (คิด
อยางไร) แตคําตอบที่ไดรับจากกลุมตัวอยางมักจะเปนการตอบแบบลงทายดวย ซึ่งแสดงการลงความเห็นชีข้าดมากกวา
แสดงความคิดเห็น เชน  

       T:  

       N27-12: 

       5.2.3 การใชคํากริยาผิด หมายถึง การใชคํากริยาผิดตัวหรือผิดความหมาย พบการใชคํากริยาผิดในลักษณะน้ี
จํานวน 30 จุด ซึ่งสวนใหญนาจะเกิดจากการจําคํากริยาไมได จึงทําใหใชคํากริยาผิด เชน  

เปนตน

5.2.4 การผันรูปกริยา พบจํานวน 25 จุด โดยสวนใหญพบวากลุมตัวอยางมีความผิดพลาดในเรื่องการผัน
กริยารูป มากท่ีสุด กลาวคือ กลุมตัวอยางมักจะผันรูปกริยาผิด ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะการผันกริยารูป มีกฎในการผันรูป
ที่ละเอียดกวาการผันกริยารูปอื่น ตัวอยางขอผิดพลาดที่พบจากกลุมตัวอยาง เชน 

เปนตน 

    5.2.5 การไมใชคํากริยา พบจํานวน 20 จุด ซึ่งพบใน 2 ลักษณะ คือ ตอบคําถามโดยหยุดที่
คํานามเทาน้ัน ขาดคํากริยาท่ีทําหนาท่ีภาคแสดง เชน 

  T:  

N8-12: 
จากตัวอยางน้ี ผูวิจัยใหดูรูปสิ่งของแลวถามวาคืออะไร  N8-12 ตอบเพียงสั้นๆ ดวยคํานามวา  ขาด

คํากริยาที่แสดงหนาท่ีเปนภาคแสดง 
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หรืออีกหน่ึงตัวอยางที่พบมากเชนกัน คือ การตกหลนคําวา  ที่เปนคําลงทายเน้ือความท่ีเปนสวนความ
คิดเห็น เชน 

 T:  
N30-16:  

 บทสนทนาน้ี ผูวิจัยถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวา คิดอยางไรกับการซื้อของทางอินเตอรเน็ต N30-16 
ตอบวา  ประโยคน้ีคํากริยาหลักคอื สวน  เปนเน้ือความสวนที่เปนความคิดเห็น ตาม
หลักไวยากรณ เน้ือความสวนที่เปนความคิดเห็นเมื่อนํามาวางไวหนา จะตองเปลี่ยนรูปทายประโยคเปนรูป
ธรรมดา ในที่น้ี เปนคําคุณศัพทกลุม จึงตองตัด  เติม  ลงไปหนา  แตจากขอมูลที่เก็บไดทั้งหมด 
พบวากลุมตัวอยางผิดพลาดในรูปประโยคน้ีมากท่ีสุด 

5.2.6 การใชคํากริยาเกิน ไดแก การใชคํากริยาซอนกริยาโดยไมจําเปน พบขอผิดพลาดลักษณะน้ี 10 จุด เชน 
       T:  

       N2-3:  

 จากประโยคตัวอยางน้ี เปนคํากริยาท่ีสามารถใชลงทายประโยคไดเลย โดยไม
จําเปนตองใช ตอทาย  

5.3  ลกัษณะขอผิดพลาดในการใชคําชวย 
ขอผิดพลาดที่พบในการใชคําชวย พบทั้งหมด 89 จุด โดยจะยกตัวอยางเฉพาะคําชวยท่ีพบขอผิดพลาดในความถ่ี

ที่มากอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

5.3.1 คําชวย  
พบจํานวนการใชคําชวย ผิด 30 จุด ซึ่งคําชวย  ที่ปรากฏในบทสนทนาของกลุมตัวอยาง มีทั้งคําชวย  

ที่ชี้จุดหมายปลายทาง ชี้สถานท่ีที่มีสภาพอยู แตคําชวย  ที่กลุมตัวอยางใชผิดมากท่ีสุดคือ คําชวย ที่ชี้คูกรณีที่การ
กระทํามุงไปสู ในการสัมภาษณครัง้น้ีเปนเรื่องเทศกาล ดังน้ัน มักจะปรากฏคําวา อธิษฐานกับดวงดาว / ขอบคุณแมนํ้า ซึ่ง
สัมพันธกับคํากริยา   ในที่น้ีหมายถึง “อธิษฐาน/ขอพร” ตามหลักไวยากรณแลวตองใชคําชวย หลงัคําท่ีเปน
สิ่งที่เราไปขอพรหรืออธิษฐาน เชน (ขอพรกับดวงดาว) (ขอบคุณตอเทพเจาที่
คุมครองแมนํ้า) แตกลุมตัวอยางมักจะใชคําชวยผิดเปน  

       5.3.2. คําชวย   
พบจํานวนการใชคําชวย ผิด 28 จุด ซึ่งคําชวย ที่กลุมตัวอยางใชผิดมากท่ีสุดคือ คําชวย  ที่ใชรวมกับ 

คําคุณศัพทตางๆ เชน หรือใชกับกริยาท่ีแสดงสภาพ เชน โดย
กลุมตัวอยางมักจะใชคําชวยผิดเปน   

 5.3.3 คําชวย  
พบจํานวนการใชผิด 15 จุด หน่ึงในคําถามของการเก็บขอมูลในครั้งน้ี คือ ใหกลุมตัวอยางเปรียบเทียบ ซึ่งปกติ

แลวหากถามคําถามท่ีใหเปรียบเทียบ (A กับ B อะไร...กวากัน) เวลาตอบจะตอง
ตอบดวยการใชคําชวย เพ่ือเนนคําท่ีอยูขางหนาวามีลักษณะ...มากกวา หากไมใช ประโยคจะไมมี
ความหมายของการเปรียบเทียบ เปนเพียงแคการตอบคําถามธรรมดา จึงไมเหมาะสมกับคําถาม แตกลุมตัวอยางมักใชคําชวยน้ี
ผิด โดยมักจะตอบเหลือเพียงแค   เทาน้ัน 

5.3.4 คําชวย  
พบจํานวนการใชผิด 10 จุด คําชวย  ที่กลุมตัวอยางใชผิดมากท่ีสุดคือ คําชวย ที่ชี้อุปกรณหรือวิธีการ 

ตัวอยางที่พบวากลุมตัวอยางใชผิดมากท่ีสุด คือ    ในที่น้ีหมายถึง “เลนนํ้า(ในวันสงกรานต)” แตกลุม
ตัวอยางมักใชคําชวยผิดเปน  
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5.4  ลักษณะขอผิดพลาดในการใชคําคุณศัพท 
ขอผิดพลาดในการใชคําคุณศัพท พบทั้งหมด 25 จุด จําแนกไดสองรูปแบบ คือ การผันรูปคุณศัพทผิดกาล และการ

เชื่อมคําคุณศัพท  

5.4.1 การผันรูปคุณศัพทผิดกาล (tense) พบขอผิดพลาดทั้งหมด 17 จุด เชน 

       T:  
       N15-8:  

จากประโยคตัวอยางน้ี ผูวิจัยถามวาวันหยุดปใหมทําอะไร N15-8 ตอบวา
(ไปดูคอนเสริ์ต) ซึ่งกริยาท่ีใชผันเปนรูปอดีต แสดงวากลุมตัวอยางเขาใจวา กําลังพูดถึงเหตุการณที่ผานมาแลว แตตรงสวนที่
เปนคําคุณศัพท กลุมตัวอยางใชรูปปจจุบันไมไดผันตามกาลท่ีกําลังพูดถึง 

 5.4.2 การเช่ือมคําคุณศัพท ในภาษาญ่ีปุนหากตองการเชื่อมคําคุณศัพทที่มีความหมายคลอยตามกัน เขา 
ดวยกัน จะมีสองวิธี คือ 1) ใชคําสันธาน และ 2) เปลี่ยนรูปคําคุณศัพท ถาเปนคําคุณศัพทกลุม  ใหตัด  เติม
สวนคําคุณศัพทกลุม ใหตัด  เติม แตขอผิดพลาดที่พบมากจากขอมูลของกลุมตัวอยางคือ ใชคําชวย ในการ
เชื่อมคําคุณศัพท  

5.5 ลักษณะขอผิดพลาดในการใชคํานาม 
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชคํานามผิด พบทั้งหมด 20 จุด สวนใหญพบวาเกิดจากคําศัพทที่เสียงคลายกัน เมื่อออก

เสียงผิดจึงทําใหความหมายผิดดวย เชน เปนตน 
นอกจากน้ี พบวามีคํานามสองตัวที่กลุมตัวอยางใชผิดและสันนิษฐานไดวา เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม คือ คําวา ที่
แปลวา “ใต/ขางลาง” ในภาษาญ่ีปุน คือคําบุพบทท่ีแสดงตําแหนง จะตางจากคําวา ที่แปลวา “ทิศใต” แตกลุม
ตัวอยางบางคนใชคําวา  (“ใต” ที่เปนคําบุพบทบอกตําแหนง) แทนคําวา  (“ใต” ที่ใชในการบอกทิศ) เชน 

T: 
N13-9:  

T:  
N13-10:  
จากตัวอยางที่ยกมาขางตน ผูวิจัยถามวา (วันหยุด) ไปที่ไหน N13-9 ตอบวา ไปประจวบคีรีขันธ ซึ่งคํากริยาทาย

ประโยคก็ผิดเพราะไมไดผันรูปใหเปนอดีตกาล นอกจากน้ี เมื่อผูวิจัยถามตอวา (ประจวบคีรีขันธ) เปนสถานที่อยางไร N13-10 
ตอบวา “อยูใต” ซึ่งจากบริบทน้ี N13-10 ตองการจะบอกวา ประจวบคีรีขันธอยูภาคใต ในภาษาญ่ีปุนควรจะเปนคําวา แต
กลุมตัวอยางใชผิดเปน ที่แปลวา “ใต” เหมือนกันแตเปนคําบุพบท   

และอีกคําท่ีนาสนใจคือ คําวา และ ทั้งสองคําน้ีแปลเปนภาษาไทยวา “เสียง” เหมือนกัน โดยที่ ใชกับ 
“เสียงสิ่งมชีีวิต เชน เสียงคน เสียงสัตว” สวน  ใชกับเสียงของเครื่องยนตกลไกหรือสิง่ที่ไมมีชีวิต แตพบวามีกลุมตัวอยาง
บางคนที่ยังแยกวิธีการใชไมได จึงใชคําน้ีผิด เชน 

T: 

N14-10:  
จากตัวอยางน้ี ผูวิจัยบอกกลุมตัวอยางวา “น่ีคือเครื่องเลนเพลง ทําตกหองนํ้าไป” แลวถามตอวา “ตอนน้ี(สภาพ)

เปนยังไง” N14-10 ตอบวา “เสียงไมออก” ซึ่งเสียงที่ N14-10 หมายถึงคือ เสียงเครื่องเลนเพลง ในภาษาญ่ีปุนตองใชคําวา 
ที่หมายถึงเสียงของเครื่องยนต กลไก แตกลุมตัวอยางใชผิด คือ ใช  ที่หมายถึง เสียงของสิ่งมีชีวิต 

5.6 ลกัษณะของขอผิดพลาดชนิดอื่นๆ   
ขอผิดพลาดในกลุมน้ี คือ ขอผิดพลาดในระดับประโยค ซึง่เกิดจากการวางลําดับประโยคผิด เชน  

  N17-13:   

ความหมายของประโยคตัวอยางน้ี คือ “ปาถ่ัวใสยักษ เพ่ือใหสิ่งท่ีไมดีไมมา” เปนการเรียงลําดับตามโครงสราง 
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ภาษาไทย คือ ทําอะไรเพ่ือจุดประสงคอะไร (ปาถ่ัวเพ่ือกันสิ่งไมดี) แตประโยคแสดงจุดประสงคในภาษาญ่ีปุนน้ัน จุดประสงค
จะวางไวหนาคํากริยาหลัก  โครงสรางประโยค คือ จุดประสงค กริยาหลัก  กลาวคือ ประโยคภาษาญ่ีปุนที่ถูกตอง 
ตองพูดวา กริยาหลัก คือ “ปาถ่ัว” จะอยูขางหลัง สวน 
“สิ่งที่ไมดีไมมา” เปนจุดประสงคจะตองอยูขางหนา จึงจัดเปนขอผิดพลาดที่เกิดจากเรียงลําดับผิดในระดับประโยคที่ไดรับ
อิทธิพลจากการเรียงประโยคในภาษาแม  
 นอกจากน้ี ในประโยคน้ี กลุมตัวอยางใชคําชวย ผิดดวย เน่ืองจาก เปนคําชวยแสดงกรรมของประโยค แตใน
ประโยคน้ี ตองการกลาววา “สิ่งที่ไมดีไมมา” สิ่งที่ไมดี เปนประธาน ดังน้ัน ตองใชคําชวย   
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

  6.1 ขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบในการสนทนาของกลุมตัวอยางเรียงตามความถ่ีของการปรากฏจากมากไปนอย 
3 อันดับแรก คือ คํากริยา คําชวยและคําคุณศัพท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชราพรรณและพิมหทัย(2559) ทีพ่บวา 
ผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยมักมีขอผิดพลาดในเรื่องการใชคําศัพท การณลักษณะ การใชคําชวยและการผันคําประเภทตางๆ ซึ่ง
เมื่อพูดถึง “คําศัพท” แลว อาจจะคิดวาเปนเพียงแคคํานาม แตงานวิจัยน้ีไดผลวิจัยท่ีขยายผลเพ่ิมเติมจากงานวิจัยของพัชรา
พรรณและพิมหทัย(2559) ในประเด็นที่วา เมื่อจําแนก “คําศัพท” ตามชนิดของคําแลว “คําศัพท” ที่กลุมตัวอยางมักจะใชผิด
เปน “คํากริยา” และ “คําคุณศัพท” มากกวา “คํานาม”  
 

 6.2 ขอผิดพลาดในการใชทั้งคํากริยาและคําคุณศัพทที่พบมากที่สุด คือ การผันรูปตามกาล (tense) แตจากการ
วิเคราะหบทสนทนาในภาพรวมทั้งหมด ไมอาจท่ีจะสรุปวา การที่กลุมตัวอยางผันรูปกริยาหรือคําคุณศัพทไมเปนไปตามกาลท่ี
เหมาะสมน้ันเกิดจากการขาดความรูในเรื่องวิธีการผันรูปตามกาล ทั้งน้ีเพราะในบทสนทนาจะพบวา กลุมตัวอยางมีการใช
สลับกันทั้งรูปปจจุบันและอดีต จึงสันนิษฐานไดวา กลุมตัวอยางทราบวา ในขณะน้ันกําลังพูดถึงเหตุการณที่ผานมาแลว แต
อาจจะมีการลืมผันรปูกริยาตามกาลบาง ดังน้ัน อาจจะกลาวไดวา การที่กลุมตัวอยางมีขอผิดพลาดในเรื่องการผันคํากริยาและ
คําคุณศัพทตามกาลน้ัน เกิดจากอิทธิพลจากภาษาไทยที่เปนภาษาแม เน่ืองจากในภาษาไทยไมมีการผันรูปคําตามกาล ทําให
ผูเรียนขาดความตระหนักเรื่องกาลของหัวขอที่กําลังสนทนา ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครัง้น้ีสามารถนําไปถายทอดตอเพ่ือให
ผูเรียนเห็นขอผิดพลาดและระมัดระวังในเรื่องกาลได  
 

 6.3 การไมใชคํากริยาท่ีแสดงภาคแสดง นาจะเปนอีกจุดท่ีไดรับอิทธิพลจากภาษาไทย กลาวคือ หากมีใครบาง
คนถามวา “น่ีคืออะไร” ในภาษาไทยก็สามารถตอบเพียงคํานาม เชน “ปากกา” โดยไมตองพูดคํากริยาวา “คือปากกา” ดังน้ัน 
ดวยความเคยชินน้ีเลยสงผลใหกลุมตัวอยางตอบคําถามลักษณะน้ีดวยคํานามเพียงอยางเดียวโดยขาดคํากริยาท่ีแสดงภาคแสดง 

แต ในภาษาญ่ีปุนน้ัน ไมไดเปนเพียงคําแสดงภาคแสดงเทาน้ัน แตยังมีหนาท่ีแสดงความสุภาพตอคูสนทนาดวย 
การตอบคําถามของกลุมตัวอยางในลักษณะการตกหลน  จึงจัดวาเปนการสื่อสารที่อาจจะขาดความสุภาพไป ดังน้ัน จึง
ควรยํ้าใหผูเรียนเขาใจวา มีหนาท่ีมากกวาการเปนแคคํากริยาท่ีแสดงภาคแสดง   
 

6.4 กลุมตัวอยางยังไมสามารถใชรูปประโยคแสดงความคิดเห็นไดถูกตอง เพียงพอ กลาวคือ ในเครื่องมือเก็บขอมูล
จะมีคําถามท่ีถามความคิดเห็น แตการตอบคําถามของกลุมตัวอยางน้ัน พบแนวโนมของขอผิดพลาดสองแบบ คือ ตอบโดยใช
คํากริยาท่ีทําให mood ของประโยคเปลี่ยนไป เชน  (คิดอยางไร
เก่ียวกับการซ้ือของออนไลน) กลุมตัวอยางจํานวนไมนอยท่ีตอบวา  (สะดวก)  หากดูเฉพาะความหมายของ
คําถามและคําตอบ อาจจะดูวาไมแปลกอะไรเพราะวากลุมตัวอยางก็ตอบตรงคําถาม แตการที่ผูถามถามความคิดเห็น แตผูตอบ
ตอบดวยการลงทายประโยคดวยการลงความเห็นชี้ขาด จึงเปนความผิดพลาดที่เกี่ยวของกับ mood ของประโยค ขอผิดพลาด
อีกแบบ คือ การขาดคําลงทายในสวนเน้ือความท่ีเปนการแสดงความคิดเห็น เชน ตอบวา  (คิดวา
สะดวก) ดูจากความหมายก็ไมผิดเชนกัน แตไมสมบูรณในดานไวยากรณ เพราะในภาษาญ่ีปุนสวนที่เน้ือความของความคิดเห็น
น้ัน หากภาคแสดงเปนคํานามหรือคําคุณศัพทกลุม  จะตองลงทายดวย  
 

6.5 คําชวยที่กลุมตัวอยางใชผิดมาก คือ คําชวย  ที่ชี้คูกรณีที่การกระทํามุงไปสู โดยเฉพาะคําชวย  ที่ใชกับ
คํากริยา  (ขอพร,ขอรอง)  (ขอบคุณ) จุดน้ีสันนิษฐานไดวานาจะเกิดขอผิดพลาดจาก
อิทธิพลของภาษาไทย เพราะในภาษาไทย เรามักจะพูดวา “ขอพรพระเจา” “ขอบคุณพระเจา” ซึ่งละคําท่ีแสดงคูกรณีทิง้ไป 
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ทําใหกลุมตัวอยางผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยเขาใจผิดวา “พระเจา”เปนกรรมตรง จงึมีแนวโนมที่จะใชคําชวย ที่แสดงกรรม 
นอกจากน้ี การใชคําชวย ผิดในประโยค ก็สันนิษฐานวามาจากภาษาไทยที่พูดวา “เลนนํ้า” จาก
โครงสรางประโยคภาษาไทย “เลน” คือ คํากริยาและ “นํ้า” คือ กรรมตรง ดังน้ัน กลุมตัวอยางจึงใช  ที่แสดงกรรม ในขณะ
ที่ชาวญ่ีปุนน้ัน มองวา “นํ้า” คือ อุปกรณหรือเครื่องมือในการเลน จึงใชคําชวย  ที่แสดงวิธีการหรืออุปกรณในการทํากริยา
น้ัน    

 6.6 กลุมตัวอยางยังมีการใชคํากริยาหรือคํานามผิดในลักษณะที่ออกเสียงผิด จึงทําใหความหมายผิดหรือสื่อความ- 
หมายไมได ซึ่งนาจะมาจากการที่ผูเรียนยังมีคลังศัพทไมมากพอเน่ืองจากเพ่ิงจะเรียนภาษาญ่ีปุนในระดับตน เมื่อสนทนาใน
หัวขอที่ไมไดอยูในชีวิตประจําวัน แนวโนมที่จะใชคําศัพทผิดหรือนึกศัพทไมออกจึงเกิดข้ึนได ดังน้ัน ในชั่วโมงเรียนวิชาการ
สนทนา จึงควรเริ่มดวยการสอนหรือแนะนําศัพทใหม รวมทั้งวิธีการใชกอน  

7. ขอเสนอแนะ

7.1 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในชั้นเรียน เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเพียงครั้งเดียว และกลุมตัวอยาง
จํานวนไมมากนัก จึงไมอาจจะนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปสรุปไดวา เปนขอผิดพลาดของผูเรียนชาวไทยไดทั้งหมด แตจาก
งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยหวังวาคงจะเปนแนวทางในการเก็บและวิเคราะหขอมูลไดไมมากก็นอยสําหรับนักวิจัยท่ีตองการศึกษาเพ่ือ
ขยายผลในโอกาสตอไป  

7.2 ถึงแมวากลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ีจะเปนผูเรียนภาษาญ่ีปุนที่อยูในชั้นเรียนเดียวกัน แตก็ยังมีพ้ืนความรูที่ตางกัน 
กลาวคือ มีทั้งผูที่สอบผานวัดระดับความสามารถภาษาญ่ีปุนระดับ N4 และ N5 ซึ่งระดับความรูทางภาษาญ่ีปุนที่ตางกันน้ี
อาจจะเปนตัวแปรที่สงผลตอลักษณะขอผิดพลาดที่พบ ดังน้ัน หากมีการจํากัดเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีพ้ืนความรูภาษาญ่ีปุนใน
ระดับเดียวกันก็อาจจะชวยทําใหทราบแนวโนมความผิดพลาดของกลุมตัวอยางไดชัดเจนมากข้ึนวา ลักษณะขอผิดพลาดแตละ
ชนิดน้ันสัมพันธกับระดับความรูภาษาญ่ีปุนของกลุมตัวอยางหรือไม 

7.3 งานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะขอผิดพลาดทางไวยากรณที่พบในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยในภาพรวม 
แตไมไดศึกษาความสัมพันธระหวางขอผิดพลาดกับชนิดของคําถาม ซึ่งเปนประเด็นท่ีสามารถศึกษาตอไปไดเพ่ือท่ีจะไดทราบวา 
ลักษณะขอผิดพลาดตางๆ มีการแปรผันตามหัวขอสนทนาหรือประเภทของคําถามหรือไม เพราะการทราบวาลักษณะคําถาม
แบบใดที่ผูเรียนชาวไทยมักจะเกิดขอผิดพลาดในการตอบ สามารถชวยปองกันไมใหเกิดการผิดพลาดได  

7.4 งานวิจัยน้ีทําใหพบขอผิดพลาดทางไวยากรณที่ปรากฏในการสนทนาของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทยวามีลักษณะ
ผิดพลาดอยางไร ชนิดของคําแบบไหนท่ีพบขอผิดพลาดไดมาก ทําใหสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใชในการสอน โดยเนนยํ้า
หัวขอทีม่ีแนวโนมวาผูเรียนจะใชผิด แตอยางไรก็ตาม งานวิจัยครั้งน้ีเปนการตรวจหาขอผิดพลาดโดยผูวิจัยเทาน้ัน การศึกษาวา
กลุมตัวอยางสามารถรับรูและแกไขขอผิดพลาดของตนเองไดหรือไม ขอผิดพลาดแบบใดที่ผูเรียนสามารถรับรูไดและแกไขได  
ขอผิดพลาดแบบใดท่ีผูเรียนสามารถรับรูไดแตแกไขไมได และขอผิดพลาดแบบใดที่ผูเรียนสามารถรับรูไดยาก นับวาเปน
ประเด็นที่นาสนใจในการศึกษาตอไป   
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ความสําคัญเปนอยางมากตอมนุษย การพนันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเชนกัน กอใหเกิดการเลนการพนันผาน
ระบบอินเทอรเน็ต หรือท่ีรูจักกันในช่ือการพนันออนไลน ปญหาที่เกิดขึ้นจากการเลนการพนันออนไลนจึงตามมามากมายและ
ไมอาจทําใหปญหาดังกลาวหมดลงไปจากสังคมไทยได อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลรวมถึงภาคสวนที่
เกี่ยวของควรเขามาดูแล ควบคุม และตรวจสอบผูที่ใหบริการเว็บไชตการพนันออนไลนอยางเขมงวด และมีมาตราการปองกัน
และปราบปรามอยางเด็ดขาด  

คําสําคัญ: การพนัน การพนันออนไลน คาสิโน 
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Online gambling: Danger in Thai society 

Walailuck Amornsiriphong1*, Sabaitip Saeue1*, Chanida Ploykrathok1 , Phonsinee Ngamkeaw1, 
Chokanan Intamart1, Duangkamol Jansawang1 and Thiraphon Khongchatree1 

1Lecturer at Library and Information Science Program 
2 Undergraduate Students at Law Program 

Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University 
email: *walailucka@gmail.com 

Abstract 

Gambling is a social activity that has existed since the past to the present. Although it is illegal 
in Thailand, gambling is still widely popular. When the era changed, internet has played a huge role and 
importance to humans. Gambling has changed over as well. Gambling can be playing through internet or 
known as online gambling. Many problems arise from online gambling and they cannot be eliminated 
from Thai society. They are also likely to increase. Therefore, the government including relevant sectors 
should take strict control and oversight of those who provide online gambling websites, and it should 
have a definite measure to prevent and suppress online gambling.  

Keywords: gambling,  online gambling, casino 

1. บทนํา
การพนันน้ันเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหน่ึงที่มีมานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การพนันแมในประเทศไทยจะเปน

สิ่งผิดกฎหมายแตก็ยังคงเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย การพนันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการเลนอยางมากมาย 
ซึ่งทําใหผูที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้นยากท่ีจะควบคุมตรวจสอบหรือแมกระท้ังจะนําตัวผูเลนการพนันมาลงโทษตาม
กฎหมาย อาจเปนเพราะวาการเลนการพนันนั้นเปนชองทางที่ทําใหผูเลนสามารถหาเงินไดโดยงาย รวดเร็ว ไมเหนื่อยและได
ผลตอบแทนท่ีเกินคาด ทําใหผูเลนไมคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเลนการพนัน 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไประบบอินเทอรเน็ตน้ันนับไดวามีบทบาทและความสําคัญเปนอยางมากตอมนุษยและอาจ
ถือไดวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมไดในการนําเอาระบบอินเทอรเน็ตมาอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิด
ประโยชน ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดํารงชีวิตของผูคนในยุคนี้ก็วาได อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีขนาดใหญเปนที่นิยมและรูจักกันอยางแพรหลายทางสังคม ซึ่ง
บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยงาย และในขณะเดียวกันการพนัน
นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเชนเดียวกัน กอใหเกิดการเลนการพนันผานระบบอินเทอรเน็ต (การพนันออนไลน) 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูเลน ทําใหผูเลนนั้นเขาถึงการเลนการพนันงายมากยิ่งข้ึนและสะดวกสบายโดยการอาศัย
ชองทางดังกลาวในการกระทําความผิดกอใหเกิดปญหาทางดานอาชญากรรมโดยการใชโซเชียลมเีดียเปนสื่อกลาง เมื่อการพนัน
ในปจจุบันสามารถเขาถึงไดงายจึงทําใหมีเยาวชนเองและผูเลนหนาใหมเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดผลเสียตอสังคมและประเทศชาติ 
(สุชารัตน คําภีรานนท, 2563) ดังนั้น การศึกษาถึงปญหาของการพนันออนไลนนั้นจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการที่ทําใหเกิดการกระทําความผิดขึ้น ตลอดทั้งการศึกษาปญหาของตัวผูกระทําความผิดเองดวย
วามีปจจัยอยางไรท่ีเปนแรงจูงใจใหผูกระทําความผิดตัดสินใจท่ีจะกระทําความผิด รวมถึงการหาวิธีการปองกันและชวยเหลือ
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดการพนันของผูกระทําความผิด  
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2. ความหมายของการพนัน
ในทางกฎหมายมิไดระบุความหมายของคําวาการพนันไวอยางชัดเจน โดยมีการเขียนระบุไวใหเขาใจกันเอาเอง แต

หากมีปญหาเกิดขึ้น การแสวงหาความหมายเพ่ือความเขาใจจึงเปนความสําคัญเปนอยางมาก อันจะนําไปสูการตีความให
ความรูตามวัตถุประสงคของกฎหมายท่ีครบถวนถูกตองกับความเปนจริง มีการพยายามหาความหมายของการพนันในตํารา
ตาง ๆ ไว (ชาญชัย สุนทรส, 2559, หนา 6-7) ดังนี ้

1) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 นิยามความหมายของคําวา “การพนัน” หมายถึง
เลนเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เลหเหลี่ยม ไหวพริบและฝมือ รวมทั้งโชคดวย การเลนเชนนั้น
เรียกวา การพนัน 

2) หลวงประเสริฐมนูญกิจ ไดใหความหมายคําวา การพนัน คือ การเขาเสี่ยงโชคดวยความมีไหวพริบและฝมือ
พนันเอาเงินหรือทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมายหรือมิชอบดวยกฎหมายและผูเลนทุกคนไดเขารวมในการเสี่ยงโชค และผูเลน
บางคนอาจจะไมไดไมเสียเมื่อเลิกเลนแลว 

3) สุปน พลูพัฒน ไดใหคํานิยามวา การพนันและขันตอ คือ สัญญาชนิดหนึ่งในเอกเทศสัญญา ซึ่งผูพนันและขันตอ
ที่เปนคูสัญญาไดใหคํามั่นตอกันไววา เมื่อเหตุการณอันเปนเง่ือนไขซึ่งยังไมรูแนนอนตามที่ตกลงกันไวเกิดข้ึนแนนอนไปใน
ทศิทางใด อีกฝายหนึ่งจะจายเงินหรือทรัพยสิน ซึ่งผูที่ตองจายเงินหรือทรัพยสิน เรียกวา ผูแพ สวนผูที่ไดรับเงินหรือทรัพยสิน
นั้นเรียกวา ผูชนะ 

4) มาโนช สุทธิวาทนฤพุฒิ ไดใหคํานิยามไววา การพนันขันตอ คือ สัญญาซึ่งคูสัญญาตกลงซึ่งกันและกันวาฝาย
หนึ่ง(ฝายแพ) จะนําเงินหรือทรัพยสินใหแกอีกฝายหนึ่ง(ฝายชนะ) เมื่อสัญญาอยางหนึ่งซ่ึงคูสัญญายังไมรูแนนอน ไดปรากฏผล
เปนที่แนนอนอยางใดแลว  

กลาวโดยสรุป การพนัน หมายถึง การเลนชนิดหนึ่งเพื่อแสวงหาประโยชนโดยอาศัยการเสี่ยงโชคดวยไหวพริบและ
ฝมือ โดยพนันเปนเงิน ทรัพยสินหรือสิ่งอ่ืนใด การพนันเปนการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงรวมกันทําการเสีย่งโชคเอาจาก
ทรัพยสินที่ตนนํามารวมๆกันเพื่อพนัน โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การพนันอาจแบงไดหลายอยาง 
เชน การพนันในการแขงขัน ตัวอยางเชน เกมไพ เกมลูกเตา การพนันโดยการทํานายผลท่ีคาดหมายวาจะเกิดในอนาคต เชน 
การแทงบอล การแทงมาและการพนันท่ีไมมีการแขงขันโดยขึ้นอยูกับความนาจะเปนของเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน หวย 

3. ความเปนมาของการพนัน
ประเทศไทยในเรื่องของการพนันเริ่มเขามาในยุคใด สมัยใดไมมีการบันทึกเปนหลักฐานที่แนชัดไว แตสันนิษฐานวา

การพนันนาจะเขามาโดยการติดตอทางการคากับประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเปนผูนําเขามา คือ การพนันประเภทท่ัวไป ตั้งแต
กรุงสุโขทัยเปนราชธานี แตมีที่ปรากฏหลักฐานใหเห็นเดนชัดนั้นในขอมูลในกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี โดยในสมัยของสมเด็จ
พระเจาปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชไดมีการเลนการพนันชนิดหนึ่งเรี ยกวา กําตัด ซึ่งมีวิธีการเลน
และอุปกรณการเลนคลายคลึงกับการเลนถ่ัววา คนไทยไดรูจักการเลนการพนันมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 

สวนในสมัยพระเจาบรมโกศทรงเห็นวา ประชาชนนิยมเลนการพนันกันมาก จึงโปรดใหมีการเก็บคาธรรมเนียมจาก
เจาของบอนการพนันเปนเงินชวยราชการเรียกวาอากรบอนเบ้ีย และยอมใหมีผูผูกขาดอากรไปตั้งบอนเบ้ียตามหัวเมืองทั่วไป 
ซึ่งระบบน้ียังคงใชตอมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีการจัดเก็บภาษีการพนันเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากบอนเบี้ยอีกประเภทหน่ึงเพื่อใชทดแทนรายไดภาษีที่ขาดไปเนื่องจากผลของการยกเลิกภาษีผูกขาดหลาย
ประเภท ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่ีประเทศไทยมีสัญญาทางการคากับตางชาติมากข้ึน  

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนตนแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยเปนการแสวงหาผลประโยชนจากการ
พนันมากกวาการจํากัดหรือควบคุมการเลนการพนันและเปนการแสวงหาประเภทเร่ิมปรากฏชัดขึ้นในปลายรัชกาลท่ี 4 และ
รัชกาลท่ี 5 โดยมีการดําเนินการปดบอนการพนันหลายแหง เชน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร พรอมทั้งใหจํากัดการเลนการพนันในท่ีอื่น ๆ ใหนอยลง เน่ืองจากปรากฏวาราษฎรพากัน
หมกมุนกับการพนันจนยากจนลงไปมาก ตลอดจนอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายเพราะสาเหตุจากการพนัน (ณัฏฐกร ศิริผอง
แผว, 2563) 
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4. วิวัฒนาการของการพนันออนไลน  
 การพนันออนไลนเปนการเลนการพนันผานระบบอินเทอรเน็ต โดยพนันออนไลนนั้นถูกพัฒนาจากการเลนตามบอน

คาสิโน ท่ีมีเกมสพนันออนไลนตาง ๆ ใหกับผูเลนไดเลือกเขาไปใชบริการอยางสบาย เชน เกมสคาสิโน แทงบอลออนไลน หวย
ออนไลนและเกมสอื่นๆ ถายทอดสดโดยตรงจากบอนคาสิโน ที่ชวยใหผูเลนรูสึกเหมือนไดเลนเกมสพนันอยูในบอนจริงๆ ทั้งยัง
มีความปลอดภัยและความม่ันคงสูง ซึ่งการพนันออนไลนนั้นผูเลนสามารถเลนไดผานทางคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ 
เพียงแคมีอินเทอรเน็ตเรียกไดวามีความสะดวกสบายเปนอยางยิ่ง 

เดิมการเลนการพนันแตละครั้งน้ันผูเลนอาจจะตองเดินทางไปเลนพนันในบอนหรือคาสิโน อาจทําใหหลายคนไม
สะดวกในการเดิมพันมากนัก จึงทําใหมีการเลนการพนันผานเว็บไซตที่ชวยใหการเดิมพันออนไลนมีความสะดวกสบายตอผูเลน
มากยิ่งขึ้น เนื่องดวยการเลนพนันในยุคสมัยนี้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีระบบการเลนพนันผานเว็บไซตที่สามารถเขารวม
เลนพนันไดอยางอิสระมากกวาเดิม ไมเพียงแตการเลนการพนันตามกติกาในอดีตที่มีการตั้งวงเลน  อุปกรณและผูเลนพนัน
จริง แตยังมีการเลนพนันทางอินเทอรเน็ต  หรือเรียกวา  การเลนพนันออนไลน  มีปรากฏอยูในโทรศัพทมือถือ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครือขายหรือระบบตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนการรวมเอาบอนการพนัน เจามือพนัน ผูเลนพนัน 
มาอยูดวยกันในสถานที่เดียวกันในเวลาพรอม ๆ กัน สามารถเลนการพนันกันไดทุกเมื่อทุกเวลาทุกหนทุกแหงที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งมีระบบที่ไมซับซอนมากนัก โดยผูเลนสามารถแทงพนันโดยตรงกับเจามือ ไมตองผาน
บุคคลท่ี  3 หรือแทงพนันผานกันเปนทอด ๆ เหมือนพนันฟุตบอลโตะ หรือหวยใตดิน  ความนิยมกับการพนันรูปแบบน้ีจึงมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะมีความสะดวก ไมซับซอน และยากแกการปองกัน (มัทยา ศรีพนา, 2556, หนา 2-3) 

 
5. ประเภทของพนันออนไลน 
 เกมสการพนันออนไลนที่โฆษณา เชิญชวน และดําเนินการรับพนันผานเว็บไซตตาง  ๆ ในปจจุบัน สามารถจัดแบง
ประเภทของการพนันออนไลนออกเปน 4 ประเภทหลัก ๆ (ไพศาล ลิ้มสถิตย, 2563, หนา 11-12) คือ 

1) การพนันแบบคาสิโน เชน บาคาราออนไลน รูเล็ตออนไลน แบล็กแจก หรือเกมสไพอ่ืน ๆ 

2) การทายผลการแขงขันกีฬา เชน การแขงมา การแขนขันฟุตบอล เปนการพนันแบบทายผลแพชนะของการ
แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 

3) การออกหวยออนไลน เชน หวยใตดิน หวยรัฐบาล หวยไทย หรือการเลนหวยใตดินที่หลายคนรูจักกันดี เปน
การการเสี่ยงโชคดวยการทายผลตัวเลข โดยอาศัยอางอิงเลขการออกผลรางวัลของสลากกินแบงรัฐบาล  

4) การพนันประเภทอื่น ๆ เชน การเลนกําถั่ว การเลนไฮโล การพนันออนไลนจําพวกน้ีจะมีชองทางหรือวิธีการ
เลนเหมือนกับการเลนพนันออนไลนอ่ืน ๆ  

 

6. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 การพนันออนไลนเปนการพนันรูปแบบใหมที่กําลังเปนที่นิยมและแพรขยายไปทั่วสังคมไทย ซึ่งปญหาของการพนัน
ออนไลนมีหลายปจจัยที่สงผลใหผูเลนหนาใหมมีความเสี่ยงที่จะถูกชักชวนใหเขาถึงการเลนการพนันออนไลนไดโดยงาย การ
พนันสามารถกอใหเกิดผลกระทบทางสังคม โดยปญหาการติดการพนันเปนผลกระทบที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะสงผลตอเนื่องใหเกิด
ปญหาอื่น ๆ ตามมาได โดยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีดังตอไปนี้ คือ 
 

6.1 ทฤษฎีประโยชนนิยม (Utilitarianism) 
เจเรมี เบ็นแธม (Jeremy Bentham) เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยหลักธรรมชาติ 2 ประการ คือ 

ความพึงพอใจและความเจ็บปวด ดังนั้น กอนที่มนุษยจะตัดสินใจกระทําการใด มนุษยจะคํานวณเปรียบเทียบระหวางความ
พอใจและความเจ็บปวดทุกขทรมานอันเปนผลจากการกระทํานั้น หากพิจารณาแลวพบวาการกระทํานั้นสรางความพอใจ
มากกวาความทุกขมนุษยก็จะทําสิ่งน้ัน แตถาการกระทํานั้นสรางความทุกขใหมากกวา มนุษย ก็จะตัดสินใจที่จะไมทําการ
กระทําความผิดเชนเดียวกัน ถาผูกระทําความผิดคิดวาสิ่งที่ตนจะกระทํานั้นกอใหเกิดความพอใจ เชน ร่ํารวยในพริบตา ซึ่ง
คุมคาตอการเสี่ยงท่ีจะถูกจับ ผูนั้นก็อาจตัดสินใจท่ีจะกระทําความผิดดังกลาว (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 12) 
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  6.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกตาง (Theory of Differential Association) 
เอ็ดวิน ซัทเธอรแลนด (Edwin Sutherland) เช่ือวาพฤติกรรมอาชญากรเรียนรูไดโดยการติดตอกันอยาง

ใกลชิดภายในกลุม ความประพฤติที่แสดงมาในลักษณะอาชญากรขึ้นอยูกับความแตกตางในชวงระยะเวลา ความสมํ่าเสมอใน
การติดตอ ความสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยทฤษฎีนี้มีหลักการที่สําคัญ 9 ประการ คือ 

1) พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู 
2) พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรู ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ตามกระบวนการ

ติดตอสื่อสาร 
3) หลักการสําคัญในสวนของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรมนั้น เกิดขึ้นในกลุมบุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิด 

4) เมื่อพฤติกรรมอาชญากรรมไดรับการเรียนรู กระบวนการเรียนรูนี้จะรวมถึงเทคนิคในการกระทําความ
ความผิด ซึ่งบางคร้ังก็งายบางครั้งก็ซับซอนและทิศทางเฉพาะของแรงดลใจ แรงผลักดัน การใชเหตุผล ตลอดทัศนะคติเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด 

5) ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจและแรงผลักดัน จะถูกเรียนรูจากการทําใหเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
กฎหมาย ในบางสังคม บุคคลอยูในกลุมบุคคลที่เห็นดวยกับการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะท่ีบุคคลอื่นอยูในกลุมบุคคลที่เห็น
ดวยกับการละเมิดกฎหมาย 

6) หลักการสําคัญของการคบหาสมาคมที่แตกตาง คือ บุคคลจะกลายเปนผูกระทําความผิดเพราะวา 
ความเห็นดวยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกวาความเห็นดวยกับการไมละเมิดกฎหมาย 

7) การคบหาสมาคมอาจจะแจกจางกันในดานความถี่ ระยะเวลา การใหความสําคัญและความเขมขน 

8) กระบวนการของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรมจะมีกลไกลการทํางานท่ีเหมือนกับการเรียนรูทั่วไป 

9) ในขณะที่พฤติกรรมอาชญากรรมเปนการแสดงออกถึงความตองการและคานิยมทั่วไปของคนในสังคมท่ี
ไมใชอาชญากรรมก็เปนความตองการเหมือนกัน ก็ไมจําเปนตองอธิบายโดยความตองการหรือคานิยมนั้น เชน ขโมยลักทรัพย
เพื่อตองการความม่ันคงในการเงินเชนเดียวกับกรรมกรท่ีหาเชากินค่ําโดยสุจริตก็ทํางานหนักเพื่อความม่ันคงในการเงิน
เชนเดียวกัน (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 130-131) 

 

6.3 ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปกปองคุมครองสังคม (Social Protection Theory) 
1) ควรจะมีการมองวิธีดาํเนินการกับผูกระทําความผิดอยางเปนระบบ โดยมุงคุมครองสังคมจากอาชญากรรม

มากกวาการลงโทษผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 

2) การลงโทษผูกระทําความผิด ไมอาจใชหลักกฎหมายเพียงอยางเดียวได จําเปนจะตองศึกษาพฤติกรรมของ
ผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล และสถานการณของอาชญากรรมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณารวมกัน 

3) การบัญญัติกฎหมายจะตองคํานึงถึงมนุษยธรรม คุมครองสิทธิผูกระทําความผิดในฐานะเปนมนุษยคนหน่ึง 
ไมวาผูนั้นจะเปนเพียงผูถูกกลาวหาหรือถูกตัดสินวาเปนผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม 

 นอกจากน้ี ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกปองคุมครองสังคมยังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏบิัติตอผูกระทําความผดิ โดย
เนนไปที่การแกไขฟนฟูและการอบรมบมนิสัยเปนรายบุคคลมากกวาการลงโทษและการแกแคน การแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิดไดก็ตองอาศัยการศึกษาผูกระทําความผิดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แลวช วยผูกระทําความผิดใหปรับตัวเขากับ
สังคม เพราะฉะนั้นการปองกันสังคมตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปกปองคุมครองสังคมจึงแตกตางจากการปองกันตามทฤษฎี
ปองกันตรงท่ีวาปองกันเปนการลงโทษแตการปองกันตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกปองคุมครองสังคมเปนการแกไขฟนฟู (ปยะ
พร ตันณีกุล, 2558, หนา 158-159) 
 

จะเห็นไดวา ทฤษฎีเหลานี้มีความเกี่ยวของกับปญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมประเภทการพนันออนไลน
ที่แสดงออกมาในลักษณะของการเลนพนันออนไลนในรูปแบบตางๆ พฤติกรรมการเลนพนันออนไลนที่สรางผลกระทบและ
ความเสียหายตอผูเลน ตลอดจนสิ่งท่ีผูเลนมุงหวังที่จะไดรับผลตอบแทนจากการเลน อีกทั้งปจจัยที่เปนตัวกระตุนในการ
ตอบสนองกับความตองการของผูเลน ทําใหผูเลนมีแนวโนมเกิดความสนใจที่จะเลือกเลนการพนันออนไลน ซึ่งการศึกษาทฤษฎี
เหลานี้จะทําใหเกิดความเขาใจ และนําไปสูแนวทางการแกไขปญหาตอไป 
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพนนัออนไลน
รัชกฤช รัมจันทร (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการเลนการพนันฟุตบอลออนไลนใน

ประเทศไทย : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาวิจัย พบวา พฤติกรรมในการเลือกเลนการพนันฟุตบอล
ออนไลนมีปจจัยหลักๆอยูทั้งหมด 3 ปจจัย 1) การพนันฟุตบอลออนไลนสามารถเขาถึงไดงาย 2) เพื่อนชักชวนใหลองเลนการ
พนันฟุตบอลออนไลน และ 3)  เมื่อเห็นเพื่อนเลนจึงอยากเลนตาม ในสวนของรูปแบบการพนันฟุตบอลออนไลน ในปจจุบันมี
การพัฒนาใหทันสมัยมากข้ึน แตกตางจากโตะบอลแบบเดิม (เดินโพยบอล) โดยมีการใชเทคโนโลยีที่มีการเขาถึงงายกบผูเลน 
คืออินเทอรเน็ต ซึ่งจะใชระบบการกดทายผลบอลในเว็บไซตที่เปดรับแทงผลการพนัน ดานปญหาและอุปสรรคในการทางาน
ของเจาหนาที่ที่มีความเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลนพบวามีปจจัยที่สงผลตอการทํางาน
ของเจาหนาที่ทําใหการทํางานไมเกิดประสิทธิภาพ ทั้งหมดดวยกัน 4 ดาน ไดแก 1) กฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การจับกุม  2) ไมมีนโยบายควบคุมและปราบปรามที่ชัดเจน 3) เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานยังไมทันสมัย และ 4) 
เจาหนาท่ีไมเพียงพอ  

วิษชญะ ศิลานอย (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการสื่อสารของเว็บไซตการพนันฟุตบอลออนไลน  ผลการ
ศึกษาวิจัย พบวา กลยุทธการสื่อสารของเว็บไซตการพนันฟุตบอลออนไลน คือ การจัดการระบบของเว็บไซตใหเขาถึงงาย 
รูปแบบของเว็บไซตไมซับซอน และสรางความนาเช่ือถือของเว็บไซต ซึ่งมีเทคนิคเฉพาะดึงดูดผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน 
คือ การสรางรูปแบบการเลนการพนันฟุตบอลออนไลนท่ีหลากหลาย เพิ่มทางเลือกการพนันชนิดอื่น ๆ คํานึงถึงความปลอดภัย
ดวยการลบประวัติการวางเดิมพันการพนัน การสรางเว็บไซตบันเทิงอื่น ๆ ในการเปนชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
และวิธีการคนหากลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสารดวยวิธีตาง ๆ อีกหนึ่งกลยุทธสําคัญ คือการใชผูมีอิทธิพลทางความคิดในการ
ชักจูงผูเลนการพนันฟุตบอลออนไลน กลุมผูมีอิทธิพลทางความคิดเหลาน้ีจะใชความใกลชิดกับผูติดตาม และความนาเช่ือถือ
ของตนเองเปนเครื่องมือสําคัญ ซึ่งกลยุทธนี้มีขอดีคือสามารถวัดผลจากสื่อสังคมออนไลนของผูที่มีอิทธิพลทางความคิดได  

8. บทวิเคราะห
บทความเร่ืองการพนันออนไลน: ภัยรายในสังคมไทย สามารถวิเคราะหปญหาและวิธีการแกไขเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการติดการพนันของผูกระทําความผิดไดดังนี้  
จากการศึกษาพบวาสถานการณการพนันออนไลนในประเทศไทยปจจุบันพบวามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งจํานวน

ผูเลนและเว็บไซตพนันออนไลนที่เปดใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตลอดทั้งยังพบวามีผูเลนหนาใหมซึ่งสวนใหญเปน
เยาวชนท่ีมีแนวโนมที่จะตกเปนเหยื่อของการพนันออนไลนเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สาเหตุที่การพนันออนไลนเปนที่นิยมและ
แพรหลายเปนอยางมากอาจเปนเพราะเกมการพนันออนไลนนั้นเปนเกมที่เขาถึงไดโดยงาย สามารถเลนไดทุกที่ทุกเวลา รวมทั้ง
สภาพสังคมหรือปจจัยทางดานการไดรับสื่อขาวสารหรือแมแตโฆษณาการพนันออนไลนที่มีเน้ือหาท่ีแสดงใหเห็นถึงชองทางใน
การหารายไดที่งายและสะดวกสบายย่ิงขึ้น สามารถเช่ือมตอกับบัญชีธนาคารในการเบิก-ถอน กอใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ทั้งยังเปนศูนยรวมความหลากหลายของเกมการพนันทุกประเภททําใหผูเลนเ กิดความทาทาย ความเราใจและสิ่งเหลานี้ลวน
ดึงดูด ทําใหผูเลนไดเห็นขอดีและสิ่งที่ไดจากการเลนการพนัน ทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีจะลองเขาไปในวงจรการพนันออนไลน 
โดยไมปรากฏวาไดมกีารชักชวน เชิญชวน หรือเอาผลประโยชนอ่ืนใดหยิบยกมาใหเห็นในขณะท่ีผูเลนจะติดสินใจเลือกเลนการ
พนันออนไลนแตอยางใด  

แมวาการพนันจะเปนสิ่งผิดกฎหมายและอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน แตประเทศไทยก็ยังไมมีการอนุญาตใหมี
บอนการพนันหรือคาสิโนที่ถูกตองตามกฎหมาย เมื่อการพนันในปจจุบันไดพัฒนารูปแบบจากการเลนในบอนคาสิโน มาเปน
การพนันออนไลนที่ผูเลนนั้นสามารถเขาถึงบริการของการพนันออนไลนไดในรูปแบบตาง  ๆ โดยมีการใชเทคโนโลยีที่มีการ
เขาถึงไดงายกับผูเลน คือ อินเทอรเน็ต เนื่องดวยสื่อทางอินเตอรมีการโฆษณามากมายเกี่ยวการใหบริการ บอนคาสิโนออนไลน 
การเลนพนันผานเว็บไซตตาง ๆ จึงทําใหการพนันออนไลนเปนที่ยอมรับของผูเลนและเปดกวางมากยิ่งขึ้นประกอบกับ
มาตรการในทางกฎหมายท่ีไมการครอบคลุมไปถึงการพนันบางประเภท แมประเทศไทยจะมีการแสวงหามาตรการทาง
กฎหมายมาเพื่อปองกันและควบคุมการพนันออนไลน ไมวาจะเปนการกํากับดูแลการเขาถึงการเลนพนันผ านระบบ
อนิเทอรเน็ต รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมตอปญหาการพนันออนไลนก็ตาม ซึ่งในความเปนจริงนั้นการปราบปราม
หรือการดําเนินการในทางกฎหมายกับผูใหบริการหรือแมแตผูเลนเองก็ตาม ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ เน่ืองดวย
ปญหาทางเทคโนโลยีหรือระบบเครือขายอินเตอรในปจจุบันที่มีความทันสมัย รวดเร็วและยากแกการควบตรวจสอบเพ่ือนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษ ซึ่งการการวิจัยของรัชกฤช รัมจันทร (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการ
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เลนการพนันฟุตบอลออนไลนในประเทศไทย ผลการศึกษาวิจัย พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการทางานของเจาหนาที่ที่มี
ความเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการพนันฟุตบอลออนไลนพบวามีปจจัยที่สงผลตอการทํางานของเจาหนาที่ทําให
การทํางานไมเกิดประสิทธิภาพ ทั้งหมดดวยกัน 4 ดาน ไดแก 1) กฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจับกุม 2) ไมมี
นโยบายควบคุมและปราบปรามที่ชัดเจน 3) เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานยังไมทันสมัย และ 4) เจาหนาที่ไมเพียงพอ เมื่อ
รูปแบบและวิธีการเลนนั้นมีความแตกตางไปจากการเลนการพนันแบบเดิม ที่ผูเลนจะตองเดินไปยังสถานที่เลนการพนัน 
กลาวคือ การพนันออนไลนทําใหผูเลนเขาถึงการพนันไดงายขึ้น ไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการเลนการพนัน ทําใหผูเลนยาก
ตอการถูกจับกุมรวมไปถึงกําไรหรือผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงจนกลายเปนความเสี่ยงที่ผูเลนเห็นวามีความคุมคาตอการ
ตัดสินใจในการที่จะกระทําความผิด ตามหลักทฤษฎีประโยชนนิยม ที่เ ช่ือวามนุษยจําคํานวณเปรียบเทียบระหวางความพ่ึง
พอใจและความเจ็บปวดทุกขทรมานอันเปนผลจากการกระทําความผิดนั้น หากพิจารณาแลววาการกระทํานั้นสรางความพึง
พอใจมากกวาความทุกขมนุษยก็จะเลือกทําสิ่งน้ัน แตหากสิ่งนั้นกอใหเกิดความทุกขมากกวาความพึงพอใจของตน มนุษยก็จะ
ตัดสินใจไมเลือกกระทําความผิดเชนกัน 

องคการอนามัยโลกกําหนดใหพฤติกรรมติดการพนันเปนความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกวา “พาโธโลจิคอล แกม
บลิ้ง” (Pathological Gambling) อาการ คือ ผูปวยจะหมกมุนคิดถึงแตเรื่องการเลนพนัน อยากกลับไปเลนซ้ําแลวซ้ําอีก ไม
ตางจากคนติดเหลา ติดบุหรี่ หรือติดยาเสพติด ผูปวยกลุมนี้จะรูสึกวาตัวเองมีความสุขหลังจากไดเสี่ยงดวง ยิ่งไปกวานั้นผูติด
การพนันมักมีพฤติกรรมคลายคลึงกัน คือ ยิ่งเสียยิ่งทุกข ยิ่งอยากลงเงินเลนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ (โพสตทูเดย, 2556) และ
เพราะพฤติกรรมการติดการพนันที่ถือเปนความผิดปกติทางจิตนั้น  การปองกันและการชวยเหลือนั้นควรมุงไปท่ีตัวบุคคลซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกปองคุมครองสังคม ท่ีมีหลักการการลงโทษผูกระทําความผิด ซึ่งไมอาจใชหลักกฎหมาย
เพียงอยางเดียวได จําเปนจะตองศึกษาพฤติกรรมของผูกระทําผิดเปนรายบุคคล แตอยางไรก็ตาม ตัวบุคคลนั้นก็ตองใหความ
รวมมือดวย การรักษาในบางคร้ังจึงเปนไปไดยาก การปองกันจึงสําคัญกวาการรักษาโดยตองปลูกฝงตั้งแตยังเด็ก ครอบครัวไม
ทําพฤติกรรมที่เด็กรับรูและสามารถเลียนแบบได  หากิจกรรมใหเด็กทําในเวลาวางเพ่ือหางานอดิเรกท่ีชอบ และการใชสมารท
โฟนสําคัญมาก  ครอบครัวในปจจุบันสวนใหญใหเด็กเขาถึงสมารทโฟนไดงาย  และไมไดรับการดูแลอยางใกลชิดในการใช
อินเทอรเน็ต สงผลใหในบางครั้งเด็กไปพบเจอกับเว็บหรือโฆษณาชักชวนที่คาดไมถึง และการใหเด็กไดใชความสามารถของ
ตนเองเพ่ือประสบความสําเร็จมากกวาการใชโชคหรือรอโอกาส การอบรมบมนิสัยตั้งแตยังเด็กจะสงผลใหการเติบโตของเด็ก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะน้ันการแกไขฟนฟูสังคมจึงสําคัญเชนกัน การอบรมถึงโทษของการพนัน นโยบายของภาครัฐตอ
เรื่องของการพนัน และการรณรงค รวมถึงภาคเอกชนบริษัทการทํางาน กอนเขารับการทํางาน และหลังเขาทํางาน จัดใหมีการ
อบรมและตรวจสุขภาพจิตอยางสม่ําเสมอ และเนนการลงโทษไปท่ีตัวการมากกวาตัวผูที่ติดการพนัน เพื่อใหปรับตัวเขากับ
สังคมไดมากข้ึนและไมเขาไปพัวพันกับการพนันอีก   

9. บทสรุป
ในขณะน้ีการพนันออนไลนกําลังขยายตัวกวางเขาสูสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มักจะถูกชักจูงใหหลงเช่ือ

ไดงาย ซึ่งอาจจะเปนเพราะสภาพสังคมไทย และการไดรับสื่อขาวสารหรือแมแตโฆษณาที่มีเน้ือหา แสดงใหเห็นถึงการจูงใจให
เขาสูวังวนของการพนันออนไลน  เมื่อการพนันออนไลนนั้นเปนที่นิยมและมีผูติดการพนันเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทําให
สังคมไทยมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาในอนาคต ไมวาจะเปนปญหาทางดานหนี้สิน อาชญากรรม การขายบริการทางเพศ หรือแม
กระท้ังการฆาตัวตาย ดังนั้น รัฐบาลรวมถึงภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรเขามาดูแล ควบคุม และตรวจสอบเว็บไซตหรือผูที่ใหบริการ
เว็บไชตการพนันออนไลนอยางเขมงวดและมีมาตราการปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด 

10. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา พบวา มนุษยนั้นมีการเลนการพนันผานระบบอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของผูเลน ทําใหผูเลนเขาถึงการพนันออนไลนไดงายจึงทําใหเด็กเยาวชนและผูเลนหนาใหม ๆ หันมาสนใจมากยิ่งข้ึนจึง
ถือไดวาเปนการสงผลเสยีตอสงัคมไทยและประเทศชาติอยางมาก เพราะกฎหมายไทยยังไมมีมาตราการที่เขมงวดพอท่ีจะมีการ
เอาผิดกับนักการพนันออนไลนท้ังหลายที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผูเขียนจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1) รัฐบาลควรจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางสรรคปลูกฝงเด็กและเยาวชน เชน การออกกําลังกาย การสราง
กจิกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพอันดีใหกับคนในครอบครัวเพ่ือใหเด็กและเยาวชนเลิกสนใจในเรื่องการพนันออนไลน 
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2) รัฐบาลหรือองคกรตาง ๆ ควรสรางชองทางในการทราบเบาะแสหรือศูนยออนไลน เพื่อแกไขปญหาไดอยาง
รวดเร็วและใกลสถานท่ีการพนันออนไลนหรือผูที่ติดการพนันออนไลนมากขึ้น 

3) รัฐบาลหรือองคกรตาง ๆ ควรสงเสริมคานิยมใหมๆมากกวาการท่ีจะรวยทางลัดโดยอาศัยผานทางดานการเลน
การพนันออนไลนซึ่งมักจะประสบความสําเร็จนอยกวาการทํางานท่ีสุจริตและมีความขยันหมั่นเพียร 

4) รัฐบาลหรือองคกรตาง ๆ ควรใหมีการจัดโครงการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพนันออนไลนและสราง
มาตราการปองกัน 

5) สถาบันครอบครัวควรดูแลเอาใจใสใกลชิดกับบุตรหลานหรือผูที่ติดการพนันออนไลนแสดงใหเห็นวามันสราง
ความหายนะใหกับครอบครัวและผูเลนอยางไร 
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บทคัดยอ 

วัยรุนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคายิ่งของประเทศ ซึ่งในวัยนี้เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อาจเกิดการกาวผิดไป
บางดวยความรูเทาไมถึงการณ ปญหายาเสพติดจัดเปนปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรบุคคลกลุมนี้ ปจจัย
สูการเปนนักเสพหนาใหมของวัยรุน ไดแก ครอบครัว การคบเพ่ือน บุคลิกภาพ และความเช่ือ การติดยาเสพติดมีลักษณะ
ตอเนื่องกัน เปนเหตุเปนผลเช่ือมโยงกัน ตามทฤษฎีโดมิโน ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากโดมิโนตัวที่หนึ่งลม คือ เกิดปญหาขึ้นใน
ครอบครัว ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวโดมิโนตัวอื่น ๆ ดังนั้น การปองกันปญหาการใชยาเสพติดจึงควรปองกันตัวแรก คือ 
หาทางปองกันสถาบันครอบครัวดวยวิธีการตาง ๆ 

คําสําคัญ: วัยรุน ยาเสพติด ทฤษฎีโดมิโนของเฮนริช 
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Adolescents: New drug addicts 
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Abstract 

Adolescents are a valuable human resource in the country and this age is the turning point of 
life. There may be a wrong step with ignorance. The drug problem is one of the problems that have a 
severe impact on this group of human resources. The factors leading to the new drug addict are family, 
friends, personality and belief. Drug addiction was caused by continuous characteristics. It was also 
logically linked according to Domino Theory. The addiction was caused by the first domino falling. When 
there were problems in the family, it caused adverse effects on other dominoes. Therefore, prevention of 
drug use should be prevented by finding ways to prevent family institutions with various methods.  

Keywords: Adolescents, Drug, Heinrich’ s Domino Theory 

1. บทนํา
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนานั้น ทรัพยากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  คือ ทรัพยากรดานมนุษย ซึ่ง

จะตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรดานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยูในชวงวัยรุน เพราะเด็กและ
เยาวชนเปนกําลังพัฒนาชาติ เปนพลังที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงตองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งโดยปกติเปนชวงที่กําลังศึกษาเลาเรียน เปนวัยที่จะตองหาเอกลักษณของ
ตนเอง อยากรูอยากเห็น อยากลอง ตองการเปนอิสระจากครอบครัว เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของวัยรุน เชน ความตองการ
การยอมรับจากกลุมเพื่อน การยอมรับในสังคม การปรับตัวใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมอยากรู อยากเห็น อยาก
ลอง เปนตน สิ่งเหลานี้อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการมีปญหาดานอารมณ ความประพฤติเกเร โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องยา
เสพติด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในชวงวัยรุน เพราะชวงวัยรุนเปนชวงที่อยูในวัยปรับเปลี่ยน เปนวัยคนหาตัวเอง ตองการการยอมรับ
จากกลุมเพ่ือน ซึ่งทําใหวัยรุนเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดได (นันทา สูรักษา, 2546, หนา 1) 

ปจจุบันยาเสพติดมีการแพรระบาดอยางมากในหมูเด็กและเยาวชนและกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ซึ่ง
สวนใหญเกิดมาจากการมั่วสุมรวมกลุมกันของเด็กและเยาวชน และอาจมีผลทําใหเกิดนักเสพหนาใหมภายในประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นตามมาดวย สําหรับสถิติการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน แสดงไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 รอยละของการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนจําแนกตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

จังหวัด รวม 
การมั่วสุมรวมกลุมกันของเด็ก/เยาวชน 

มี ไมมี ไมแนใจ/ ไมทราบ 
กรุงเทพมหานคร 100.0 33.8 40.4 25.8 

ภาคกลาง 100.0 23.2 57.3 19.5 
ภาคอีสาน 100.0 22.4 63.3 14.3 
ภาคเหนือ 100.0 13.7 71.3 15.0 
ภาคใต 100.0 21.4 65.2 13.4 

ทั่วประเทศ 100% 21.1% 62.9% 16.0% 

ที่มา: (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) 

จากสถิติดังกลาว จะเห็นไดวา การมั่วสุมของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ อันเปนสาเหตุหนึ่งที่
จะนํามาซึ่งปญหายาเสพติด วัยรุนเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคายิ่งของประเทศ ในวัยนี้เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต อาจเกิด
การกาวผิดหรือกระทําผิดพลาดไปบางดวยความรูเทาไมถึงการณ ปญหายาเสพติดจัดเปนปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอทรัพยากรบุคคลกลุมน้ี ดังนั้น การศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยในการท่ีทําใหวัยรุนเสพติดสารเสพติดจึงมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งเพ่ือหาวิธีการปองกันและแกไขใหปญหานี้ลดลงและหมดไปในท่ีสุด 

2. การแบงชวงอายุของวัยรุน
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เปนการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเติบโตสู

ความเปนผูใหญ โดยทั่วไป ชวงอายขุองวัยรุน (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2563) สามารถแบงไดเปน 
2.1 วัยรุนแรก เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายทุกระบบเปนระยะเวลานานประมาณสองปและมักอยู

ในชวงอายุ 10-13 ป โดยจะมีความคิดหมกมุนกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายซ่ึงจะสงผลกระทบไปยังจิตใจ ทําให
อารมณหงุดหงิดและแปรปรวนงาย 

2.2 วัยรุนตอนกลาง เปนชวงที่วัยรุนยอมรับสภาพรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนหนุมเปนสาวไดแลว ซึ่งจะอยู
ในชวงอายุ 14-16 ป มีความคิดเปนธรรมชาติมากขึ้น จึงมาหาอุดมการณ และหาเอกลักษณของตนเอง เพื่อความเปนตัวของ
ตัวเองและพยายามเอาชนะความรูสึกแบบเด็กๆ ท่ีผูกพันและอยากพ่ึงพาพอแม 

2.3 วัยรุนตอนปลาย จะอยูในชวงอายุ 17-19 ป เปนเวลาของการฝกฝนอาชีพ ตัดสินใจท่ีจะเลือกอาชีพที่เหมาะสม 
และเปนชวงที่มีความผูกพันแนนแฟนกับเพื่อนตางเพศ สภาพรางกายเปล่ียนแปลงเติบโตสมบรูณเต็มที่ และบรรลุนิติภาวะเชิง
กฎหมาย 

3. ความหมายของยาเสพติด
ความหมายของยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. 2522 กําหนดไวดังน้ี 
มาตรา 4 “ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสู รางกายไมวาจะโดย

รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ  จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาด
การเสพข้ึนเปนลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และ
สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใช
ผลิตเปน ยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มียา เสพติดใหโทษผสมอยู 

ยาเสพติดใหโทษ แบงออกเปน 5 ประเภท (พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522, 2522, หนา 1-2) คือ 
ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 
ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา 

(Medicinal Opium) 
ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตาม

หลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic 
Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 

ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืชกระทอม 

4. ปจจัยสูการเปนนักเสพหนาใหมของวัยรุน
ปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหวัยรุนหันเขาหายาเสพติด ไดแก  
4.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบริบทดานครอบครัว  

โดยรวมแลวปญหาของสัมพันธภาพในครอบครัวที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คือ ดวยภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวของพอแม 
บางครอบครัวไมมีเวลาให เนื่องจากภาระหนาที่การงาน ทําใหลูกขาดความอบอุนและการใสใจ การที่พอแมมีสัมพันธภาพท่ีไม
ดีตอกัน เหตุการณที่พอแมทะเลาะวิวาทกัน พอแมเมาสุราหรือเลนการพนัน พอแมเลิกรากัน มีการเลี้ยงดูแบบตามใจไมมี
เหตุผล หรือเขมงวดมากเกินไปทําไหวัยรุนเกิดความอึดอัด ทุกขใจ รูสึกเบ่ือ อยากหนีออกจากบาน และขาดกําลังใจไนการ
ดําเนินชีวิต เปนเหตุผลใหวัยรุนเขาหาสิ่งยึดเหนี่ยวอ่ืน ๆ เชน เพื่อน รวมทั้งการเขาหายาเสพติด (นิรนาท แสงสา, 2540, หนา 
62-64) 

สําหรับการศึกษาถึงบริบทของครอบครัวซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันนําไปสู
พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนนั้น การจัดการที่ไมดีภายในครอบครัวตั้งแตวัยเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดปฏิสัมพันธที่ดี
และการขาดการควบคุมที่ดีของบิดามารดา โดยความเก่ียวของกับการคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนซึ่งหมายถึง พฤติกรรม
กาวราว พฤติกรรมตอตานในวัยเด็ก พฤติกรรมเหลานี้ถูกผลักดันไปอยูในกลุมเสี่ยงและทายที่สุดเด็กมีพฤติกรรมตอตานสังคม 
การพัฒนาพฤติกรรมท่ีตอตานซ่ึงนําไปสูความกาวราว ซึ่งผานกระบวนการมีปฏิสัมพันธที่รุนแรงระหวางพอแมและเด็ก และ
เพื่อการหลีกเลี่ยงการควบคุมวินัยที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ไมดีตอกันนั้น พอแมก็มักจะมีความไมสม่ําเสมอในการควบคุมวินัย
ใหแกเด็ก ซึ่งผลที่ตามมาก็จะทําไหเด็กมีพฤติกรรมกาวราวถาวรมากขึ้น รูปแบบของการเกิดพฤติกรรมกาวราวน้ี ตอมาก็จะ
ขยายไปสูโรงเรียนซ่ึงจะทําใหเด็กไดรับการปฏิเสธจากกลุมเด็กทั่วไปอันนําไปสูความลมเหลวทางการเรียน  ในระยะตนของ
วัยรุนที่กลุมเพื่อนมีอิทธิพลน้ันการถูกปฏิเสธจะนําไปสูความกาวราวและพฤติกรรมตอตานสงัคมในท่ีสุด ณ จุดนี้ เด็กท่ีอยูในจุด
เสี่ยงตอการมพฤติกรรมตอตานสังคมจะเกเร และใชยาเสพติด (Patterson, Rled & Dushlon, 1992) 

จาการศึกษา เรื่อง การศึกษารายกรณีการเสพยาบา: ปญหา สาเหตุ และแนวทางในการแกไข (สุกัญญา เจียม
ประชา, 2543, หนา 122-124) พบวา วัยรุนที่เสพยาบามีสาเหตุมาจากการขาดมั่นใจในตนเอง มีอารมณออนไหวงาย  ขาด
ความรักความอบอุนจากบิดามารดา ในครอบครัวมีความสัมพันธที่ไมดี บริเวณที่พักอาศัยเปนแหลงชุมชนแออัดทีมีการระบาด
ของยาบา เพื่อนมีการรวมกลุมกันเพื่อเสพยาบา โดยเร่ิมตั้งแตชักชวนใหทดลองเสพจนกระท่ังเสพติดไมสามารถเลิกได และ
เมื่อเพื่อนชวนใหเสพก็จะเสพตามเพ่ือน เพื่อจะไดเขากลุมเพื่อนได จะเห็นไดวา จุดเริ่มตนของการเขาหายาเสพติดของวัยรุน
เกดิจากปญหาในครอบครัว 

4.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบริบทดานการคบเพ่ือน 
นอกจากบริบทดานครอบครัวแลว การคบเพื่อน และการเขากลุมของวัยรุนมีอิทธิพลตอเด็กวัยนี้มาก ใน

การศึกษาพฤติกรรมเกเรของวัยรุน โดยเฉพาะปญหาการใชยาเสพติด ตัวแปรที่สําคัญ คือ การคบเพ่ือน การคบเพ่ือนเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับวัยรุน เพราะวาหากไดคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมที่ไมดีแลว ก็อาจถูกเพื่อนชักจูงไปในทางเสื่อมเสียได 

กลุมเพื่อนเปนกลุมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีอายุเทา ๆ กัน ใชเวลาสวนใหญอยูดวยกัน มีความคิด การกระทํา
คลายกัน และมีบทบาทสําคัญอยางมากในการขัดเกลาทางสังคมของวัยรุน กลุมเพื่อนจึงมีความสําคัญที่ทําหนาที่เปนเง่ือนไขที่
ทําใหวัยรุนเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 4 ประการ คือ  

ประการแรก ทําใหวัยรุนเรียนรูที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นได โดยผานการเรียนรูในกลุมเพื่อน สามารถ
รับคําวิพากษวิจารณ และการปรับตัวอยูรวมกับคนอื่นได  

ประการท่ีสอง กลุมเพื่อนเปนสถานการณทําใหวัยรุนไดเรียนรู แยกแยะ และเขาใจเก่ียวกับระบบคานิยมของ
ตนเอง เปนกระบวนการสรางเอกลักษณแหงตนที่เปนอัตมโนทัศนไดโดยมีการสํารวจและประเมินทางเลือกระบบคานิยม 
คุณคา ความหมาย ที่นอกเหนือการควบคุมดูแลของพอแม ซึ่งกลุมเพื่อนน้ีจะใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ใหการสนับสนุนการ
ทดลองระบบคานิยมในชีวิต  
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ประการท่ีสาม ในภาวะท่ีมีความกดดัน ความคับของทางจิตใจ โดยเฉพาะท่ีเกิดจากความสัมพันธในครอบครัว 
กลุมเพื่อนจะเปนสถานการณเงื่อนไขท่ีชวยเหลือทางความรูสึกเหลานี้ได  

ประการที่สี่ กลุมเพื่อนทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนํา สั่งสอนโดยจะอธิบายวา ความคิด  การกระทําแบบใด
หมายถึงการเปนพวกเดียวกัน หรือความเปนคนในกลุม และความคิดการกระทําใดท่ีไมใชพรรคพวกเดียวกัน เชน  กลุมเพื่อน
จะชวยอธิบายหรือตอบคําถามหรือใหทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการใชยาเสพติด รวมทั้งความคิด และการกระทําอ่ืน ๆ วาการกระทํา
อยางไรถือวาเปนพวกเดียวกัน อยางไรท่ีไมใชพวกเดียวกัน (Muss, 1990: 157) 

4.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบริบทดานบุคลิกภาพ 
บทบาทของบุคลิกภาพมีผลตอการใชสารเสพติดในวัยรุนและนําไปสูการใชยาทั้งโดยตรงและโดยออม ผล

โดยตรง คือ เด็กจะเลือกสิ่งแวดลอมที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง ซึ่งสิ่งแวดลอมนั้นอาจเอ้ือตอการใชยาเสพติด ผลโดยออม 
คือ บุคลิกภาพเปนตัวกําหนดการเลือกคบเพ่ือน ผูซึ่งอาจนําไปสูการใชยาในวัยรุน  

สําหรับบุคลิกภาพแบบทาทายเปนลักษณะของบุคคลท่ีตองการความแปลกใหม ซึ่งพบมากในวัยรุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง จะมีคาสูงสุดเมื่ออายุ 16 ป และจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น บุคลิกภาพแบบนี้ยอมที่จะเสี่ยงทั้งทางรางกาย  และสังคม 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณนั้น ๆ บุคลิกภาพแบบทาทายนี้ มีความสัมพันธกับความหุนหันพลันแลน ขาดการควบคุมตนเอง 
และทักษะทางสังคมตํ่า การขาดทักษะทางสังคมมีความเก่ียวของกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  โดย
พบวา เด็กเหลานี้ขาดทักษะการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ขาดวิธีการจัดการกับความโกรธ และความเกลียด และขาดทักษะ
การตัดสินใจ การขาดความสามารถทางสังคมอาจเกิดไดหลายสาเหตุทั้งจากการมีปญหาทางการเรียนรู สมาธิสั้น และมี
สถานการณทางสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ที่เปนปญหาที่บานทั้งเรื่องของความรุนแรง การใชยา และความไมสงบอื่น  ๆ ภายในบาน 
(Amett, 1992, pp. 339-373) 

ผลของการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใชสารเสพติดในนักเรียนมัธยม : กรณีศึกษาในโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัด
อุบลราชธานี (จิรวัฒน มูลศาสตร, อินทิรา เรืองสิทธ์ิ และรัชนี วีระสุขสวัสด์ิ, 2544, บทคัดยอ) พบวา วัยรุนจะเร่ิมตนดวยการ
ดื่มเหลา เบียร ตามมาดวยบุหรี่ ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งมักจะอยูในชวงมัธยมศึกษาตอนตน สวนยาบาน้ันชวงเวลาของการ
เริ่มตนไมแนนอน ขึ้นกับโอกาสในการพบเห็นและการอยูรวมกลุมกับเพื่อนที่มีการใช โดยแบบแผนของการเริ่มทดลองใชจะ
คลายคลึงกัน คือ มีการรวมกลุมกัน เชน เที่ยวกลางคืน งานเลี้ยง วงเหลา โดดเรียน ขาดเรียน) มีการพบเห็นจากเพื่อนหรือพี่ที่
ใชอยูแลว จากน้ันจึงชักชวนกันทดลองหรือขอลองเอง มีการใชตอเนื่องติดตามมาจากความพึงพอใจและพฤติกรรมการ
รวมกลุม ดังนั้น จึงสะทอนใหเห็นวา เพื่อนเปนปจจัยที่สงผลใหวัยรุนติดยาเสพติด 

4.4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบริบทดานความเชื่อ 

ความเชื่อเก่ียวกับยาเสพติด ยาบา วาเปนวัฒนธรรมยอยวัฒนธรรมหน่ึงของวัฒนธรรมหลักของสังคมท่ีมักอยูใน
กลุมของผูมีความเบี่ยงเบน เรียกไดวา เปนวัฒนธรรมยอยของผูเบี่ยงเบน โดยท่ีวัฒนธรรมของกลุม  ประกอบดวย คานิยม 
ทัศนคติ พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมหลักของสังคม แตในขณะเดียวกันสมาชิกของกลุมวัฒนธรรมยอย
ทุกคนก็เปนสมาชิกของสังคมใหญอยูดั้งเดิม กลาวคือ พวกเขาก็มีครอบครัว มีเพื่อน และมีคนอื่นๆ ที่อยูนอกกลุมวัฒนธรรม
ยอย ซึ่งเขาก็รวมใชคานิยม และบรรทัดฐานของสังคมรวมดวย เพียงแตในขณะท่ีพวกเขาอยูภายใตกลุมวัฒนธรรมยอยนั้น 
พวกเขาไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมกลุม กอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ มากมาย ซึ่งรวมทั้งความรูสึกเห็นดวยกับคานิยม และวิถี
ปฏิบัติของกลุมของพวกเขา และใชชคเปนสวนตัวบางขณะแยกหางออกจากกลุมทางสังคมโดยพัฒนากิจกรรมบางอยางขึ้นมา 
เชน ภาษา การแตงกาย กฎระเบียบ และบรรทัดฐานตาง ๆ เพื่อใหกลุมวัฒนธรรมยอยของพวกเขาดํารงอยูได 

กลาวโดยท่ัวไปผูคนมักใหนิยามคําวาเบี่ยงเบนวาเปนการกระทําที่ฝาฝนบรรทัดฐานของสังคม แตใน
ปรากฏการณจริงกลับมีความซับซอนมากกวาความหมายดังกลาว ซึ่งสิ่งที่พอจะบอกไดวาเปนความเบี่ยงเบนหรือไมนั้น ขึ้นอยู
กับปจจัยอยางนอย 3 ประการ คือ เวลา สถานท่ี และอํานาจ หรือความคิดเห็นสวนใหญของสังคม ซึ่งพอจะอธิบายเพ่ิมเติมได
ดังนี้  

ประการแรก ความเบ่ียงเบนเกิดข้ึนผันแปรตามแตละชวงเวลา กลาวคือ ในกิจกรรมเดียวกันในชวงเวลาหน่ึง
อาจถือเปนเรื่องปกติ แตเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไปอาจเปนความเบ่ียงเบนได เชน ฝน โคเคน แอมเฟตามีน เคยเปนสิ่งถูก
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กฎหมาย และหางายใชคลอง เหมือนยาธรรมดาทั่วไป แตเมื่อเวลาเปลี่ยนไป จนมาถึงเวลาปจจุบันการใชยาดังกลาวกลับถือวา
เปนสิ่งผิดกฎหมาย  

ประการท่ีสอง ความเบี่ยงเบนผันแปรไปตามแตละสถานท่ี เชน การนําแอมเฟตามีนมาใชในการรักษาผูปวยใน
โรงพยาบาลในความควบคุมดูแลของแพทย หรือผูเช่ียวชาญ ไมถือวาผิดกฎหมาย แตถานักเรียนนํามาใชในโรงเรียนหรือ
สถานท่ีอื่น ๆ ถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย และถูกสังคมมองวาเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม  

ประการท่ีสาม การจะกลาววาการกระทําใดเปนความเบ่ียงเบนหรือไมนั้นข้ึนอยูกับความคิดเห็นของคนสวน
ใหญ ตัวอยางเชน การฆาตกรรม ซึ่งนอยคนท่ีจะสงสัยวาเปนการเบ่ียงเบนหรือไม เพราะโดยสวนใหญคิดวาเปนความเบี่ยงเบน
เนื่องจากคนเกือบท้ังหมดเห็นพองกันวาเปนการทําลายชีวิต เวนไวแตเปนฆาตกรเองที่อาจจะคิดเหมือนหรือไมเหมือนกับสิ่งที่
สังคมสวนใหญตีตรามาที่พวกเขา (Kronblum, 1994: 218) 

5. ทฤษฎีที่เกีย่วของกับการใชยาเสพติด
การติดยาเสพติดอาจอธิบายในเชิงทางวิทยาศาสตรวาเปนเรื่องของพฤติกรรมของบุคคล และพฤติกรรมของบุคคล

ยอมมีสาเหตุ ซึ่งสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล หากทําความเขาใจไดวาพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากสาเหตุใด เราก็สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลน้ันได ทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของการใชยาเสพติดมีอยูหลายทฤษฎี เชน  

5.1 ทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเจสเชอร (Problems Behavior Theory) 
ทฤษฏีพฤติกรรมที่เปนปญหา หมายถึง ตัวแปรดานความรูคิดทางสังคม ไดแก  ความเช่ือ ทัศนคติ ความ

คาดหวัง คานิยม และการกําหนดแนวปฏิบัติของตนเองและท่ีเกี่ยวของกับสังคม ซึ่งสะทอนการเรียนรูทางสังคมและ
ประสบการณ (Jessie and others, 1991, p. 21) 

ทฤษฏีพฤติกรรมที่เปนปญหาของเจสเชอรเปนทฤษฎีหนึ่งที่มีกรอบแนวคิดที่คลอบคลุมตัวแปรของบุคคล และ
บทบาทสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการแสดงพฤติกรรม ทฤษฎีไดกลาวถึงตัวแปรสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมที่เปนปญหา 3 กลุม คือ 

1) ภูมิหลังและสิ่งแวดลอมทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม หรือลักษณะท่ีเปนทางกายภาพ
เชน ระดับการศึกษา รายได การนับถือศาสนา โครงสรางของครอบครัว 

2) การรับรูสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีบุคคลรับรูจากประสบการณและสะทอนมิติทางสังคมท่ีมี
ความหมายหรือมีความสําคัญตอวัยรุน ซึ่งเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญในเชิงสาเหตุมากกวาสิ่งแวดลอมทางสังคม 

3) บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะทางจิตใจหรือบุคลิกภาพบางประการของแตละบุคคลที่มีผลตอการเสพยาเสพ
ติด 

ตัวแปรสําคัญทั้งสามกลุมนี้มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน และสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอธิบายไดดัง
แผนภาพ 

 

ภาพท่ี 1 ทฤษฏีพฤติกรรมที่เปนปญหา 
ที่มา: (นันทา สูรักษา, 2546, หนา 16) 

ระบบบุคลิกภาพ 

ระบบสิงแวดล้อมทางสังคม ระบบพฤติกรรม 

ระบบด้านการรับรู้สิงแวดล้อม 
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5.2 ทฤษฎีโดมิโนของเฮนริช (Domino Theory) 
เฮนริชซึ่งเปนผูใหกําเนิดแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ อธิบายวาการเกิดปรากฏการณใด ๆ จะประกอบดวย

เหตุการณ 5 เหตุการณเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนโดมิโน 5 ตัว ที่เรียงใกลกัน เมื่อตัวที่หนึ่งลมยอมทําใหตัวโดมิโน
ตัวถัดไปลมตามไปดวย ซึ่งโดมิโนแตละตัวมีความหมาย (Heinrich, 1978) ดังนี ้ 

ตัวที่ 1 สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของสังคม คือ สภาพแวดลอมทางสังคมหรือภูมิหลังของบุคคลโดยเฉพาะ 
ไดแก ภูมิหลังดานครอบครัว เชน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ความรักความกลมเกลียวในครอบครัว ฐานะทางการเงินใน
ครอบครัว วิธีการแกไขเก่ียวกับยาเสพติด นอกจากน้ัน ภูมิหลังทางสังคมที่มีผลตอการใชยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ยัง
ประกอบดวย เพื่อน ครู และตัวอยางท่ีไดเห็นจากสื่อมวลชน 

ตัวที่ 2 ความบกพรองผิดปกติของบุคคล ไมวาจะเปนความบกพรองทางรางกาย ความรูและเจตคติเกี่ยวกับ
การปองกันการใชยาเสพติด  

ตัวที่ 3 สภาพการณหรือเง่ือนไขที่เสี่ยงภัย เปนสถานการณเง่ือนไขที่ทําใหวัยรุนใชยาเสพติด เชน เพื่อนชวน 
หรือมีเรื่องไมสบายใจ  

ตัวท่ี 4 การใชยาเสพติด อาจเปนการใชยาเสพติดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เชน ใชเพียงคร้ังเดียวแลวเลิก การ
ใชแบบเปนครั้งคราว หรือการใชเปนประจําและยังคงใชอยูจนถึงปจจุบัน 

ตัวท่ี 5 การเจ็บปวยหรือเสียหายจากการใชยาเสพติด เปนอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดกับรางกายและ
จิตใจ เสียคาใชจายในการรักษา การหยุดงาน การพักการเรียน หรือการเสียชีวิตในท่ีสุด 

 ตัวท่ี 5
   ตัวท่ี 4 

 ตัวท่ี 3  
        ตัวท่ี 2   

   ตัวท่ี 1 

ภาพท่ี 2 ทฤษฎีโดนิโน 
ที่มา: (Heinrich, 1978) 

ทฤษฎีโดนิโนน้ีมีผูเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “ลูกโซแหงการเสพติด” โดยอธิบายวาการติดยาเสพติดมีลักษณะ
ตอเนื่องกัน เปนเหตุเปนผลเช่ือมโยงกันตามทฤษฎีโดมิโนน้ี ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากโดมิโนตัวที่หนึ่งลม คือ เกิดปญหาขึ้นใน
ครอบครัว ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวโดมิโนตัวอื่น ๆ ดังนั้น การปองกันปญหาการใชยาเสพติดจึงควรปองกันตัวแรก คือ 
หาทางปองกันสถาบันครอบครัวดวยวิธีการตาง ๆ (ปรีชา วิหคโต, 2543, หนา 14) 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด สรุปไดดังนี้ 
สุธีรา วิสารทพงศ (2530) ศึกษาเร่ือง ผลของการเครียดและแรงสนับสนุนดานทางสังคมท่ีมีตอผูติดยาเสพติด โดย

ศึกษาในผูที่ติดยาเสพติดซึ่งถูกควบคุมความประพฤติ จํานวน 100 คน ผลการวิจัย พบวา ผูติดยาเสพติดมีความเครียดที่เกิด
จากการเผชิญเหตุการณวิกฤตในชีวิตดานครอบครัวมากท่ีสุด ไดแก เหตุการณที่บิดามารดาทะเลาะวิวาทกัน บิดามารดาเมา
สุราหรือลนการพนัน บิดามารดาเลิกรางกัน เหตุการณวิกฤติดานสภาพแวดลอม ไดแก เหตุการณที่สภาพแวดลอมเปนแหลง
มั่วสุมเปนแหลงจําหนายยาเสพติด และสภาพแวดลอมเปนชุมชนแออัด เหตุการณวิกฤติดานสุขภาพอนามัย ไดแก เหตุการณ
สมาชิกในครอบครัวเปนโรคจิต โรคประสาท ติดยาเสพติด และเหตุการณวิกฤติดานการทํางาน ไดแก การวางงาน และ
เหตุการณวิกฤติดานเศรษฐกิจ คือ เหตุการณที่ฐานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลงโดยยากจนลง  

2154



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (2531) ศึกษาสาเหตุการติดยาเสพติดในวัยรุน โดยเก็บขอมูลจากกลุมวัยรุนที่ติดยา จํานวน 76 
คน และวัยรุนซึ่งไมติดยาเสพติด จํานวน 76 คน พบวา กลุมที่ติดยาเสพติดมีสภาพครอบครัวที่แตกแยก รอยละ 35.5 ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการติดยาเสพติดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวา กลุมที่ติดยาเสพติดมีผูปกครองที่ใชการลงโทษดวย
การดุดาจนกลัวมาก คิดเปนรอยละ 27.60 บิดามารดาทะเลาะกันบางเปนบางคร้ัง รอยละ 47.60 ทะเลาะและดากันทุกวัน
หรือบอย ๆ คิดเปนรอยละ 23.80 และพบวามีเพื่อนที่ใชยาเสพติดคิดเปนรอยละ 89.50 และสาเหตุของการใชยาเสพติดมา
จากเพื่อนชวน คิดเปนรอยละ 30.30 

ศรีวรรณา เจียรวัฒนชัย (2539) ศึกษาบทบาทของครอบครัวกับการปองกันและแกไขปญหาการติดยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร พบวา เด็กและเยาวชนสวนใหญยังเปนกลุมที่เริ่มใชยา
เสพติดเทาน้ัน ยังไมใชกลุมที่ติดยาเสพติดอยางรุนแรง แตมีแนวโนมของการแพรระบาดอยางรุนแรงในกลุมดังกลาวมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในละแวกของชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ  ๆ ซึ่งจะพบวาผูติดยาเสพติดเปนกลุมเด็กและ
เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-17 ป อยูกับบิดามารดา แตเปนครอบครัวที่มีปญหา คือ เสพเฮโรอีนเปนสวนใหญ รองลงมาเปน
สารระเหย กัญชา นอกจากน้ัน ยังมีอิทธิพลจากกลุมเพื่อนที่มีความประพฤติเสียหายและคลุกคลีดวยการทํากิจกรรมรวมกันก็
จะถูกชักจูงไปในทางที่ไมดี 

คม เหลาบุตรสา (2557) ทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเสพยาเสพติดของผูตองหาในคดีเสพยาเสพติด
ประเภท 1 (ยาบา) ในพ้ืนที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเสพยาเสพติด คือ ดาน
สัมพันธภาพครอบครัว รองลงมา คือ ดานปจจัยเศรษฐกิจ ดานเพื่อน และดานลักษณะที่อยูอาศัย ตามลําดับ สถาบัน
ครอบครัวถือเปนสถาบันแรกที่มีบทบาทหนาที่ในการปองกันปญหายาเสพติดโดยตรง พอแม คือ บุคคลสําคัญในการอบรม 
เลี้ยงดูสั่งสอนลูก นอกจากน้ี ยังจะตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีที่ถูกตองใหกับบุตรหลาน ปจจุบันปญหาครอบครัว
เปนปญหาทีล่ะเอียดออน มีผลกระทบมากมายและที่สงผลกระทบอยางเห็นไดชัด คือ ปญหายาเสพติด เพราะบุคคลสวนใหญ
ที่ติดยาเสพติด เปนบุคคลท่ีอยูในชวงวัยรุน การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ผานมาอาศัยยุทธศาสตรหลักท่ี
สำคัญ คือ การลดปริมาณยาเสพติดควบคูไปกับการลดความตองการในการใชยาเสพติด โดยมีมาตรการดําเนินงานที่ชัดเจน
ไดแก มาตรการควบคุมพืชเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการปองกันยาเสพติด และมาตรการบำบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 

7. บทวิเคราะห และขอเสนอแนะสําหรับแนวทางปองกันแกไข 
การแพรระบาดของยาเสพติดทําใหเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยรุนมีโอกาสในการอยูใกลกับยาเสพติดมากข้ึน 

จากการศึกษาคนควา พบวา สภาพแวดลอมของเด็กและเยาวชนเปนตัวชักนําใหติดยาเสพติด ไมวาจะเปนในบาน หรือละแวก
บานท่ีมีแตผูคาและผูติดยาเสพติด ตลอดจนพอ แม และเพื่อนท่ีติดยาเสพติด ทําใหเด็กและเยาวชนติดยาเสพติดไดงาย แสดง
ใหเห็นวาโอกาสในการอยูใกลยาเสพตดิมีสวนสําคญัยิ่งในการสงเสรมิใหเดก็และเยาวชนติดยาเสพติดได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
โดมิโนของเฮนริช (Heinrich, 1978) ที่กลาวถึงโดมิโนเรียงใกลกัน ถาตัวท่ีหน่ึงลมจะทําใหโดมิโนตัวถัดไปลมไปดวย 
สภาพแวดลอมใกลตัวเด็กเปรียบเปนโดมิโนตัวที่หนึ่ง เมื่อเกิดปญหาขึ้นในครอบครัว ยอมสงผลถึงปญหาอื่น ๆ ตามมา ดังนั้น 
จึงมีความจําเปนที่จะตองลดโอกาสในการอยูใกลกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนโดยทางครอบครัว พอ แม หรือผูปกครอง 
และผูนําชุมชน ควรใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด ไมคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรม
การเสพยาเสพติด และทางโรงเรียนควรรวมกับพอ แม ผูปกครอง และชุมชน ในการควบคุมใหชุมชนเปนแหลงปลอดยาเสพ
ติด โดยจัดตั้งกรรมการชุมชน ใหคนในชุมชนเปนผูสอดสองดูแลความเรียบรอย คอยเปนหูเปนตาใหกับชุมชนของตนเอง ซึ่ง
กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน อันจะทําใหชุมชนเกิดความสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดเปนชุมชนเขมแข็ง 
ที่จะคอยชวยเหลือ ปองกัน และแกไข ไมใหชุมชนเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดได เด็กและเยาวชนสวนใหญมีครอบครัวที่
แตกแยก บางครอบครัวอยูดวยกัน แตมีความสัมพันธที่หางเหิน ไมราบรื่น พอ แม ผูปกครอง ทะเลาะวิวาทกันบอยคร้ัง หรือ
ทํางานจนไมมีเวลาเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตน ทําใหเด็กและเยาวชนขาดความอบอุน ความผูกพันตอครอบครัว ขาดที่
ปรึกษาท่ีดี เกิดความคับของใจ บางคนรูสึกวาตนเองไมเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ครูลําเอียง ทําใหมีความประพฤติเบ่ียงแบน
หลายประการ เชน การสูบบุหรี่ ดื่มเหลา หนีเรียน ผลการเรียนไมดี ทําใหหันไปคบเพื่อนท่ีมีปญหาแบบเดียวกับตนเองจนหาง
จากกลุมเพื่อนที่ประพฤติดี สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนใชยาเสพติดได จึงเห็นไดวาความผูกพันตอบิดา
มารดา เพื่อนและครูอาจารยเปนสิ่งที่สําคัญที่ควรไดรับการสนับสนุน โดยครอบครัวใหความรัก ความอบอุน ใหความสนใจ 
คอยดูแล เอาใจใส และเปนแบบอยางท่ีดี ใหกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพ่ือน และครูในโรงเรียนใหความดูแลเอาใจใสดวย
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ความจริงใจ เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม เพราะเม่ือเขาไดรับรูและตระหนักถึงความรัก 
ความหวังดี และความเอาใจใส ของบุคคลใกลชิด จะทำใหเขาไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดได จะเห็นไดวา ครอบครัวจึงเปน
ทั้งสาเหตุของการติดยาเสพติด ดังปรากฏในงานวิจัยของวารุณี ภูริสินสิทธ์ิ (2531) และคม เหลาบุตรสา (2557) รวมท้ังมี
บทบาทสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการติดยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของศรีวรรณา 
เจียรวัฒนชัย (2539) 

นอกจากน้ี ควรมีนโยบายทางการศึกษา ใหโรงเรียนและครอบครัวเปนแหลงสําคัญในการสอนทักษะชีวิตและทักษะ
ทางสังคม รวมท้ังสอนกระบวนการคิดที่มีเหตุผลมากกวาเนนการทองจําตามตําราดังที่เปนอยู ใหกระบวนการคิดและทักษะ
ชีวิตที่รวมถึงการควบคุมตนเองและอารมณเหลานั้นเปนภูมิคุมกันตอการเสพยาเสพติดและอบายมุขชนิดอื่น  ๆ หากวัยรุนมี
กระบวนการคิดที่ดีมีทักษะชีวิตที่ดีพอ แมอยูในสถานที่คับขันก็จะสามารถควบคุมตนเองใหออกจากสถานการณนั้นดวย
ความสามารถทางปญญาที่ทางโรงเรียนและครอบครัวปูพื้นฐานใหอยางเพียงพอ 

8. บทสรุป
การพัฒนาวัยรุนท่ีเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาอยางยิ่งของประเทศ ซึ่งเปนวัยที่มีความอยากรูอยากลอง การคนหา

ตัวเองและอุดมคติของตัวเอง ซึ่งวัยรุนอาจเกิดการกาวผิดหรือกระทําผิดพลาดไปบางดวยความรูเทาไมถึงการณ ปญหายาเสพ
ติด จึงจัดเปนปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอวัยรุนซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลของประเทศ ดังน้ัน จากทฤษฎีของเฮนริช 
(Domino Theory) เพื่อปองกันไมใหการใชยาเสพติดของวัยรุนเกิดขึ้นนั้น จะตองปองกันไมใหโดมิโนตัวที่หนึ่งลมลงได คือ 
สภาพแวดลอมทางสังคมหรือภูมิหลังของวัยรุนคนนั้น ๆ โดยเฉพาะครอบครัว ตองใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง
เปนอยางดี ทั้งใหความรัก สรางความกลมเกลียวในครอบครัว และสิ่งสําคัญ คือ เพื่อน ตองคบเพื่อนที่ดี ไมเกเร และครู
อาจารยจําเปนที่จะตองใหความรูที่เปนประโยชน สอนใหวัยรุนซึ่งกําลังศึกษาเลาเรียนไดรูถึงผลและโทษของการใชยาเสพติด 
นอกจากน้ี ตัวอยางที่ไดเห็นในสื่อ เชน ละคร ภาพยนตร จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเสนอเนื้อหาท่ีมีคณุคา ไมแนะนําหรือชักจูง
ใจใหเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในชวงวัยรุนทําตามหรือลอกเลียนแบบตัวอยางท่ีไมดี  หากปองกันสภาพแวดลอมทางสังคมหรือภูมิ
หลังของวัยรุนได ก็จะทําใหไมเกิดผลกระทบตอโดมิโนตัวตอไปได ไมวาจะเปนความบกพรองผิดปกติของเด็กและเยาวชน 
แมวาเด็กและเยาวชนคนน้ันจะมีความบกพรองทางรางกายของตนก็ตาม แตถามีครอบครัวใหความอบอุน ครูอาจารยอบรมสั่ง
สอน มีเพื่อนที่ดีชวยเหลือเขา จะทําใหไมนําไปสูสภาพการณหรือเง่ือนไขที่เสี่ยงภัย กลาวคือ เปนสถานการณเง่ือนไขที่ทําให
เด็กและเยาวชนตองการใชยาเสพติด เพื่อนจะชักชวนกันไปในทางที่ดี พากันเรียน การพากันใชยาเสพติดหรือแนะนําการใชยา
เสพติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ใชเพียงครั้งเดียวแลวเลิก การใชแบบเปนครั้งคราว หรือการใชเปนประจํา จะไมเกิดขึ้น
ไดเลย ผลที่จะตามมา คือ การเจ็บปวยหรือเสียหายจากการใชยาเสพติด อันตรายหรือความเสียหายที่เกิดกับรางกายและจิตใจ 
เสียคาใชจายในการรักษาหรือการเสียชีวิตก็จะไมเกิดขึ้น และเมื่อไมเกิดผลเหลานี้ จะสงผลใหทรัพยากรบุคคล ซึ่งคือ เด็กและ
เยาวชน หรือวัยรุน เติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางยิ่งของประเทศ และการพัฒนาประเทศก็จะมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน หลายเมอืงเต็มไปดวยการใหบริการขนสงสาธารณะที่กอใหเกิดมลพิษหลากหลายรูปแบบ  ทั้งกอใหเกิดการ 
จราจรติดขัด ความไมปลอดภัย และปญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมทั่ว 
โลก การใหบริการจักรยานสาธารณะจึงไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ดวยการเปนบริการสาธารณะทางเลือกในการแกไขปญหา 
ดังกลาว ถึงแมวาจะมีการใหบริการจักรยานสาธารณะทีเ่ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีงานวิจัยท่ีไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ 
บริการน้ี แตในกรุงเทพมหานครกลับมีการใชงานของบริการดังกลาวอยูในระดับที่ตํ่า  อีกท้ัง  ยังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
ป ัจจ ัยที ม ีส วนทําให ม ีการใช บร ิการจ ักรยานสาธารณะในระด ับทีตํ่่าในประเทศไทย   ด ังน้ัน   งานว ิจ ัยน้ีจ ึงม ีว ัตถ ุประสงค เพื อศ ึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไมใชบริการจักรยานสาธารณะในกรุงเทพมหานครจากมุมมองของผูใชงาน ซึ่งการเขาใจปจจัยดังกลาว 
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิง่แวดลอม ผูวิจัยไดใช 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณในการเก็บขอมูลที่สถานีบริการจักรยานสาธารณะ ลุมพินี 3 และ เอ็มบีเค เซ็นเตอร โดยขอมูลที่ 
ไดจะถูกนําไปวิเคราะหเชิงปริมาณ และเชงิคุณภาพ ผลลัพธที่ไดชี้ใหเห็นวาปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจไมใชบริการ 
คือ ลักษณะการใหบริการจักรยานสาธารณะ (ไดแก จํานวนสถานีบริการจักรยานสาธารณะมีจํานวนนอยเกินไป และ จํานวนท่ีจอด 
จักรยานสาธารณะมีจํานวนไมเพียงพอ) โครงสรางพ้ืนฐาน (ไดแก ทางจักรยานไมเหมาะสมตอการขับข่ี และทางจักรยานไมมีแสง 
สวางเพียงพอในตอนกลางคืน) สภาพอากาศไมเหมาะสมตอการขับข่ีจักรยาน (ไดแก อากาศรอนและมลภาวะทางอากาศ) และมี 
การประชาสัมพันธบริการจักรยานสาธารณะนอย 

คําสําคัญ: จักรยานสาธารณะ บริการขนสงสาธารณะ กรงุเทพมหานคร 
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Abstract 

Nowadays, many cities are overwhelmed with various polluted transportation modes which cause 

traffic congestion, unsafety, and air pollution that affect people’s lives and the environment all over the 

world. Currently, bike sharing has gained attention worldwide as an alternative to public transportation to 

address such issues. Although bike sharing was implemented effectively in many countries and many studies 

have illustrated benefits of bike sharing, it appears to have low usage in Bangkok as well as a lack of studies 

investigating factors that account for the low usage of bike sharing in Thailand. Thus, this study aimed to 

investigate factors affecting the decision not to use bike sharing service in Bangkok from the users’ 

perspectives. Understanding the factors can help improve bike sharing service which could enhance the 

quality of life, society, and environment. Questionnaires and semi-structured interviews were employed to 

collect data at Lumpini 3 and MBK Centre bike sharing stations. Quantitative analysis and content analysis 

were applied to analyze the data. The findings showed that the decision of not using bike sharing was 

mainly affected by bike characteristics (a small number of stations and insufficient dockings), bike 

infrastructure (insufficient lights, improper conditions, and unavailability of bike lanes), bad weather (high 

temperature and air pollution), and little effort to introduce such service. 

Keywords: Bike sharing, Public bike, Bangkok 

1. Introduction

In many countries, problems from transportation cause numerous issues such as traffic congestion, 

unsafety, and air pollution. These issues affect people’s lives and their environment, especially in Bangkok, 

Thailand. The increasing number of vehicles causes lots of traffic and pollution in the city. The Economic 

Intelligence Center of SCB reported that the proportion of car’s possession in 2018 was around 227 cars for 

1,000 populations, and the car market in Thailand tends to expand (Pantaweesak & Iampichaimongkol, 2017). 

In addition, in 2016, Bangkok was ranked the worst for traffic congestion out of 1,064 cities in the world (Inrix, 

2016). Many studies have been conducted on solving transportation issues to help enhance quality of life, 

society, and environment. Recently, the bike sharing idea has gained a huge popularity all over the world and 

has spread worldwide as an alternative transportation, which produces low carbon for short-distance transit 

(Shaheen et al, 2011). It has been viewed as a healthy and efficient transportation mode in populated cities 

(Guo et al, 2017). Bike sharing is a shared use of a bicycle fleet among people in a certain area. It provides 

abundant benefits that could improve the quality of life, preserve environment, and develop the economy 
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(Shaheen, 2010). In addition, bike sharing was implemented effectively in many countries such as Brazil, Chile, 

New Zealand, South Korea, Taiwan, and the U.S., especially in China where there were 858,000 bicycles and 

was recognized as the largest bike sharing market (Mateo-Babiano et al, 2017). Although many studies have 

shown plenty benefits of bike sharing, it appears to have low usage in Bangkok after it was introduced a few 

years ago. According to service annual report by the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, the 

bike sharing project ‘Pun Pun’ launched by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) was used only 

50,156 times in 2018. In addition, other studies about bike sharing that have been conducted in Thailand 

mostly focused on facility management and its characteristic (Raha, 2015; Ueasangkomsate, 2014). However, 

few attempts have been done to investigate factors that affect the use of the service in Thailand. 

Therefore, this study aimed at investigating factors affecting the decision not to use bike sharing 
service in Bangkok from the users’ point of view to gain a better understanding of the low usage of bike 

sharing in Bangkok. By understanding those factors, it will help improve the service. People in Bangkok will 

have more choices of transportation mode that are healthier, more effective, and more environmentally 

friendly to the city. Furthermore, the study seeks to answer a research question: What are the factors 

affecting the decision not to use bike sharing in Bangkok, Thailand? 

2. Literature review

2.1 Overview of Bike Sharing Program 
Bike sharing is the system that provides public access to pick up and drop off bikes at numerous bike 

stations (Wang et al., 2018). There are four generations of bike sharing programs (Shaheen et al., 2011; 

DeMaio, 2009). The first generation of bike sharing programs was commonly known as the ‘White Bikes 

System’. These bikes were painted in white and placed unlocked in the city center for public use in 

Amsterdam, the Netherlands. Unfortunately, this program was unsuccessful as most bicycles were stolen and 

damaged. The second generation of bike sharing programs was introduced in Denmark (DeMaio, 2009). The 

service provider improved many features of the system such as a new design for intense functional use (i.e. 

solid rubber tires and wheels) and coin deposit system. Users could insert a coin deposit for unlocking a 

bicycle throughout the city. However, this system also failed due to theft from anonymous users and the lack 

of usage time limit (Shaheen et al., 2011). The third generation, widely known as an IT-based system, was 

designed to prevent theft and raise the number of bicycle returns by adding several technological 

improvements for bike check-in and checkout including telecommunication systems, smart cards, and mobile 

phone access (DeMaio, 2009). One of the most recognized bike sharing services in this generation was ‘Vélib’ 

launched in Paris, France (Shaheen et al., 2011). It has expanded its service from 7,000 bikes to 23,600 bikes. 

Bike sharing has gained significant interest around the globe since then. Later, it had led to the fourth 

generation of bike sharing systems, known as ‘Demand Responsive or Multi-Modal Systems’. A key feature of 

this generation is having smart cards that link users to a variety of public transportation modes for 

convenience (i.e. public bus or metro system) (Shaheen et al., 2011). 

2.2 Factors Affecting Bike Sharing Service from Previous Research 
Previous studies have discovered factors affecting the use of bike sharing around the world. Many 

researchers found that the bike sharing service demand was affected by the facilities of bike sharing. For 

example, bike sharing that used smart systems (electronically-locking racks and smartphone access) seemed 
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to gain more popularity and increase the use of bike sharing service (DeMaio, 2009). Also, the weather 

condition (El-Assi et al., 2015), trip distance (Keijer, Rietveld & Rietveld, 2000), and bike sharing transit (Nair et 

al., 2013) were important factors which played as key elements in determining the bike usage of customers. 

The characteristics of land use and built environment were also the factors. According to the Institute for 

Transportation and Development Policy (2014), it is shown that bike sharing users were more likely to walk to 

the closest docking station, when the stations were within 300 meters (Institute for Transportation and 

Development Policy, 2014). The same went for safety and convenience from roadway design. The well-built 

roadway design could help improve the bicycling environment and could affect the use of bike sharing (Buck 

& Buehler, 2012). According to the Seattle Department of Transportation (SDOT), bike route length, street 

lights, and street trees were also important factors. Even though many studies investigated the factors 

affecting the use of bike sharing in many cities and regions all over the world including Toronto, Paris, and the 

Netherlands, there is scant attention to investigating such factors in Bangkok. 

2.3 Instruments Used in Previous Studies 
Questionnaire survey was mostly used in the previous research on bike sharing programs. Using an 

on-site survey could help prevent respondents’ misinterpretation of the questionnaire items. However, due 

to the fact that the respondents on-site were in a hurry and had a little amount of time to answer the 

questionnaire, they might refuse to give responses (Borecki et al., 2012). An online based survey approach can 

help researchers reach participants in a great distance region more easily and save time and cost. However, 

the online-based surveys work best with the Internet users who know how to respond back in a particular 

way such as email, website or mobile questionnaire (Mateo-Babiano et al., 2017). 

2.4 Overview of Bike Sharing Program in Bangkok 
Thailand has faced various issues such as traffic and pollution caused by the increasing number of 

cars. To improve the quality of life, a bike sharing program in Bangkok called ‘Pun Pun Project’ was launched 

in October 28, 2012, by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Pun Pun was a non-motorized travel 

mode that served as a shared service. Users rented a bicycle for short distance transportation by checking out 

a bicycle from one docking station and returning it at a station near their destination. As an alternative way to 

travel within the city, Pun Pun helped people save time and fares, avoid traffic, reduce pollution, and 

improve health. Under the direction of BMA, there were only 100 bicycles and 12 docking stations with 8 

parking lots. In the next step of the operation, the number of bicycles and stations would be increased up to 

500 and 50 in the city, respectively. To register as a member of Pun Pun, the registration fee (320 Baht) was 

required, and the member must be over 16 years old. To encourage people to use the service, Pun Pun 

granted a free registration at the beginning which resulted in a rapid growth of memberships from 7,405 

people in 2013 to approximately over 20,000 people in 2014. Moreover, Pun Pun also promoted their service 

through newspapers, social platforms, advertisements, and social activities. (Ueasangkomsate, 2014; Raha, 

2015) 

3. Research Methodology

In this research, there were two instruments used: questionnaire and semi-structured interview. The 

face-to-face questionnaire method was employed as the researchers were around to assist the respondents 

to fill out the questionnaire, while a Google form questionnaire was also prepared as an alternative. Before 
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conducting a survey on site, the questionnaire was reviewed and validated by an expert to ensure the 

content validity of the questionnaire and to reduce the ambiguity of the questions. It was also field-tested by 

a group of peers who had similar characteristics to the target participants. The questionnaire items were 

revised, accordingly. The questionnaire contains three parts with 29 items asking about demographic 

information, travel characteristics, and participants’ opinions about factors affecting their decision on not 

using the bike sharing service in Bangkok, using five-likert scales (1 = strongly disagree and 5 = strongly agree). 

In addition, the participants were provided with an open-ended question to freely express their reasons why 

they did not want to use the service. After finishing completing the questionnaire, the participants were 

randomly selected to be interviewed. The questionnaire and the interview were conducted at two bike 

sharing stations, Lumpini 3 and MBK Centre. Conducting a questionnaire in the area that was closed to the 

bike sharing stations, researchers could reach the target participants which were both people who preferred 

to travel by using public bikes and those who preferred not to travel by using public bikes. The stations were 

selected by the use of a simple random approach to pick one of the top ten most-used and one of the top 

ten least-used stations according to the bike sharing (Pun Pun) usage data in 2018, from the Office of 

Transport and Traffic Policy and Planning. The data were analyzed by using IBM SPSS Statistics version 22 and 

content analysis. 
 

4. Results and Discussions 
 

4.1 Demographic profile 
One hundred and twenty-one participants who either preferred not to use public bikes or 

experienced using public bikes answered the questionnaire. Sixteen of the participants were randomly 

selected to participate in the interviews. The participants who were unable to ride bicycles and who were 

under 16 years old were screened out as the minimum age is 16 to be eligible for registering for the bike 

sharing service. 58.7% was female. 40.5% was in the age group of 21-30 years, and 23.1% was in the age 

group of 31-40 years. The majority of the participants was made up of office workers (32.8%) and students 

(28.6%). 49.6% of the participants had an income between 10,001 - 30,000 baht per month, and 71.9% never 

used the bike sharing service. 
 

4.2 Major findings 
Table 1 illustrates the significant factors that affected the decision on not using the bike sharing 

service. The main factors are as follows: 
 

4.2.1  Participant’s perceptions toward bike sharing attributes 
A small number of public bike sharing stations (Mean = 3.93; SD = 0.96) and insufficient dockings 

(Mean = 3.83; SD = 0.96) play a significant role in making the participants not use the bike sharing service. The 

results reveal that currently there were not enough stations to cover the users’ destinations and that the 

participants were concerned about the availability of docking at the destination stations. When the dockings 

were fully parked, the riders had to return the bike at another station which was located further away, causing 

inconvenience. The finding of Zhao et al. (2014) pointed out that the availability of adequate number of 

stations accounts for an increasing number of daily ridership. The findings also suggest that the bike stations 

which had a very small number of uses should be relocated in the areas that have a higher demand for the 

bike service instead such as at BTS, MRT stations or public bus stations (Rixey, 2013). As a result, this will 
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increase the ridership. Unexpectedly, the factor of service costs was not the case (Mean = 2.85; SD = 1.00). This 

shows that the rate of service fee was reasonable. 

4.2.2  Participant’s perceptions toward bike infrastructure 
The results reveal that insufficient lights on bike lanes at night (Mean = 4.22; SD = 0.86), 

unfavorable conditions of bike lanes (Mean = 4.18; SD = 0.96), and unavailability of bike lanes (Mean = 4.15; SD 

= 1.01) significantly affected their decision.  

“It is very risky when I have to share the road with other vehicles. 

Careless drivers and reckless motorcyclists are very dangerous.” [Interview ID 

8] 

“It is not convenient to ride a bike in Bangkok due to inappropriate bike 

lanes. When I ride a bike, I have to ride on unsmooth sidewalks which I have 

to carefully watch for pedestrians.” [Interview ID 11] 

The findings illustrate that users were concerned about safety and convenience when they 

travel. Thus, there is a strong possibility that people will not use public bikes if bike lanes are not properly 

provided. The result is consistent with the previous study done by Buck and Buehler (2012) which showed that 

the presence of bike lanes was positively correlated with bike sharing usage. To solve these issues, the Xfire 

Safety Light could help enhance the user’s safety and reduce accidents by providing laser-generated bike 

lanes to signal other vehicles (Chant, 2012). Moreover, riding a bike at night will be safer if each bicycle 

attaches a head-up display (HUD) onto the bicycle (Dancu, 2015). For safety issues, using HUD projectors along 

with the Xfire light lanes helps a cyclist see other cyclists, pedestrians, or vehicles around them. 

4.2.3  Participant’s perceptions of weather as a negative factor 
Most participants reported that inappropriate weather (Mean = 4.03; SD = 1.11) in terms of high 

temperature and air pollution is the key factor that has a negative effect on their decision on not using public 

bikes.  

‘Air and dust pollution’ [Comment from questionnaire ID 19] 

“It is so hot. The weather makes me unable to stay outside for so long. 

Also, the air is toxic. So, it’s not good to ride a bike.” [Interview ID 7] 
“The weather is extremely hot, so I do not want to ride (a bike) because 

my skin will get burned and it will cause me oily face and messy hair during 

a ride.” [Interview ID 9] 

Thus, it is certain that hot weather and air pollution could make riders feel uncomfortable to 

use the bike sharing service. The previous studies, however, presented different findings. That is, low 

temperature had a negative impact on the use of bike sharing due to the fact that most of the studies were 

conducted in cities with low temperature such as in Washington D.C., New York City, and Toronto (El-Assi et 

al., 2015; Martinez, 2017). 

4.2.4  Participant’s perceptions toward introduction of bike sharing to the public 
The questionnaire results presented that little efforts were made to introduce bike sharing to the 

public (Mean = 3.83; SD = 1.03). This demonstrated that most people were not informed of the existence of 

bike sharing service which could affect the number of users because they did not know what bike sharing was 
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and where to use the service. There is a high possibility that people would use other transportation that they 

are familiar with, instead. The study done by Guo and his colleagues (2017) reported that the endeavor in 

introducing the service to the public resulted in growing satisfaction (17%) and usage level (8%). Therefore, to 

increase ridership, the service provider should focus more on promoting the service to public. As suggested by 

Yin et al (2016), the service provider is recommended that promoting the service in aspects of environment 

sustainability, social responsibility, and ethics could help raise awareness of people in the society. 

Table 1: Factors Affecting Decision Not to Use Bike Sharing 

Respondents Mean Standard Deviation

1. The characteristics of bike sharing service (M) (SD)

1.1 Unsafe to use public bike 121 3.45 1.11
1.2 High cost per trip (Over 10 Baht) 121 2.85 1.00
1.3 Complicated initial registration steps 120 3.57 0.99
1.4 Unstable service system (i.e. the electric system error occurred and 
station closed) 

119 3.33 0.87

1.5 Not enough ‘public bikes’ provided 120 3.53 0.99
1.6 Not enough ‘docking station’ provided 121 3.83 0.96
1.7 Unreadiness of bike condition 121 3.64 1.01
1.8 Improper maintenance of bike sharing stations (i.e. not hygienic, etc.) 121 3.56 1.02
1.9 Small number of bike sharing stations 121 3.93 0.96
1.10 Unattractive physical design of public bike 120 3.01 1.04
1.11 Unavailability of smartphone access 120 3.68 1.09

2. Bike Infrastructure

2.1 NO bike lanes available 121 4.15 1.01
2.2 NO proper bike lanes provided (i.e. damaged bike lane, rough surface, 
blurry bike lane signs, etc.) 

120 4.18 0.96

2.3 NO appropriate view along bike lanes (i.e. tree shades, etc.) 121 3.83 0.95
2.4 Not enough lights on bike lanes at night 120 4.22 0.86

3. Other Factors

3.1 Long-distance between stations and destinations (>300 meter) 121 3.64 0.93
3.2 Existence of alternatives public transportation (within 300 meter) 121 3.72 1.00
3.3 Preferences to travel by owned vehicles (Car, Motorcycle, etc.) 121 3.68 1.18
3.4 Bad weather for biking (hot, rainy, etc.) 121 4.03 1.11
3.5 Little effort in an introduction of bike sharing service to the public 121 3.83 1.03

Note: answers were rated on five-point Likert scale (1 = strongly disagree and 5 = strongly agree) 

5. Conclusion

This research explored the factors that have a negative effect on the citizens’ decision on using the 

bike sharing service in Bangkok. Transportation issues have caused tremendous problems in Bangkok. Bike 

sharing which is widely used to solve the problems resulting from transportation has received little attention 

from people in Bangkok, which has triggered plenty of concerns to seek for the means to encourage people in 

Bangkok to use the service more. In this study, the results illustrate that bike infrastructure (insufficient lights, 

improper conditions, and unavailability of bike lanes), bad weather condition (high temperature and air 
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pollution), and little effort on introducing the bike sharing service to the public are major determinants 

affecting the decision on not using bike sharing. Based on the issues found, the service providers could develop 

by improving and promoting the service as discussed in the above section to solve the low usage problem 

along with transportation and pollution issues. 

6. Suggestions and Limitations

The study was conducted in two areas of Bangkok whereas there are numerous stations operating in 

Bangkok. Thus, it is recommended that a further research study conducted in different parts of Bangkok be 

needed to gain an in-depth insight about the factors affecting the decision on not using bike sharing. Moreover, 

asking more interview questions to a wide range of Bangkok citizens to cover major factors from the results of 

this study is also recommended to gain a deeper understanding because only a few factors were clarified in 

this study. 

Acknowledgment 

The authors are grateful for the support from the Office of Transport and Traffic Policy and Planning in 

Bangkok for providing useful information. The contents of this study reflect the views of the authors, and the 

authors will take full responsibility for any mistakes. We would like to thank all of the participants in this study 

for their cooperation. Appreciation is also extended to Mr. Thomas Beritault for proofreading this manuscript. 

References 

Borecki, N., Buck, D., Payton, C., Happ, P., Kushner, N., Maher, T., Rawls, B., Reyes, P., Steenhoek, M., Studhalter, 

C., Watkins, A., & Buehler, R. (2012). Virginia Tech Capital Bikeshare Study: A Closer Look at Casual Users 

and Operations, Transportation Research Board, 5. Retrieved from https://trid.trb.org/  view/1143530 

Buck, D., &  Buehler,  R.  (2012).  Bike  lanes  and  other  determinants  of  capital  bike-sharing  trips.  In:  91st 

Transportation Research Board Annual Meeting. Retrieved from https://nacto.org/wp-content/ 

uploads/2012/02/Bike-Lanes-and-Other-Determinants-of-Capital-Bikeshare-Trips-Buck-et-al-12-3539.pdf 

Chant, I. (2012). Xfire Bike Safety Light Makes Your Own Bike Lane with Lasers. Retrieved from https:// 

www.themarysue.com/xfire-bike-laser/ 

Dancu, A. (2015). Gesture Bike: Examining Projection Surfaces and Turn Signal Systems for Urban Cycling. 

Retrieved from http://dx.doi.org/10.1145/2817721.281774 
DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. Journal of Public 

Transportation, 12(4), 41–56. doi: 10.5038/2375-0901.12.4.3 

El-Assi, W., Mahmoud, M. S., & Habib, K. N. (2015). Effects of built environment and weather on bike sharing 

demand: a station level analysis of commercial bike sharing in Toronto. Transportation, 44(3), 589– 

613. doi: 10.1007/s11116-015-9669-z 

Guo, Y., Zhou, J., Wu, Y., & Li, Z. (2017). Identifying the factors affecting bike-sharing usage and degree of 

satisfaction in Ningbo, China. Plos One, 12(9). doi: 10.1371/journal.pone.0185100 

Inrix. (2016). INRIX 2016 Global Traffic Scorecard. Retrieved from http://inrix.com/resources/inrix-2016-global- 

traffic-scorecard 

Institute for Transportation and Development Policy. (2014).  Riding the  Bike-Share  Boom:  The  Top  Five 

2165



ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 9

 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

Components of A Successful System. Retrieved from http://www.itdp.org/riding-the-bike-share- 

boom-the-top-five-components-of-a-successful-system 

Keijer, M. J. N., & Rietveld, P. (2000). How do people get to the railway station? The dutch experience. 

Transportation Planning and Technology, 23(3), 215–235. doi: 10.1080/03081060008717650 
Mateo-Babiano, I., Kumar, S., & Mejia, A. (2017). Bicycle sharing in Asia: a stakeholder perception and possible 

futures. Transportation Research Procedia, 25, 4966–4978. doi: 10.1016/j.trpro.2017.05.375 

Martinez, M. (2017). The Impact Weather Has on NYC Citi Bike Share Company Activity. Journal of 

Environmental and Resource Economics at Colby, 4(1), 5-7. Retrieved from https:// 

digitalcommons.colby.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=jerec 

Nair, R., Miller-Hooks, E., Hamshire, R.C., & Busic, A. (2013). Large-scale vehicle sharing systems: an analysis of 

Vélib. Int. J. Sustain. International Journal of Sustainable Transportation. 7 (1), 85–106. doi: 

10.1080/15568318.2012.660115 

Pantaweesak, N. & Iampichaimongkol, S. (2017). Breaking Through Strategies of Thai Automotive Industry, 
Economic Intelligence Center (EIC). Retrieved from https://www.scbeic.com/th/detail/product/3644 

Raha, U. (2015). Analysis of the Characteristics of Bike-Sharing Program in Bangkok, 1-4. Retrieved from http:// 

hrm.ru.ac.th/index.php/2015-06-30-04-22-33/144-0023 
Rixey, R. A. (2013). Station-Level Forecasting of Bikesharing Ridership: station network effects in Three US 

systems. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 

2387(1), 46– 55. doi: 10.3141/2387-06 

Shaheen, S., Guzman, S., & Zhang, H. (2010). Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: Past, present, and 

future. Transportation Research Record, 2143(2143), 159-67. doi:10.3141/2143-20 

Shaheen, S., Zhang, H., Martin, E., & Guzman, S. (2011). China's Hangzhou public bicycle: Understanding early 

adoption and behavioral response to bikesharing. Transportation Research Record, 2247(2247), 33-

41. doi:10.3141/2247-05

Ueasangkomsate, P. (2014). Efficiency Management of Public Bike-Sharing System in Bangkok. International 

Conference on Business, Law and Corporate Social Responsibility (ICBLCSR14) Oct 1-2, 2014 

Phuket (Thailand). 1. doi: 10.15242/icehm.ed1014044 

Wang, K., Akar, G., & Chen, Y.-J.  (2018). Bike sharing differences among Millennials, Gen Xers, and Baby 

Boomers: Lessons learnt from New York City’s bike share. Transportation Research Part A: Policy 

and Practice, 116, 1–14. doi: 10.1016/j.tra.2018.06.001 

Yin, J., Qian, L., & Singhapakdi, A. (2016). Sharing Sustainability: How Values and Ethics Matter in Consumers’ 

Adoption of Public Bicycle-Sharing Scheme. Journal of Business Ethics, 149(2), 313–332. doi: 

10.1007/s10551-016-3043-8 

Zhao, J., Deng, W., & Song, Y. (2014). Ridership and effectiveness of bike sharing: The effects of  

urban features and system characteristics on daily use and turnover rate of public bikes in China. 

Transport Policy, 35, 253–264. doi: 10.1016/j.tranpol.2014.06.008 

2166



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล 
ของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 

ภานุรุจ คงศิริวัฒนา1* ชมสุภคั ครุฑกะ1 นวลละออ แสงสุข1 และวรนุช แหยมแสง2 

1 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
2 สาขาวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

* panurut.k@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงค (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล (2) เพื่อวิเคราะหองคประกอบ
คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลั และ (3) เพื่อยืนยันองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัล ของ บริษัท พีทีที 
ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด โดยกลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก พนักงานบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด จํานวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล มคีาความเชื่อมั่นเทากับ 0.988 สถิตที่ใชใน
การวิเคราะหขอมลู ไดแก สถิตเิชิงพรรณนา สถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยวิธสีกัดองคประกอบหลักและหมุนแกน
องคประกอบแบบมุมฉาก และสถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรม AMOS ผลการวจิัยพบวา 

1. กลุมตัวอยางพนักงานมีการรับรูคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลสวนใหญในระดับระดับปานกลาง และมีการ
รับรูในระดับมาก จํานวน 10 คุณลักษณะ 3 อันดับแรก ไดแก (1) การจัดจางบุคลากรภายนอกหรือผูรับจางอิสระ (2) ทักษะ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการทํางาน (3) คานิยมใหความสําคัญกับการเรยีนรูและพัฒนาตนเองอยู
เสมอ  ทั้งนี้ พนักงานแตละกลุมมกีารรับรูคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลสวนใหญอยูในระดับเดยีวกันหรือใกลเคยีงกัน  

2. องคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล มี 9 องคประกอบ บรรยายดวย 65 ตัวแปร มีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง 0.41-0.81 โดยองคประกอบท้ังหมดรวมกันอธิบายคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล คิดเปนรอยละ 
69.15 มีองคประกอบเรียงตามลาํดับน้ําหนกัองคประกอบจากมากไปนอย ดังนี้ (1) รูปแบบหรือสไตลการทํางานสมัยใหม (2) 

กลยุทธสมยัใหม (3) คานิยมรวม (4) ระบบสมัยใหม (5) ทักษะดิจิทัล (6) การพัฒนาบุคลากร (7) โครงสรางการทํางาน
สมัยใหม (8) โครงสรางการบริหารสมยัใหม (9) การจัดการบคุลากรที่มีความยดืหยุน ทั้งนี้ โมเดลองคประกอบคุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล พบวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยนั
อันดับสองหลังปรับโมเดล มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา Chi-square เทากับ 3254.63 คา df เทากับ 
1927 คา p value เทากับ 0.00 คา Chi-square/df เทากับ 1.69 คา GFI เทากับ 0.80 คา CFI เทากับ 0.94 คา RMR 

เทากับ 0.04 และ RMSEA เทากับ 0.04 

คําสําคัญ: การวิเคราะหองคประกอบ วัฒนธรรมองคกร องคกรดิจทิัล 
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Abstract 

The objective of this research is to (1) study the digital organizational culture characteristics (2) 

analyzes the factors of the digital organizational culture characteristics; and (3) confirms the factors of 

the digital organizational culture characteristics of PTT Digital Solutions Co.,Ltd. The sample group is 400 

employees of PTT Digital Solution Co.,Ltd. The research instrument was a questionnaire eliciting the 

digital organizational culture characteristics with the reliability of 0.988. The statistics for data analysis 

are the descriptive statistics,  the exploratory factor analysis by using principal factor analysis and 

orthogonal rotation of axes and the confirmatory factor analysis by using AMOS. The results as follows: 

1. The employees perceived most of the characteristics of digital organizational culture at

moderate level and high level. There are 10 characteristics with high level descending order of means as 

follows: (1) outsourcing or freelancing as part of the workforce; (2) information technology literacy and 

communication skills; (3) value of self-learning and self-development; (4) self-service system; (5) value in 

customer experience and customer satisfaction; (6) skills in good service and customer understanding; (7) 

self-learning skills; (8) skills in collaboration with diversified people; (9) skills in communication and 

collaboration with other people; and (10) strategy focusing on quality products and services 

development that meet customer demand. Furthermore, it was found that the employees exhibited the 

perception at the same level. 

2. Digital organizational culture characteristics can be extract to 9 factors that described by 65

characteristics with a weight value 0.41 - 0.81. All factors can explain the characteristics of digital 

organizational culture 69.15 percent. It consists of 9 factors as follows: (1) Modern style (2) Modern 

strategy (3) Shared value (4) Modern system (5) Digital skills (6) Staff development (7) Modern functional 

structure (8) Modern management structure (9) Flexible staff. 

3. The second-ordered confirmatory factor analysis show that the adjusted measurement model

was in consonance with the empirical data with Chi-square =3254.63, df =1927, p value =.00, Chi-

square/df =1.69, GFI =.80, CFI =.94, RMR =.04, and RMSEA =.04. 

Keywords: Factor Analysis, Organizational Culture, Digital Enterprise 
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1. บทนํา 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด (PTT Digital Solutions Co.,Ltd.) มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และ
ศูนยปฏิบัติการในหลายพ้ืนท่ี ไดแก ชลบุรี ระยอง ลานกระบือ (กําแพงเพชร) สงขลา และอาวไทย เปนผูพัฒนาโซลูช่ันสและ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจรใหกับบริษัทตาง ๆ ในกลุม ปตท. จึงจัดอยูในอุตสาหกรรมการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ (professional services) และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication) ซึ่งจัดอยูในกลุม
อุตสาหกรรมดิจิทัล หนึ่งในอุตสาหกรรมใหมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกทั้งตองเผชิญกับความตองการของลูกคาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากการปฏวิัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

(the fourth industrial revolution) อันเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอุบัติใหม (emerging 

technology) และโลกาภิวัตน 4.0 (globalization 4.0)  (Schwab, 2016, 2017) ทําใหบริษัทจําเปนตองปฏิรูปสูดจิิทัล 
(digital transformation) เปนองคกรดิจิทัล (digital enterprise) ดังนั้น เพื่อปรับตัวใหเขากบัการเปลีย่นแปลงดังกลาว 
บริษัทจึงมีความพยายามปฏริูปองคกรสูดจิิทัล เพื่อเปนองคกรดิจิทลั (digital enterprise) ที่มีประสทิธิภาพสูง และมีรูปแบบ
ธุรกิจใหม (new business model) สอดคลองกับเศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy) ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2560 จนถึง
ปจจุบัน ป พ.ศ. 2562 (PTT Digital Solutions Company Limited, n.d.-a, n.d.-b; บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน, ม.ป.ป.)  

วัฒนธรรมองคกร (organizational culture) เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการปฏิรูปสูดิจทิัล (digital 

transformation) และการเปนองคกรดิจิทัล (digital enterprise)  นอกเหนือจาก เปลี่ยนแปลงรปูแบบธุรกิจ (business 

model) และรูปแบบการดําเนินงาน (operating model) ขององคกร โดยการใชประโยชนจากเทคโนโลยดีิจิทัล (digital 

technology) เพื่อใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง สรางแตกตางและความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (World 

Economic Forum, 2016) 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล 

โซลูช่ัน จํากัด เพื่อศึกษาวาคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลัมีองคประกอบอะไรบาง เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลและสนับสนุนการปฏิรูปสูดจิิทัลใหสาํเรจ็ไดอยางยั่งยืนของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด รวมทั้ง
เปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลสําหรับองคกรอื่น ๆ ตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน 

2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลัของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน 

3. เพื่อยืนยันองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดโมเดลองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน เพื่อใชเปนแนวทาง
วางแผนพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2. ไดเครื่องมือประเมินคณุลักษณะวฒันธรรมองคกรดิจิทัล 

 
4. ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก พนักงานบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากดั จํานวน 1,824 คน กําหนดกลุม
ตัวอยางจากการสุมอยางงาย จํานวน 400 คน จากพนักงานท้ังหมด และขอคําถาม 66 ขอ ตามขอตกลงเบื้องตนของการใช
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สถิติการวเิคราะหองคประกอบท่ีกาํหนดวา กลุมตัวอยางควรมีขนาดมากกวา 200 หรือระหวาง 200-500 หรือเทากับ 5-10 

เทาของตัวแปรหรือขอคําถาม (Bentler & Chou, 1987; Kline, 2016; Kyriazos, 2018; Tanaka, 1987) โดยเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และกลุมตัวอยางทุกคนไดรับการช้ีแจงรายละเอียด
และวัตถุประสงคการวิจัย พรอมทั้งถามสมัครใจในการรวมวิจยันี้ ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลบั การปฏเิสธหรือยุติการ
เขารวมวจิัยจะไมมผีลกระทบใด ๆ ตอผูเขารวมวิจัย รวมทั้งการวิจัยนี้ไดมีหนังสือขออนุญาตถึงผูจดัการบริษัทและผูจดัการฝาย
บุคคลของบริษัท และผานการประเมินจากคณะกรรมการสอบดุษฎนีิพนธ 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย คือ คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล สามารถแบงตามคณุลักษณะองคกรดิจิทัลทีส่งผล 
เปน 10 ดาน ดังนี้ (1) ดานความคลองตัวและสามารถเปลี่ยนแปลง (2) ดานการใหความสําคญักับลูกคาและประสบการณของ
ลูกคา (3) ดานการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม (4) ดานเครือขาย ระบบนิเวศและแพลตฟอรม (5) ดานความไววางใจและ
การใหอํานาจ (6) ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (7) ดานการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี (8) ดานการขับเคลื่อนดวย
ขอมูลและความรู (9) ดานการเรยีนรูและพัฒนา (10) ดานความหลากหลายของบุคลากร 

5. นิยามศัพท

ผูวิจัยไดกําหนดนยิามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ ดังตอไปนี ้
1. วัฒนธรรมองคกรดจิิทัล หมายถึง วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนและเอื้อตอการเปนองคกรดิจิทัล (digital

enterprise) หรือการปฏิรูปสูดจิิทัล (digital transformation) 

2. คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลั หมายถึง ลักษณะบงช้ีทางวัฒนธรรมองคกรทีส่นับสนุนและเอ้ือตอการเปน
องคกรดิจิทลั (digital enterprise) หรือการปฏิรูปสูดิจิทัล (digital transformation) 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธกับการเปลีย่นแปลงองคกร อีกทั้งในการปฏิรูปสู
ดิจิทัล (digital transformation) เพื่อเปนองคกรดิจิทัล (digital enterprise) วัฒนธรรมองคกรเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญ ผูวิจัยจึง
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาองคประกอบวัฒนธรรมองคกร บูรณาการรวมกับองคประกอบองคกร 7 ดานตาม
กรอบแนวคิดการวเิคราะหองคกร 7s ของ McKinsey และคณุลักษณะองคกรดจิิทัล 10 คุณลักษณะ เพื่อกําหนดคณุลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลในการวิจยันี้เปน 10 ดานตามคณุลักษณะองคกรดิจิทัลทีส่งผล ปรากฎตามภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณลักษณะ 
วัฒนธรรมองคกรดิจิทัล 

ความคลองตัวและสามารถเปลี่ยนแปลง

 

การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมเครือขาย ระบบนิเวศ และแพลตฟอรม

 

การขับเคล่ือนดวยเทคโนโลย ี

 

การเรียนรูและพัฒนา ความหลากหลายของบุคลากร 

การขับเคล่ือนดวย 
ขอมูลและความรู 

ความไววางใจ 
และการใหอาํนาจ 

ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม 

การใหความสําคัญกับลูกคา
และประสบการณของลูกคา 
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7. ทบทวนวรรณกรรม 

7.1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 
วัฒนธรรมองคกร (organizational culture) เปนสิ่งที่ปรากฏอยูทั่วไปในองคกร (Tesluk, Hofmann, & Quigley, 

2002) สะทอนความเปนเอกลักษณขององคกรหรือบุคลิกภาพขององคกร (Bowditch, Buono, & Stewart, 2007; Morgan, 

1990; บุญคลี่ ปลั่งศิริ, 2548) ซึ่งสมาชิกในองคกรรับรูรวมกันสามารถเขาใจและอธิบายไดเหมือนกันอีกท้ังยึดถือหรือสั่งสม
เปนเวลายาวนาน (วิรัช สงวนวงควาน, 2559) มีโครงสรางแบบแผนสามารถถายทอดไปยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ หรือจากรุนหนึ่งสู
อีกรุนหนึ่งได โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได  และเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Luthans & Doh, 2018; Schein, 2004; วันชัย 
ปานจันทร, 2560; วิรัช สงวนวงควาน, 2559) อีกทั้งเปนกรอบแนวทางในการอยูรวมกัน และเปนสวนหน่ึงในการบริหารและ
พัฒนาองคกรเนื่องจากวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกใน
องคกร (บุญคลี่ ปลั่งศิริ, 2548; เพ็ชรี รูปวิเชตร, 2549) เพื่อขับเคลื่อนองคกรและเปลี่ยนแปลงองคกรไปสูเปาหมายอยาง
ยั่งยืน (Lorenzo, 1998; Schneider, Brief, & Guzzo, 1996; Zabid, Murali, & Azmawani, 2004) นอกจากน้ี วัฒนธรรม
องคกรยังมีอิทธิพลตอนวัตกรรมและประสิทธิผลขององคกร (Mohammed, Belal, Hatem, & Souhaila, 2019) และมี
อิทธิพลตอความสําเร็จในการยอมรับเทคโนโลยีและการพัฒนาองคกร (Hamdan, 2016) 

วัฒนธรรมองคกรสามารถจําแนกองคประกอบวัฒนธรรมองคกรไดเปน 3 กลุม บรูณาการรวมกับองคประกอบ
ภายในองคกร 7 ดาน ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหองคกร 7s ของ McKinsey (“The McKinsey 7-S Framework,” n.d.; 

Waterman, Peters, & Phillips, 1980) ไดดังนี้  (1) กลุมหลักคดิ (mindset) ไดแก ดานคานิยมรวม (shared values) เชน 
ฐานคติ (assumption) ความเช่ือ (belief) คานิยม (values) ดานการจัดการบุคลากร (staff) เชน แนวคิดงานบุคคล (HR 

mindset) ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM mindset) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD mindset) เปนตน และ
ดานทักษะ (skills) เชน ความรูความเขาใจ ความเชี่ยวชาญ (expertise) เปนตน (Deal & Kennedy, 1982; Johnson, 

1992; Schein, 2004; Sulkowski, 2012; วันชัย ปานจันทร, 2560) (2) กลุมหลักปฏิบัติ (practices) ไดแก ดานกลยุทธ 
(strategy) เชน วิสัยทัศนและกลยุทธ (vision & strategy) เปนตน ดานสไตลหรือรูปแบบ (style) เชน รูปแบบการบรหิาร
จัดการ รปูแบบการทํางาน  รูปแบบการสื่อสาร กฎระเบียบ (rules) รูปแบบการจูงใจ การตอบแทนและการใหรางวัล เปนตน 
ดานการจดัการบุคลากร (staff) เชน แนวทางปฏิบัติงานบุคคล (HR practices) ทั้งการบริหารทรัพยากรบคุคล (HRM 

practices) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD practices) เปนตน และดานทักษะ (skills) เชน ความชํานาญในการ
ทํางาน (proficient) เปนตน (Deal & Kennedy, 1982; Johnson, 1992; Robbins & DeCenzo, 2001; Schein, 2004; 

Sulkowski, 2012; ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560ก; วันชัย ปานจันทร, 2560) (3) กลุมสิ่งประดิษฐ (artifacts) ไดแก ดานโครงสราง 
(structure) เชน โครงสรางองคกร (organization structure) โครงสรางอํานาจ (power structure) เปนตน และดานระบบ 
(system) เชน ระบบการสื่อสาร ระบบการจัดการทรัพยากร เปนตน (Deal & Kennedy, 1982; Johnson, 1992; Schein, 

2004; Sulkowski, 2012; ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560ก; วันชัย ปานจันทร, 2560) ปรากฎตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพท่ี 2 องคประกอบวัฒนธรรมองคกรบูรณาการรวมกับ 7s ของ McKinsey 

หลักคิด (mindset) หลักปฏิบัติ (practices) สิ่งประดิษฐ (artifacts) 

S1: ดานคานิยมรวม S2: ดานสไตล 

S4: ดานการจัดการบุคลากร 

S6: ดานโครงสราง 

S7: ดานระบบ 
S5: ดานทักษะ 

 HR mindset  HR practices 

 ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญ 

S3: ดานกลยุทธ 
 โครงสรางอํานาจ โครงสรางองคกร 

 ระบบการสื่อสาร  ระบบ ERP และระบบ

2171



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

7.2. แนวคิดเก่ียวกับองคกรดิจิทัล 

องคกรดิจิทัล (digital enterprise) เปนองคกรที่มีความสามารถในการสรางความไดเปรยีบในการแขงขันดวยการ
ขยายขอบเขตการนาํเสนอคณุคาจากเดิม (expand the value proposition) หรือ นําเสนอคณุคาใหม (create a new 

value proposition) มรีูปแบบธรุกิจดิจิทลั (digital business model) โดยใหความสําคัญกับลูกคาและพนักงาน มรีูปแบบ
การดําเนินงานดิจิทัล (digital operating model) ที่เรียบงายคลองตัว เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีทักษะและ
ความสามารถดจิิทัล (digital talent and skills) และมีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพดวยตัวช้ีวัดดิจิทัล (digital 

metrics) ทําใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาหรือผูบรโิภคไดอยางรวดเร็ว รวมถึงเทา
ทันเทคโนโลยีและสามารถปรบัตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปฏิวตัิดิจิทลั (digital revolution) และ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทลั (the evolution of digital technology) (Cox & Moyer, 2018; “The digital 

enterprise,” 2013; World Economic Forum, 2016) ซึ่งองคกรดิจิทัลมีคณุลักษณะสําคญั 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ความคลองตัวและสามารถเปลีย่นแปลง (lean, agility, & changeability) กลาวคือ องคกรมีโครงสราง

(structure) หรือรูปแบบ (style) ของการสื่อสารและการดําเนินงานท่ีสามารถปรับตัวหรือเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วและ
ยืดหยุน รวมถึงมีการจัดการและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสามารถเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายที่ตองการ และเทาทัน
สถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Chisholm, 1998; Duerr et al, 2018; Gimpel et al., 2018; Gupta, 

2015; Hartl & Hess, 2017; Laloux, 2014; World Economic Forum, 2016; ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560ข) 

2. การใหความสําคัญกับลูกคาและประสบการณของลูกคา (customer-centric & customer experience)

กลาวคือ องคกรมีความมุงมั่นท่ีจะตอบสนองความคาดหวังและความตองการของลูกคา (ทั้งลูกคาภายในองคกรและภายนอก
องคกร) ดวยการคิดและการปฏิบตัิ เพื่อดําเนินการตาง ๆ โดยคํานึงถึงลูกคาเปนท่ีตั้ง และสงมอบผลิตภณัฑและบริการที่มี
คุณภาพรวมถึงประสบการณที่ดีใหแกลูกคา (Duerr et al., 2018; Gimpel et al., 2018; Gupta, 2015; Hartl & Hess, 

2017; World Economic Forum, 2016) 

3. การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม (participation & teamwork) กลาวคือ องคกรใหสมาชิกในองคกรและ
ผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ มีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ เชน การรวมแสดงความคิดเห็น การรวมตดัสินใจ และ
การทํางานรวมกัน (collaboration) เปนตน (Duerr et al., 2018; Gimpel et al., 2018; Gupta, 2015; Hartl & Hess, 

2017; World Economic Forum, 2016) 

4. เครือขาย ระบบนิเวศ และแพลตฟอรม (networking, ecosystem, & platform) กลาวคือ องคกรมีการ
เชื่อมตอและประสานรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ กับพันธมิตร ลูกคา หรือ องคกรตาง ๆ (Duerr et al., 2018; Gimpel 

et al., 2018; Gupta, 2015; World Economic Forum, 2016) 

5. ความไววางใจและการใหอํานาจ (trust & empowerment) กลาวคือ องคกรมีการมอบสิทธิ อํานาจ รวมถึงการ
สนับสนุนตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถดําเนินงานตาง ๆ ไดอยางอิสระ (Covey, 1997; Duerr et al., 2018; Hartl & 

Hess, 2017; World Economic Forum, 2016) 

6. ความคิดสรางสรรคและนวตักรรม (creativity & innovation) กลาวคือ องคกรมีการจัดการและการสนับสนุน
ตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค และสามารถพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ (Chisholm, 1998; Duerr et al., 2018; 

Gibson & Bennis, 1997; Gimpel et al., 2018; Hartl & Hess, 2017; Laloux, 2014; World Economic Forum, 

2016; กิรติ ยศยิ่งยง, 2552) 

7. การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี (technology driven) กลาวคอื องคกรมีการใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานหรือ
สนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ (Duerr et al., 2018; Gimpel et al., 2018; World Economic Forum, 2016) 

8. การขับเคลื่อนดวยขอมลูและความรู (data & knowledge driven) กลาวคือ องคกรมีการใชขอมูลสารสนเทศ
และความรูเปนพ้ืนฐานหรือสนับสนุนการดําเนินการตาง ๆ (Gimpel et al., 2018; World Economic Forum, 2016) 

2172



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

9. การเรียนรูและพัฒนา (learning & development) กลาวคือ องคกรที่มีสมาชิกเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีการสรางแรงบันดาลใจ และการเรียนรูรวมกัน รวมถึงองคกรมีการจัดการความรู การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนการสนับสนุนตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู ทําใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และความสามารถ 
โดยเฉพาะทักษะดิจิทลั (digital skills) (Gimpel et al., 2018; Lorenzo, 1998; Senge, 1991; World Economic 

Forum, 2016) 

10. ความหลากหลายของบุคลากร (workforce diversity) กลาวคือ องคกรมีการยอมรับและเคารพความแตกตาง
ของบุคลากร มีการบริหารจดัการความหลากหลายของบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจในการทํางานและอยูรวมกัน ตลอดจน
สรางความผูกพันของบุคลากร (World Economic Forum, 2016) 

 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยั เปน 3 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะวฒันธรรมองคกรดิจิทัลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด โดยศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนการรวบรวมความคดิเห็นกวาง ๆ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ
สังเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปร กรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางแบบสอบถามเก่ียวกับคณุลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัล จํานวน 66 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานทั้งจากภายในองคกร ไดแก ผูจัดการฝายบุคคลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด และภายนอก
องคกร พบวา มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แตละขอคําถามระหวาง 0.6-1.0 มีคาความเช่ือมั่น (Cronbach’s alpha) 

เทากับ 0.988 และมีคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ ระหวาง 0.464-0.927 จากนั้นไดนําแบบสอบถามไปสํารวจกลุมตัวอยางโดย
การสุมอยางงาย จํานวน 400 คน จากพนักงานท้ังหมด แลวนําผลการสํารวจมาวเิคราะหการรับรูคณุลักษณะวัฒนธรรม
องคกรดิจิทัลของกลุมตัวอยาง เพือ่หาคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจทิัลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลช่ัูน จํากัด โดย
นําผลการสํารวจจากขั้นตอนท่ี 1 มาทําการวิเคราะหดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis: EFA) เพื่อจัดกลุมองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล โดยตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที่จะ
นํามาวิเคราะหดวย Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) พบวา มีคาดัชนี KMO เทากับ .97 

ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดวย Barlett’s Test of Sphericity พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ขอมูลที่นํามา
วิเคราะหจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรแตละตัวจากคา
ความรวมกันหลังการสกัดองคประกอบ (extraction communalities) พบวา ตัวแปรทุกตัวมีคาความรวมกันระหวาง 0.550-

0.801 ดังนั้น ตัวแปรทุกตัวจึงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ จากนั้นสกัดองคประกอบโดยวิธีวิเคราะห
องคประกอบหลัก (principal component analysis: PCA) และการหมุนแกนแบบมุมฉากดวยวิธี Varimax จัดกลุม
องคประกอบท่ีมีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1.00 (Kaiser, 1960; Zwick & Velicer, 1986) และพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรที่มีคาสูงสดุและมีคามากกวา 0.4 ของตัวแปรรวมแตละตัวบนองคประกอบแตละ
องคประกอบ เพื่อจัดกลุมตัวแปรวาอยูในองคประกอบใด (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014; Stevens, 2009) โดย
คาความแปรปรวนสะสมขององคประกอบท่ีเลือกทั้งหมดจะตองไมนอยกวารอยละ 60 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด โดยนํา
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจในข้ันตอนท่ี 2 มาสรางโมเดลองคประกอบ แลวตรวจสอบโมเดลองคประกอบท่ีสราง
ขึ้นดวยสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลองคประกอบกับขอมลูเชิงประจักษ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ AMOS for student โดยกําหนดเกณฑประเมิน
ความสอดคลองของโมเดลองคประกอบกับขอมูลเชิงประจักษตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ คาระดับความนาจะเปนของไค-สแควร 
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(Chi-square p value) จะตองไมมีนัยสําคญัทางสถิติ กลาวคือ ตองมีคา p value > .05 จึงจะถือวาตัวแบบมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ แตอยางไรกต็ามหากคา p value ≤ .05 ใหพิจารณาคาดัชนีอ่ืน ๆ แทน 

ตารางที่ 1 เกณฑพิจารณาความสอดคลองของโมเดลองคประกอบกับขอมูลเชิงประจักษ 
คาดัชน ี เกณฑ แปลผล อางอิง 

Chi-square p value > .05 สอดคลอง (เสรี ชัดแชม, 2547) 

Chi-square/df < 3.00 สอดคลอง (เสรี ชัดแชม, 2547) 
GFI ≥ .80 สอดคลอง (Doll, Xia, & Torkzadeh, 1994) 

CFI ≥ .90 สอดคลอง (Bentler, 1990; Bentler & Chou, 1987) 

RMR < .08 สอดคลอง (เสรี ชัดแชม, 2547) 
RMSEA < .06 สอดคลอง (เสรี ชัดแชม, 2547) 

9. ผลการวิจัย

ผูวิจัยไดแบงผลการวิจยัออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
1. กลุมตัวอยางพนักงานท้ังหมดมีการรับรูคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลสวนใหญอยูในระดับปานกลาง

จํานวน 56 คุณลักษณะ และ ระดบัมาก จํานวน 10 คุณลักษณะ ไดแก (1) “การจัดจางบุคลากรภายนอก (outsources) หรือ
ผูรับจางอิสระ (freelancers) เปนแรงงานสวนหนึ่งในการดําเนินงาน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (Mean = 3.82, SD = 0.893) 
(2) “ทักษะการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสารและการทํางาน (computer literacy)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
(Mean = 3.60, SD = 0.838) (3) “คานิยมใหความสําคญักับการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 
(Mean = 3.55, SD = 0.842) (4) “ระบบบริการตนเอง (self-service system)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 (Mean = 3.55, SD 

= 0.903) (5)“คานิยมใหความสําคัญกับประสบการณและความพึงพอใจของลูกคา” มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.55 (Mean = 3.55, 

SD = 0.889) (6) “ทักษะการใหบริการท่ีดี และสามารถเขาใจปญหาและความตองการของลูกคา” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
(Mean = 3.53, SD = 0.794) (7) “ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง (self-learning)” มีคาเฉลีย่เทากับ 3.53 (Mean = 3.53, SD 

= 0.884) (8) “ทักษะการทํางานกับคนที่แตกตาง” มีคาเฉลีย่เทากับ 3.51 (Mean = 3.51, SD = 0.807) (9) “ทักษะการ
สื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่น (communication & collaboration skills)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 (Mean = 3.51, SD = 

0.776) (10) “กลยุทธมุงเนนพัฒนาสินคาและบริการที่มีคณุภาพและตรงตามความตองการของลูกคา” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 
(Mean = 3.50, SD = 0.923) ทั้งนี้ พนักงานแตละกลุมมีการรบัรูคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลสวนใหญอยูในระดับ
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

2. ผลวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา จากตัวแปรสังเกตไดที่แทนคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลั
จํานวน 66 ตัวแปร มีตัวแปรที่ไมเขาเกณฑถูกตัดออกจํานวน 1 ตัวแปร คือ “ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวยบริหาร
จัดการการดําเนินงานและทรัพยากรตาง ๆ ในองคกร” เนื่องจากมีน้ําหนักองคประกอบสูงสดุ ต่าํกวา 0.4 ไมผานเกณฑ จึง
เหลือตัวแปรที่ผานเกณฑ 65 ตัวแปร และมีองคประกอบท่ีมีคาไอเกนมากกวา 1.00 จํานวน 9 องคประกอบ ซึ่งองคประกอบ
ทั้งหมดมีคารอยละความแปรปรวนสะสมเทากับ 69.150 ปรากฎตามตารางที่ 2 โดยสามารถเรียงองคประกอบตามลาํดับ
คาไอเกนจากมากไปนอย ดังนี้ (1) องคประกอบดานกลยุทธสมัยใหม มี 13 ตัวแปร (2) องคประกอบดานทักษะดิจิทลั มี 11 

ตัวแปร (3) องคประกอบดานระบบสมัยใหม มี 11 ตัวแปร (4) องคประกอบดานรูปแบบหรือสไตลการทํางานสมัยใหม มี 9 

ตัวแปร (5) องคประกอบดานการพัฒนาบุคลากร มี 6 ตัวแปร (6) องคประกอบดานคานยิมรวม มี 6 ตัวแปร (7) องคประกอบ
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ดานโครงสรางการทํางานสมัยใหม มี 4 ตัวแปร (8) องคประกอบดานการจดัการบุคลากรทีม่ีความยืดหยุนคลองตัว มี 3 ตัว
แปร (9) องคประกอบดานโครงสรางการบริหารสมยัใหม มี 2 ตัวแปร 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัล 
องคประกอบ คาไอเกน รอยละความแปรปรวน คาน้ําหนักองคประกอบ 

1 กลยุทธสมยัใหม 9.012 13.655 0.48-0.72 

2 ทักษะดิจิทัล 7.809 11.832 0.41-0.70 

3 ระบบสมัยใหม 7.591 11.502 0.41-0.71 

4 รูปแบบหรือสไตลการทํางานสมยัใหม 6.045 9.160 0.48-0.70 

5 การพัฒนาบุคลากร 3.959 5.999 0.43-0.71 

6 คานิยมรวม 3.805 5.765 0.41-0.54 

7 โครงสรางการทํางานสมัยใหม 3.152 4.776 0.52-0.74 

8 การจัดการบุคลากรท่ียืดหยุน 2.738 4.149 0.58-0.81 

9 โครงสรางการบรหิารสมัยใหม 1.526 2.313 0.49-0.79 

รวม 69.150 

3. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองหลังปรับโมเดล มีความ
สอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) เทากับ 3254.63 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 1927 
คาระดบัความนาจะเปนของไค-สแควร (p value) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .05 จึงพิจารณาคาดัชนีอ่ืน ๆ แทน ดังนี้ คาไค-
สแควรสัมพัทธ (Chi-square/df) เทากับ 1.69 คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .80 คาดัชนีวัดระดับความ
สอดคลองเปรียบเทยีบ (CFI) เทากับ .94 คาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของสวนท่ีเหลือ (RMR) เทากับ .04 และ คาดัชนีราก
ที่สองของคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา (RMSEA) เทากับ .04 ทั้งนี้ องคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกร
ดิจิทัล ทั้ง 9 องคประกอบ มีน้ําหนักองคประกอบและความแปรผนัรวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทลั เรียงลําดับตามคาน้ําหนัก
องคประกอบจากมากไปนอย ดงัน้ี (1) องคประกอบดานรูปแบบหรือสไตลการทํางานสมัยใหม (STYLE) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.96 และมีความแปรผันรวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลคิดเปนรอยละ 91 ประกอบดวย 9 คุณลักษณะ 
(2) องคประกอบดานกลยุทธสมัยใหม (STRATEGY) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกับวัฒนธรรม
องคกรดิจิทัล คิดเปนรอยละ 86 ประกอบดวย 13 คุณลักษณะ (3) องคประกอบดานคานิยมรวม (SHARED_VALUE) มีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลคดิเปนรอยละ 86 ประกอบดวย 6 

คุณลักษณะ (4) องคประกอบดานระบบสมัยใหม (SYSTEM) มคีาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92 และมีความแปรผัน
รวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทลัคิดเปนรอยละ 84 ประกอบดวย 11 คุณลักษณะ (5) องคประกอบดานทักษะดิจิทัล (SKILL) มี
คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกบัวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลคดิเปนรอยละ 72 ประกอบดวย 
11 คุณลักษณะ (6) องคประกอบดานการพัฒนาบุคลากร (STAFF_DEV) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 และมีความ
แปรผันรวมกับวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลคิดเปนรอยละ 69 ประกอบดวย 6 คุณลักษณะ (7) องคประกอบดานโครงสรางการ
ทํางานสมัยใหม (FUNC_STRUC) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.82 และมีความแปรผันรวมกับวฒันธรรมองคกรดิจิทัลคดิ
เปนรอยละ 86 ประกอบดวย 4 คณุลักษณะ (8) องคประกอบดานโครงสรางการบริหารสมัยใหม (MGMT_STRUC) มีน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.69 และมีความแปรผันรวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลคิดเปนรอยละ 48 ประกอบดวย 2 คุณลักษณะ 
(9) องคประกอบดานการจัดการบุคลากรที่มคีวามยดืหยุนคลองตัว (FLEX_STAFF) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.53 และมี
ความแปรผันรวมกับวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลคิดเปนรอยละ 28 ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ปรากฎตามภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

Chi-square = 3254.63, df = 1927,  

Chi-square/df = 1.69 , p value = .00 

GFI = .80, CFI = .94,  

RMR = .04, RMSEA= .04 
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10. สรุปการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของบริษัท พีทีท ี ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด พบวา กลุมตัวอยาง
พนักงานบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด มีการรับรูคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรสวนใหญในระดับปานกลาง โดยท่ี
พนักงานแตละกลุมทั้งกลุมผูจัดการสวนข้ึนไป กลุมพนักงานปฏิบตัิการ และกลุม outsources มีการรบัรูในระดับเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรอยูระหวางการปฏริูปสูดิจิทัล มาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2560 และวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งท่ี
สมาชิกในองคกรรับรูรวมกัน ดังนัน้ บุคลากรในองคกรทุกระดับจึงมกีารรับรูในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน (วิรัช สงวนวงค
วาน, 2559) 

ผลการวิเคราะหคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลของบริษัท พทีีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด ดวยสถิติวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) เพื่อจัดกลุมองคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัล พบวา องคประกอบคุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัล จึงประกอบดวย 9 องคประกอบ ซึ่งท้ังหมดสามารถรวมกันอธิบายคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัล 
ไดรอยละ 69.150 เมื่อทําการยนืยันองคประกอบดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อตรวจสอบยืนยันวา
โมเดลองคประกอบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา องคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลทั้ง 9 

องคประกอบ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งสอดคลองกับองคประกอบองคกรทั้ง 7 ดานตามกรอบแนวคิด 7s 

ของ McKinsey (“The McKinsey 7-S Framework,” n.d.) ซึ่งองคประกอบคุณลักษณะวฒันธรรมองคกรดิจิทัล 9 

องคประกอบ ประกอบดวยคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลัซึ่งสนับสนุนใหเกิดคณุลักษณะองคกรดิจิทัลสอดคลองกับ
รายงานของ World Economic Forum และรายงานของ McKinsey (“The digital enterprise,” 2013; World 

Economic Forum, 2016) สามารถอภิปรายเรียงตามลําดับน้ําหนักองคประกอบจากมากไปนอย ดังน้ี 

1. องคประกอบดานรูปแบบหรือสไตลการทํางานสมัยใหม (modern working style) มีทั้งหมด 9 คุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนนรูปแบบการทํางานท่ีตองสื่อสารและทํางานรวมกัน พัฒนาอยางตอเนื่อง ใชขอมูลในการ
ตัดสินใจ ใสใจลูกคา มุงเนนผลลัพธ และมีความยืดหยุนตามสถานการณ สอดคลองกับการศึกษาของ Hartl & Hess (2017) ที่
แสดงใหเห็นวา การปฏริูปสูดิจิทลั องคกรจําเปนจะตองใหคุณคากับความยืดหยุนคลองตัว การใหความสําคญักับลูกคา การ
เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การไววางใจซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารและการทํางานรวมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทลั 

จะตองมีรูปแบบการดําเนินงานดิจทิัลซึ่งมีความรวมเร็วและยืดหยุนคลองตัว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและตาม
ความตองการของลูกคา ดังนั้น องคกรดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีหลักปฏิบัตใินการทํางานรวมกันท่ีมี
คุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน 

2. องคประกอบดานกลยุทธสมัยใหม (modern strategy) มีทั้งหมด 13 คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลซึ่ง
มุงเนนการใชประโยชนจากขอมูล การพัฒนาและใชเทคโนโลยี การสรางพันธมิตรความรวมมือ การสรางสรรคนวตักรรม การ
พัฒนาสินคาและบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคา การปรบัปรุงการทํางาน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนสู
เปาหมายขององคกร สอดคลองกบัการศึกษาของ Hartl & Hess (2017) ที่แสดงใหเห็นวา การปฏริปูสูดิจิทลั องคกรจําเปน
จะตองใหคุณคากบันวัตกรรม การใหความสําคัญกับลูกคาและความตองการของลูกคา การรวมมือกับพันธมิตร อีกทั้ง
สอดคลองกับการศึกษาของ Duerr et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา องคกรดิจิทัลมีคณุลักษณะวัฒนธรรมองคกร ไดแก การ
ทํางานรวมกันกับสตารทอัพและพนัธมิตร การเชื่อมตอกับลูกคา การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทลั 
จะตองมีรูปแบบการดําเนินงานดิจทิัลและรูปแบบธุรกิจดิจิทัลซึ่งสรางคุณคาใหมหรือตอยอดคณุคาไปจากเดิมตอบสนองความ
ตองการของลูกคา รวมทั้งมีตัวช้ีวดัผลดิจิทัลทีเ่หมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมในยุคดิจิทัล ดังนั้น องคกรดิจิทัลจึง
ตองการวัฒนธรรมองคกรที่บคุลากรมีหลักปฏิบัตเิพื่อไปสูเปาหมายรวมกันที่มีคณุลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

3. องคประกอบดานคานิยมรวม (shared value) มีทั้งหมด 6 คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนนให
บุคลากรใหความสําคัญกับการปรบัตัวเปลีย่นแปลง ไววางใจซ่ึงกันและกัน เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ให
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ความสําคญักับลูกคา และใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Hartl & Hess (2017) ที่แสดง
ใหเห็นวา การปฏริูปสูดิจิทัล องคกรจําเปนจะตองใหคุณคากับการปรับตัวเปลี่ยนแปลง การใหความสําคัญกับลูกคา การเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเนื่อง การไววางใจซ่ึงกันและกัน และการสื่อสาร ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจทิัล จะตองมีรูปแบบการ
ดําเนินงานดิจิทลัและรูปแบบธุรกจิดิจิทัลซึ่งตองสามารถปรับตัวเปลีย่นแปลงตามสถานการณและอยูรวมกับผูอื่นได เพื่อให
องคกรอยูรอดอยางยั่งยืน รวมทัง้มีตัวช้ีวัดผลดิจิทัลที่เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมในยุคดิจิทัล ดังนั้น องคกร
ดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีหลักคิดในการใหคณุคา ใหความสําคญั หรือการตัดสนิใจ ในการอยูรวมกันและ
ทํางานไปสูเปาหมายรวมกันไดอยางย่ังยืนท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

4. องคประกอบดานระบบสมัยใหม (modern system) มีทั้งหมด 11 คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทลัซึ่งมุงเนน
การสรางและพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความปลอดภัย รองรับการทํางานรวมกัน การพัฒนา
นวัตกรรม การดูแลและพัฒนาบุคลากร และการดูแลลูกคา สอดคลองกับกรอบแนวคดิกระบวนการพัฒนาดิจิทลั 
(digitalization framework) ของ Gimpel et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา การปฏริูปสูดิจิทัล องคกรจําเปนตองมีการผสาน
เทคโนโลยีเขากับกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทัลจะตองมรีูปแบบการดําเนินงานดิจิทัลและรูปแบบ
ธุรกิจดิจิทัลซึ่งตองการระบบมีชวยสนับสนุนการทํางานไดอยางรวดเร็ว หรือชวยนําเสนอคุณคาใหม ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความตองการของลูกคาได ดังนั้น องคกรดิจิทัลจงึตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีการประดิษฐหรือใช
ระบบในการอยูรวมกันและทํางานรวมกันที่มีคณุลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

5. องคประกอบดานทักษะดิจิทัล (digital skills) มีทั้งหมด 11 คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนน
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง การคิดสรางสรรค การแกปญหา การคิดวิเคราะหขอมลู การปรับตัว การเปนผูนาํ การ
สื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่น และการใชเทคโนโลยี สอดคลองกบัการศึกษาของ Duerr et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา 
องคกรดิจิทัลมคีุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรอยางหน่ึง คือ ทักษะดิจิทัล (digital skills) ซึ่งเปนทักษะและวิธีคดิใหมที่เปดรับ
กับเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทัลจะตองมีรูปแบบการดําเนินงานดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจดิจิทลัซึ่งตองการ
ทักษะของบุคลากร ในการสรางและตอยอดคุณคาใหม ตอบสนองการเปล่ียนแปลงและความตองการของลูกคาได ดังนั้น 
องคกรดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีหลักคิดและหลักปฏิบัติ ความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และ
ความชํานาญในการอยูรวมกันและทํางานรวมกันเพื่อไปสูเปาหมายที่มีคุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

6. องคประกอบดานการพัฒนาบุคลากร (staff development) มีทั้งหมด 6 คุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลซ่ึง
มุงเนนสงเสริมและใหโอกาสอยางเทาเทียมกันแกบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในการ
แสดงออก สอดคลองกับการศึกษาของ Hartl & Hess (2017) ที่แสดงใหเห็นวา การปฏริูปสูดิจิทัล องคกรจําเปนจะตองให
คุณคากบัการเรียนรูและพัฒนาทักษะและองคความรูใหม ๆ การสนับสนุนและเปดกวางใหมสีวนรวม จึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ Duerr et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา องคกรดิจิทัลมีคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรอยางหน่ึง คือ การตระหนัก
วาองคกรตองการทกัษะดิจิทลั ดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดิจิทลั อีกทั้งสอดคลองกับ Senge 

(1991) ที่กลาววา องคกรที่ประสบความสําเรจ็ในปจจุบันและอนาคตจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรูทีต่องมีการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทัลจะตองสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับสถานการณไดตลอด ดังนั้น องคกร
ดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีหลักคิดและหลักปฏบิัติในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในองคกรรวมกันท่ีมี
คุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

7. องคประกอบดานโครงสรางการทํางานสมัยใหม (modern functional structure) มีทั้งหมด 4 คุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนนใหมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีดูแลบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกรและเทคโนโลยี ดูแลการ
วิจัยและพัฒนา และมโีครงสรางองคกรที่รองรับการทํางานท้ังแบบด้ังเดิมที่ตองการมาตรฐาน และการทํางานแบบใหมที่
ตองการความรวดเร็วเปลีย่นแปลงไดตามสถานการณ สอดคลองกับการศึกษาของ Duerr et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา 
องคกรดิจิทัลมคีุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรอยางหน่ึง คือ โครงสรางแบบคู (dual structure) ซึ่งเปนโครงสรางองคกรที่

2178



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 13 

แบงเปน 2 สวนตามกลไกความเร็วในการทํางานและพัฒนาท่ีแตกตางกัน ไดแก (1) สวนงานธุรกิจด้ังเดิมที่เปนพ้ืนฐานหลักซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาดิจทิัลนอย สามารถเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปได และ (2) สวนงานธุรกิจใหมที่เกี่ยวของ
กับลูกคาซึ่งจําเปนตองมีความรวดเร็วในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบสถาปตยกรรมความเร็วคูสําหรับองคกร
ดิจิทัล (Bossert, 2016) และ รปูแบบการจัดการแบบ bimodal (Gaughan, 2016) ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทัลจะตองมี
รูปแบบการดาํเนินงานดิจิทลัซึ่งตองการการทํางานท่ีรวดเร็ว ยืดหยุนคลองตัว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการ
ของลูกคา ดังนั้น องคกรดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีการประดิษฐหรือยดึถือโครงสรางในการทํางานรวมกัน
ที่มีคุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

8. องคประกอบดานโครงสรางการบริหารสมัยใหม (modern management structure) มีทั้งหมด 2 คุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนนการกระจายอํานาจและมลีําดับขัน้นอยในการบริหารและตัดสินใจ สอดคลองกับ ชนิดา  
จิตรุทธะ (2560ข) ที่กลาววา อนาคตองคกรจะมโีครงสรางแบบแบนราบ (flat structure) หรือแบบช่ัวคราว (virtual 

structure) เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Hammer (1996) ที่กลาววา ทามกลางสภาพแวดลอมขององคกรที่ไมแนนอน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงสรางองคกรแบบเดิมทําใหองคกรปรบัตัวไดยาก ดังนั้น โครงสรางองคกรแบบแบนราบ (flat 

structure) หรือแบบช่ัวคราว (virtual structure) จะชวยใหองคกรสามารถรับมือกับปญหาและสภาพแวดลอมท่ีมีพลวัตรสูง
ได ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทลัจะตองมรีูปแบบการดําเนินงานดจิิทัลซึ่งตองการความรวดเร็ว ยืดหยุนคลองตัว สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการของลูกคา และมตีัวช้ีวัดดิจิทัลที่เหมาะสมกับการทํางานและสภาพแวดลอมในยุค
ดิจิทัล ดังนั้น องคกรดิจิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมีการประดิษฐหรือยึดถือโครงสรางในการบริหารและเกณฑ
การประเมินผลรวมกันที่มีคณุลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

9. องคประกอบดานการจัดการบุคลากรท่ีมีความยดืหยุน (flexible staff management) มีทั้งหมด 3 คุณลักษณะ
วัฒนธรรมองคกรดจิิทัลซึ่งมุงเนนเลือกใชบุคลากรภายนอก (outsources) หรือผูรับจางอิสระ (freelance) มากขึ้น และ
สนับสนุนระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกใหบุคลากรสามารถทํางานตาง ๆ ดวยตนเองอยางมีประสทิธิภาพ อีกทั้งตอบสนอง
ความตองการของบุคลากร สอดคลองกับ ชนิดา จิตรุทธะ (2560ข) ที่กลาววา อนาคตองคกรจะตองมีความยืดหยุนมากขึ้น 
โดยการวาจางบุคลากรโดยพิจารณาจากการสงมอบผลงานมากกวาเวลาที่บุคคลมาปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางาน ซึ่งเปนลักษณะ
เดียวกับการจางงานบุคลากรภายนอก (outsources) หรือผูรับจางอิสระ (freelance) ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรดิจิทัลจะตองมี
รูปแบบการดําเนินงานดิจิทลัซึ่งตองการความรวดเร็ว ยดืหยุนคลองตัว สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงและความตองการ
ของลูกคา ดังนั้น องคกรดจิิทัลจึงตองการวัฒนธรรมองคกรที่บุคลากรมหีลักคดิและหลักปฏิบตัิในการจัดการบุคลากรให
สามารถอยูรวมกันและทํางานรวมกันเพ่ือไปสูเปาหมายที่มีคุณลักษณะตามท่ีกลาวมาขางตน  

11. ขอเสนอแนะในการวิจัย

องคประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรดิจิทัลทุกองคประกอบมีความสําคญัในการสรางองคกรดิจิทลั ดังนั้น 
องคกรควรวางแผนพัฒนาองคกรมุงเนนใหเกิดคานิยมรวม ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหคิดและปฏิบัติในแนวทางรวมกนั 
รวมถึงมีทักษะดิจิทลัที่จําเปนในการอยูรวมกันและปฏิบัติงานในองคกรดิจิทัล โดยมรีะบบและโครงสรางท่ียึดถือรวมกัน
สอดคลองกับบริบทองคกรดิจิทัล 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาองคประกอบของกระบวนการการจัดการความรู การพัฒนารูปแบบตาม
กระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม และประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับ
ขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังน้ี ศึกษาองคประกอบของกระบวนการการ
จัดการความรู จากกลุมตัวอยางขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 370 คน  โดยใชสถิติการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ พัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และ 
ประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรู โดยการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ใชสถิติการวิเคราะห
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบเชิงสํารวจของกระบวนการการจัดการความรู มี 6 องคประกอบ ซ่ึงทุก
องคประกอบสามารถรวมกันอธิบายไดรอยละ 70.158  2) การพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสม 
ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี  การแสวงหาความรู  การสรางความรู  การจัดเก็บความรู  การถายโอนและเผยแพรความรู  
การนําความรูไปใช และ การประเมินการจัดการความรู  และ 3) การประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่
เหมาะสมในภาพรวมและทุกดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: รูปแบบ, กระบวนการการจัดการความรู, ขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด 

The development of knowledge management process model for 
administration officials in office of the attorney general 
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1Ph.D. candidate in Human Resource Development, Ramkhamhaeng University 

2Lecturer in Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University 
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Abstract 

The purposes of this research were to study the components of knowledge management 
process, For the development of an appropriate knowledge management process model and To assess 
of an appropriate knowledge management process model for administration officials in Office of the 
Attorney General. The research process has 3 steps as follows: Study the composition of the knowledge 
management process, The sample consisted of 370 administration officials in Office of the Attorney 
General, By using statistics of survey component analysis. Develop the model of knowledge 

2183



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

management process that is appropriate  from 5 experts and Assessment the model according to the 
knowledge management process, By group discussion of 9 experts find the average Standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) Survey components of the knowledge 
management process, consisting of 6 elements, all of which can explain 70.158%. 2) Develop the model 
of knowledge management process that is appropriate, consisting of 6 steps as follows: Knowledge 
Acquisition, Knowledge Creation, Knowledge Storage, knowledge Transfer and Utilization, knowledge 
Adoption and knowledge management assessment and 3) Assessment the model of knowledge 
management process that is appropriate, in general and Every aspect is useful Possibility And the 
suitability of the format Have a high level of average. 

Keywords: Model, Knowledge management processes, Administration officials in Office of the Attorney 
General  

1. บทนํา

การบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหมในศตวรรษที่ 20 เนนที่ตัวบุคลากรขององคกร ซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญขององคกร 
ดวยเหตุน้ี การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว และการใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และ
เต็มตามศักยภาพ เปนเปาหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเครื่องมือหน่ึงในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยที่สําคัญ ไดแก สมรรถนะและการบริหารสายงานอาชีพ นอกจากน้ี การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการบริหารงาน
บุคคลหน่ึงที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกา วหนาและทันตอการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ แบบที่เปนทางการ และแบบที่ไมเปนทางการ  
(วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หนา 1-9) 

สํานักงานอัยการสูงสุดใหความสําคัญตอบุคลากรในฐานะเปนทรัพยากรอันสําคัญยิ่งขององคกร โดยใหมีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ พรอมไป
กับความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ อันจะกอใหเกิดความผูกพันกับองคกรยิ่งขึ้น รวมทั้งสงผลลัพธที่ดีทั้งตอองคกร 
บุคลากร และประชาชนในที่สุด นอกจากน้ัน ทําใหสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญไว
ในองคกรได (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2552, หนา 3-4) 

การจัดการความรูเปนงานของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรที่ตองใชเวลา ความสําเร็จของการจัดการความรูใน
องคกรจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรกาวหนาอยางรวดเร็ว จากการศึกษาอุปสรรคและปญหาของการจัดการความรูใน
สํานักงานอัยการสูงสุด เชน การไมเขาใจเรื่องของการจัดการความรูที่แทจริงของคนไทย ทําใหเกิดประเด็นตาง ๆ กลาวคือ  
คิดวาการจัดการความรูเปนเรื่องของการแบงปนความรูอยางเดียว คิดวาการซ้ือเทคโนโลยี อาทิ KM software package 
เปนการทําการจัดการความรูที่เสร็จสมบูรณแลว และคิดวาการจัดการความรูเปนเรื่องที่ทํานอกเหนือเวลางานประจําวันทั่วไป 
ซ่ึงโดยทั่วไปที่พบมากที่สุดคือการท่ีองคกรไดลงทุนไปกับการซ้ือเทคโนโลยี KM แตไมมีคนเขามาใชเทคโนโลยี จึงจําเปนตอง
ปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรใหเห็นคุณคาและประโยชนของการจัดการความรูอยางแทจริง ซ่ึงสาเหตุของการที่บุคลากร
ไมเห็นคุณคาและไมเขาใจประโยชนของการจัดการความรู คือ การที่บุคลากรไมไดนําความรูที่จัดเก็บมาประยุกตใชใหเปน
ประโยชนจากการทํางานและสาเหตุจากความไมเปนผูใฝรูในที่ทํางาน รวมถึงการที่องคความรูไมมีการจัดการความรูอยางเปน
ระบบ ทําใหบุคลากรไมอยากใชระบบและไมสนใจการจัดการความรู ดังน้ัน องคกรควรนําการจัดการความรูมาบูรณาการให
เปนสวนหน่ึงของการทํางาน สําหรับหนวยงานที่มีระบบอยูแลวควรวางแผนการใชระบบใหชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะผูบริหาร
ควรปฏิบัติใหลูกนองเห็นเปนตัวอยาง และเขาใจวาการจัดการความรูเปนเรื่องของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคกร ผูบริหาร
ควรใชระบบ KM อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหลูกนองเห็นและนําความรูที่ไดใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนตัวอยางแกลูกนอง และให
ลูกนองไปศึกษาหาความรูจากองคความรูที่ถูกจัดเก็บในระบบ KM และนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานตอไปได (สํานักงาน
อัยการสูงสุด, 2552, หนา 6) 
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ดวยเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรคนหน่ึง และปฏิบัติหนาที่ราชการในงานธุรการของสํานักงาน
อัยการสูงสุด จึงศึกษาการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทขององคกรตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบของกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
2. เพื่อการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด
3. เพื่อประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด

2. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคประกอบฯ คือ กลุมประชากร ไดแก ขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 3,885 

คน (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2561) กลุมตัวอยาง กําหนดตามเงื่อนไขของการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหป จจัย 
(Factor analysis) คือจํานวนขอมูลควรมากกวาจํานวนตัวแปร อยางนอย 10 เทา ของตัวแปร (37ตัวแปร) (Comrey & Lee, 
1992) ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีจะใชขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) 
อยางเปนสัดสวนจากพื้นที่ปฏิบัติงาน 10 แหง  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบฯ งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดมาโดย
วิธีคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดดังน้ี  กลุมที่หน่ึง เปนนักวิชาการเปนผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากหนวยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกและเช่ียวชาญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมนอยกวา 5 ป จํานวน 
2 คน  กลุมที่สอง เปนผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูเก่ียวกับการจัดการความรู จากหนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 2 คน  และกลุมที่สาม เปนผูบริหารองคกรที่เก่ียวของกับการจัดการ
ความรู จํานวน 1 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบฯ งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ไดมา
โดยวิธีคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดดังน้ี  กลุมที่หน่ึง เปนนักวิชาการที่ เก่ียวของกับการจัดการความรู จากหนวยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทและทํางานในตําแหนงงานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน  กลุมที่สอง 
เปนผูบริหารองคกรที่เก่ียวของกับการจัดการความรู จํานวน 3 คน  และกลุมที่สาม เปนผูใชงานและมีประสบการณการจัดการ
ความรู จํานวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคประกอบฯ คือ แบบสอบถาม  โดยการตรวจสอบเครื่องมือ มีคา IOC เทากับ 0.76  และมีคา

ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.941 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบฯ คือ แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบรางรูปแบบฯ            

ตามองคประกอบของรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
โดยการตรวจสอบเครื่องมือ มีคา IOC เทากับ 0.96 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบฯ คือ การสนทนากลุม และแบบประเมินดานความเปนประโยชน ความเปนไปได 
และความเหมาะสม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคประกอบฯ คือ คาความถ่ี รอยละ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบฯ คือ การหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา   

จากขอเสนอแนะ 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบฯ คือ การหาคาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 

จากขอเสนอแนะ 
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3. ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองคประกอบเชิงสํารวจของกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการสํานักงาน
อัยการสูงสุด 

ผลการวิเคราะหไดองคประกอบจํานวน 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การแสวงหาความรู ประกอบดวย 
6 ตัวแปร มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง .757-.585  องคประกอบท่ี 2 การสรางความรู ประกอบดวย 6 ตัวแปร มีคา
นํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง .911-.810  องคประกอบท่ี 3 การจัดเก็บความรู ประกอบดวย 5 ตัวแปร มีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .905-.826  องคประกอบที่ 4 การถายโอนและเผยแพรความรู ประกอบดวย 8 ตัวแปร มีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .886 -.784  องคประกอบที่ 5 การนําความรูไปใช ประกอบดวย 6 ตัวแปร มีคานํ้าหนักองคประกอบ
อยูระหวาง .928-.856  และองคประกอบท่ี 6 การประเมินการจัดการความรู ประกอบดวย 5 ตัวแปร มีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง .940-.875 

2. ผลการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการสํานักงาน
อัยการสูงสุด 

ผูวิจัยไดศึกษาองคความรู แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใหไดตัวแปรองคประกอบท่ีสอดคลองกับ
รูปแบบไปสอบถามองคประกอบที่จําเปนกับกลุมตัวอยาง ใชวิธีการวิเคราะหเชิงสํารวจ EFA และผูวิจัยปรับปรุงรางรูปแบบ
ตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  
รายละเอียดดังน้ี 

ภาพ 1  รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด 

จากภาพ 1 ขัน้ตอนรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่ เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดมี  
6 ขั้นตอน โดยสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใดกอนก็ไดมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การแสวงหาความรู  ขาราชการธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุดจะสรางฐานความรูของตนดวยการ
เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ความรูภายในองคกรเกิดจากทุนปญญาของ
ขาราชการธุรการที่เปนความรูฝงลึก ความรูภายนอกองคกรที่สามารถเก็บเก่ียวขอมูลจากแหลงภายนอกดวยวิธีการเทียบเคียง 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางความรู  ขาราชการธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุดจะนําความรูที่ฝงลึกในตัวที่มีอยู หรือ
ความรูที่แสวงหามาใหม มาประกอบกับความรูที่อยูในองคกร และสรางความรูใหม ๆ เปนความรูที่ชัดแจงที่เกิดข้ึนใหมไปปรับ
ใชในองคกร และกอใหเกิดความรูฝงลึกขึ้นใหมอยางตอเน่ือง และทําใหเกิดความรูใหมในองคกร  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู  การจัดเก็บความรูของขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดมีการใชระบบ
เทคโนโลยีมาชวย เชน การบันทึกขอมูลและการใชฐานขอมูลคอมพิวเตอรผานฐานขอมูลของสํานักงานอัยการสูงสุด สามารถ
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คนหา และเผยแพรสารสนเทศไดอยางถูกตองและรวดเร็ว แบงเปนหมวดหมูสามารถใชสารสนเทศตามความตองการไดชัดเจน 
มีเน้ือหาที่ถูกตองแมนยํา สามารถนํามาใชไดตลอดเวลา  

ขั้นตอนที่ 4 การถายโอนและเผยแพรความรู  การถายโอนความรูภายในสํานักงานอัยการสูงสุด ขาราชการธุรการ
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การเขียนบันทึกรายงาน การใชสื่ อตาง ๆ เชน วีดีโอการประชุม การฝกอบรม การสนทนา
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากการปฏิบัติงาน และการพูดคุยแบบไมเปนทางการระหวางผูปฏิบัติงาน มีการสับเปลี่ยน
โยกยายงานภายในองคกร การศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืนในเครือขายองคกรยุติธรรม การใชเทคโนโลยีในการชวยถ ายโอน
ความรู และเผยแพรความรู เชน แอพพลิเคชั่นไลน เปนตน รวมทั้งการจัดนิทรรศการท้ังภายใน และภายนอกองคกร เพื่อ
เผยแพรความรูและนวัตกรรมขององคกร  

ขั้นตอนที่ 5 การนําความรูไปใช  การนําความรูและประสบการณของขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดมา
ประยุกตใชอยางสรางสรรค และองคการมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการประยุกตความรูใหมากขึ้น เขาถึงความรูไดงาย สะดวก 
รวดเร็ว สามารถรับมือกับการเติบโตขององคกร และการหมุนเวียนเปล่ียนงานของขาราชการธุรการตาง ๆ ไดเปนอยางดี  

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินการจัดการความรู  การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถนําเอาขอมูล
สารสนเทศและความรูที่มีอยูภายในและภายนอกองคกรมากลั่นกรองและนํามาสรางคุณคา เชน การสอนงาน การฝกอบรม 
การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง การเรียนรูจากประสบการณตรง และการลงมือปฏิบัติ การดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร โดยทําการประเมินตามขั้นตอนวิธีการที่กําหนด ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
ขอบกพรองในอดีต สามารถนําไปสูการเรียนรูจากขอผิดพลาดได และปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีขึ้น 

3. ผลการประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการสํานักงาน
อัยการสูงสุด 

ผลการประเมินรูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงานอัยการ
สูงสุดในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูระดับมาก (x̄ =4.05, SD=0.83) โดยเรียงลําดับความคิดเห็นมากไปหานอย ดังน้ี  ดานความเปน
ประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก (x̄ =4.27, SD=0.76)  ดานความเหมาะสม มีคาเฉล่ียอยูระดับมาก (x̄ =4.14, SD=0.68) 
และดานความเปนไปได มีคาเฉลี่ยอยูระดับมาก (x̄ =3.73, SD=1.04) ตามลําดับ 

4. การอภิปรายผล

รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด มี 6 ขั้นตอน 
โดยสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใดกอนก็ไดสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การแสวงหาความรู รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงาน
อัยการสูงสุด ในดานการแสวงหาความรู สามารถแบงแหลงที่มาของความรูของขาราชการธุรการในองคกรได 2 ลักษณะ คือ 
ความรูจากภายในองคกร เกิดจากการสรางฐานความรูของขาราชการธุรการ ซ่ึงเปนความรูฝงลึก ( tacit knowledge) ซ่ึงเปน
ความรูระดับตัวบุคคล (individuals) และความรูจากภายนอกองคกรที่สามารถแสวงหาขอมูลจากแหลงภายนอกดวยวิธีการ
เทียบเคียง (benchmarking) ทั้งน้ี เน่ืองจากขาราชการ-ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด ตองใชความรูที่มีอยูในตน และการ
สรางปฏิสัมพันธระหวางองคความรูทั้งสองประเภท  คือ ความรูชัดแจง (explicit knowledge) และความรูฝงลึก (tacit 
knowledge) ซ่ึงสอดคลองกับ Beaulieu (2001, p. 179) ที่กลาววา การแสวงหาองคความรู คือ กระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึง
ความรูสูองคกร โดยอาจไดมาจากผูเชี่ยวชาญอินเทอรเน็ต Search Engine ศูนยความรู หนังสือพิมพ เปนตน โดยสรุปแลว 
การแสวงหาองคความรูเพ่ือการเรียนรูรวมกัน คือ การนําเอาขอมูลสารสนเทศและความรูที่มีอยูภายในและภายนอกองคกรมา
กลั่นกรองและนํามาสรางคุณคา เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงานระบบพ่ีเลี้ยง การ
เรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัติ การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกร  

ขั้นตอนที่ 2 การสรางความรู รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด ในดานการสรางความรู ขาราชการธุรการมีทั้งการสรางความรูดวยตนเองและการสรางความรูจากองคกร กลาวคือ การ
สรางความรูดวยตนเองของขาราชการธุรการโดยการแสวงหาองคความรูตาง ๆ ดวยตนเอง มองเห็นถึงความสําคัญในสิ่งที่
ตองการเรียนรูและสามารถเชื่อมโยงความรูระหวางความรูใหมกับความรูเกา (ความรูฝงลึก) และสามารถสรางเปนองคความรู
ใหมขึ้นมาได ทั้งน้ี เน่ืองจากการสรางความรูดวยตนเองของขาราชการธุรการ จะตองมีความอยากรู อยากจะเรียน อยากจะ
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คนควาในเรื่องน้ัน ๆ จึงจะเปนตัวเรงใหขับเคล่ือนในการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิราภรณ บุญเพ็ชร (2557) 
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรูธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สภาพการจัดการความรูประชาชนใน
ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร มีสภาพการจัดการความรูธุรกิจชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา สภาพการจัดการความรูธุรกิจชุมชนในเขตกรุงเทพ-มหานคร อยูในระดับปานกลาง 3 ดาน และนอย 1 ดาน เรียง
ตามลําดับ 3 ลําดับแรก ดังน้ี ดานการสรางความรู ดานการแสวงหาความรู และดานการประยุกตและใชความรูใหทันสมัยอยู
เสมอ 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงาน
อัยการสูงสุด ในดานการจัดเก็บความรู มีการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนในการรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคล หรือในรูปแบบเอกสารในองคกร โดยขาราชการธุรการ ใชเทคโนโลยีเปนตัวกลางท่ีทําหนาที่ในการสราง การดูแล
เอกสาร และการสืบคนเอกสารหรือองคความรูตาง ๆ มีการจัดเก็บอยางเปนหมวดหมูเพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงองคความรู
เพื่อนํามาพัฒนาตนเองได ซ่ึงการจัดเก็บความรูโดยบุคลากรน้ันจะมีการรวบรวม สังเคราะห ความรูที่แสวงหามาไดจัดเก็บ
อยางเปนระบบและเปนประโยชนตอหนวยงาน สวนการจัดเก็บความรูโดยองคกรน้ันจะจัดเก็บบนฐานขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเอกสารเพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดสะดวก รวดเร็ว  และเปนระบบ ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Coakes et al. (2010) ศึกษาเรื่อง “Knowledge Management, Strategy, and Technology: A Global 
Snapshot” ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูในองคกรน้ัน ควรดําเนินการโดยกลุมคนที่ทํางานรวมกันหรือทีมงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่จะประสานความสําเร็จในการแบงปนความรูไดน้ัน องคกรตองมีอินทราเน็ตที่ใชในการแลกเปล่ียน
ความคิด ขอมูลขาวสาร และความรู ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยี ที่นํามาใชในกระบวนการจัดการความรู 
อาทิ การจัดเก็บความรูขององคกร 
 ขั้นตอนที่ 4 การถายโอนและเผยแพรความรู รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด ในดานการถายโอนความรูและเผยแพรความรู ขาราชการธุรการมีการปฏิบัติไดหลากหลายวิธี ทั้งการ
ถายโอนความรูภายในองคกรและภายนอกองคกร เชน ภายในองคกรมีการเขียนเปนบันทึกรายงานตาง ๆ การใชสื่อตาง ๆ 
การฝกอบรม การพูดคุยสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เพื่อแลกเปล่ียนองคความรูและประสบการณ มีการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการถายโอนความรู และเผยแพรความรู มีการใชระบบ Intranet ในหนวยงาน การถายทอดองค
ความรูตาง ๆ ในรูปแบบ e-learning เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Rhodes et al. (2008) ศึกษาเรื่อง “Factors 
Influencing Organizational Knowledge Transfer: Implication for Corporate Performance” ผลการศึกษาพบวา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการถายโอนความรูขององคกรและวัฒนธรรมขององคกรมากที่สุด การถายโอน
ความรูมีอิทธิพลสูงตอการพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรมขององคกร และนวัตกรรมที่เปนกระบวนการ มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมขององคกรมากกวานวัตกรรมดานการผลิต 
 ขั้นตอนที่ 5 การนําความรูไปใช รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการ  สํานักงาน
อัยการสูงสุด ในดานการนําความรูไปใช ขาราชการธุรการมีการนําความรูจากการประชุมสัมมนาไปปรับใชในการทํางาน และ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญโดยองคกรไดมีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมและวิธีการนําความรูไปใช เชน การจัดทําองคความรูเฉพาะ
ดาน มีการประชาสัมพันธ กระตุนใหขาราชการธุรการและบุคลากรนําความรูไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อาจ
เน่ืองจากขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด ตองนําความรูและประสบการณขององคกรมาประยุกตอยางสรางสรรค 
และนําเทคโนโลยีมาใชในการประยุกตความรูใหมากขึ้น องคกรยังสามารถรับมือกับการเติบโตขององคกร และการหมุนเวียน
ของพนักงานไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Demarest (1997) ที่กลาววา การนําความรูไปใช ความรูที่ถูก
จัดเก็บไวจะไมไดประโยชน หากไมมีการนําไปใชใหแพรหลายเพ่ือประโยชนในการเพิ่มความสามารถและทักษะของบุคลากร 
การเพิ่มผลผลิต บริการ และสรางความประทับใจใหแกลูกคาขององคกรเพิ่มขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินการจัดความรู รูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับข าราชการธุรการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด ในดานการประเมินการจัดการความรู มีการนําเอาขอมูลสารสนเทศและความรูที่มีอยูนํามาสรางคุณคา
ใหเกิดประโยชนตอบุคลากรและองคกรในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่อยูภายในองคกรและระหวางองคกรภายนอกผานรูปแบบการ
ถายโอนและเผยแพรดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสอนงาน การฝกอบรม การสัมมนา การเรียนรูจากประสบการณตรง การลง
มือปฏิบัติจริง และ การคนควาผานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่องคกรนําเขามาใช เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Hall (2005) ศึกษาเรื่อง “Knowledge Management in Times of Change: Tacit and Explicit Knowledge 
Transfers” โดยนําเสนอลักษณะที่สําคัญ และความทาทายของการจัดการความรูในชวงเวลาของความเปล่ียนแปลงอยางมาก 
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เพื่อใหเขาใจถึงปรากฏการณและขอมูลที่นาสนใจ ผลกระทบตอบุคลากร ความรู และเอกสาร ความรูในชวงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงขององคกรอยางมาก ผลการศึกษาทําในหนวยงานที่สําคัญในรัฐเท็กซัส โดยใหความสําคัญเปนพิเศษวา บุคลากร 
ความรู มีการรับรูตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปรับโครงสรางองคกร เปาหมายโดยรวม คือ การประเมิน การจัดการ
ความรูในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงอยางมากขององคกร โดยการวิเคราะหผลกระทบของการรวมการจัดการความเของ
หนวยงานที่ใหบริการดานสุขภาพและบุคคลในรัฐเท็กซัส 
 
ขอเสนอแนะ 
 

 จากการพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูสําหรับขาราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดครั้งน้ี 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชใน 2 สวน ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรตระหนักถึงการจัดการความรู มีการแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ทางองคกรไดจัดเตรียมไวใหเพื่อนําความรูที่ไดประยุกตใชในการทํางาน 
  1.2 สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีการจัดเก็บขอมูลทั้งที่เปนขอมูลจากความรูฝงลึก และความรูภายนอกองคกร
มาจัดเก็บเปนฐานขอมูลที่เปนระบบ สามารถเขาถึงไดงายและสามารถถายโอนและเผยแพรไปยังบุคลากรไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการจัดการองคความรูในองคกร 
  1.3 สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีการประเมินการจัดการความรูที่ไดถายโอนและเผยแพรไปยังบุคลากรใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อประเมินกระบวนการการจัดการความรูขององคกรในภาพรวมวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือไม 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การศึกษาดานการประเมินการนําองคความรูที่ไดของบุคลากรจากกระบวนการการจัดการความรูของ
ขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดวามีการนําไปใชประโยชนในดานใดบาง และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
  2.2 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในกระบวนการการจัดการความรูของขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด 
  2.3 การนํารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรูของขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดไปปฏิบัติ 
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การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ  

สุรเกียรติ์ ยะสะกะ1* และ สุรชัย สุขสกุลชัย1 
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 บทคัดยอ 

การวิจัยจึงน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ
ของนักเรียนและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนและครูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ของเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 โรงเรียน โดยแบงเปนนักเรียนจำนวน 115 คน และครู
จำนวน 8 คน ขนาดกลุมตัวอยางของนักเรียนไดมาโดยการเทียบเกณฑตามตารางของเครซ่ีและมอรแกน เลือกกลุมตัวอยาง
แบบโควตา และกลุมตัวอยางของครูไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแบบสอบถามท่ีเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผลการวิจัยพบวานักเรียนและครูมีความคิดเห็นของภาพรวมในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ดาน โดยมีสภาพปจจุบันอยูใน
ระดับมาก สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง และความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวากิจกรรมตาง ๆ 
เปนสิ่งที่ชวยทำใหเกิดการเรียนรูรวมกันและชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ันกิจกรรมที่เลือกควรตอบสนองตอ
ความแตกตางของนักเรียน การเขียนโปรแกรมดวยวิธีปกติ เปนเรื่องที่มีปญหามากท่ีสุดของการเรียน สิ่งที่ครูตองการมากท่ีสุด
คือการอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการคำนวณและตองการอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนที่ดี ในขณะที่นักเรียนมี
ความตองการสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวิทยาการคำนวณเพ่ือใหศึกษาดวยตนเองและเปนแหลงเรียนรูดวยตนเอง 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู   ความตองการ   ปญหา   สภาพปจจบุัน   วิทยาการคำนวณ  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the current status, problems, and needs in the 

management of Computing Science learning for students and teachers in small-size schools. The sample 

group was students and teachers in the Third School District, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, 

consisting of 1 1 5  10th-grade students and 8 teachers. The sample size of the students obtained was 

based on Crazy and Morgan's table by using the quota sample group and the sample group of the 

teacher was selected by using a purposive sampling technique. The questionnaire was used for data 

collection. The results showed that students and teachers have the same overall view on the status at 

high levels, problems at medium levels, and expectations at high levels. When consideration in each 

aspect, it was found that activities can create collaborative learning and stimulate students’ interest. 

Moreover, activities should respond to the students’ differences. Coding is the most problematic issue in 

their study. Teachers most wanted is training in subjects related to Computing Science and good 

teaching materials. While students needed learning materials related to Computing Science for self-

study and as a source of information. 

Keywords: Computing Science, Learning Management, Needs, Problems, Status 

2192



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนำ

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) กลาววา แนวโนม
การพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
และไมไดเปนเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานดังเชนที่ผานมา หากแตไดหลอมรวมเขากับวิถีการดำเนินชีวิต (สำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผูเรียนใหดำรงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสรางความรู  
ความเขาใจ และสงเสริมทักษะข้ันพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีไปสรางนวัตกรรมอยางมีความคิดสรางสรรคเพื่อตอบสนองตอ
โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ใชเปนเคร่ืองมือในการกาวไปสูประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ ซึ่งผูเรียนสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกตใชเพื่อแกปญหา
ในชีวิตจริงไดดวย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากอยูในชวงของการปรับเปลี่ยนหลักสูตรจึงจำเปนตองใหครูวิชาวิทยาศาสตรหรือสาร ะ
เทคโนโลยีมาชวยทำการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูนอย นอกจากนั้นครูหนึ่งคน
อาจจำเปนตองรับผิดชอบหลายรายวิชา ทำใหครูอาจขาดความพรอมทั้งในดานเนื้อหารายวิชาและกระบวนการสอนที่
เหมาะสมก็จะสงผลตอกระบวนการสอนหรือการถายทอดความรู  ถาครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณโดยท่ีสภาพแวดลอมไม
เหมาะสมก็อาจจะสงผลรายมากกวาผลดีตอผูเรยีน รวมทั้งครูหลายทานอาจจะขาดประสบการณเหลานี้ดวยเชนเดยีวกัน ทำให
กระบวนการเรียนการสอนขาดความตอเนื่องและลดความสามารถในถายทอดใหผูเรยีนเกิดความเขาใจไดลง (ภูมิปรินทร มะโน
, 2561) จากปญหาดังกลาว สสวท. จึงไดจัดใหมีการอบรมออนไลนวาดวยการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณสำหรับครูเพื่อให
ครูมีความเขาใจในสาระการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) (พงศธนัช แซจู, 2562) 

นอกจากปญหาดานเนื้อหาแลว กระบวนการเรียนการสอนที่ทำใหการเรียนรูวิชานี้นาสนใจและจับตองไดก็เปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได รวมทั้งการขาดแคลนงบประมาณของโรงเรียนในการท่ีจะจดัหาอุปกรณการเรียนการสอนท่ีชวยกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็นและไดมีประสบการณตรงไดมากข้ึนก็อาจจะเปนปญหาไดเชนเดียวกัน (Fehr, Pentz, & 
Dickert, 2015) ตัวอยางเชนการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเลนสรางเสริมปญญา เชน ของเลนหุนยนตขนาด
เล็ก เปนตน (Chin, Hong, & Chen, 2014) ซึ่งผูเรียนอาจจะไมเคยจับตองของเลนเหลานี้ซึ่งอาจจะสงผลตอการเรียนรูอยาง
เปนรูปธรรมได 

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณท่ีผานมาสองปการศึกษาแตยังไมมีการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวของกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งเปนวิชาที่เพิ่มเขามาใหมใน
หลักสูตรจึงควรศึกษาสภาพการณที่เกดิข้ึนทั้งในการเรียนการสอนท้ังตัวนักเรียนและครูผูสอน และรวมทั้งในฐานะที่ผูวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการสอนในวิชาน้ีดวยเชนเดียวกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนและครู เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กไดในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง
ทางดานความรูความสามารถของผูเรียนตอไป  

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ ของนักเรียนและครู ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ ระหวางนักเรียน

และครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาวิทยาการคำนวณรวมทั้งสิ้นจำนวน 218 คน และครูที่

สอนอยูในสาขาคอมพิวเตอรจำนวน 11 คน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทโรงเรียน
ขนาดเล็กจำนวน 8 โรงเรียน ไดแก 1) ปากกรานพิทยา 2) ทาชางวิทยาคม 3) หนองน้ำสมวิทยาคม 4) บานแพรกประชาสรรค 
5) ลาดงาประชาบำรุง 6) ลาดชะโดสามัคคี 7) สาคลีวิทยา และ 8) มหาราช  
 กลุมตัวอยาง คือ 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 140 คนโดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเทียบเกณฑตามตารางของ
เครซี่และมอรแกน การเลือกกลุมตัวอยางใชแบบโควตาโดยแบงตามสัดสวนของนักเรียนในแตละโรงเรียน และ 2) ครูที่สอนอยู
ในสาขาคอมพิวเตอรจำนวนท้ังสิ้น 8 คนจากท้ัง 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามเรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณที่ไดรับ

การตรวจสอบคุณภาพดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคจากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ที่มีความรูในดาน
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล จากผลการประเมินไดคาดัชนคีวามสอดคลองอยูที ่0.74 - 1.00 จากน้ันทำการ
ปรับปรุงและแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดตอภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ซึ่งเปนภาควิชาท่ีผูวิจัยไดศึกษาอยูเพื่อทำหนังสือขอความอนุเคราะหเขาเก็บขอมูล 
2. นำหนังสือขอความอนุเคราะหไปสงยังโรงเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 8 โรงเรียนตามท่ีกำหนด 
3. ประสานงานกับบุคคลที่รับผิดชอบ แนะนำตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย จากน้ันเก็บขอมูลโดยใหผูตอบ

ทำแบบสอบถามและสงกลับมาใหผูวิจัย 
4. ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของขอมูลแตละฉบับจากนั้นนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาขอมูลทางสถิติ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการประมวลผลผานโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหโดยใชวิธี

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (จำนวน) คารอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนและ
ครูมีรายละเอียดแสดงดังน้ี 

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 56 คน และเปนเพศหญิง 59 คน รวมทั้งหมด 115 คน คิดเปนรอยละ 82 

ของกลุมตัวอยางที่กำหนดไว ทุกคนเปนนักเรียนในแผนการเรียนวิทย-คณิต มีประสบการณเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณ 1 
ภาคการศึกษา และครูเพศชายจำนวน 4 คน เพศหญิง 4 คน 

4.2 สภาพปจจุบันและการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณไดแสดงในตารางท่ี 1 จากตารางที่ 1 พบวา

สภาพปจจุบันในความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.86) และความคิดเห็นของ
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ครูอยูในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.32) เชนเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพปจจุบันในดานกิจกรรม

ในหองเรียนนั้นนักเรียนและครูมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (นักเรียน: X = 3.60, S.D. = 0.95 และครู: X = 3.67, 
S.D. = 0.35) สำหรับสภาพปจจุบันในดานสื่อและสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนนั้นท้ังนักเรียนและครูมคีวามคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง (นักเรียน: X = 3.36, S.D. = 0.70 และครู: X = 3.41, S.D. = 0.27) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

รายการ 
นักเรียน ครู 

X S.D. แปลความ X S.D. แปลความ 

ดานกิจกรรมในหองเรียน 3.60 0.95 มาก 3.67 0.35 มาก 

1. กิจกรรมตาง ๆ ชวยกระตุนใหนักเรียนเกดิความคดิ 3.43 0.88 ปานกลาง 3.63 0.52 มาก 

2. กิจกรรมตาง ๆ ชวยทำใหเกดิความรวมมือระหวางผูเขารวม 4.01 0.96 มาก 4.00 0.00 มาก 

3. กิจกรรมตาง ๆ เปดโอกาสใหนกัเรียนมสีวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นของ  

4.07 0.93 มาก 4.00 0.00 มาก 

4. กิจกรรมตาง ๆ ตอบสนองตอความแตกตางของนักเรียน 2.94 1.15 ปานกลาง 2.88 0.84 ปานกลาง 

5. กิจกรรมตาง ๆ ท่ีทำในหองเรียนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจ

เนื้อหา 

4.22 0.92 มาก 3.88 0.35 มาก 

6. นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม 2.10 0.94 นอย 3.50 0.54 ปานกลาง 

7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรมกลุม 3.81 1.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

8. นักเรียนเขาใจวิธีการประเมินผลการเรียนในวิชา 4.25 0.80 มาก 3.50 0.54 ปานกลาง 

ดานสื่อและสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน 3.36 0.70 ปานกลาง 3.41 0.27 ปานกลาง 

9. สื่อท่ีใช ชวยสงเสริมการคดิของนักเรียน 4.01 0.85 มาก 4.00 0.00 มาก 

10. มีการใชอุปกรณการเรียนอื่น ๆ ในการทำกิจกรรม 2.07 0.73 นอย 2.63 0.52 ปานกลาง 

11. คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่ใชในการทำกิจกรรม 4.04 0.59 มาก 4.00 0.00 มาก 

12. สภาพหองเรียนเหมาะสมตอการทำกิจกรรมแบบกลุม 3.30 0.62 ปานกลาง 3.00 0.54 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.52 0.86 มาก 3.58 0.32 มาก 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเปนรายขอพบวาโดยสวนใหญนักเรียนและครูจะมีความคิดเห็นของไปในทาง
เดียวกัน โดยสิ่งที่นักเรียนและครูมคีวามคิดเห็นของแตกตางกันนั้นมีอยู 4 รายการ (ท่ีขีดเสนใตในตาราง) คือ 1) กิจกรรมตาง ๆ 

ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดโดยความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.43, S.D. = 0.88)  ในขณะที่

ความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก ( X = 3.6, S.D. = 0.52), 2) นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม โดยความคิดเห็นของ

นักเรียนอยูในระดับนอย ( X = 2.10, S.D. = 0.94)  และความคิดเห็นของครูอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.5, S.D. = 0.54), 

3) นักเรียนเขาใจวิธีการประเมินผลการเรียนในวิชาโดยความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.25, SD=0.80), และ

ครูอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D. = 0.54), และ 4) มีการใชอุปกรณการเรียนอื่น ๆ ในการทำกิจกรรมโดยความ

คิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับนอย ( X = 2.07, SD=0.73), และครูอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.60, S.D. = 0.52) 

4.3 สภาพปญหาและการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
ผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณของนักเรียนและครูมีรายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 2 ซึ่งพบวาสภาพปญหาตามความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนและครูนั้นอยูในระดับปานกลาง (นักเรียน: X = 3.15, 

S.D. = 0.78 และครู: X = 2.81, S.D. = 0.60) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพปญหาดานการเรียนการสอนตาม
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ความคิดเห็นของนักเรียนน้ันอยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.71) ซึ่งมีความแตกตางกับครูที่มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = 2.99, S.D. = 0.51) ในดานการวัดและประเมินผลตามความคิดเห็นของนักเรียนพบวานักเรียนและครูมีความ

คิดเห็นของสอดคลองกันคืออยูในระดับปานกลาง (นักเรียน: X = 2.53, S.D. = 0.89 และครู: X = 2.53, S.D. = 0.67) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

รายการ 
นักเรียน ครู 

X  S.D. แปลความ X  S.D. แปลความ 

ปญหาดานการเรียนการสอน 3.53 0.71 มาก 2.99 0.56 ปานกลาง 

13. การวิเคราะหขั้นตอนเพื่อการดำเนินงานตามทีโ่จทย

กำหนด

3.91 0.79 มาก 3.50 0.54 ปานกลาง 

14. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบบล็อก 4.25 0.65 มาก 2.63 0.52 ปานกลาง 

15. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบปกติ 4.44 0.64 มาก 3.75 0.46 มาก 

16. การบูรณาการวิชาน้ีกับวิชาอื่น ๆ 3.32 0.66 ปานกลาง 3.13 0.35 ปานกลาง 

17. การประยุกตใชวิชานี้เพื่อแกปญหาในชีวิตประจำวัน 3.36 0.62 ปานกลาง 2.88 0.64 ปานกลาง 

18. การสืบคนขอมูลที่นาเชื่อถือสำหรับนำมาใชในการ

แกปญหา

3.07 0.49 ปานกลาง 2.63 0.52 ปานกลาง 

19. การประมวลความรูที่ไดจากการสืบคนเพื่อใชในการ

แกปญหา

3.06 0.91 ปานกลาง 2.63 0.74 ปานกลาง 

20. การตอยอดกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพ่ือนำไปพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆ

2.85 0.92 ปานกลาง 2.75 0.71 ปานกลาง 

ปญหาดานการวัดและประเมินผล 2.53 0.89 ปานกลาง 2.53 0.67 ปานกลาง 

21. ความยุงยากในทางปฏิบัติของการประเมินผล 3.02 0.82 ปานกลาง 2.75 0.71 ปานกลาง 

21. ความยุงยากในทางปฏิบัติของการประเมินผล 3.02 0.82 ปานกลาง 2.75 0.71 ปานกลาง 

22. ความเที่ยงตรงของการวัดอันเนื่องมาจากการใชดุลพินิจ

ของครู

1.51 0.65 นอย 1.75 0.71 นอย 

24. ความไมชัดเจนของวิธีการวัดที่เหมาะสมกับวิชานี้ 3.04 1.43 ปานกลาง 2.75 0.71 ปานกลาง 

25. การประเมินผลของการทำงานกลุมไมเที่ยงตรง

เนื่องจากไมสามารถวัดเปนรายบุคคลได

2.29 0.67 นอย 2.63 0.52 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.15 0.78 ปานกลาง 2.81 0.60 ปานกลาง 

การพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนและครูพบวาสวนใหญจะมีความคิดเห็นของไปในทางเดียวกัน 
โดยสิ่งที่มีความคิดเห็นของแตกตางกันนั้นมีอยู 3 รายการ (ที่ขีดเสนใตในตาราง) คือ 1) ปญหาการวิเคราะหขั้นตอนเพ่ือการ

ดำเนินงานตามท่ีโจทยกำหนดโดยความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.79) แตในขณะที่ความ

คิดเห็นของครูอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.50, S.D. = 0.54), 2) ปญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบบล็อก นักเรียน

มีความคิดเห็นของในระดับมาก ( X = 4.25 , S.D. = 0.65) และครูมีความคิดเห็นของระดับปานกลาง ( X = 2.63 , 
S.D. = 0.52) และ 3) ปญหาการประเมินผลการทำงานกลุมไมเที่ยงตรงเนื่องจากไมสามารถวัดเปนรายบุคคลได นักเรียนมี

ความคิดเห็นของอยูในระดับนอย ( X = 2.29, S.D. = 0.67) และครูอยูในระดับปานกลาง  ( X = 2.63, S.D. = 0.52) 
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4.4 สภาพความตองการการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
ผลการวิเคราะหสภาพความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณของนักเรียนและครูแสดงในตารางท่ี  3 

ซึ่งพบวาความตองการโดยรวมของนักเรียนและครูมีความคิดเห็นของสอดคลองกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (นักเรียน: 

X = 4.13, S.D. = 0.79 และครู: X = 4.11, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความตองการทางดานการอบรม 
(ของครู)/สื่อการเรียนรู (ของนักเรียน) ตามความคิดเห็นของนักเรียนและครูนั้นมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (นักเรียน: 

X = 4.08, S.D. = 0.82 และครู: X = 3.96, S.D. = 0.24) ความตองการทางดานอุปกรณการเรียนรูและอื่น ๆ นั้นทั้งนักเรียน

และครูมีความตองการอยูในระดับมาก (นักเรียน: X = 4.21, S.D. = 0.75 และครู: X = 4.27, S.D. = 0.35) 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

รายการ 
นักเรียน ครู 

X  S.D. แปลความ X  S.D. แปลความ 

ดานการอบรม (ครู)/สื่อการเรียนรู (นักเรียน) 4.08 0.82 มาก 3.96 0.24 มาก 

26. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน 4.42 0.61 มาก 4.38 0.52 มาก 

27. อัลกอริทึมสำหรับการสอนวิชานี้ 4.44 0.61 มาก 4.13 0.35 มาก 

28. การปองกันความเสี่ยงจากเทคโนโลยี 4.06 0.93 มาก 4.00 0.00 มาก 

29. การแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 3.84 0.97 มาก 3.25 0.46 ปานกลาง 

30. ความรูพื้นฐานในเรื่องของหุนยนต 3.86 0.95 มาก 4.13 0.35 มาก 

31. ความรูพื้นฐานในเรื่องของ IoT 3.84 0.95 มาก 4.00 0.00 มาก 

32. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบัการเรียนการสอน 4.35 0.70 มาก 4.00 0.00 มาก 

33. กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรยีนการสอน 4.30 0.67 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 

34. กระบวนการสืบคนขอมูลสารสนเทศท่ีดี 3.58 0.99 มาก 3.00 0.00 ปานกลาง 

ดานอุปกรณการเรียนรูและอื่น ๆ  4.21 0.75 มาก 4.31 0.35 มาก 

35. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทีด่ี 4.33 0.66 มาก 4.38 0.35 มาก 

36 ตัวอยางกิจกรรมที่เนนการพัฒนากระบวนการการ

คิดแกปญหาดเชิงคำนวณโดยไมใชคอมพิวเตอร 

4.30 0.69 มาก 4.00 0.00 มาก 

37. อุปกรณคอมพิวเตอรทีเ่หมาะสม 4.36 0.73 มาก 4.25 0.46 มาก 

38. สื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีสามารถใหนักเรียนนำไป

ศึกษาดวยตนเองท่ีบานได

4.27 0.73 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 

39. หองเรียนที่เหมาะสมตอการเรยีนการสอน

วิทยาการคำนวณ

4.25 0.72 มาก 4.88 0.35 มากที่สุด 

40. อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่ชวยสนับสนุน

การทำงานกลุม

4.30 0.68 มาก 4.13 0.35 มาก 

41. โปรแกรมจำลองสถานการณตาง ๆ 3.64 1.02 มาก 3.75 0.46 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.79 มาก 4.11 0.29 มาก 

การเปรียบเทียบความตองการของนักเรียนและครูพบวาโดยสวนใหญจะมีความคิดเห็นของสอดคลองกัน โดยขอท่ีมี
ความคิดเห็นของแตกตางกันมีอยู 5 รายการ (ท่ีขีดเสนใตในตาราง) คือ 1) การแกปญหาดวยคอมพิวเตอรโดยความคิดเห็นของ

นักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.97)  และครูอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.25, S.D. = 0.46), 2) กิจกรรมที่
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เหมาะสมกับการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นของอยูในระดับมาก ( X = 4.30, SD=0.67) และครูอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.46), 3) กระบวนการสืบคนขอมูลสารสนเทศท่ีดี นักเรียนมีความคิดเห็นของอยูในระดับมาก  

( X =3.58, S.D. = 0.99) และครูอยู ในระดับปานกลาง ( X = 3.00, S.D. = 0.00, 4) สื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่สามารถให

นักเรียนนำไปศึกษาดวยตนเองที่บานได นักเรียนมีความคิดเห็นของอยูในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.73) และครูอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.75, S.D. = 0.46 และ 5) หองเรียนที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ นักเรียนมีความ

คิดเห็นของอยูในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.72) และครูอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88, S.D. = 0.35) 

4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

4.1 สภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
จากผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณในภาพรวมสามารถสรุปไดวาทั้งนักเรียนและ

ครูมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันอยูในระดับเดียวกัน (ระดับมาก) เมื่อพิจารณารายดานจะสรุปไดวากิจกรรมตาง ๆ เปนสิ่งที่
ชวยทำใหเกิดการเรียนรูรวมกันและชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน ในขณะท่ีสภาพปจจุบันของสื่อการเรียนการสอนและ
สิ่งแวดลอมในหองเรียนนั้นทั้งนักเรียนและครูมีความคิดเห็นของตรงกันวาอยูในสภาพที่พอใชไดซึ่งประเด็นนี้อาจเกิดจาก
โรงเรียนไดรับงบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญทำใหโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนอุปกรณการศึกษา
สำหรับการเรียนการสอน (สุริยา ฆองเสนาะ, 2558) ในมุมมองของนักเรียนนั้นมีความคิดเห็นของวานักเรียนควรมีสวนรวมใน
การเลือกกิจกรรมและกิจกรรมตาง ๆ และเห็นวากิจกรรมตาง ๆ น้ันยังไมตอบสนองตอความแตกตางของนักเรียนมากเพียงพอ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียนได (สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, 2556) 

4.2 ปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณในภาพรวมสามารถสรุปไดวาท้ังนักเรียนและ

ครูมีความคิดเห็นตอสภาพปญหาในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายขอพบวาท้ังนักเรียนและครูมีความคิดเห็นวาการเขียน
โปรแกรมดวยวิธีปกติ (Coding) เปนเรื่องที่มีปญหามากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปญหาดานอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีหลายขั้นตอนและตองใชความคิดเชิงระบบรวมทั้งความสามารถในการเลือกใชคำสั่งโปรแกรมตาง ๆ อยาง
ถูกตอง (นิทัศน ศรีเทียมศักดิ์, 2556) ในขณะที่การเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (Block programming) และกระบวนการ
วิเคราะหโจทยปญหานั้นนักเรียนและครูมีความคิดเห็นของไมตรงกันกลาวคือนักเรียนมีความคิดเห็นของวาทั้งสองประเด็นนี้มี
ปญหามากแตครูมีความคิดเห็นของวาปญหานี้อยูในระดับปานกลาง ในมุมมองท่ีแตกตางกันนี้อาจจะสงผลทำใหผูเรียนไม
สามารถเขาใจเนื้อหาไดซึ่งอาจจะเปนเพราะครูยังขาดความเขาใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเหมาะสมกับระดับของนักเรียน (จักรแกว 
นามเมือง, 2560) อยางไรก็ตามนักเรียนและครูไมมีปญหาตอวิธีการประเมินผล 

4.3 ความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 
จากผลการวิเคราะหความตองการในการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณในภาพรวมสามารถสรุปไดวาทั้งนักเรียน

และครูมีความคิดเห็นตรงกันตอความตองการในระดับมาก โดยครูมีความตองการการอบรมในเร่ืองที่เกี่ยวของกับวิทยาการ
คำนวณตาง ๆ และตองการอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ อยูในระดับมาก โดยเฉพาะความตองการทางดานการ
อบรมท่ีเกี่ยวของกับการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และความตองการทางดานหองเรียนที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการคำนวณมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการเปดอบรมออนไลนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณสำหรับ
ครู Coding for Teacher (C4T) ภายใตนโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูโคดดิ้งในโรงเรียน” (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2563) ในขณะท่ีนักเรียนมีความตองการสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวิทยาการคำนวณเพื่อให
ศึกษาดวยตนเองและเปนแหลงขอมูลนั้นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะสื่อการเรียนรูทางดานอัลกอริทึม และมีความตองการ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดี สอดคลองการแนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยนักเรียนเปนผูศึกษาเนื้อหาน้ัน ๆ ดวยตนเองที่
บาน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายใหทำท่ีบานมาทำในช้ันเรียนแทน (ขัณธชัย อธิเกียรติ, 2560) 
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5. ขอเสนอแนะ

1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทำการศึกษาวิจัยในเรื่องงบประมาณของโรงเรียนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ และศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณ 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรทำการศึกษาวิจัยในขอบเขตประเภทโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ
3. ควรทำการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรูและสื่อการเรียนรูในเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับเด็ก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. ในการจัดการเรียนการสอนครูควรคำนึงถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน และเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู
5. ผูบริหารควรสนับสนุนดานอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอตอการเรียนรูของนักเรียน สนับสนุนและติดตาม

ผลการอบรมของบุคลากรครู ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 
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การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนเขตบางกะป   สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

ณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์¹* และ สุภาวดี  ลาภเจริญ2 

¹คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
*6114470005@rumail.ru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานใน
โรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   กรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือครูใน
โรงเรียนเขตบางกะป จํานวน 185 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชใน
การวิจัย คือ คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว             

ผลการวิจัยพบวา (1)ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก(2)ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการบริหารงานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันสวนครูที่มี
ประสบการณการสอนตางกันมีความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการบริหารงานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น,การบริหารแบบมีสวนรวม,ครู 
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Abstract 

This research has 2 objective: (1) to gather and analyze opinions on the participation of school 
teacher in Bangkapi District. Under the Office of Secondary Educational Service Areas, Area 2, Bangkok 
administration; (2) to compare opinions on the participation of school teacher in school administration 
based on gender and work experience.This research is focusing on school in Bang kapi District,which fall 
under the Secondary Education Service Area Office 2,Bangkok. a sample size of 185 was calculated using 
the Cohen method.The  Survey Questionnaire was used as the research tool for this study , with a 
confidence value of 0.96 The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. T-test and one-way analysis of variance 

The result of analysis (1) The majority of participants believe that the participation level of 
teachers in both overall and specific aspects of school administration is high; 2. The teachers with 
different gender had different opinions on the participation of the teachers in the overall administration 
and in each aspect. (3) The teachers with different teaching experiences had different opinions on the 
participation of teachers. There was no significant difference in the overall management of the teachers 
in overall administration and each aspect. 

Keywords: Opinions, Participatory   administration , Teacher 

บทนํา 
สังคมปจจุบันและในอนาคตเปนสังคมฐานความรูที่การเรียนรู ความรู และนวัตกรรมเปน ปจจัยสําคัญในการพัฒนา 

จึงมีความจําปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมและสรางสถานการณเพื่อการ เรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ โดยยึดหลักการใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกําหนด และตัดสินใจ 
ในกิจกรรม สาธารณะท่ีเกี่ยวของกับตนเองและชุมชน ทองถิ่น การสนับสนุนใหสังคมทุกสวนและทุกระดับไดรับ การพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติเชนน้ีจะทําใหเกิดพลังชุมชนทองถ่ินที่
เขมแข็ง อันจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมี เสถียรภาพ และย่ังยืนตลอดไป (พรบ การศึกษาแหงชาติ
,2559 หนา 3-4) 

หลักการที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมคือผูบริหารควรชี้แจงใหความรูแกครูและบุคลากรในเรื่อง การทํางาน
แบบมีสวนรวมภายในโรงเรียนใหมากข้ึน มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดที่หลากหลายที่นํามาสูการทํางานแบบมีสวนรวม ให
ความสําคัญกับทุกคน แลวนําความคิดเห็นมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการทํางานรวมกันของโรงเรียน โดยเปด
โอกาสและสงเสริมใหครูทุก คนมีไดเขามาทําหนาที่ในการบริหารงานในโรงเรียนในงานตางๆ ทัดเทียมกัน โดยไมตองคํานึง
ระดับ การศึกษาท่ีแตกตางของบุคคล มีการสรางความไววางใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบในการ ทํางานใหอยูในแนวทาง
ที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดความผูกพันที่จะปฏิบัติงานรวมกันภายใน โรงเรียนมอบอํานาจในคิดและการตัดสินใจใหแก
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ครูในโรงเรียนในการทํางานและแกไขปญหา สราง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล อันกอใหเกิดการเรียนรูงานและหนาที่หลากหลายภายในโรงเรียนนั้นทําใหครูเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความสามารถ และมีความสามัคคีกันในหมูคณะในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยคํานึงถึง ผลประโยชนสวนรวมเปน
หลัก (เทวพร ขาเมธา,2558, หนา 56) 

จากบทสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนในเขตบางกะป เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เปนเหตุให
ผูวิจัยเห็นความสําคัญของปญหาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาดานการมีสวนรวมใน
การบริหารงานทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานการไววางใจกัน 2) ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน3) ความยึดมั่นผูกพัน
กันและมีทัศนคติเชิงบวก และ 4) ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหครูและบุคลา
การทางการศึกษาในสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการบริหารงานในกลุมงานตางๆไดอยางเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการมสีวนรวมของครูในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และประสบการณในการทํางาน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ขอบเขตการวิจัย 

1.1 ดานเนื้อหา การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความคิดเห็นการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําทฤษฏีของของสวอนเบิรก (Swansburg) 
ซึ่งไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดวิจัยและตัวแปรท่ีศึกษาในเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม ไว 4 ดาน ดังนี ้ 
1) การไววางใจกัน 2) ความผูกพันท่ีจะปฏิบัติ 3) การต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 4) ความเปน อิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน  

1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
1.2.1 ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน 353 คน 
1.2.2กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรยีนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน ประชากร 353 คน ได
กลุมตัวอยางมาโดยวิธีการเทียบบัญญัตไิตรยางค   ใชในการสุมตัวอยางตามตารางของโคเฮน Cohen (Louis Cohen, 
Lawrence Manain and Keith Morrison, 2011, p.147  ) ไดกลุมตัวอยางจํานวนรวมท้ังสิ้น 185 คน    

1.3ตัวแปรท่ีศึกษา 
1.3.1 ตัวแปรอสิระไดแก เพศและประสบการณทํางาน 
1.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในการบรหิารงานท้ัง 4 ดาน คือ 1) ดานการ

ไววางใจกัน 2) ดานการตั้งเปาหมายและวตัถุประสงครวมกัน3) ความยึดมั่นผูกพันกันและมีทัศนคติเชิงบวก และ 4) ดานความ
เปนอิสระตอความรับผดิชอบในงาน 

2. การสรางเคร่ืองมือ
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เอื้อตอการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและนําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการสถานศกึษา 3 คน และครู
วัดผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.8 -1.00 
จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30 คนเพื่อหาคาความเชือ่มั่น 
(reliability) ของแบบ สอบ ถาม โดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient alpha) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.96 และจดัพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ ไปใชในการเก็บขอมูลกบักลุม
ตัวอยางจริงที่ใชในการวิจัยตอไป 
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3.การวิเคราะหขอมูล 
3.1 วิเคราะหขอมลูเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคาทางสถิตโิดยใชการแจกแจง

คาความถี ่(frequency distribution) และคารอยละ (percentage) 
3.2 วิเคราะหขอมลูเก่ียวกับความคิดเห็นที่มตีอการมสีวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรยีนเขตบางกะป 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร  โดยหาคาเฉลี่ย  ( ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม  

3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยการทดสอบคา t ( t- test) 

3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศและประสบการณในการทํางานของครู 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทําการเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีของ Scheffe (Seheffe’s post hoc comparison) 
ผลการวิจัย 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของภาพรวมและรายดาน 

การมีสวนรวมของครูผูสอน SD ระดับความมสีวนรวม 

1.การไววางใจกัน 4.13 0.60 มาก 
2.การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 4.11 0.62 มาก 
3.ความยึดมั่นผูกพันและมีทัศนคติเชิงบวก 4.32 0.49 มาก 
4.ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน 4.28 0.50 มาก 
ภาพรวม 4.21 0.55 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมลูสามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังนี ้
1.ครูมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานพบวา ครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ดาน ไดแกดานความ
ยึดม่ันผูกพันและมีทัศนคติเชิงบวก  ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน ดานการไววางใจกัน และดานที่มีคาเฉลี่ ย
ต่ําสุด คือการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน   พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้   

     1.1 ดานการไววางใจกัน   พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก   

1.2 ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานครูมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก  

1.3 ดานความผูกพันกันและมีทัศนคติเชิงบวก    พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายไดครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ มาก   

1.4 ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก   
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ตาราง 2 ความคิดเห็นการมสีวนรวมในการบริหารงานของครูผูสอนในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   กรุงเทพมหานคร   จําแนกตามเพศ 

 
 

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงาน 
เพศ  

ชาย หญิง T P 

 SD  SD   

1.ดานการไววางใจกัน 4.25 0.52 4.05 0.64 2.32 0.53 
2.ดานการตั้งเปาหมายและวตัถุประสงค
รวมกัน 

4.23 0.54 4.04 0.65 2.09 0.68 

3.ดานความยดึมั่นผูกพันกันและมทีัศนคติเชิง
บวก   

4.30 0.52 4.33 0.47 -.403 0.34 

4.ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบใน
งาน 

4.32 0.47 4.25 0.51 0.89 0.15 

       
  
 2. เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นทีม่ีตอการมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และประสบการณการสอน พบวา   
ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

        
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการมสีวนรวมในการบริหารงานของครูผูสอนในโรงเรยีนเขตบางกะป 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2   กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณการสอน 
 

 
สมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 

ประสบการณการสอน  
F 

 
P 1- 5 ป 6 -15 ป 15 ปขึ้นไป 

 SD  SD  SD 

 1.ดานการไววางใจกัน 4.11 0.61 4.12 0.61 4.21 0.59 0.222 0.801 

2.ดานการตั้งเปาหมายและ
วัตถุประสงครวมกัน 

4.07 0.62 4.12 0.63 4.23 0.55 0.537 0.586 

3.ดานความยดึมั่นผูกพันกันและมี
ทัศนคติเชิงบวก   

4.31 0.51 4.30 0.46 4.43 0.50 0.650 0.532 

4.ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน 

4.23 0.50 4.32 0.47 4.30 0.56 0.564 0.570 

         

      
   2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน แสดงความคดิเห็นเทีม่ีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงาน

ในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  
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การอภิปรายผล 
1.การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต

2    กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายขอ ครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ศรีทองคํา
(2561,3)การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1.1 ดานการไววางใจกัน   พบวา การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมครูมีสวนรวมในระดับมาก ทั้งนี้เกิดจากการที่
ครูมีความไววางในและเช่ือมั่นในตัวของผูบริหารสถานศึกษา ดังที่แนวทฤษฎีของ Russell C.Swansburg, (1996,หนา391-
393)ไดกลาววาการไววางใจกันปรัชญาพื้นฐานของการมีสวนรวม ผูรวมงานหรือ ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได
อยางสมบูรณ เรียบรอย และสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ศรีทองคํา(2561,หนา 308)ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบ
มีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ผลการวิจับพบวา การมีสวนรวมในการบริหารดานการ
ไววางใจกันอยูในระดับมากและครูมีความไววางใจในตัวผูบริหารสถานศึกษา 

1.2 ดานการต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ครูและผูบริหารมีการรวมตัดสินใจและกําหนดหลักเกณฑ
ตางๆในการบริหารงานรวมกัน ดังที่แนวทฤษฎีของRussell C.Swansburg,  (1996,หนา391-393)   ไดกลาววา การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและ ผูปฏิบัติงาน รวมถึง การรวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายของ
องคการ ยอมจะขจัดความขัดแยงที่ เกิดขึ้นและสอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ รากเงิน(2560,หนา 1)ที่ไดทําวิจัยเรื่อง
ระดับครูและการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบา ลเมืองรอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แสดงถึงครูมีสวนรวมในการกําหนด
และตั้งวัตถุประสงครวมกันเพือ่ใชในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน 

1.3 ดานความผูกพันกันและมีทัศนคติเชิงบวก    พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ มาก  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ครูและผูบริหารมีความสมัพันธอันดีตอกัน มีความผูกพันกัน 
สามารถทํางานไดอยางเปนสุข ดังท่ีแนวทฤษฎีของRussell C.Swansburg,  (1996,หนา391-393)   ไดกลาววา ความผูกพันที่
จะปฏิบัติ บุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน ตองการความผูกพันที่จะปฏิบัติ ผูบริหารควรท่ีจะใหการสนับสนุน
ชวยเหลือและฝกอบรมแก ผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองมีโอกาสไดมีสวนรวมในการตัดสินใจกับผูบริหาร ประสบการณในการ
เขา มามีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากข้ึน
สอดคลองกับงานวิจัยของเทวพร ขาเมธา(2558,หนา 45) ที่ไดทําวิจัยในเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุม
สระยายโสม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอน
การบริหารแบบมีสวนรวมในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แสดงถึงความผูกพันกันของครูและผูบริหารสถานศึกษา 

1.4 ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน พบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมครูมีสวนรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ มาก  ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารไดใหอิสระใหกับครูผูสอนไดตัดสินใจและมีอํานาจ
อยางเต็มที่ในขอบขายที่ตนเองรับผิดชอบ  ดังที่แนวทฤษฎีของRussell C.Swansburg,  (1996,หนา391-393)   ไดกลาววา
ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน เปนภาวะท่ีมีความอิสระตอความ รับผิดชอบในการทํางาน ความมีอํานาจหนาที่ 
และความสามารถในการรายงานสําหรับงานของแตละบุคคล ผูปฏิบัติงานตองการความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจใน การทํางานของตนเอง ซึ่งจะทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เต็มความ 
รับผิดชอบท่ีตนไดรับและสอดคลองกับงานวิจัยของเทวพร ขาเมธา(2558,หนา 45) ที่ไดทําวิจัยในเรื่องการบริหารแบบมีสวน
รวมของโรงเรียนในกลุมสระยายโสม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นการมีสวนรวมในการบริหารของครูผูสอนรายดานอยูในระดับมาก  แสดงถึงครูมีสวนรวมในการบริหารงานและ
ผูบริหารไดมอบอํานาจใหครูตามขอบขายหนาท่ีเพื่อใหครูมีอํานาจในการตัดสินใจทํางาน 

2. เปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมในการบริหารงานในโรงเรียนเขตบางกะป สงักัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และประสบการณการสอน พบวา  
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2.1 ครูผูสอนที่มีเพศตางกัน แสดงความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานในโรงเรียนเขต
บางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    
กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับครูผูสอนเพศชายและเพศหญิงเทาๆกัน จึงทําใหไมมีความแตกตางกันระหวางเพศ ซึ่ง
สอดคลองกับชลธิศ ศรีมวงพงษ(2559,หนา 1) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของครูในเขตพื้นท่ีอําเอหนองปรือซึ่ง
ผลการวิจัยพบวาครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นกับการมีสวนรวมในการบริหารไมแตกตางกัน 

2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน แสดงความคิดเห็นท่ีมีตอการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานใน
โรงเรียนเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2    กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรรมการบรหิารงานท่ีไมไดคํานึงถึงประสบการณการทํางานวาจะมผีล
ตอการพัฒนาองคกร สอดคลองกบังานวิจัยของไกรษร สุยหลา(2561,หนา 5)ซึ่งไดทําวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการ
แบบมีสวนรวมของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ซึ่งผลวิจัย
พบวาครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นกับการมสีวนรวมในการบริหารโดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในทางการนําผลวิจยัไปใช 
1.จากผลการวิจัยดานการไววางใจกันของครูในการบริหารงานแบบมีสวนรวมในโรงเรียน ความคิดเห็น

ที่มีตอการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในบางเรื่องอาจยังไมเปดโอกาสใหครูผูสอนมี
สวนรวมเทาที่ควร 

2.จากผลการวิจัยดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันของครูในการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ในโรงเรียน ความมีอุดมการณของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังไมสามารถแสดงออกมาเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน 

3.จากผลการวิจัยดานความยดึมั่นผูกพันกันและมีทัศนคติทางบวกของครูในการบริหารงานแบบมีสวน
รวมในโรงเรียน ซึ่งในบางคร้ังครูและผูบริหารอาจมีเรื่องที่บ่ันทอนความรูสึกผูกพันในการอยูรวมกันในโรงเรียนบางเปนบางคร้ัง 

4.จากผลการวิจัยดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานของครูในการบริหารงานแบบมีสวนรวม
ในโรงเรียน ซึ่งในการตัดสินใจหรือการใชอํานาจของผูบริหารในบางครั้งอาจสงผลทําใหครูรูสึกวาถูกแทรกแซงในการ
ปฏิบัติงานจากผูบริหารท่ีเกินความจําเปน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.ควรศกึษาการมีสวนรวมในการบริหารงานของครูในโรงเรียนสังกดัอื่น
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ไกรษร สุยหลา.(2561).แนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2.วิทยานิพนธ,บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 
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ลี้ : เมืองส ําคัญในประว ัติศาสตรล านนา 

สมเจตน  อนุสาร 

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดย อ 

บทความนี้จัดทาํขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาแหลงขอมูลทางประวัติศาสตรของเมืองลี้ วิถีชวีติ
ความเปนอยูของกลุมคนในพ้ืนถิ่นทีมี่คติความเชื่อและวัฒนธรรมรวมกัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งในขณะนี้
เมืองลี้ยังคงเปนชื่อที่ลี้ลับ  ยังไมมีการขุดคนอยางจริงจัง รวมถึงขอมูลทางประวัติศาสตรยังคงมีนอยไมปรากฏชัดใน
ประวัติศาสตร มีเพียงตํานานที่เลาตอกันมา โดยนกัโบราณคดีไดมีความพยายามสืบคนหาหลักฐานที่บงบอกถึงเรื่องราวของ
เมืองลี้ที่หายสาบสูญไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตในปจจุบันนั้นนักโบราณคดีไดขุดคนพบหลักฐานทางดานโบราณคดีอยาง
ตอเนื่อง จากหลักฐานหลายชิ้นทีพ่บนัน้ไดสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวติของผูคนในขณะนั้นไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปน
ประโยชนอยางมากในการศึกษาเรื่องราวของเมืองลี้ เมืองที่ตั้งตระหงานอยูบนขุนเขา 

คําส ําค ัญ:  ตํานานเมืองลี้ ประวัติศาสตรลานนา พุทธศาสนา 
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Li important city in Lanna's history  

Somjet  Anusan 

Social Studies Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University 

604110044@webmail.npru.ac.th 

Abstract 

The purpose of this study was to find out the historical sources of Li city and the local people’s 

way of life that shares their faith and culture. Both economic, society and politic. Currently, this city is still 

a mystical name, there is no clear evidence in history and only a legend. Although Archaeologists have 

investigated evidence that indicates the story of the lost city in a period. But nowadays, archaeologists 

have unearthed archaeological evidence continuously. Many pieces of evidence reflect their culture and 

the way of life at that time very well. In addition, it is very useful for studying the story of Li city where it 

is majestic in the mountains. 

Keywords: Legend of Li, Lanna's history, Buddhism 

1 . บทนาํ

ในปจจุบันการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนการบงบอกถึงเรื่องราวความเปนมาของสถานที่ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และชวงเวลาที่สาํคัญอนัทรงคุณคา โดยสามารถศึกษาหลกัฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี อันไดแก จารึก 
พงศาวดาร จดหมายเหตุ ปูมโทร ตํานาน โบราณวัตถุ และโบราณสถาน  รวมไปถงึ อินเทอรเนต็ แบบจําลอง 3 มิติ ภาพยนตร
และบทเพลง เพ่ือถายทอดเรื่องราวและสรางจิตสํานกึในความรักชาติ ศาสนาของคนรุนกอนที่ไดเสียสละเพ่ือดํารงความเปน
ชาติไว ผูเขียนไดศึกษาหาความรูทางประวัติของเมืองลี้ตั้งแตชวงปลายป พ.ศ.2562 ถึง ปจจุบันเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  

ในดานของการรือ้ฟนประวัติศาสตรทองถิ่นยังคงมีขอจํากัดอยูหลายประการเนื่องจากประวัติศาสตรทองถิ่นมักเปน
การถูกบอกเลาเรือ่งราวสืบตอกันมา ในรูปแบบตํานาน โดยสอดแทรกเรื่องที่เหนือธรรมชาติและเรื่องของศาสนาที่ผานการ
จดจําบอกเลาจากรุนสูรุน  อันกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร ทั้งยังเปนอุปสรรคที่สําคัญในการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น อยางไรก็ตามหลักฐานของทองถิ่นในบางสวนยังมีปรากฏอยูในรูปของ โบราณวัตถุและโบราณสถาน    
จึงเปนอีกชองทางในการสืบคนขอมูลที่ยังพอจะสามารถนําไปประกอบการศึกษาได 

อยางไรก็ดีเอกสารหลักฐานที่ไดบันทึกศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของลานนานั้น สามารถใชเปนหลักฐานสําคัญใน
การศึกษาประวัติศาสตรของเมืองลี้ วาอยูในชวงสมัยใด ซึ่งถึงแมวาขอมูลทางประวัติศาสตรที่ไดมานัน้ยังคงมีอยูอยางจํากดั เปน
เพียงเอกสารหลักฐานทีไ่ดรวบรวมและเรื่องประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมลานนาเปนสวนใหญ อีกทั้งในสวนของโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ ไดมีการเสริมแตงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและความเชื่อในเรื่องของศาสนา เชน กําแพงเมืองที่ มี
ลักษณะการกอสรางตามลกัษณะความเชื่อ เครื่องถวยชามทีม่าจากดินแดนภายนอก สิ่งเหลานีล้วนเปนภาพสะทอนวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองลี้วา มีการติดตอกับโลกภายนอก มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากันในอนุทวีป 
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จากความสําคัญดังกลาวมานั้น ผูเขียนเห็นความสําคัญที่จะศึกษาวเิคราะหหลักฐานตาง ๆ  ที่ยังมี และพอใหสืบคนหา
ประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับวิถชีีวิตของคนเมืองลี ้ซึ่งผูเขียนไดคนควาและนาํเสนอสาระของโบราณสถาน โบราณวัตถุของเมือง
ในงานเขียนบทความเมืองลี้ เพ่ือใหเปนเอกสารที่จะโนมนาวชักชวนผูมีความสนใจและเชี่ยวชาญในดานประวัติศาสตรไดทาํการ
ขุดคนเพ่ือศึกษาประวัติศาสตรของเมืองที่ตั้งตระหงานอยูบนขุนเขาดั่งเมืองลี้นี้ตอไป  

2 . ว ัตถ ุประสงค

1. ศึกษาหาหลักฐานสาํคัญทางโบราณคดีของเมืองลี้ ไดแก คัมภีรใบลาน หนงัสือบันทกึตํานานเมืองลี้  โบราณสถาน
และโบราณวัตถุ ของเมืองลี้ 

2. ศึกษาตํานานและภาพสะทอนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของเมืองลี้

3 . ผลการศึกษา

การศึกษาตํานาน เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของเมืองลี้ ผูเขียนไดศึกษาจากตํานานทองถิ่นที่ไดมีการจดบันทกึลง
ในสมุดของผูที่เคยศึกษาเลาเรียน เรื่องตํานานเมืองลี้ ทั้งยังจากหลักฐานซึง่เปนคัมภรีใบลานที่ถกูเขยีนขึ้นและเก็บรักษาไว  ณ 
สภาวัฒนธรรมอําเภอลี้ จังหวัดลาํพูน และหลกัฐานทางประวัติศาสตรที่ถูกคนพบโดยนักโบราณคดี ซึ่งเปนผูศึกษาหลักฐาน
ทางโบราณคดีมาโดยตรง ไดแก  เครื่องถวยชาม กระดูก ยุคสมัยประวัติศาสตรรวมถึงศิลปะตาง ๆ ดังเชน พระพุทธรูป 
เครื่องมือในการดํารงชีวิต รูปแบบการกอสรางพระธาตุที่มีศิลปะเฉพาะ ลวนมีความสําคัญตอประวัติศาสตรเมืองลี้  และ
สามารถอางอิงกับตํานานในการมีอยูของเมืองลี้ในประวัติศาสตรลานนา ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งอาจเปนเสนทางการคาที่สําคัญใน
ระดับภูมิภาค จากหลักฐานทีป่รากฏชัดดังกลาวยิ่งทําใหผูเขียนตองเพ่ิมความสําคัญในการศึกษามากขึ้น อีกทั้งไมเพียงแตทาง
โบราณคดี แตในดานของประวัติศาสตรการเมืองของลี้นั้นยังคงพบวามีสวนสําคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฐานะ ฐานที่ม่ัน
ของกองทัพจักรวรรดิญ่ีปุนที่กําลังแผแสนยานุภาพทางการทหารในขณะนั้นดวย 

3 .1  ตํานานเมืองล ี้ 
ตํานานเมืองลี้ เปนอีกตํานานที่ใหความสาํคัญกบัตํานานทางพระพุทธศาสนา มีเรื่องราวในการกอสรางพระธาตุและ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มองไมเห็น ทั้งยังสอดแทรกประวัติศาสตรของบรรพชน โดยตํานานเก่ียวกับพระธาตุนั้นยังคงมีหลาย
เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่เดียวทีส่อดคลองกับหลายเหตุการณ ตามตํานานกลาววา  เมืองลี้นั้นมีตนประวัติศาสตรในชวงสมัย
เดียวกับที่จีนถูกปกครองโดยราชวงศมองโกล (หยวน) กลาววา 

หลักฐานทางประวัติศาสตร ไดแก คัมภีรใบลานไดกลาวถึงตํานานเมืองลี้นี้โดยกลาวโดยสรุปได ดังนี้ หลังพุทธกาล   
ณ เขตเมืองโกสัมพีนคร เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จสูนิพพานไปแลวลวง ไปประมาณป 500 - 700 ป               
มีนครวิเทหะและแวนแควนยนูาน ที่เปน 2 อาณาจักรใหญซึ่งเปนเผาพันธุไทยเดิมไดถูกชาวจีนฮอรุกรานทําใหชาวโยนกตอง
อพยพละทิ้งถิ่นฐานบานเดิมมาต้ังอยูที่สบิสองปนนาหรือสิบสองจุไท ขณะที่ชาวโยนกถอยรนลงมานั้นไดแตกกระจายเปนพวก
เปนกกเปนเหลาหลายกลุม  และกลุมหนึ่งรวมตัวกันกอตั้งที่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งบรรพบุรุษเปนชาวไทยโยนกไดสืบสาย
ปกครองกันมาจนถึงสมัยของเจาคัมภรีะ ตํานานกลาวไววาเปนพระบิดาของพระนางจามร ีซึ่งเปนพระธิดาองคเดียวที่ทรงพระ
สิริโฉมงดงามเปนอยางยิ่งจนเปนที่หมายปองของพวกจีนฮอ จึงไดรวบรวมกองทัพยกมารุกรานที่เมืองหลวงพระบาง ในที่สุดเจา
คัมภีระผูครองนครเห็นวานาจะรักษาเมืองเอาไวไมไดจึงใหพระธิดาคือพระนางจามรี พรอมขาราชบริพารสวนหนึ่งอัน
ประกอบดวยเจาพันทหารมหาดเล็กคนสนิทนาํของมีคา กําลังไพรพลและผูคนบริวารชายหญิงหนีออกจากเมืองหลวงพระบาง 
ทั้งนี้ขบวนเสด็จ ไดเดิน เขาปาผานปาเขาลํา เนาไพรมาเปนลําดับ  ผาน เมืองตาง ๆ เชน  เชียงรุง เชียงตุง เชียงแสน  ฝาง          
และเชียงดาว ซึ่งตํานานไดกลาวถงึการสรางหมูบาน เชน บานดอยหลอ ดอยอีฮยุและบานปวงคําเปนตนเม่ือมาถึงเขตดินแดน
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แถบนี้ พระนางจึงตั้งสัตยาอธิษฐานตอพญาชางพวงคํา ชางคูบุญบารมีของพระนางวา ขณะนี้ได เดินทางรอนแรมมาจาก    
หลวงพระบางไดเวลามาเปนแรมปแลวหากมีบุญญาบารมี จะตั้งเมืองใหมกข็อใหพญาชางนําขบวนเสด็จเดนิทางตอไปพญาชาง
พวงคําจึงไดนําทางขึ้นดอยมาทางทศิตะวันตกของแมน้ําลี้ มาระยะหนึ่ง พญาชางพวงคําไดเห็นจอมปลวกใหญจึงเดินเขาไปยัง
จอมปลวกใหญนั้น บนจอมปลวกนัน้มีหนิสขีาวคลายกับไขนกยูง เม่ือพญาชางพวงคําไดเหน็ก็สงเสยีงรอง เดินวนรอบจอมปลวก
แลวทรุดตัวลงยกงวงขึ้นทําการเคารพสถานทีต่รงนัน้เปนทีน่าอัศจรรยแกพระนางจามรีและขาราชบริพารเปนอยางยิ่งพระนาง
จามรีเชื่อวาสถานที่แหงนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิและเหมาะสมที่จะสรางบานแปลงเมือง พระนางจามรีจึงใหบริวารแผวถางทํา
ความสะอาดบริเวณรอบ ๆ  จอมปลวกใหญนั้นและถอืเอาจดุนั้นเปนจุดสะดือเมือง แลวใหพญาชางพวงคําเดินกําหนดบริเวณ
โดยยึดเอาแนวพญาชางเดินรอบ ๆ  เปนเขตกําแพงเมือง จากนัน้สั่งใหขุดคูเมือง 2 ชั้นขึน้ใหรักษาแนวปาไผทีมี่อยูแลวปรับเปน
แนวกําแพงไมไผตามธรรมชาติแทนอิฐกาํแพง ใหผูคนขางนอกมองเหน็เปนแนวปาไผหนาทบึใหยากแกการสงัเกตของขาศึกศัตร ู
พระนางจามรีจึงตั้งชื่อเมืองนี้วา เมืองลี้หรือเมืองลับลี้ และปกครองประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุขสืบมา  

พระนางจามรีทรงปกครองบานเมืองนครลับลี้มาจวบจนพระชนมายุ 50 กวาพรรษาจึงเสด็จสูสวรรคต ตํานานยังได
กลาวถึงเจาเมืองหลายองคซึง่ปกครองเมืองลับลีอ้ยูอยางสงบสุข จนถึงสมัยเจานิ้วมืองามปกครอง มีความเจรญิรุงเรอืงสูงสดุจน
ทําใหขาวความเจริญไดร่าํลือไปถึงพญาเมืองใต เมืองศรีสชันาลัยกรุงสโุขทัย พระยาเจาเมืองใตไดยกกําลงัทหารจาํนวนมากมา
ประชิดติดเขตนครลับลี ้แตเนือ่งจากสภาพภูมิประเทศของนครลบัลีเ้ปนแนวปาไผขึน้โดยรอบและมีกําแพงเมืองถึง 2 ชั้นแตมี
ประตูเพียง 2 ประตูที่ตั้งเมืองก็อยูบนยอดเขาสลับซับซอนทําใหขาศึกตีเมืองลําบาก ดังนั้นพญาเมืองใตจึงออกอุบายโดยให
ทหารยิงธนูที่มีถงุเงินมัดติดอยูใหติดตามตนไผรอบเมืองลับลี ้สั่งใหกองทัพลาถอย แลวสงสายลับสอดแนมแปลกปลอมเขาไป
คาขายกับผูคนเมืองลบัลี้ คอยใหพวกสายลับสงขาวความเคลื่อนไหวไปยังเมืองศรีสัชนาลัย เม่ือชาวเมืองตัดไมไผและพบถงุเงิน
ที่ติดตามตนไผรอบเมืองจงึแยงกันตัดตนไผเพ่ือเอาเงินติดธนู ทําใหตนไผรอบเมืองลับลี้ถูกทําลายจนเกือบหมดสิ้น เม่ือความ
ทราบถึงพญาเมืองใต จึงยกกาํลังออกมาตีพญาเมืองลี้อีกครั้งหนึง่ เม่ือไมมีตนไผเปนกําแพงก้ันพญาเมืองใตแหงเมืองศรีสัชนา
ลัยก็สามารถตีเมืองลับลี้ไดโดยงายดาย และเผาเมืองกวาดตอนเอาทรพัยสนิผูคนไปยังเมืองศรสีัชนาลัยกรุงสุโขทยั เมืองลับลี้ที่
เคยยิ่งใหญและรุงเรืองจึงกลายเปนเมืองรางนับแตบัดนั้นเปนตนมา 

3 .2  เศรษฐก ิจของเมืองล ี้ 
 เศรษฐกิจของเมืองลี้นัน้ จากการศึกษาโบราณวัตถพุบวา มีการคาขายกบัชุมชนภายนอก อาทิ เครื่องกระเบื้องเปน

หลักฐานที่ชี้อยางชัดเจนวา เมืองลี้ไมไดเปนเมืองที่อยูอยางโดดเด่ียว เพราะมีการติดตอคาขายกับแหลงผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบ เปนเสนทางการคาที่มีความสําคัญในอดีตในการขนสงสินคา 

ภาพท ี่ 1 เครื่องกระเบื้องเคลือบ วัดพระธาตุดวงเดียว อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขยีน ถายเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.55 น. 
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รูปแบบกระเบื้องเคลือบนี้ เปนงานที่แสดงอิทธิพลของจีนที่มีความยิ่งใหญคลอบคลุมจีนและแพรกระจายมายัง
ดินแดนลานนาและตกทอดมายังลี้ นอกจากนั้นยังมีเครื่องกระเบื้องที่ชํารุดถึงขั้นแตกหัก 

 

 
 

 ภาพท ี่ 2 กระเบื้องเคลือบที่ชํารุดถึงขั้นแตกหัก วัดพระธาตุดวงเดียว อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขยีน ถายเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.53 น. 
 

จากภาพที่พบทั้ง 2 ภาพนั้น  ไดสะทอนเปนอยางดีของเสนทางการคาระหวางรัฐทางเศรษฐกิจของโลกในยุค
ประวัติศาสตรที่ไดมีการติดตอคาขายการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะเปนการลําเลียงเพ่ือไปลงเรือออกไป
ทางมหาสมุทรอินเดียในเสนทางแพรไหมโบราณ 

 

3 .3 สงัคมของเมอืงล ี ้
ในสังคมของเมืองลี้นั้นพบวา มีลักษณะการปกครองที่คลายกันกับลานนาเปนอยางมาก เม่ือดูจากประวัติศาสตร

ลานนาโดยทั่วไปนัน้ กอนการรวมรัฐลานนาขึ้น นครตาง ๆ เปนอิสระตอกัน แตยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมภาษาที่คลายคลึงกัน  มี
การรับเอาวัฒนธรรมจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งดังเชนศิลปะเชียงแสน ถือวาเปนศิลปะที่มีความสําคัญมากเปนความเกาแก     
ที่ปรากฏชัดในวัฒนธรรมลานนาโดยทั่วไป สวนในเมืองลี้นัน้พบพระพุทธรปูโบราณศิลปะเชยีงแสนทีมี่ความงดงามเปนอยางยิ่ง 
จากการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรลานนา ทานผูชวยศาสตราจารยณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์ ไดใหความรูเรื่อง
พระพุทธรูปวา เปนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนกอนสมัยพระยากือนา ศิลปะสิงหหนึ่งผสมสิงหสอง ดังภาพ 

 

 
 

ภาพท ี่ 3 พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน วัดพระธาตุดวงเดียว อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขยีน ถายเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.58 น. 
 

นอกจากนี้ยงัพบคติความเชื่อของคนโบราณ เชน ผอบที่บรรจุอัฐิของบุคคลสําคัญ หรืออาจจะมีความเชื่อในพุทธ
ศาสนาเชนพระบรมสารีริกธาตุเขามาดวย แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

 

2211



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ภาพท ี่ 4 ผอบบรรจุอัฐิ วัดพระธาตุดวงเดียว อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขยีน ถายเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.06 น. 

ภาพท ี่ 5 อัฐิที่เคยถูกบรรจุไวในผอบใน ภาพที่ 4 วัดพระธาตุดวงเดียว อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขยีน ถายเม่ือ 9 กุมภาพันธ 2563 เวลา 10.07 น. 

จากภาพที่ 4 และ 5 นั้น แสดงใหเห็นถึงความยึดม่ันศรทัธาในพระพุทธศาสนา คติความเชื่อของชนในภาคพ้ืนทวีป
ไดเปนอยางดีในเรื่องที่จะนําอัฐิทีไ่ดนั้นนํามาบรรจุลงในผอบเปนทีแ่พรหลายในอินเดยีสงตอวัฒนธรรมมายงัดินแดนแถบนี้ โดย
ผอบที่พบนั้นเปนผอบดินเผาทีไ่มไดมีการตกแตงลวดลายดังเชนผอบในสมัยตอมา ในปจจบุนัเปนการใสอัฐิลงในโกศแทนการใส
ในผอบ

ภาพท ี่ 6  หอยเบี้ยที่ถูกทับถมระหวางแกนกําแพงดินกับสวนที่เปนอิฐ 

ที่มา : มติชนออนไลน .(2560) https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2017/02/gggg.jpg 

สืบคนเม่ือ 12 มิถุนายน 2563 
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4 . การเมอืงและการปกครองของล ี้

การเมืองและการปกครองของลี้นัน้ หากยดึตามหลักฐานกอนการรวมตัวของรัฐลานนา นครตาง ๆ ยังเปนอิสระตอ
กันโดยเมืองในแถบภาคเหนือของประเทศไทยจะเปนเมืองที่ตั้งอยูในทีร่าบระหวางหบุเขา มีพ้ืนที่ทาํการเกษตรไดนอยสงผลให
การขยายตัวเมืองนั้น เปนไปไดยาก โดยตํานานไดกลาวถึงเมืองแกงสรอยอันเปน เมืองที่ลี้ติดตอคาขาย มีเจาขอมือเหล็ก
ปกครองเมืองอยู ทั้งนี้ตํานานผูครองเมืองลี้ยังไดกลาวถึงเจาขอมือเหล็กวาเปนหนึ่งในผูครองเมืองซึ่งทั้งสองเมืองนี้อาจจะมี
ความสนิทสนมกันในระบบเครอืญาติคือการเชือ่มสัมพันธไมตรีตอกันโดยการแตงงาน ทําใหเปนแผนดินเดียวกันเปนความเชื่อ
ของกลุมคนในเอเชยีอาคเนยทีจ่ะแตงงานเพ่ือเชื่อมความสมัพันธกันทัง้ในระดับเมือง แควน รัฐ และอาณาจกัร เพ่ือความม่ันคง
และเสถียรภาพของผูครองรัฐนัน้ ๆ  โดยลาสุดตํานานเมืองลี้อาจจะมีอยูจริงเม่ือ นายยอดดนัย สุขเกษม นักโบราณคดีสํานัก
ศิลปากร เชียงใหม ไดคนพบหอยเบี้ยจํานวนมากที่ถับถมอยูชั้นในของกําแพงดินระหวางแกนดินกับการกออิฐ ทั้งในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น กองทัพจกัรวรรดิญ่ีปุนซึง่มีความตองการไปยึดอนิเดียที่เปนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ไดนํา
กําลังสวนหนึ่งมาตั้งที่ อําเภอลี ้จังหวัดลําพูน จากการสอบถาม นางแกว  อนุสาร  เปนผูที่อยูในชวงเวลาสงคราม ในตอนที่
ยังคงเปนเด็ก ไดเลาวา กองทัพญ่ีปุน ไดต้ังฐานและวางกําลังที่บริเวณ วัดลี้หลวง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ขณะนั้นที่วาการ
อําเภอลี้ไมไดต้ังอยู ณ สถานทีท่ําการในปจจบุัน แตอยูใกลกับบรเิวณวัดลี้หลวงประมาณ 500 เมตร นางแกว  อนุสาร กลาววา 
ทหารญ่ีปุนนัน้ไมมีพฤติกรรมในเชิงของความโหดราย แตกลับมีปฏสิัมพันธกบัชาวบาน มีการซื้อขายสินคาระหวางกัน อีกทั้ง
นายทหารญ่ีปุนยังมีรถตรวจการคันเล็กที่ใชในภารกิจ อีกทั้งทหารญ่ีปุนเปนผูมีวินัยสูงมาก   

ในปจจุบันนัน้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ประกอบไปดวยกลุมคนพ้ืนเมืองลานนาทัง้จาก ลําพูน เชียงใหม ที่อพยพลงมา
ตั้งหลักแหลง และอีกหลายจงัหวัดในภาคเหนอื อีกทั้งยังมีชาวกะเหรี่ยง โดยที่ชาวพ้ืนเมืองโดยสวนมากจะอาศัยอยูบริเวณที่
ราบในบริเวณอําเภอลี้ สวนชาวกะเหรี่ยงนั้นโดยสวนมากจะอาศัยอยูแถบวัดพระบาทหวยตม  บริเวณนั้นจะมีชุมชนชาว
กะเหรี่ยงอยูนับหลายรอยหลังคาเรือน ชาวกะเหรี่ยงนั้นนับถือครูบาชัยวงศาพัฒนา จึงนอมนําคําสอนจากครูบาในเรื่องไม
บริโภคเนื้อสัตว การนับถือในพุทธศาสนา การจัดสันปนสวนพ้ืนที่วัดใหชาวกะเหรี่ยงไดทําการเกษตร คลายระบบสหกรณ
เสมือนคอมมิวนิสต ทําใหรัฐบาลไทยขณะนั้นโดยฝายปกครองไดคอยจับตามองอยูเสมอ ทายที่สดุชาติพันธุที่แตกตางกันนั้นไม
สามารถที่จะมาแบงแยกความเปนคนไทยได ถึงอยางไรก็ดี ลี้ยังคงเปนพ้ืนที่ซึง่รัฐบาลไทยในสมัยกอนมุงทีจ่ะผนวกดินแดนโดย
ไดสรางการเรียนในแบบไทยขึ้น ภาษาพูด ภาษาเขียน ในโรงเรียนนั้นถูกถายทอดเปนภาษาไทย โดยที่แตเดิมนั้นดินแดน
ลานนาจะใชภาษาคําเมืองในการพูด และใชอักษรลานนาในการเขยีน อักษรลานนาก็มีหลายอักษร อาทิ อักษรลานนาธรรม 
อักษรฝกขาม อักษรไทยนิเทศ โดยอักษรทีใ่ชแพรหลายมากที่สุดคืออักษรลานนาธรรม แทบทุกวัดจะมีหอธรรม ศาลาธรรม
สําหรับบรรจุคําภีร ใบลาน ชาวลานนาเชื่อวา  อักษรธรรมลานนาเปนอักษรศักดิ์สิทธิ์ แตเม่ือรูปแบบอักษรเปลี่ยนมาใช
อักษรไทยทําใหอักษรลานนานั้นลดความสาํคัญลง เมืองลี้ ตั้งอยู ณ พ้ืนทีส่วนใหญของ วัดพระธาตุดวงเดียว ตําบลลี้  อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  

5 . สร ุปและอภ ิปรายผล

เมืองลี้ นับวาเปนเ มืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรอยางยิ่ง ทั้งยังมีตํานานความเชื่อที่สมควรแกการ
อนุรักษและรักษาไว ยิ่งมีการขุดคนหรือคนพบทางโบราณคดีเพ่ิมมากขึ้น ความกระจางในดานอื่นก็จะเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน
หลักฐานทุกชิ้นที่แสดงออกมานัน้ลวนมีที่มาที่ไปทัง้สิ้น ทั้งการเปนเสนทางการคาโบราณที่สําคัญ โดยมีโบราณวัตถุซึ่งถูกคนพบ
การรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปสูอีกทีห่นึง่โดยมีพระพุทธรปูทีมี่ศิลปะเดียวกัน คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อาทิ 
ตํานานความเชื่อทางพระพุทธศาสนาทีเ่ก่ียวเนือ่งแทบทุกเรื่อง ทั้งยังมีในสวนของการใชวัฒนธรรมภาษา การใชอักษรธรรม
ลานนาในการบันทึกลงในใบลาน  แลวนําไปถวายที่วัด มีผูสูงอายุที่เคยอานเขียนตํานานเมืองลี้ อีกทั้งยังมีชาติพันธุที่
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หลากหลายทัง้คนพ้ืนเมืองลานนา ชาวกะเหรี่ยงทีอ่พยพเขามาอยูในชวงหลงั จึงกอใหเกดิการผสมรูปแบบวิถีชวีิตความเปนอยู 
ดัง่ชาวกะเหรี่ยงรับเอาศาสนาพุทธเขามาแทนศาสนาเดิมคือการนับถือผี การเคารพชาวพ้ืนเมืองดวยการไมบริโภคเนื้อสัตวมี
ความคอยเปนคอยไป ไมมีความขัดแยง อีกทั้งเม่ือมีประเพณีสําคัญทั้งชาวพ้ืนเมืองและกะเหรี่ยงก็จะมีการจัดงานรวมกัน 

6 . เอกสารอ างอ ิง

ดนัย ไชยโยธา. (2543). 553 พระมหากษตัรยิ ไทย ธ ทรงครองใจไทยท ัง้ชาต .ิ (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ. โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห.(2563).คูมอืนาํชมศลิปกรรมโบราณในล านนา.(พิมพครัง้ที่ 1).นนทบุรี : สํานักพิมพเมืองโบราณ 

สรัสวดี  อองสกุล.(2561).ประวตัศิาสตร ล านนา.(พิมพครัง้ที่ 12).กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

มติชนออนไลน.(2560). สาํรวจเมอืงล ี ้เจอหอยเบ ีย้อ ือ้ นกัโบราณคดเีร งเกบ็ก ูได  200 ตวั เช ือ่ใช ในพธิสีร างกาํแพงเมอืง. 
คนเม่ือ 12 มิถุนายน 2563 จาก https://www.matichon.co.th/local/news_477672  

แกว  อนุสาร. สัมภาษณ. 6 กุมภาพันธ 2563 

เสนย  จินาจนัทร. ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอลี้. สัมภาษณ. 11 มิถุนายน 2563  

7 . กิตตกิรรมประกาศ

งานเขียนบทความในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความกรุณาของวัดพระธาตุดวงเดียว อ .ลี้ จ.ลําพูน และ         
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ที่ไดเปดโอกาสใหขาพเจาไดเขยีนบทความนี ้ทั้งนี้ขอขอบคุณผูมีสวนรวม
สําคัญในการเขียนบทความรวมถึงผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรลานนา ผูชวยศาสตราจารยณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์            
ทั้งขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยวัลล ีนวลหอม อาจารยประจาํสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกทั้ง
บุคคลในครอบครัวและบุคคลอันเปนทีร่ักในดวงใจของขาพเจาที่มีอิทธิพลตอจิตใจเปนผลใหการเขียนบทความในครั้งนี้ของ
ขาพเจาสําเร็จลุลวง เพ่ือใหรูถึงความสําคัญของเมืองลี้ ที่มีประวัติศาสตรทีย่าวนานรวมถงึเปนอีกหนึง่สถานที ่ซึ่งมีความสําคัญ
ทางโบราณคดีของไทยเพ่ือใหผูสนใจและมีความรูไดศึกษาและพัฒนาแหลงโบราณคดีนี้สืบตอไป 

2214



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กุสุมา นะสานี1* และ พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต1 

1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกภาษาอังกฤษ /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, 
/ʒ/ ในตําแหนงทายพยางค วิเคราะหการปรากฏของรูปแปรของเสียงเหลาน้ีโดยวิธีการหาความถ่ีและคํานวณคารอยละ กลุม
ตัวอยางคือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ รายการคําศัพท 24 คํา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาสามารถออกเสียงไดถูกตองรอยละ 32.65 โดยเรียงลําดับ
จากเสียงที่มีปญหานอยที่สุดไปมากดังนี้ /s/, /f/, /ʃ/, /θ, /v/, /ʒ/, /ð/, /z/ เสียงที่ถูกตองมากที่สุด คือ /s/ คิดเปนรอยละ 
75.33 และเสียงท่ีถูกตองนอยที่สุด คือ /z/ คิดเปนรอยละ 2.93 รูปแปรของเสียงพยัญชนะทายที่พบมากที่สุดคือ [t] คิดเปน
รอยละ 33.15  นักศึกษาไมสามารถออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษท่ีไมมีในระบบเสียงภาษาไทยได รูปแปรท่ีปรากฏใน
การออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางจึงมีความคลายคลึงกับเสียงที่มีในภาษาแม ซึ่งเปนปรากฏการณที่
แสดงใหเห็นถึงการแทรกแซงของภาษา  

คําสําคัญ: การออกเสียง พยัญชนะทายภาษาอังกฤษ รูปแปรของเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษ 

The Pronunciation of English Final Consonants by English Major Students of 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

Kusuma Nasanee1* and Pornpen Paisarnsupnimit1 
1English Program, Faculty of Social Sciences and Humanities 

*
kusuma@aru.ac.th

Abstract 

The purposes of this study were to study the correctness in pronunciation of English final 

fricative consonants /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ and to analyze the occurrence of variants of these 

sounds. The data were analyzed in terms of frequency and percentage. The samples of the study were 
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250 English major students at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research instrument 

used in this study was twenty-four English words with final fricative consonants. The samples 

encountered problems on the English pronunciation of final position including the sounds /s/, /f/, /ʃ/, /θ/, 

/v/, /ʒ/, /ð/, /z/ from lower to higher levels. The sound /s/ was most correctly pronounced (75.33 

percent) while the sound /z/ was less correctly pronounced (2.93 percent). The most apparent variant of 

the English final consonant was [t]. The results of this study showed that the samples tended to use a 

variant of the English final sounds appearing in their mother tongue, which is an influence of mother 

tongue’s interference. 

Keywords: pronunciation, English final consonants, variants of the English final consonants 

1. บทนํา
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล (international language) มีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารทั้งในภาครัฐและเอกชน 

อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันมีลักษณะการคาแบบเสรี เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีการติดตอกับ
ตางชาติทุกหนวยงาน ทุกประเภทธุรกิจ ความจําเปนดังกลาวทําใหสถาบันการศึกษาทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปลูกฝงการเรียนรูภาษาอังกฤษใหอยูในระดับมาตรฐาน สงเสริมใหมีการจัดอบรมและวัดผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่
มีการอางอิงตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages) ซึ่งครอบคลุมทักษะทุกดานในการเรียนภาษา แตจากงานวิจัยที่
ผานมาแสดงใหเห็นวานักเรียนไทยมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน มนัสวี ดวงลอย 
(2558) พบวาคําศัพทเปนปญหาที่พบมากที่สุดในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองลงมาไดแก ความเขาใจ ไวยากรณ 
และประสบการณสวนตัว นอกจากนี้ นงสมร พงษพานิช (2554) พบวาปญหาการพูดภาษาอังกฤษ เกิดจากการขาดความ
มั่นใจ ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ขาดทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในสภาพจริง  

Hewings (2004) ไดใหความเห็นวาในการสื่อสารน้ันการออกเสียงเปนสิ่งท่ีสําคัญตอการพูดและการฟง ความสําคัญ
ตอการพูดนั้นผูพูดจําเปนตองออกเสียงใหชัดเจนและถูกตอง จากงานวิจัยของ Sahatsathatsana. S (2017) พบวานักเรียน
ไทยมีปญหาเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งระดับ segmental และ suprasegmental อาทิ เสียงพยัญชนะเด่ียว 
พยัญชนะควบกลํ้า เสียงเช่ือมระหวางคํา เสียงพยัญชนะทาย และทํานองเสียง และยังพบอีกวาความแตกตางของระบบเสียง
ในภาษาแรกและภาษาตางประเทศสงผลตอการเรียนเรื่องการออกเสียง นอกจากนี้ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน (2560) 
และถิรวัฒน ตันทนิส (2556) ซึ่งศึกษาเรื่องการออกเสียงพยัญชนะทายในภาษาอังกฤษ ยังพบอีกวานักเรียนไทยมีปญหาใน
การออกเสียง /ʒ/, /dʒ/, /ʃ/, /θ/, /ð/, /z/, /tʃ/, /g/, /l/      

หนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวมาจากความแตกตางของระบบเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําให
ผูเขียนเกิดความสนใจศึกษาวานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะสามารถออกเสียง
ทายดังกลาวที่ไมมีในระบบเสียงภาษาไทยไดหรือไม การศึกษาคร้ังนี้จะทําใหรับรูถึงปญหาและขอบงพรองที่เกิดข้ึนและเปน
แนวทางในการแกไขจุดบกพรองในการเรียนภาษาอังกฤษไดตรงประเด็นยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความถูกตองในการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรก /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, 
/ʃ/, /ʒ/ ที่ปรากฏในตําแหนงทายพยางคภาษาอังกฤษและวิเคราะหรูปแปรของเสียงเหลานี้ ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เก็บขอมูลการออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทั้ง 4 ช้ันปที่ศึกษาอยูในหลักสูตรเปนจํานวนท้ังสิ้น 250 คน โดยไม
คํานึงถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนรายการคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีมีเสียงพยัญชนะทายเปนเสียง
เสียดแทรก (fricative) ไดแก /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ จํานวน 8 เสียง เสียงละ 3 คํา รวมท้ังหมด 24 คํา โดย
คําศัพทที่ใชในการเก็บขอมูลดังกลาวเปนคําศัพทพื้นฐานที่พบในชีวิตประจําวัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ทั้งนี้ผูวิจัยเพิ่มคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะทายอื่นที่ไมใชเสียงเสียดแทรก ลงไปในรายการคําศัพทอีก 6 คํา ไดแกคําวา write, peel, 

road, crab, phone และ eye เพื่อทําใหกลุมตัวอยางไมสามารถคาดเดาไดวาผูวิจัยมีวัตถุประสงคอยางไรในการเก็บขอมูล 
ดังนั้นรายการคําศัพทที่ใชในการเก็บขอมูลมีจํานวนทั้งสิ้น 30 คํา 

ตารางที่ 1 รายการคําศัพทที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เสียงพยัญชนะทาย
ภาษาอังกฤษ 

ลําดับ คําศัพท คําอาน เสียงพยัญชนะทาย
ภาษาอังกฤษ 

ลําดับ คําศัพท คําอาน 

[f] 1 beef /biːf/ [s] 13 goose /ɡuːs/ 

2 chief /tʃiːf/ 14 case /keɪs/ 

3 knife /naɪf/ 15 nice /naɪs/ 

[v] 4 dive /daɪv/ [z] 16 jazz /dʒæz/ 

5 move /muːv/ 17 freeze /friːz/ 

6 cave /keɪv/ 18 squeeze /skwiːz/ 

[θ] 7 teeth /tiːθ/ [ʃ] 19 dash /dæʃ/ 

8 death /deθ/ 20 fish /fɪʃ/ 

9 mouth /maʊθ/ 21 push /pʊʃ/ 

[ð] 10 bathe /beɪð/ [ʒ] 22 garage /ˈɡærɑːʒ/ 

11 clothe /kləʊð/ 23 massage /ˈmæsɑːʒ/ 

12 smooth /smuːð/ 24 mirage /ˈmɪrɑːʒ/ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดาน
สัทศาสตร 2 ทาน และอาจารยเจาของภาษา 1 ทาน วิเคราะหคาความเช่ือมั่น และไดมีการปรับแกตามคําแนะนําเพื่อให
เครื่องมือมีความสมบูรณที่สุด ผูวิจัยเก็บขอมูลการออกเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษจากวัจนลีลาการอานในหองที่ไมมีเสียง
รบกวน โดยกลุมตัวอยางอานออกเสียงคําละ 1 ครั้ง โดยไมเรียงลําดับตามตําแหนงการเกิดเสียง ผูวิจัยบันทึกลงในแบบฟอรม
การบันทึกขอมูลการออกเสียงพยัญชนะทายในภาษาอังกฤษ และบันทึกเสียงกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการวิเคราะหรูปแปรของ
เสียงทายพยางค ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูตามตําแหนงการเกิดของเสียงทาย จากนั้นนับความถ่ีในการปรากฏ
ของรูปแปรทั้งหมดและคํานวณหาคารอยละ 
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4. ผลการวิจัย 

ขอมูลเสียงที่ใชในการวิเคราะหเปนเสียงพยัญชนะเสียดแทรกทายพยางคจํานวน 8 เสียง โดยแตละเสียงมี 3 คํา     
ผูออกเสียงเปนกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน ไดจํานวนการออกเสียงทั้งหมด 6,000 ครั้ง เมื่อวิเคราะหความถูกตองของการ
ออกเสียงดังกลาว พบวากลุมตัวอยางออกเสียงถูกตองคิดเปนรอยละ 32.65 จากจํานวนการออกเสียงท้ังหมด โดยแยกเปนราย
เสียงท้ัง 8 เสียง ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความถูกตองของการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกทายพยางค 
เสียง การออกเสียงถูกตอง การออกเสียงไมถูกตอง 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
[f] 557 74.26 193 25.74 
[v] 136 18.13 614 81.87 
[θ] 162 21.60 588 78.40 
[ð] 24 3.20 726 96.80 
[s] 565 75.33 185 24.67 
[z] 22 2.93 728 97.07 
[ʃ] 368 49.07 382 50.93 
[ʒ] 125 16.67 625 83.33 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสามารถออกเสียง [s] และ [f] ไดถูกตองมากท่ีสุดใกลเคียงกัน คิดเปน
รอยละ 75.33 และ 74.26 ตามลําดับ สวนเสียง [v], [z], [ʃ], [ʒ], [θ], [ð] กลุมตัวอยางออกเสียงไดถูกตอง ไมถึงรอยละ 50 
โดยเสียงท่ีถูกตองนอยที่สุดใกลเคียงกัน ไดแก [z], [ð] คิดเปนรอยละ 2.93 และ 3.20 ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะหเสียงพยัญชนะทายในภาษาอังกฤษพบการปรากฏของรูปแปรของแตละคูเสียงจําแนกตามตําแหนงการ
เกิดเสียง ดังตอไปนี้ 

4.1 รูปแปรของเสียง /f/ และ /v/ 

เมื่อวิเคราะหการปรากฏรูปแปรของเสียง /f/ ทายพยางค จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ beef chief knife 
พบการปรากฏของเสียงพยัญชนะทาย 5 รูปแปร คือ [f, p, θ, t, s] ดังแสดงในตารางท่ี 3 และพบการปรากฏรูปแปรของเสียง 
/v/ 5 รูปแปร คือ [f, p, v, θ, s] จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ dive move cave ดังแสดงในตารางที่ 4   

 
ตารางที่ 3 รูปแปรของเสียง /f/ 

ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 
1 [f] 557 74.26 

2 [p] 129 17.20 

3 [θ] 47  6.27 

4 [t] 10 1.34 

5 [s] 7 0.93 

รวม 750 100 

 

ตารางที่ 4 รูปแปรของเสียง /v/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [f] 460 61.33 

2 [p] 139 18.54 

3 [v] 136 18.13 

4 [θ] 12 1.60 

5 [s] 3 0.40 

รวม 750 100 
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จากตารางท่ี 3 พบวารูปแปรของเสียง /f/ ที่พบมากท่ีสุด คือ [f] จํานวน 557 คร้ังจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน  
รอยละ 74.26 และพบการปรากฏรูปแปร [s] นอยที่สุด จํานวน 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.93 

จากตารางที่ 4 พบวารูปแปรของเสียง /v/ ที่พบมากท่ีสุด คือ [f] จํานวน 460 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน 
รอยละ 61.33 และพบการปรากฏรูปแปร [s] นอยที่สุด จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.40 

4.2 รูปแปรของเสียง /θ/ และ /ð/ 
เมื่อวิเคราะหการปรากฏรูปแปรของเสียง /θ/ ทายพยางค จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ teeth death 

mouth พบการปรากฏของเสียงพยัญชนะทาย 4 รูปแปร คือ [t, θ, s, ʃ] ดังแสดงในตารางท่ี 5 และพบการปรากฏรูปแปร
ของเสียง /ð/ 5 รูปแปร คือ [t, θ, ð, s] จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ bathe clothe smooth ดังแสดงในตารางที่ 6   

 
ตารางที่ 5 รูปแปรของเสียง / θ / 

ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 
1 [t] 548 73.07 

2 [θ] 162 21.60 

3 [s] 24 3.20 

4 [ʃ] 16 2.13 

รวม 750 100 

 

ตารางที่ 6 รูปแปรของเสียง /ð/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [t] 578 77.07 

2 [θ] 132 17.60 

3 [ð] 24 3.20 

4 [s] 16 2.13 

รวม 750 100 

 

จากตารางที่ 5 พบวารูปแปรของเสียง /θ/ ที่พบมากท่ีสุด คือ [t] จํานวน 548 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน 
รอยละ 73.07 และพบการปรากฏรูปแปร [ʃ] นอยที่สุด จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.13 

จากตารางที่ 6 พบวารูปแปรของเสียง /ð/ ที่พบมากที่สุด คือ [t] จํานวน 578 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน 
รอยละ 77.07 และพบการปรากฏรูปแปร [s] นอยท่ีสุด จํานวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.13 

4.3 รูปแปรของเสียง /s/ และ /z/ 

เมื่อวิเคราะหการปรากฏรูปแปรของเสียง /s/ ทายพยางค จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ goose case nice 
พบการปรากฏของเสียงพยัญชนะทาย 3 รูปแปร คือ [s, t, z] ดังแสดงในตารางท่ี 7 และพบการปรากฏรูปแปรของเสียง /z/  
4 รูปแปร คือ [s, t, z, ʃ] จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ jazz freeze squeeze ดังแสดงในตารางที่ 8   

ตารางที่ 7 รูปแปรของเสียง /s/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [s] 565 75.33 

2 [t] 182 24.27 

3 [z] 3  0.40 

รวม 750 100 
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ตารางที่ 8 รูปแปรของเสียง /z/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [s] 581 77.47 

2 [t] 145 19.33 

3 [z] 22 2.93 

4 [ʃ] 2 0.27 

รวม 750 100 

 

จากตารางที่ 7 พบวารูปแปรของเสียง /s/ ที่พบมากที่สุด คือ [s] จํานวน 565 ครั้งจากจํานวน 750 คร้ัง คิดเปน 
รอยละ 75.33 และพบการปรากฏรูปแปร [z] นอยที่สุด จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.40 

จากตารางที่ 8 พบวารูปแปรของเสียง /z/ ที่พบมากท่ีสุด คือ [s] จํานวน 581 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน 
รอยละ 77.47 และพบการปรากฏรูปแปร [ʃ] นอยที่สุด จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.27 

4.4 รูปแปรของเสียง /ʃ/ และ /ʒ/ 
เมื่อวิเคราะหการปรากฏรูปแปรของเสียง /ʃ/ ทายพยางค จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ dash fish push พบ

การปรากฏของเสียงพยัญชนะทาย 4 รูปแปร คือ [ʃ, s, t, z] ดังแสดงในตารางที่ 9 และพบการปรากฏรูปแปรของเสียง /ʒ/ 4 
รูปแปร คือ [t, ʃ, ʒ, s] จากการออกเสียงคําศัพท 3 คํา คือ garage massage mirage ดังแสดงในตารางที่ 10   

ตารางที่ 9 รูปแปรของเสียง /ʃ/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [ʃ] 368 49.07 

2 [s] 236 31.47 

3 [t] 138 18.40 

4 [z] 8 1.06 
รวม 750 100 

 

ตารางที่ 10 รูปแปรของเสียง /ʒ/ 
ลําดับ รูปแปร ความถ่ี รอยละ 

1 [t] 388 51.73 

2 [ʃ] 182 24.27 

3 [ʒ] 125 16.67 

4 [s] 55 7.33 

รวม 750 100 

 

จากตารางท่ี 9 พบวารูปแปรของเสียง / ʃ/ ที่พบมากที่สุด คือ [ʃ] จํานวน 368 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน  
รอยละ 49.07 และพบการปรากฏรูปแปร [z] นอยที่สุด จํานวน 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.06 

จากตารางท่ี 10 พบวารูปแปรของเสียง /ʒ/ ที่พบมากท่ีสุด คือ [t] จํานวน 388 ครั้งจากจํานวน 750 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 51.73 และพบการปรากฏรูปแปร [s] นอยที่สุด จํานวน 55 ครั้ง คิดเปนรอยละ 7.33 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรก จํานวน 8 เสียง คือ /f/ /v/ /θ/ /ð/ /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/ ซึ่งปรากฏ
ในตําแหนงทายพยางคภาษาอังกฤษ โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 250 คน สามารถสรุป
ภาพรวมดังตารางท่ี 11 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เสียงท่ีออกไดถูกตองเปนจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 75.33 คือ เสียง /s/ และ
เสียงท่ีออกไดถูกตองนอยที่สุดเพียงรอยละ 2.93 คือ เสียง /z/ ทั้งนี้รูปแปรที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ รูปแปร [t] ซึ่งปรากฏเปนรูป
แปรของทุกเสียงยกเวนเสียง /v/ 
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ตารางที่ 11 รูปแปรและความถี่(รอยละ)ในการปรากฏของรูปแปรเสียงพยัญชนะทาย 
เสียง
พยัญชนะ
ทาย 

รูปแปรและความถ่ี(รอยละ)ในการปรากฏ รวม 
[f] [v] [θ] [ð] [s] [z] [ʃ] [ʒ] [p] [t] 

/f/ 557 

(74.26) 

- 47  

(6.27) 

- 7    

(0.93) 

- - - 129 

(17.20) 

10    

(1.34) 

750      

(100) 

/v/ 460 

(61.33) 

136 

(18.13) 

12   

(1.60) 

- 3   

(0.40) 

- - - 139 

(18.54) 

- 750      

(100) 

/θ/ - - 162 

(21.60) 

- 24  

(3.20) 

- 16  

(2.13) 

- - 548 

(73.07) 

750      

(100) 

/ð/ - - 132 

(17.60) 

24  

(3.20) 

16  

(2.13) 

- - - - 578 

(77.07) 

750      

(100) 

/s/ - - - - 565 

(75.33) 

3      

(0.40) 

- - - 182 

(24.27) 

750      

(100) 

/z/ - - - - 581 

(77.47) 

22    

(2.93) 

2    

(0.27) 

- - 145 

(19.33) 

750      

(100) 

/ʃ/ - - - - 236 

(31.47) 

8      

(1.06) 

368 

(49.07) 

- - 138 

(18.40) 

750      

(100) 

/ʒ/ - - - - 55  

(7.33) 

- 182 

(24.27) 

125 

(16.67) 

- 388 

(51.73) 

750      

(100) 

ความถ่ี
รวม 1,017 136 353 24 1,487 33 568 125 268 1,989 6,000 

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกในตําแหนงทายพยางค จํานวน 8 เสียง คือ /f/, /v/, /θ/, /ð/, 

/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางออกเสียงไดถูกตองไมถึงรอยละ 50 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเนื่องมาจากความแตกตางของ
ระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะเห็นไดวาเสียงเสียดแทรกเหลานี้ไมมีในระบบเสียงภาษาไทยยกเวนเสียง /s/ กับ /f/ 
แมจะมีในระบบเสียงภาษาไทยแตปรากฏในตําแหนงตนพยางคเทาน้ัน จากความแตกตางของระบบเสียงดังกลาวทําใหกลุม
ตัวอยางใชเสียงในภาษาไทยท่ีใกลเคียงกันแทนการออกเสียงท่ีมีปญหา เชน ใชเสียง /t/ แทน /θ/  ในคําวา teeth และ /ð/ ใน
คําวา bathe ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของถิรวัฒน ตันทนิส (2556) ที่พบวาความแตกตางทางระบบเสียงระหวางภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทําใหนักศึกษามีปญหาในการออกเสียง /z/, /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/ ในตําแหนงทายพยางค อมรา ประสิทธ์ิรัฐ
สินธุ (2532) กลาววา ภาษาแมของผูพูดมีอิทธิพลตอภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศที่ผูพูดเรียนรูภายหลัง ทําใหผูพูดใช
ภาษาที่สองไดไมเหมือนเจาของภาษานั่นเอง 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาเสียงที่ออกไดถูกตองเปนจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 75.33 คือ เสียง /s/ ซึ่งผูวิจัย
เห็นวาเปนเพราะเสียง /s/ มีลักษณะการออกเสียงแบบเสียดแทรกซ่ึงมีอยูในระบบเสียงภาษาไทยจึงทําใหกลุมตัวอยางมี
ความคุนเคยถึงแมจะเกิดในตําแหนงท่ีตางกัน กลาวคือเสียง /s/ ในภาษาไทยจะปรากฏในตําแหนงตนพยางคเทาน้ันในขณะท่ี
เสียง /s/ ในระบบเสียงภาษาอังกฤษสามารถปรากฏท้ังตําแหนงตนและทายพยางค เชนเดียวกับเสียง /f/ ที่มีรอยละของความ
ถูกตองเทากับ 74.26 ซึ่งใกลเคียงกับเสียง /s/ สอดคลองกับศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน (2560) ที่ศึกษาการออกเสียง
พยัญชนะทายพยางคท่ีไมมีในระบบเสียงภาษาไทย พบวากลุมตัวอยางสามารถออกเสียง /s/ ไดเปนจํานวนมากท่ีสุด 

เสียงท่ีออกไดถูกตองเปนจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.93 คือ เสียง /z/ โดยรูปแปรท่ีปรากฏมากที่สุดของเสียง
นี้คือ [s] ผูวิจัยเห็นวาทั้งสองเสียงนี้มีตําแหนงการเกิดเสียงที่เดียวกัน ตางกันเพียงลักษณะโฆษะ-อโฆษะ กลุมตัวอยางจึงมี
แนวโนมเลือกใชเสียง /s/ ที่มีในภาษาตนเองแทนเสียง /z/ นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบการแทนที่เสียงโฆษะ(voiced) ดวยเสียง
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อโฆษะ(voiceless) ในตําแหนงการเกิดเสียงอ่ืน ๆ ดวย กลาวคือ ใชรูปแปร [f] แทนเสียง /v/ รูปแปร [θ] แทนเสียง /ð/ และ
รูปแปร [ʃ] แทนเสียง /ʒ/ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ถิรวัฒน ตันทนิส (2556) และ Boonruang & Nantana (2001) ที่
พบวาขอผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยสวนใหญมาจากการแทนท่ีเสียงโฆษะดวยอโฆษะ 

ในงานวิจัยนี้รูปแปรที่พบมากท่ีสุด คือ รูปแปร [t] เปนจํานวน 1,989  ครั้งจากการออกเสียงท้ังหมด 6,000 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 33.15 ซึ่งสอดคลองกับศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน (2560) ที่ศึกษารูปแปรและความถ่ีในการปรากฏของรูป
แปรของเสียงพยัญชนะทายภาษาอังกฤษและพบวารูปแปรท่ีพบมากที่สุดคือรูปแปร [t] ซึ่งปรากฏเปนรูปแปรของเสียงเสียด
แทรกและก่ึงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษทุกเสียง  ผูวิจัยเห็นวากลุมตัวอยางมีการเลือกใชเสียงที่มีตําแหนงการเกิดเสียง  

(places of articulation) ใกลเคียงกันมาทดแทนกัน เชน กลุมตัวอยางใชรูปแปร [t] ทดแทนเสียง /s/ /z/ ซึ่งเกิดที่ปุมเหงือก
เหมือนกัน และนอกจากน้ียังใชแทนเสียง /θ/ /ð/ซึ่งเกิดระหวางฟน และแทนเสียง /ʃ/ /ʒ/ ซึ่งเกิดที่ปุมเหงือก-เพดานแข็ง จะ
เห็นไดวาตําแหนงที่เกิดเสียง /θ/ /ð/ /ʃ/ /ʒ/ ใกลเคียงกับปุมเหงือก สวนในกรณีการใชรูปแปร [p] แทนเสียง /f/ /v/ นั้น
อธิบายไดวามีตําแหนงการเกิดใกลเคียงกัน กลาวคือ /p/ เกิดที่ริมฝปาก สวน /f/ /v/ เกิดที่ริมฝปาก-ฟน 

งานวิจัยนี้สรุปวานักศึกษาสวนใหญมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกทายพยางคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เนื่องมาจากระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แตกตางกันนั่นเอง โดยรูปแปรของเสียงพยัญชนะทายเหลานี้มีความ
ใกลเคียงกับเสียงที่มีในภาษาแม จะเห็นไดวาการแทรกแซงของภาษาแมมีอิทธิพลอยางมากตอการเรียนรูภาษาที่สองและ
ภาษาตางประเทศ ผูเรียนมักจะนําเอารูปแบบในภาษาแมไปใชกับภาษาท่ีตนเรียน ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ ผูวิจัยเห็นวาการเรียนการสอนควรเนนภาคปฏิบัติใหมากขึ้น ใหผูเรียนไดรับการฝกฝนซ้ําๆ เพื่อ แกไข
ขอบกพรองเปนรายบุคคล เพิ่มความถูกตองในการออกเสียง และเปนการเพ่ิมความมั่นใจใหกับผูเรียนอีกดวย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ประเมินระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ของ อสส. ประเมินระดับการปฏิบัติงานของ 
อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง และหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล และคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
กับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง โดยมีกลุมตัวอยาง คือ อสส. จำนวน 275 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2563 อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม รอยละ 100 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควร และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน  

ผลการวิจัยพบวา อสส. ประมาณครึ่งหนึ่ง มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยรวม รอยละ 55.64 อยูในระดับปานกลาง 
และการปฏิบัติงานในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองโดยรวม รอยละ 50.91 อยูในระดับปานกลาง และพบวา คุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก ระดับการศึกษา จำนวนครัวเรือนท่ีดูแล และการดำรงตำแหนงอ่ืน ๆ ในชุมชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ไดแก สภาพ 

แวดลอมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธทางสังคม และผลประโยชนตอบแทน  มีความ 

สัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จากผลการวิจัย 
ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมในดานการจัดการงบประมาณ และการใชเทคโนโลยีสื่อสารสขุภาพ และควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. ใหอยูในระดับสูง ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขวัญและกำลังใจใหกับ อสส. นำไปสูการมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตการทำงาน การปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
  การจัดการสุขภาพชุมชน 
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Quality of Work Life in Operational Performance 
of Bangkok Health Volunteers  

Sasima Yodthaharn1*, Vallerut Pobkeeree1 
1 Faculty of Public Health, Mahidol University 

*sasima_oilly@hotmail.com

Abstract 

The purpose of this research are to study the level of quality of work life and operational performance 

in urban community health management of Bangkok Health Volunteers (BHVs), including finding relationships 
between individual characteristics, quality of work life in operational performance of BHVs in urban community 
health management. The research is a cross -  sectional study and the participants are consisted of 275 

BHVs.  Data were collected using questionnaires from February -  March, 2020.  The response rate was 100%. 

Descriptive statistics were used to analyze the data. Spearman's rank correlation coefficient were used to 

find the relationships.  
The findings revealed that approximately half of the BHVs, had overall quality of work life was at 

a moderate level 55.64%. Also, overall operational performance in urban community health management 

at a moderate level 50.91%. Education level, area of responsibility, other roles in community were related to 

operational performance in urban community health management of the BHVs with statistical significance 
( p-value<0. 0 5)  and quality of work life in the aspects of work environment, competency development, 

social relationship, benefits and compensation were related to operational performance in urban community 

health management of the BHVs with statistical significance (p-value<0.001). BHVs should receive training 

on budget management and information technology to help support their work. Bangkok Metropolitan 

Administration should provide quality of work life to raise their morale that lead to high and more effective 

performance. 

Keywords:  Quality of Work Life, Performance of Health Volunteers, Bangkok Health Volunteers,  

Community Health Management 
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1. บทนำ

1.1 ทีม่าและความสำคัญ  
ความเปนเมือง เปนปจจัยสำคัญของการสาธารณสุขของโลกในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งมีผลกระทบท่ีสำคัญตอสุขภาพของ

ประชาชน (คณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง, 2561) การดำเนินงานดานสุขภาพในเขต
เมือง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีสภาวะอันกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพมากมาย รวมถึงความหนาแนนของประชากรที่สูง ทำใหบุคลากรดาน
สาธารณสุขไมเพียงพอท่ีจะดูแลประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางครอบคลุม โดยการที่จะพัฒนาสุขภาพของคนท่ีอยูอาศัยในเขตเมือง
ใหมีสุขภาวะที่ดีไดนั้น จึงจำเปนตองสรางการมีสวนรวมของคนในเขตเมืองในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมไปถึง ครอบครัว 
และชุมชน โดยกรุงเทพมหานครไดสรางการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพในภาคประชาชน โดยมีการพัฒนาศักยภาพประชาชน
ใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มาตั้งแตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2529) 
เปนตนมา โดย อสส. จัดเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานประเภทหน่ึง ตามท่ีระบุไวในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน พ.ศ. 2554 ขอ 3 (2) ซึ่ง อสส. จะตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และ
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คือ การเปนผูสื่อขาวสาธารณสุข การประสานงานสาธารณสุข และ
การดำเนินกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน (กองสรางเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย, 2556) 

เนื่องจากสถานการณและนโยบายสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ลวนสงผลตอสุขภาพของประชาชน และทาทายการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข ทำใหบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข จากเดิมที่เปนเพียงเครือขายซึ่งชวยเจาหนาที่สาธารณสุข  

ในการกระจายขาวสาร ประสานงาน และใหบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน อาจไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เมือง ดังเชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนชุมชนกวา 2,070 ชุมชน (กองการพัฒนาชุมชน 
สำนักพัฒนาสังคม, 2562) ซึ่งแตละชุมชนจะปรากฎปญหาและความเสี่ยงดานสุขภาพที่แตกตางหลากหลาย จึงจำเปนอยางยิ่งที่ 
อสส. ซึ่งเปนเครือขายสุขภาพท่ีใกลชิดชุมชนมากที่สุด จะตองไดรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหกลายเปนผูมีสวนรวม 
และเปนผูริเริ่มในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานท่ีตอบสนองตอปญหาและความตองการดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 
โดยตั้งแตป พ.ศ. 2557 รัฐบาลไดประกาศนโยบายในการพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขใหเปนนักจัดการ
สุขภาพชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการปญหาสุขภาพไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน (สำนัก
วิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2562) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ถือเปนมิติหนึ่งที่มีความสําคัญตอองคกร เพราะหากบุคลากรมีความเปนอยูที่ดีในการปฏิบัติงาน 
จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจและความสุขในการทำงาน และสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสำเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
ทำใหองคกรมีความเจริญกาวหนา (Walton, 1974) ดังนั้น หากอาสาสมัครสาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน คือ มี
ความเปนอยูที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม ท้ังในชีวิตการปฏิบัติงานและชีวิตสวนตัว รวมถึงการไดรับโอกาสใหเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการดำเนินงานดานสุขภาพขององคกร จะทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนการ
เพิ่มขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา พบการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมูบาน (อสม.) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (วราภรณ ปนบรรจง และพิศณุ พูนเพชรพันธ, 2560) โดยยังไมพบการศึกษา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานในกลุมของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข พบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขให เหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทสังคมในปจจุบัน โดยเนนการสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขเปนผูประสานงานหรือพี่เลี้ยงใหแกชมุชน
มากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขใหเหมาะสมกับบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไป (เอกพงศ เกยงค, 2560) สำหรับการศึกษา
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่ผานมานั้น จะมุงเนนศึกษาการปฏิบัติงานในดาน
สาธารณสุขมูลฐาน โดยยังไมพบการศึกษาการปฏิบัติงานในดานการจัดการสุขภาพชุมชน 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสำคัญตอการดำเนินงานขององคกร สามารถทำให
บุคลากรเกิดความทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง ซึ่งเปนทักษะที่จำเปนและสอดคลองกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน และคงอยูปฏิบัติงานในระบบไดอยางยั่งยืน 

 

1.2 วัตถุประสงค 
     1.2.1 อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
     1.2.2 ประเมินระดับคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
     1.2.3 ประเมินระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
     1.2.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
     1.3.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
     1.3.2 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
 

1.4 กรอบแนวคิด 
                               ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
   - สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
   - การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
   - การปฏิบัติงานกับชีวิตสวนตัว 
   - ความสัมพันธทางสังคม 
   - ผลประโยชนตอบแทน 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- จำนวนครัวเรือนท่ีดูแล 
- การดำรงตำแหนงอ่ืน ๆ ในชุมชน 
- ภาวะสุขภาพ  

การปฏิบัติงานของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
- การจัดทำแผนดานสุขภาพ 
- การจัดการงบประมาณ 
- การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ 
- การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวม 
- การใชเทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ  
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2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

 2.1 แนวคิดคุณภาพชีวิตของ Walton 
  คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง การมีความเขาใจและการรับรูเกี่ยวกับความตองการของบุคลากรในหนวยงาน 
และมีจุดมุงหมายที่จะทำใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีชีวิตในภาพรวมทุกดานดีขึ้น (Walton, 1974) โดย Walton ไดเสนอ
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานวามีองคประกอบ ไดแก คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคกร 
ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และการเกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิด
และองคประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของ Walton เพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษา โดยเลือกองคประกอบท่ีสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ใน 5 ประเด็น ไดแก สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานกับชีวิตสวนตัว ความสัมพันธทางสังคม และผลประโยชนตอบแทน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
      2.2.1 การจัดการสุขภาพชุมชน รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขใหเปนนักจัดการ
สุขภาพชุมชน โดยสงเสริมใหเปนผูมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ 4 ดาน ดังนี้ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2556) 
   2.2.1.1 การจัดทำแผนดานสุขภาพ คือ การระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดแผนสรางเสริมสขุภาพ
สูการปฏิบัติ และแผนการแกไขปญหาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่  
  2.2.1.2 การจัดการงบประมาณ คือ การเปนแกนนำในการระดมทุนดานงบประมาณ และทรัพยากรที่จำเปน
ในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพ ทั้งที่ไดรับจากภาครัฐ เอกชน และจากหนวยงานอื่น ๆ ท้ังในและนอกชุมชน  
   2.2.1.3 การจัดกิจกรรมดานสุขภาพ คือ การเปนแกนนำในการจัดกิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ในชุมชน   
   2.2.1.4 การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวม คือ การประเมินผลโดยคณะทำงานท่ีมีองคประกอบ
จากภาคีเครือขายตาง ๆ เพื่อวางแผนแกไขสวนท่ีเปนปญหา และหาทางพัฒนารวมกัน เพื่อนำสูกระบวนการจัดทำแผนตอไป 

   2.2.2 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 4.0 รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสูประเทศไทย 
4.0 มุงเนนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนเครื่องมือในการสงเสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพ จึงไดพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารสุขภาพ อันไดแก การใหความรูผาน
แอปพลิเคชันสมารท อสม., อสม.ออนไลน หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขยกระดับเปนอาสาสมัครสาธารณสุข 4.0 
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2560) 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกำหนดองคประกอบในการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ 
มหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง เปน 5 ดาน คือ การจัดทำแผนดานสุขภาพ การจัดการงบประมาณ การจัดกิจกรรม
ดานสุขภาพ การประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวม และการใชเทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ ซึ่งมีที่มาจากบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพชุมชน รวมกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข 4.0 ในดานการใชเทคโนโลยี
สื่อสารสุขภาพ ซึ่งเปนทักษะทีจ่ำเปนสำหรับการสื่อสารและบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เมืองในปจจุบัน 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      3.1.1 ประชากรท่ีใชการวิจัย คือ อสส. ที่ปฏิบัติงานในป พ.ศ. 2562 จำนวน 11,565 คน 

   3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มาจากการคำนวณกลุมตัวอยางของ Weiers (Weiers, 2011) จากกลุม
ประชากรขางตนไดกลุมตัวอยาง 275 คน   
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  3.1.3 วิธีการสุมตัวอยาง ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน ดังนี้ 
        3.1.3.1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ โดยแบงอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เปน 6 กลุม ตาม

กลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขสังกัดอยู  
        3.1.3.2 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกตัวแทนศูนยบริการสาธารณสุข จากแตละกลุม ๆ ละ 2 แหง 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเปนตัวแทนของความเปนเมืองมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีมีความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีมากที่สุด 2 อันดับแรก เปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง 

3.1.3.3 การสุมเชิงชวงช้ันอยางมีสัดสวน และสุมตัวอยางแบบเปนระบบ เพื่อกำหนดรายช่ือกลุมตัวอยางที่
จะใชในการวิจัยจากบัญชีรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครของแตละศูนยบริการสาธารณสุข ใหไดจำนวนตาม
ขนาดของกลุมอยางที่คำนวณไว รวมเปนตัวอยางท้ังหมด 275 คน 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และนำมาประยุกตใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ สวน
ที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และสวนที่ 3 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไปทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับกลุมที่มีลักษณะประชากร
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช  
ไดคาความเช่ือมั่นของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเทากับ 0.82 และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง เทากับ 0.90  

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดรับการอนุมัติจริยธรรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว ผูวิจัยจัดทำหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลไปยังศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 12 แหง โดยนัดเก็บ
ขอมูลในวันประชุมประจำเดือนของ อสส. ณ ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี อสส. สังกัดอยู โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเองแลวสงคืนเมื่อตอบเสร็จเรียบรอยแลว ใชเวลาเก็บขอมูลตอรายประมาณ 15 - 20 นาที ผูวิจัยใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลทั้งสิ้น 2 เดือน ตั้งแต 1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2563 แลวนำแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณ ลงขอมูลในระบบคอมพิวเตอร และใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อรวบรวมวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 

3.4 การวิเคราะหขอมูล นำเสนอขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คามัธยฐาน และพิสัย รวมทั้งการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติไคสแควร และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบสเปยรแมน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ผลการวิจัย

 4.1 คุณลักษณะสวนบุคคลกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พบวา อสส. สวนใหญ 
รอยละ 80.36 เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 65.50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือต่ำกวา รอยละ 77.45 สวนใหญ
มีประสบการณการปฏิบัติงาน 10 ป และมีจำนวนครัวเรือนที่ดูแล 30 ครัวเรือน สวนใหญมีการดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชนดวย 
รอยละ 70.91 ภาวะทางสุขภาพ สวนใหญพบวามีโรคประจําตัว รอยละ 69.09 และจากการศึกษาความสัมพันธ พบวา คุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และภาวะสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองโดยรวม แตพบวา ระดับการศึกษา จำนวนครัวเรือนท่ีดูแล และ
การดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการ 
              จัดการสุขภาพชุมชนเมือง (n = 275 คน)  
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
ระดับการปฏิบัติงาน 

รวม 
จํานวน (รอยละ) 

Chi-square 
(df) 

p-value สูง  ปานกลาง        ต่ำ 
 จํานวน (รอยละ)  จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) 

เพศ          

ชาย 26   (48.15) 22  (40.74) 6  (11.11) 54 (19.64) 3.62 0.16 

หญิง 76   (34.39) 118  (53.39) 27  (12.22) 221 (80.36) (2) 
อายุ (ป)         
40 - 49      8  (72.73) 2  (18.18)    1  (9.09) 11 (4.00) 6.88 0.33 

50 - 59  23  (38.33) 31  (51.67) 6  (10.00) 60 (21.82) (6) 
60 - 69    39  (35.14) 58  (52.25) 14  (12.61) 111 (40.36)  
70 ป ขึ้นไป 32  (34.41) 49  (52.69) 12  (12.90) 93 (33.82)  
Mean + S.D. = 65.50 + 8.70 ป 
Min - Max = 43 - 85 ป 

        

ระดับการศึกษา         

มัธยมศึกษา/ปวช. หรือต่ำกวา 89 (41.78) 98  (46.01) 26  (12.21) 213 (77.45) 17.68 0.00* 
ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตร ี 8 (14.81) 40  (74.07) 6  (11.11) 54 (19.64) (4) 
สูงกวาปริญญาตรี 5 (62.50) 2  (25.00) 1  (12.50) 8 (2.91)  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ป)         

1 - 9 56 (43.41) 62  (48.06) 11  (8.53) 129 (46.91) 6.35 0.18 

10 - 19   34 (34.00) 51  (51.00) 15  (15.00) 100 (36.36) (4) 
20 ปขึ้นไป 12 (26.09) 27  (58.70) 7  (15.22) 46 (15.73)  

คามัธยฐาน 10 ป         

จำนวนครัวเรือนท่ีดูแล         

1 - 19 6 (17.65) 20  (58.82) 8  (23.53) 34 (12.36) 18.72 0.01* 
20 - 29   3 (12.00) 19  (76.00) 3  (12.00) 25   (9.09) (6) 
30 - 39  73 (43.45) 77  (45.83) 18  (10.71) 168 (61.09)  

≥ 40 20 (41.67) 24  (50.00) 4  (8.33) 48 (17.45)  

คามัธยฐาน 30 ครัวเรือน         

การดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน         

ไมไดดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน 17 (21.25) 48  (60.00) 15  (18.75) 80 (29.09) 13.75 0.00* 
ดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน 85 (43.59) 92  (47.18) 18  (9.23) 195 (70.91) (2) 
ภาวะสุขภาพ         

ไมมีโรคประจำตัว 32 (37.65) 41 (48.24) 12  (14.12) 85 (30.91) 0.64 0.73 

มีโรคประจำตัว  70 (36.84) 99 (52.11) 21  (11.05) 190 (69.09) (2) 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2 ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และระดับการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง  

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. ในภาพรวม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.64 และอยูในระดับดี 
รอยละ 42.91 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อสส. มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับสูง
มากที่สุด รอยละ 74.18 รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานกับชีวิตสวนตัว ดานการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน รอยละ 69.82, 60.36, 50.55 และ 44.73 ตามลําดับ 

การปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองในภาพรวม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.91 
และอยูในระดับสูง รอยละ 37.09 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อสส. มีการปฏิบัติงานในดานการจัดทำแผนดานสุขภาพอยูใน
ระดับสูงมากที่สุด รอยละ 71.64 รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ ดานการประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวม 
ดานการใชเทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ และดานการจัดการงบประมาณ รอยละ 58.55, 54.18, 33.09 และ 28.36 ตามลำดับ 

4.3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง  

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการ
จัดการสุขภาพชุมชนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.38, p-value<0.001) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธทางสังคม และดานผลประโยชนตอบแทน มีความ 
สัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง สวนคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานดานการปฏิบัติงาน
กับชีวิตสวนตัวไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ กับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง (n = 275 คน) 

ตัวแปร การปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง 
คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธสเปยรแมน (r) p-value ระดับ 

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานในภาพรวม  0.38 0.00** ปานกลาง 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน            0.32 0.00** ปานกลาง 
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน            0.38 0.00** ปานกลาง 
การปฏิบัติงานกับชีวิตสวนตัว            0.02    0.79 - 
ความสัมพันธทางสังคม            0.31 0.00** ปานกลาง 
ผลประโยชนตอบแทน  0.23 0.00** ต่ำ 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 5.1 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาครั้งน้ี สรุปไดวา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สวนใหญ รอยละ 
80.36 เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 65.50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือต่ำกวา รอยละ 77.45 สวนใหญมี
ประสบการณการปฏิบัติงาน 10 ป และมีจำนวนครัวเรือนท่ีดูแล 30 ครัวเรือน สวนใหญมีการดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชนดวย 
รอยละ 70.91 ภาวะทางสุขภาพ สวนใหญพบวามีโรคประจําตัว รอยละ 69.09 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. ในภาพรวม 
สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.64 และอยูในระดับดี รอยละ 42.91 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพชีวิต
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ในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานกับชีวิตสวนตัว ดานการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดานผลประโยชนตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของ อสส. 
ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองในภาพรวม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.91 และอยูในระดับดี รอยละ 37.09 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติงานในดานการจัดทำแผนดานสุขภาพอยูในระดับสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน
การจัดกิจกรรมสุขภาพ ดานการประเมินผลการดำเนินงานแบบมีสวนรวม ดานการใชเทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ และดานการ
จัดการงบประมาณ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา จำนวนครัวเรือนที่ดูแล 
และการดำรงตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value<0.05) และคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของ 
อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001)  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจยัไดคนพบประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายดังนี้ 
5.2.1 การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษา จำนวนครัวเรือนที่ดูแล และการดำรงตำแหนงอื่น ๆ 

ในชุมชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง โดย อสส. ที่มีการศึกษาในระดับต่ำจะ
ปฏิบัติงานไดดีกวา อสส. ที่มีการศึกษาในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อสส. สวนใหญรอยละ 77.45 คือ กลุมที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือต่ำกวา ทำใหในภาพรวมกลุมดังกลาวจะมีผูที่มีการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงเปนจำนวนมากที่สุด
เชนกัน แตทั้งนี้ระดับการปฏิบัติงานนั้น อาจไมไดขึ้นอยูกับระดับการศึกษา เพราะหาก อสส. มีความกระตือรือรนศึกษาหาความรู 
หรือเขารับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง ก็จะสามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหทันยุคทันสมัยได และ อสส. ที่มีจำนวนครัวเรือน
ในความรับผิดชอบดูแล 30 - 39 ครัวเรือน จะมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐานไดกําหนดความครอบคลุมของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเฉลี่ยในพื้นที่เมือง ใหอาสาสมัครสาธารณสุข 
1 คน ดูแลประชาชน 30 ครัวเรือน ซึ่งเปนภาระงานท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง 
มหาดไทย, 2548) และ อสส. ที่มีการดำรงตำแหนงอ่ืน ๆ ในชุมชน จะมีระดับการปฏิบัติงานสูงกวา อสส. ท่ีไมไดดำรงตำแหนง
อื่น ๆ ในชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของนิทรา กิจธีระวุฒวิงษ และภูดิท เตชาติวัฒน (2557) ที่ทำการศึกษาการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานที่ปฏิบัติงานในเครือขายบริการสุขภาพ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 
พบวา การมีตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนเพราะการดำรง
ตำแหนงอื่น ๆ ในชุมชน ทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีประสบการณดานการบริหารจัดการ มีทักษะในการประสานงาน สามารถ
สรางเครือขายในการทำงานในพ้ืนท่ีไดงาย ทำใหมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และเปนที่นาเชื่อถือของชุมชน  

เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และภาวะสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการ
สุขภาพชุมชนเมือง โดยจากการพิจารณาคุณสมบัติพื้นฐานของ อสส. ที่กำหนดไววาตองเปนผูที่สมัครใจ เสียสละเพื่อชวยเหลือการ
ดำเนินงานสาธารณสุข และมีเวลาใหกับการทำงานในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (กองสรางเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย, 2556) 
อสส. ที่ทำงานในชุมชนจึงมีความพรอมในการอาสาเขามาปฏิบัติงานต้ังแตตน จึงทำใหไมวาจะมี เพศ อายุ และภาวะสุขภาพใด
ก็ตาม จึงไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน 
อาจเนื่องมาจาก หาก อสส. ไดรับการพัฒนา หรือมีความพรอม และสนใจในการพัฒนาความรู ทักษะของตนเองอยางตอเนื่อง 
ก็สามารถท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางเทาเทียมกัน จึงไมจำเปนตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ียาวนาน 

5.2.2 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตกตางกับการศึกษาของวราภรณ 
ปนบรรจง และพิศณุ พูนเพชรพันธ (2560) ที่ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมา 
จากความแตกตางของบริบทในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร จะปฏิบัติงานในพ้ืนที่
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เมืองซึ่งมีความหนาแนนของประชากรสูง มีสภาพแวดลอมที่แออัด มีคาครองชีพที่สูง และมีภาวะคุกคามดานสุขภาพท่ีหลากหลาย 
ทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเปนอยูในการดำเนินงานแตกตางกับในพื้นที่ตางจังหวัด 

5.2.3 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง แตกตางกับการศึกษาของพิทักษพงษ กุลวิมล และคณะ (2561) ที่ทำการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดำเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว พบวา การ 
ปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในการดำเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพโดยรวมอยูในระดับ สูง 
ทั้งนี้ระดับการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันอาจเกิดเนื่องมาจากความแตกตางของบริบทในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับโกมาตร   
จึงเสถียรทรัพย และปารณัฐ สุขสุทธิ ์(2550) ที่ทำการศึกษา เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุข : ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยท่ี
เปลี่ยนไป กลาวไววา อาสาสมัครสาธารณสุข จะเปนรูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในเขตชนบทมากกวาเขตเมือง 
ซึ่งเกิดจากความแตกตางกันของวัฒนธรรม ความเช่ือ รูปแบบโครงสรางทางสังคม การกอตัวและการยอมรับในบทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่แตกตางกัน อีกทั้งในเขตเมืองยังมีความหนาแนนของประชากรสูง และมีปญหาสุขภาพที่หลากหลายซับซอน ยากตอ
การดำเนินงานดานสุขภาพมากกวา 

5.2.4 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. โดยรวม มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการ 
สุขภาพชุมชนเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001) สอดคลองกับการศึกษาของ Thakur และ Sharma (2019) ที่
ทำการศึกษาความสัมพันธของคุณภาพชีวิตในการทำงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพลังงานแหงหนึ่งในประเทศ
อินเดีย พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-

value<0.01) และสอดคลองกับแนวคิดของ Huse และ Cummings ที่กลาวไววา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีดี จะสงผลให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เปนการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานจะสงผลในการ
เพิ่มประสิทธิผลขององคกร และชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานอีกดวย 

6. ขอเสนอแนะ

6.1 ขอเสนอแนะจากการนำผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัย ผูวิจยัมีขอเสนอแนะตอหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ
เพื่อนำไปใชวางแผนการดำเนินงานเก่ียวกับอาสามคัรสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร ดังนี ้

      6.1.1 ควรสงเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ อสส. ใหอยูในระดับสูง โดยเฉพาะในดานสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และดานผลประโยชนตอบแทน เชน การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหาวัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอกับความจำเปนในการใชงาน และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใชสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
ใหมีความทันสมัยและชัดเจน รวมทั้งช้ีแจงทำความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหดำเนินการไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

6.1.2 ควรสงเสริมการปฏิบัติงานของ อสส. ในการจัดการสุขภาพชุมชนเมืองใหอยูในระดับสูง เชน การจัดหลักสูตร
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในดานการจัดการงบประมาณ และดานการใชเทคโนโลยีสื่อสารสุขภาพ  

6.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน และการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง เกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เพื่อใหไดปญหาในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 

6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการจัดการสุขภาพชุมชนเมือง เพื่อใหเกิดรูปแบบในการฝกอบรม รวมไปถึงการสนับสนุน และ
การนิเทศติดตามการพัฒนาการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเครื่องรางไทยและญี่ปุนในดานประเภท ผลการศึกษาพบวา

เครื่องรางไทยสามารถแบงได 6 ประเภท โดยใชเกณฑวิธีใชเครื่องราง คือ 1. เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด 2. เครื่องฝง   

3. เครื่องอม  4. เครื่องทา 5. เครื่องถือและศาสตราวุธ  6. พระเครื่องและพระพิมพ แตเครื่องรางญ่ีปุน สามารถแบงได 3

ประเภท โดยใชเกณฑสรรพคุณ คือ 1. กลุมเครื่องรางเสริม  2. กลุมเครื่องรางกัน  3. กลุมเครื่องรางแก 

คำสำคัญ: เปรียบเทียบ, เครื่องรางไทย, เครื่องรางญ่ีปุน, ประเภท 
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Abstract 

This article aims to demonstrate the comparative studies between Thai amulets and Japanese’s 

focusing on types. The study revealed that Thai amulets can be classified into 6 types, 1. Wearing as a 

pendant 2. Embedding under the skin 3. Putting it in one’s mouth 4. Apply to the skin 5. Edged tool  

6. Buddha Images and Terracotta Votive Tablets. But Japanese’s ones can be classified into 3 types,

1. Amulets for Encouragement 2. Amulets for Protection 3. Amulets for Elimination

Keywords: Comparative Studies, Thai Amulets, Japanese Amulets, Types 

1. บทนำ
จากงานวิจัยของศรีศักร วัลลิโภดม (2537) ไดกลาวเก่ียวกับเครื่องรางไววา เครื่องรางเปนของท่ีมีมานาน อาจคูมากับ

พัฒนาการของมนุษยทุกชาติทุกภาษาก็วาได เพราะเรื่องของความเชื่อเปนสถาบันอยางหน่ึงที่สัมพันธกับความเปนมนุษยของ
คนเรา เปนสิ่งจําเปนในการปองกันภัยอันเกิดจากการกระทำของสิ่งนอกเหนือธรรมชาติที่มนุษยควบคุมไมไดดวยวิธีการที่เปน
เหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร   

เม่ือมนุษยมีความกลัว ไดแก ความกลัวภัย กลัวความเจ็บปวย กลัวความลมเหลว มนุษยมีความปรารถนาท่ีจะใชตัว
ชวยนอกเหนือจากการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน จึงมองหาท่ีพึ่งบางอยาง  นักบวชในศาสนา ในฐานะผูนำทางจิต
วิญญาณจึงคิดที่จะหาสิ่งเหลาน้ีตอบสนองใหกับศาสนิกชนของตน โดยทำใหอยูในรูปแบบของสมนาคุณ สินคา ของที่ระลึก ถือ
เปนรายไดทางหน่ึงที่จะทำนุบำรุงองคกรทางศาสนาของตนเองดวย สิ่งที่กลาวมาน้ัน คือ “เครื่องราง” ซ่ึง Williams (1992) 

กลาวเก่ียวกับเครื่องรางญี่ปุนวา ในความหลากหลายอันหน่ึงในบรรดาวิถีทั่วไปในสังคม ชาวญี่ปุนแสวงหาหลักประกันทาง
ศาสนาที่จะคุมครองตนจากโชครายท่ีปรากฏใหเห็นไดทั่วไป  O-mamori หรือเครื่องรางเปนแหลงที่มาของรายไดของวัดและ
ศาลเจาเปนจำนวนมาก 

เครื่องรางที่ประเทศญ่ีปุน ปกติจะมีขายในพื้นที่ทางศาสนา เครื่องรางยังสามารถพบไดที่วัดพุทธและสามารถพบเจอที่
ศาลเจาชินโตไดพอ ๆ กัน นอกจากน้ีเครื่องรางสามารถพบไดตามรานคาทั่วไปดวย เครื่องรางท่ีพบเจอท่ีรานคาทั่วไปไดถูกพระ
นำมาวางขายสำหรับพิธีกรรมและการสวดออนวอน แตไมใชทุกที่จะเปนเชนที่กลาวมาเสมอไป ถึงแมวาเครื่องรางจะมีขายที่
ไหนก็ตาม ชาวญี่ปุนก็ยังคงจัดใหสิ่งน้ันเปนเครื่องราง (Hafbergsdóttir, 2010)  

สำหรับประเทศไทยมีหลายสิ่งที่นับเปนเครื่องราง เชน พระเครื่อง  ฉลอง สุนทราวาณิชย (2551) ไดกลาวเก่ียวกับ
พระเครื่องวา พระเครื่องหรือวัตถุมงคลแบบพุทธน้ัน นอกจากมีสถานะเปนวัฒนธรรมที่เรียกวา “วัฒนธรรมพระเครื่อง” แลว 
ยังอาจนับไดวาเปนอุตสาหกรรมแขนงหน่ึงที่มีบทบาทไมนอยในระบบเศรษฐกิจของไทย 

จากงานวิจัยของ Won-in (2011) ใหความเห็นเก่ียวกับเครื่องรางของคนไทยวา คนไทยและชาวพุทธเชื่อวา 
เครื่องรางที่ดูเหมือนเปนรูปของพระพุทธเจาที่ซ่ึงสวมใสอยูบนคอของพวกเขา จะปกปองพวกเขาจากโรคภัย อิทธิพลจากเวทย
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มนตคาถา และอุบัติเหตุ นอกจากน้ีสวนดุสิตโพล (2561) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดสำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีตอพระ
เครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ในประเด็นคนไทยหอยและแขวนพระมากนอยเพียงใด? พบวาคำตอบท่ีประชาชน
ตอบมากที่สุดรอยละ 70.30 คือ หอยหรือแขวน เพราะมีความศรัทธา เลื่อมใส มีแลวรูสึกอุนใจ ปลอดภัย รองลงมารอยละ 

29.70 ไดแก ไมหอยหรือไมแขวน  

จะเห็นไดวาเครื่องรางของของทั้ งไทยและญี่ปุน เปนสิ่งที่พบไดทั่ว ๆ ไปในฐานะที่ เปนสินคาทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และเปนสิ่งที่ทำใหคนทั้งสองชาติอบอุนใจ เครื่องรางนาจะมีหลากหลายรูปแบบ ผูเขียนจึงสนใจที่จะศึกษาและ
นำมาเปรียบเทียบ 

2. วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคของบทความน้ีคือ เพื่อเปรียบเทียบเครื่องรางไทยและญ่ีปุนในแงมุมของการจัดแบงประเภท ขอบเขต
ของบทความวิชาการเรื่องการเปรียบเทียบเครื่องรางไทยและญ่ีปุนน้ี ผูเขียนใชเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเปนคลังขอมูลหลักเพ่ือ
แสดงประเภทเครื่องรางของไทย เน่ืองจากเปนวรรณคดีที่ในแตละตอนมีการกลาวเก่ียวกับการใชเครื่องรางไวมากที่สุด และใช
วิจัยของ Fujikawa (1985) และ Escudero (2015) เปนคลังขอมูลเพื่อแสดงประเภทเครื่องรางของญ่ีปุน นอกจากน้ีเพื่อไมให
บทความน้ีมีขอบเขตกวางเกินไป ผูเขียนจึงไมนับรวมเครื่องรางที่ใชตั้งไวกับที่เฉพาะ หรือเครื่องรางขนาดใหญ เครื่องรางท่ีเปน
สินแรดิบ อัญมณี หินก่ึงอัญมณี หรือแรธาตุที่ยังไมไดผานกรรมวิธีแปรรูป สวนใดสวนหน่ึงของพืชหรือสัตว เชน เข้ียว งา  รูป
จำลองสัตว เครื่องรางที่เปนรูปจำลองของอวัยวะเพศ (Erotic Charms) เชน ปลัดขิก แมเปอ มาเสพนาง เปนตน 

ในบทความน้ี ผูเขียนกำหนดนิยามของคำวา “เครื่องราง” (Amulets, Charms, Talismans) วาหมายถึง วัตถุที่
ประดิษฐขึ้นโดยมนุษยโดยมีมูลฐานเก่ียวเน่ืองกับศาสนา มีขนาดเล็กที่พอจะพกติดตัวไปได และเชื่อวาจะชวยอำนวยผลตาม
สรรพคุณ (Intended function) ของเครื่องรางชนิดน้ัน ๆ ไดแก ปองกันภัย เปนเสนหดึงดูดผูพบเห็น สงเสริมกำลังใจในการ
ทำงาน การศึกษา สุขภาพ เปนตน  

นอกจากน้ี ผูเขียนกำหนดนิยามของคำวา “สรรพคุณ” ไวดังตอไปน้ี  “สรรพคุณ” (Intended Function) หมายถึง 
อำนาจท่ีมีอยูในเครื่องรางที่ผูผลิตออกแบบไวเพื่อใหผูใชเกิดผลลัพธตามเจตนา ในภาษาญ่ีปุนใชคำวา  (Rieki) ซ่ึงแปลวา 
ผลประโยชน ศัพทเฉพาะทางภาษาไทย ตรงกับคำวา พุทธคุณ ไดแก ปองกันภัย เปนเสนหดึงดูดผูพบเห็น สงเสริมกำลังใจใน
การทำงาน การศึกษา สุขภาพ  ม่ังคั่ง ร่ำรวย เปนตน  

3. การเปรียบเทียบเครื่องรางไทยและญี่ปุน 

 3.1 เครื่องรางไทย 

 ผูเขียนแบงเครื่องรางไทยเปน 6 ประเภท โดยใชเกณฑวิธีใชเครื่องราง ไดดังตอไปน้ี 

 3.1.1  เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด  

 3.1.2  เครื่องฝงใตผิวหนัง   
 3.1.3  เครื่องอมในปากหรือลูกอม  

 3.1.4  เครื่องทา  
 3.1.5  เครื่องถือและศาสตราวุธ  
 3.1.6  พระเครื่องและพระพิมพ   

    3.1.1 เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด  

 เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด ไดแก ตะกรุด มงคล ผาประเจียด ผายันต จากงานประพันธเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผนของสุนทรภูในสมัยรัชกาลท่ี 2 ฉบับหอสมุดวชิรญาณ ผูเขียนพบวาเปนคลังขอมูลที่กลาวถึงการใชเครื่องรางของตัว
ละครไวมาก สะทอนใหเห็นถึงการใชชีวิตของคนไทยท่ีสัมพันธกับเครื่องราง ดังเชน ตอนที่ 29 ขุนแผนแกพระทายน้ำ ไดกลาว
เก่ียวกับเครื่องคลองไวดังน้ี 
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 พรหมศรสำมะยังสั่งอาสา     เราคอยทาตัดทัพใหยับยน 

 ถาไดยินกลองนอยแลวถอยตน  ฆองกระแตรีบรนเรงเขาไป 

 สั่งกันเสร็จสรรพจับอาวุธ  คาดตะกรุดโพกประเจียดมงคลใส 

 พรหมศรคุมอาสาแยกขวาไป  สำมะยังคุมไพรแยกซายจร 

   3.1.2  เครื่องฝงใตผิวหนัง  
 เครื่องฝงใตผิวหนัง เชน เข็มทำจากโลหะชนิดตาง ๆ  ตะกรุดขนาดเล็ก เปนตน ในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ฉบับ

หอสมุดวชิรญาณ ตอนที่ 29 ขุนแผนแกพระทายน้ำก็ไดกลาวถึงตัวละครในเรื่องวา เริ่มมีการใช “เครื่องฝง”บางแลว ดังน้ี    

   สีขางสักอักขระนะจังงัง               ศีรษะฝงพลอยนิลเม็ดจินดา 
  ฝงเข็มเลมทองไวสองไหล   ฝงเพชรเม็ดใหญไวแสกหนา 
 ฝงกอนเหล็กไหลไวอุรา               ขางหลังฝงเทียนคลาแกวตาแมว 

 3.1.3  เครือ่งอมในปากหรือลูกอม  

 เครื่องอมในปากหรือลูกอม ไดแก ตะกรุดขนาดเล็ก, พระเครื่องขนาดเล็ก จากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ฉบับ 

หอสมุดวชิรญาณ ตอนที่ 19 ขุนชางตามนางวันทอง ไดกลาวถึงการอม “พระภควัม” หรือพระปดตา ไวในปากเพื่อการสะกด 

ไวดังน้ี  

 จัดแจงแตงตัวนุงยก  เข็มขัดรัดอกแลวโจงหาง  
 ผูกตัวเขาเปนพรวนลวนเครื่องราง  พระปรอทขอดหวางมงคลวง  
 ลูกไขดันทองแดงกำแพงเพชร  ไขเปดเปนหินขม้ินผง  
 ตะกรุดโทนของทานอาจารยคง  แลวอมองคพระภควัมล้ำจังงัง  

 พระภควัม หรือพระปดตา หรือประปดทวาร เปนเครื่องรางประเภทพระเครื่อง แตเพื่อใหสะดวกตอการใช  ผูใช
จึงอมไวในปาก ผเูขียนจึงขอจัดพระเครื่องขนาดเล็กเปนเครื่องอมดวย 

 3.1.4  เครื่องทาท่ีผิวหนัง  
 เครื่องทาท่ีผิวหนัง ไดแก ขี้ผึ้ง สีผึ้ง และน้ำมันหอม สำหรับกลไกการทำงานของเครื่องรางที่เปนเครื่องทาน้ี 

ผูเขียนสันนิษฐานวานาจะใชหลักการทำงานของเครื่องหอมหรือน้ำหอมทั่วไป กลาวคือการที่ผูใชทำใหเกิดเสนหตอผูอ่ืนดวย
วัตถุธาตุอยางเชนเครื่องรางชนิดอ่ืน ๆ อยางเดียวน้ัน ไมนาเช่ือถือเพียงพอท่ีจะทำใหผูใชม่ันใจวาเครื่องรางน้ันมีประสิทธิภาพ 

ผูสรางจึงตองใชการสงกลิ่นเครื่องหอมเปนตัวนำ (Agent) ไปสูบุคคลอ่ืนซ่ึงจะดูเปนรูปธรรมที่สุด  

 3.1.5  เครื่องถือและศาสตราวุธ  

 เครื่องถือและศาสตราวุธ เชน ประคำมือ ไมเทา ไมตะพด  มีด ดาบ เครื่องถือบางอยางไมไดเนนไปท่ีการใชงาน
ตามหนาท่ีของเครื่องถือน้ัน เชน มีด ดาบ อาจเปนมีดแตไมใชฟนแทงตอสูตามหนาที่ของมีด ดาบ ผูใชนำไปลงอักขระ ปลุก
เสกแลวนำมาใชอยางเครื่องราง ไดแก มีดหมอ ดาบศรีกัญชัย ดาบฟาฟน เปนตน ในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดวชิ
รญาณ ตอนที่ 32  ขุนแผนตีดาบฟาฟน กลาวถึงตอนหน่ึงวามีการตีดาบท่ีเปนเครื่องรางวา   

 ครั้นไดพิชัยฤกษราชฤทธ์ิ             พระอาทิตยเที่ยงฤกษราชสีห 

 ขุนแผนสูบเหล็กใหแดงดี             นายชางตีรีดรูปใหเรียวปลาย 

 ที่ตรงกลางกวางงามสามน้ิวก่ึง       ยาวถึงศอกกำมาหนาลูกไก 

 เผาชุบสามแดงแทงตะไบ             บัดเดี๋ยวใจเกลี้ยงพลันเปนมันยับ 

 อานดีมิไดมีขนแมวพาด               เลื่อมปราดเน้ือเขียวดูคมหนับ 

 เล่ือมพรายคลายแสงแมลงทับ       ปล่ังปลายวาบวับจับแสงตะวัน 

 ดามน้ันทำดวยไมชัยพฤกษ           จารึกยันตพุทธจักรที่เหล็กก่ัน 

 เอาผมพรายรายดุประจุพลัน         แลวเอาชันกรอกดามเสียบัดดล    

2237



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จงัหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 3.1.6 พระเครื่องและพระพิมพ  

 ฉลอง สุนทราวาณิชย (2551) กลาวถึงพระเครื่องวา พระเครื่อง (Buddha Images) หมายถึงเครื่องรางที่ทำขึ้น
ตามคติพุทธศาสนา เปนพระพุทธรูปหรือพระรูปของพุทธสาวกผูเปนพระอรหันต  และรูปของพระภิกษุทั้งที่ยังมีชีวิตอยูหรือ
ลวงลับดับขันธไปแลวท่ีเปนที่เคารพนับถือวาเปนเกจิอาจารยที่ทรงคุณวิเศษ พระเครื่องโดยทั่วไปมีขนาดเล็กที่พกติดตัวได อาจ
สรางเปนพระพิมพ  พระพิมพดินเผา นอกจากน้ียังมีการนำพระพิมพ (Terracotta Votive Tablets) ที่มีขนาดไมใหญ
จนเกินไปมาใชในฐานะเปนเครื่องราง  

เก่ียวกับพระพิมพ (Terracotta Votive Tablets )  กรมศิลปากร (2502, หนา 6) กลาวไววา “พระพิมพซ่ึง

ขั้นตนทำแทนของหรือรูปเปนที่ระลึกของสังเวชนียสถานน้ัน ไดกลายเปนรูปอันสำคัญชนิดหน่ึงขึ้นโดยลำดับ และเปนของถูก ๆ 

ซ่ึงทำใหคนจน ๆ สามารถไดสวนกุศลกับเขาดวย คือวารูปพระพิมพหรือคาถาอันไดจารึกที่พระพิมพเปนเครื่องทำใหคนกลับใจ

นับถือศาสนาเหมือนกับมนตอันศักดิ์สิทธ์ิน้ัน เปนบุญกุศลของคนจน ๆ ผูไดสรางพระพิมพถูก ๆ น้ันขึ้นดวยเหมือนกัน และทุก

วันน้ีก็ยังไดใชเปนเครื่องราง อันเขาใจกันวาเปนของคงกระพันชาตรีกันอยูมาก จะเห็นไดวาพระพิมพถือกำเนิดจากศรัทธาใน

พุทธศาสนา หวังวาการสรางขึ้นจะไดรับบุญกุศล ซ่ึงไมไดมีวัตถุประสงคในการสรางใหใชเปนเครื่องรางอยางปจจุบัน  แต

ปจจุบันไดกลายมายึดถือเปนเครื่องรางที่เช่ือวาใชใหผลทางคงกระพันชาตรี” จะเห็นไดวาทั้งพระพิมพและพระเครื่องใน
ปจจุบันกลายเปนเครื่องรางชนิดหน่ึงของคนไทย ผูเขียนจึงจัดพระพิมพและพระเครื่องเปนเครื่องรางชนิดหน่ึงดวย 

 3.2 เครื่องรางญี่ปุน  

 งานวิจัยเก่ียวของกับเครื่องรางญี่ปุนกลาวถึง เครื่องรางท่ีญี่ปุนเรียกวา O-mamori   คำวา (mamori) เปน
สวนหน่ึงของคำวา (O-mamori) แปลตามศัพทหมายถึง “การปกปอง” หรือ “การคุมครอง” (Mendes, 2015) 

 งานวิจัยของ Fukuda (1986, หนา 65 ) กลาวถึงเครื่องรางญี่ปุนวา “สิ่งที่เรียกวาเครื่องรางโดยทั่วไปน้ัน เปนสิ่ง

ที่เขียนเครื่องหมายของเทพเจาบาง ชื่อของเทพเจาบางลงในกระดาษแผนเล็ก ๆ หรือลงในไมชิ้นเล็ก ๆ และเปนนามเรียกของ

สิ่งที่เชื่อกันวาจะคุมครองตัวดวยอำนาจของพุทธ-เทพเจา คนสมัยกอนใชชีวิตอยูกับเครื่องราง คนสมัยน้ีเปนของที่แสดงใหเห็น

ความเก่ียวของกับเสื้อผาอาภรณ หรือกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือเปนสวนหน่ึงของการแตงตัว เราจะแยกสิ่งที่เรียกวาเครื่องราง 

(O-mamori) ที่ซ่ึงเปนของที่สำหรับพกติดตัว ออกจากสิ่งที่เรียกวาแผนปายวัตถุมงคล  (O-fuda) ที่ซ่ึงมีไวแปะติดที่ภายนอก

หรือภายในของบาน เราจะนำเครื่องราง (O-mamori) ติดที่เน้ือตัวโดยตรง หรือวาจะติดไวที่เสื้อผาที่สวมใสบนรางกายก็ได ไม

วาจะดวยวิธีไหน โดยสภาพของกระดาษแผนเล็ก ๆ หรือไมชิ้นเล็ก ๆ การพกติดตัวจะลำบาก เครื่องรางจึงเปนของท่ีตองบรรจุ

อยูในถุงเครื่องราง” 

 ดังน้ันผูเขียนจึงสรุปวา เครื่องรางญี่ปุนหมายถึง ถุงขนาดเล็กที่ภายในบรรจุสิ่งที่เปนมงคลเอาไว ไดแก กระดาษที่
เขียนชื่อของพระ เทพเจา หรือไมชิ้นเล็ก ๆ ที่เปนสัญลักษณแทนพระ เทพเจา มีจำหนายที่วัดหรือศาลเจา ใชพกติดตัวอยาง
เครื่องประดับเสื้อผาอาภรณหรือพกพาไวในรมผา โดยเช่ือวาจะคุมครองตัวใหพนจากเรื่องไมดีและอำนวยใหเกิดเรื่องดีได 

 3.3 ประเภทของเครื่องรางญี่ปุน 

 Mendes (2015) กลาวถึงรูปลักษณของเครื่องรางญี่ปุนที่มีเชือกหอยวา เทคโนโลยีสมัยใหมไดสรางสรรคหนาที่
ใหมของเครื่องรางญ่ีปุน เชน ทำเปนสายสำหรับหอยไวกับโทรศัพทมือถือ เปนการพัฒนาที่ชวยใหนำเครื่องรางญ่ีปุนไปสูวัตถุที่
ประดับตกแตงสวนบุคคล  และกลาวตออีกวา โทรศัพทมือถือไดกลายเปนหน่ึงในวัตถุสวนบุคคลในวัฒนธรรมญ่ีปุน ที่ญี่ปุน 

โดยปกติแลวสำหรับวัยรุนหนุมสาวโทรศัพทมือถือเปนมากกวาเครื่องมือ พวกวัยรุนถูกกระตุนอยางมากที่จะทำใหเกิดภาพเพอ
ฝนและดัดแปลงโทรศัพทมือถือใหเปนเครื่องมือที่ทำใหโชคดี เปนเพื่อนแท หรือเปนสัตวเลี้ยง แฟชั่นน่ีเองจึงถูกวัดและศาลเจา
ฉกฉวยนำเครื่องรางมาเปนวัตถุที่จะแขวนอยูที่โทรศัพทมือถือ กุญแจ กระเปา หรือในรถ 

 จะเห็นไดวาเครื่องรางญี่ปุนมีประโยชนไวสำหรับเปนเครื่องหอยเพื่อตกแตงโดยเฉพาะ และในงานวิจัยเก่ียวกับ
เครื่องรางญี่ปุนหลายชิ้นที่ผูเขียนไดศึกษา จะแบงเครื่องรางโดยใชสรรพคุณ (Intended Function) หรือ (Rieki) เปน
เกณฑ    
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 ในที่น้ีจะยกงานวิจัยเก่ียวกับประเภทของเครื่องรางญ่ีปุนท่ี Fujikawa (1985) แบงเครื่องรางออกเปน 5 ประเภท 

คือ  เสริมดวง (Kaiun)  สมหวังในความรัก (Enmusubi)  ลางซวย (Engiri)  ไลปศาจ และขจัดภัยพิบัติ  
 นอกจากน้ีงานวิจัยของ Escudero (2015) ไดแบงเครื่องรางออกเปน 8 ประเภท คือ ปลอดภัยบนทองถนน 

(Kotsu anzen)  แกชงหรือปดทุกข (Yaku yoke)  เสริมดวง เสริมโชคลาภ (Kaiun)  ประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือ
สอบผาน (Gakugyo joju)  กิจการ การคารุงเรือง (Shobai hanjo)  สมหวังในความรัก (Enmusubi) คลอดบุตรปลอดภัย 

(Anzan) และครอบครัวอยูเย็นเปนสุข (Kanai-anzen) 

 จากการแบงประเภทของเครื่องรางของ Fujikawa และ Escudero ที่กลาวมาขางตน ไดกลาวถึงสรรพคุณที่มี
รวมกันดวยบางประการ ผูเขียนจึงนำสรรพคุณที่มีรวมกันทั้งหมดมาจัดประเภทของเครื่องรางญ่ีปุนใหมเปน 3 ประเภท โดย
พิจารณาจากหนาท่ีที่คลายกันและจากเปาหมายของสรรพคุณในเครื่องรางญ่ีปุน ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 สรุปการจัดประเภทเครื่องรางญี่ปุนโดยผูเขียน 

           กลุมเครื่องรางเสริม             กลุมเครื่องรางกัน           กลุมเครื่องรางแก 

กลุมเครื่องรางเสริมคือ กลุมที่มี
สรรพคุณสงเสริมใหสภาพการณดาน
ตาง ๆเปนไปในทางที่ดี 

กลุมเครื่องรางกันคือ กลุมที่มีสรรพคุณ  

ตานทานสภาพการณที่ไมคาดฝนใน
เหตุการณตาง ๆที่อาจเกิดขึ้น 

กลุมเครื่องรางแกคือ กลุมที่มีสรรพคุณ 

บรรเทา ขจัดสภาพการณที่เลวรายที่
เปนอยูใหกลับเปนปกติ 

1. เสริมดวง (Kaiun) 

2. สมหวังในความรัก (Enmusubi)  

3. ประสบความสำเร็จในการศึกษา
หรือสอบผาน (Gakugyo joju) 

4. กิจการ การคารุงเรือง (Shobai 

hanjo) 

1. ปลอดภัยบนทองถนน (Kotsu 

anzen) 

2. คลอดบุตรปลอดภัย (Anzan)  

3. ครอบครัวอยูเย็นเปนสุข (Kanai-

anzen) 

1. ลางซวย (Engiri) และแกชง  
2. ปดทุกข (Yaku yoke)  

3. ไลปศาจ 

4. ขจัดภัยพิบัติ 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการจัดแบงประเภทเครื่องรางไทยและญ่ีปุน 

                         เครื่องรางไทย                       เครื่องรางญี่ปุน 

แบงโดยเกณฑวิธีใชเครื่องราง แบงโดยเกณฑสรรพคุณของเครื่องราง 
1. เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด  

2. เครื่องฝงใตผิวหนัง  
3. เครื่องอม  

4. เครื่องทา  
5. เครื่องถือ และศาสตราวุธ  
6. พระเครื่อง และพระพิมพ  

1. กลุมเครื่องรางเสริม 

2. กลุมเครื่องรางกัน 

3. กลุมเครื่องรางแก 

เครื่องรางไทยแตละชนิดมีความแตกตางทางกายภาพเดนชัด 

กลาวคือ เครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด ไมสามารถนำไป
ฝงไวใตผิวหนังเชนเดียวกับเครื่องฝงใตผิวหนัง  และเครื่องฝง
ใตผิวหนังไมสามารถนำไปอมในปากได จึงควรใชเกณฑวิธีใช
เครื่องรางในการแบงประเภท 

เครื่องรางญ่ีปุนออกแบบไวสำหรับหอยประดับตกแตง จึง
ไมอาจแบงประเภทตามเกณฑวิธีใชดังเชนเครื่องรางไทย
ได จึงควรใชเกณฑสรรพคุณในการแบงประเภทและ
สามารถอธิบายวัตถุประสงคของผูใชเครื่องรางได 
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4. บทวิเคราะหและสรุป
ผูเขียนไดแบงเครื่องรางท่ีมีขนาดเล็กพกพาถือติดตัวไปได ในเครื่องรางไทยมี 6 ประเภท โดยใชเกณฑวิธีใชเครื่องราง 

ใน 6 ประเภทน้ีมี 4 ประเภทท่ีกลาวถึงในวรรณคดีขุนชางขุนแผน คือ ประเภทเครื่องคลอง เครื่องผูก เครื่องคาด ประเภท
เครื่องฝง  ประเภทเครื่องอม และประเภทเครื่องถือ แตไมกลาวถึงประเภทเครื่องทาและประเภทพระเครื่องพระพิมพ  อยางไร
ก็ตามในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนอาจมีกลาวถึงเครื่องทาก็เปนไดแตผูเขียนยังศึกษาไปไมถึง สำหรับพระเครื่องพระพิมพ 

เม่ือพิจารณาจากวรรณคดีขุนขางขุนแผนที่แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ผูเขียนสันนิษฐานวา พระเครื่องพระพิมพในยุคตนกรุง
รัตนโกสินทรน้ัน คนไทยยังไมนำพระเครื่องพระพิมพมาเปนเครื่องราง อาจเปนเพราะวาคติความเชื่อของคนไทยในสมัยน้ันมอง
วารูปพระพุทธเจาเปนสิ่งของสูง จึงไมเหมาะท่ีจะนำมาติดตัวเน่ืองจากในชีวิตประจำวันอาจปฏิบัติในส่ิงที่ไมเหมาะสม และจะ
กลับกลายเปนอัปมงคลกับตนองก็เปนได 

 ในดานเครื่องรางญ่ีปุน เม่ือพิจารณาจากหนาที่ที่คลายคลึงและเปาหมายของสรรพคุณในเครื่องราง ผูเขียนได
แบงเปน 3 ประเภท ผูเขียนสันนิษฐานวา ใน 3 ประเภทน้ี กลุมเครื่องรางกันนาจะเกิดขึ้นมากอนกลุมเครื่องรางเสริมและกลุม
เครื่องรางแก เน่ืองจาก (O-mamori) แปลตามศัพทหมายถึง “การปกปอง” หรือ “การคุมครอง” ซ่ึงหนาที่การใชจะ
ตรงกับความหมายมากท่ีสุด และภายหลังเม่ือศาสนาและความเชื่อของคนญ่ีปุนมีการพัฒนา เครื่องรางญ่ีปุนไมใชเพียงสิ่ง
ตอบสนองความกลัวพื้นฐานในเรื่องการปกปองเทาน้ันแลว แตวัดและศาลเจายังสนับสนุนความตองการของคนญี่ปุนที่เพิ่มขึ้น
ไปอีก ไดแก การสงเสริมใหประสบความสำเร็จในเรื่องตาง ๆ จึงทำใหเห็นการคิดคน “เครื่องรางเสริม” ขึ้นมา สวนกลุม
เครื่องรางแกอาจจะมีมานานพรอม ๆ กันกับกลุมเครื่องรางกัน เพราะเม่ือพิจารณาจากสรรพคุณ ไดแก แกชง หรือปดทุกข ไล
ปศาจ ขจัดภัยพิบัติ สิ่งเหลาน้ีมีพื้นฐานจากความกลัวที่กำเนิดมาพรอมกับมนุษยในสมัยกอนที่ยังขาดความรูความเขาใจของ
สาเหตุในปรากฏการณธรรมชาติ  

เครื่องรางญ่ีปุนอาจมีมากกวาที่ผูเขียนกลาวถึงในบทความน้ี เน่ืองจากศาสนาพุทธและชินโตในญ่ีปุนมีการพัฒนา 
แบงแยกยอยเปนหลายนิกาย ในแตละนิกายอาจมีเครื่องรางสำหรับปลอบประโลมศาสนิกของตนเอง หรือเปนสวนประกอบ
ของวัฒนธรรมในนิกายน้ัน ๆ ซ่ึงควรมีการศึกษาตอไป 

ประเด็นที่ผูเขียนตองการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่องรางไทย คือการสำรวจการใชเครื่องรางประเภทเครื่องอมวาใน
ยุคปจจุบันยังมีคนใชเครื่องรางประเภทน้ีอยูหรือไม กรณีที่มีเครื่องอมของคนในยุคปจจุบันมีลักษณะอยางไร และคนญ่ีปุนคิด
อยางไรเก่ียวกับเครื่องรางไทยที่เปนเครื่องอม  และศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับเครื่องรางญ่ีปุนคือประสบการณการใชเครื่องรางของ
คนญี่ปุน เพื่อศึกษาวาผูใชเครื่องรางพอใจกับผลสัมฤทธ์ิของเครื่องรางประเภทไหนมากท่ีสุด เครื่องรางใดเปนที่นิยมเพราะมี
ประสิทธิภาพตามสรรพคุณตามความเชื่อมากที่สุด และความเห็นของชาวญ่ีปุนตอการใชเครื่องรางของคนไทย 
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กลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยวใน “นิตยสาร Trips” 

นพวรรณ  เนตรธานนท  
สํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยครสิเตียน 

*aj_noppawan@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความเรื่อง “กลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยวในนิตยสาร Trips” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนสารคดี
ทองเท่ียวใน “นิตยสาร Trips” ดวยการวิเคราะหการเขียน 

ผลการศึกษาพบวา กลวิธีการเขียนใน “นิตยสาร Trips” มีงานเขียนจําแนกเปน ๔ ประเภท ไดแก การต้ังช่ือเรื่อง 
การเขียนความนํา การเขียนเนื้อเรื่อง และการเขียนความจบ พบวา มีกลวิธีการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะโดดเดน และมีความ
นาสนใจ โดยคงไวภาษามาตรฐานราชการและภาษาสนทนาท่ีสามารถเขาใจไดทั่วไป และงายตอการตีความ นอกจากน้ี ยังมี
การใหสีสันของภาพถายเพื่อเปนสิ่งดึงดูดใหผูอานเกิดความสนใจและตองการศึกษารายละเอียดของสถานท่ีนั้นๆ จึงมีการสราง
เอกลักษณและลักษณะเดนในนิตยสารเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูอาน 

จากผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา นิตยสาร Trips เปนนิตยสารสารคดีทองเที่ยวที่นําเสนอเร่ืองราวและเหตุการณที่เปน
ขอเท็จจริง โดยนําเสนอดวยรูปแบบท่ีไมเจาะจงกลุมผูอาน จึงมีผูอานทุกเพศทุกวัย กลวิธีการเขียนจึงมีความนาสนใจ สามารถ
ดึงดูดความสนใจและสิ่งแปลกใหม เพื่อแสดงใหเห็นวา นิตยสาร Trips เปนสื่อกลางในการนําเสนอขาวสารดานการทองเที่ยว
ไดอยางเปนประโยชน เสนอสารดวยขอเท็จจริงและสรางความเขาใจ โดยตระหนักถึงผูอานเปนสําคัญ 

คําสําคัญ: ภาษา การเขียน สารคดี นิตยสาร 

The Techniques of Writing the Travel Documentaries in “Trips Magazine” 

Noppawan Netrthanon 
General Education, Christian University 

*aj_noppawan@hotmail.com

Abstract 

The Article of "The Techniques of Writing the Travel Documentaries in "Trips Magazine." This 

article has the purpose of studying the technique of writing the travel documentaries in "Trips Magazine." 

The study has the purpose of studying the writing in this magazine by analyzing the indicated 

four types of writing: Naming topic, Preface writing, Subject matter, and topic for Completion. Found that 

the techniques have distinctive characteristics and interesting still official language and conversational 

language, easy to interpret. Besides, colorful photos that attract the reader's attention and want to 

study the details of the place, therefore creating unique characteristics in the magazine to attract the 

reader's attention. 
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The result of this article indicates that the "Trips Magazine is a travel documentary magazine 

and present the fact and occur events. With a non-specific target group of the reader. There are various 

readers cover all of the ages; the writing strategies are engaging and able to attract and exotic to show 

that the purpose of the news is to give the useful medium for presenting the news to fact and readers 

are the priority to think. 

Keywords: Thai Language Writing Non-fiction Magazine  

บทนํา 

สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ผูอานนิยมอานเพื่อผอนคลายความเครียดและ เปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนทั้งยังไดรับความรูจากการอานสารคดีเรื่องนั้นๆ การเขียนสารคดีทองเท่ียวเปนศิลปะอยางหนึ่งที่ผูเขียนจะมีกลวิธี
การถายทอดนาสนใจ ซี่งเกิดจากแรงบันดาลใจของผูเขียนที่ตองการใหผูอานไดรับขอมูลตางๆ ผูเขียนที่มีกลวิธีการ เขียนที่ดี    
จะทําใหผูอานเกิดความรู ความคิด ความสนุกสนาน และเกิดความเพลิดเพลินตามไปดวย เพราะกลวิธีการเขียนจะเปนสิ่งที่
ดึงดูดความสนใจของผูอานใหเกิดความประทับใจและติดตามอาน โดยผูเขียนจะใชภาษาท่ีสละสลวย อธิบายเรื่องราวและ
รายละเอียดตางๆอยางชัดเจน เขาใจงาย ทําใหผูอานสามารถอานไดทุกเพศทุกวัย กลวิธีการเขียนสารคดีประกอบดวย 
การเขียนความนํา การเขียนเนื้อเรื่อง และการเขียนความจบ การเขียนแตละประเภทจะมีกลวิธีที่แตกตางกันออกไป ซี่งจะทํา
ใหเนื้อเรื่องสารคดีทองเที่ยวน้ันมีความสัมพันธกันอยางกลมกลืน สารคดีทองเที่ยวในนิตยสารน้ัน ถือเปนสื่อประเภทหน่ีงที่มี
สวนในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของประชาชน ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยรณรงคใหประชาชนเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศเพ่ือลดการไหลออกของเงินตรา และสงเสริมอาชีพใหคนในประเทศมีรายไดจากการเดินทางทองเที่ยว 

นิตยสาร Trips เปนนิตยสารทองเที่ยวที่ติดอันดับ Top ๑๐ เปนอันดับที่สอง จากงานแถลงขอมูล “ที่สุดในธุรกิจ
หนังสือ” ในวันจันทรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ สโมสรทหารบก ของ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด มียอดขายมากและ
ไดรับความนิยม เปนนิตยสารเพื่อการทองเท่ียวและอนุรักษธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมที่ตีพิมพรายเดือนโดยมี บริษัท เวิลด 
ทริป จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทํา เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและสารคดีทองเที่ยวท่ีมีสาระเก่ียวกับการทองเท่ียว
ในประเทศไทย ไดรับความนิยมจากประชาชนและผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเนื้อหาในนิตยสารนี้มีคอลัมน
ประจํา โฆษณา ฯลฯ ในแตละเรื่องจะนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ไดอยางนาสนใจ ซี่ง นิตยสาร Trips ไดมุงเสนอขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย และมีบทบาทในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในประเทศไท ยเปน
เวลานาน นับตั้งแตเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบัน (ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด,๒๕๔๘) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงศึกษาเฉพาะคอลัมนในทริปที่เปนอุทยานแหงชาติฯ ของ นิตยสาร Trips โดยมุงศึกษา
กลวิธีการเขียน เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญในสิ่งที่ไดรับจากการอานสารคดีทองเท่ียวเพื่อนําไปสูการพัฒนาทางดานความคิด
และความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือจะไดรูหลักเกณฑทางลักษณะการใชภาษาไทยหลายหลักเกณฑและจะเปน
ประโยชนสําหรับผูที่อานนิตยสารไดเปนอยางดีตอไปในวันขางหนาและอนาคต 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการเขียนและการใชภาษาในสารคดีทองเที่ยว โดยรวบรวมขอมูลจาก 
นิตยสาร Trips ศึกษาเฉพาะสารคดีทองเที่ยวท่ีตีพิมพใน นิตยสาร Trips ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเวลา ๖ เดือน ฉบับละ ๑ เรื่อง โดยเลือกเฉพาะคอลัมนในทริปที่เปนอุทยานแหงชาติฯ ของ นิตยสาร Trips 

รวมทั้งสิ้น ๖ ฉบับ 
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ลักษณะของสารคดี 

คําวา “สารคดี” เปนศัพทบัญญัติจากคําวา  Non- Fiction ในภาษาอังกฤษ มีความหมายกวางๆ วางานเขียนที่
นําเสนอเรื่องราวท่ีเปนจริง ไมใชเรื่องสมมติ คํานี้มีความหมายตรงขามกับคําวา บันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งแปลวางานเขียนท่ีเปน
เรื่องสมมติ 

ธวัช ปุณโณทก ไดกลาวถึงความหมายของคําวาสารคดีไววา 
สารคดี หมายถึง วรรณกรรมที่มีความมุงหมายแสดงความรู ความคิดเห็น ความจริง ความกระจางชัด โดยอธิบาย

เรื้องใดเร้ืองหน่ึงอยางมีระบบ มีศิลปะในการถายทอด ความรู ความนึกคิด เพื้อมุงตอบสนองความสนใจ ความอยากรูอยาก
เห็นของผูอานใหเกิดคุณคาทางปญญา 

ในปจจุบันสารคดีมีเน้ือหาครอบคลุมงานเขียนในลักษณะตางๆกัน สารคดีทองเที่ยว เปนสารคดีประเภทหน่ึงที่
นาสนใจ กลาวคือ ผูเขียนนําความรูและเรื่องราวตางๆ ที่พบเห็นในขณะทองเท่ียวมาเขียนใหผูอานไดรับรู สารคดีมีเนื้อหาที่
เสนอความรู และขอเท็จจริงเปนประการแรกและมีความเพลิดเพลินเปนประการรอง ดังนั้นสารคดีจึงใหคุณคาทั้งทางอารมณ
และปญญาแกผูอาน ผูอานจึงนิยมอานสารคดี 

นิตยสาร Trips เปนนิตยสารท่ีมีความนาสนใจ ผูอานยอมรับและนิยมในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสารคดีทองเที่ยว
ในแตละฉบับ มีเนื้อหาหลากหลาย กลวิธีการเขียนท่ีแตกตางจากงานเขียนประเภทอื่น ประกอบกับยังไมมีผูใดศึกษากลวิธีการ
เขียนและการใชภาษาในงานเขียนประเภทสารคดีทองเที่ยวใน นิตยสาร Trips อยางละเอียด ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับกลวิธีการเขียนของสารคดีทองเที่ยวใน นิตยสาร Trips เพื่อใหทราบถึงลักษณะกลวิธีการเขียนของสารคดีทองเที่ยวใน 
นิตยสาร Trips  

การศึกษาเรื่องกลวิธีที่ใชในการเขียนสารคดีของบทความน้ี  เปนการศึกษาองคประกอบที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การเขียนสารคดี ความมีศิลปะในการปลุกเราอารมณใหผูอานมีสวนรวมดวย โดยเขียนตามโครงสราง และอาศัยองคประกอบ
ดานโวหาร ประกอบกับขอเท็จจริงท่ีมีความแปลกใหม  ยอมมีสวนทําใหสารคดีนั้นมีคุณคายิ่งข้ึน 

ลักษณะกลวิธีการเขียนในสารคดีทองเท่ียว 

การเขียนสารคดีทองเที่ยว นอกจากเนื้อหาและรูปแบบจะนาสนใจแลว กลวิธีการเขียนก็เปนองคประกอบสําคัญ    

ของการเขียนสารคดี เพราะกลวิธีการเขียนที่ดีจะทําใหเรื่องราวท่ีนําเสนอในสารคดี นาอาน นาสนใจ  
การศึกษากลวิธีการเขียนสารคดีทองเท่ียวในนิตยสาร Trips นี้ ศึกษาการเขียนความนํา การเขียนเนื้อเรื่องการเขียน

ความจบ รวมท้ังศึกษาการตั้งช่ือเริ้องของสารคดีทองเท่ียวดวย เนื่องจากสารคดีเรื่องใดก็ตามถามีช่ือที่สะดุดตาก็จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูอานไดเปนอันดับแรก และสงผลใหผูอาน อานเนื้อหาของสารคดีเรื่องนั้นตอไป ช่ือเรื่อ งจึงเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของสารคดีทองเที่ยว ดังนั้น ในการศึกษาครั้งน้ีจึงศึกษากลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยวตามหัวขอ ดังนี้ 

๑. การตั้งช่ือเรื่อง 
๒. การเขียนความนํา 
๓. การเขียนเนื้อเรื่อง 
๔. การเขียนความจบ 
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๑. การต้ังชื่อเร่ือง 
      เปนจุดสนใจแรกของสารคดี ช่ือเรื่องที่ดีควรบอกบรรยากาศของเรื่องไดชัดเจน และสามารถกําหนดทิศทางและ

ขอบขายของเน้ือหาอยางแนนอนเมื่อผูอานเห็นช่ือเรื่องแลวสามารถมองเห็นภาพคราวๆได โดยจําแนกประเภทช่ือเรื่องของ 
(ปราณี สุรสิทธ์ิ, ๒๕๔๙) ตามลักษณะ ดังนี้  
  ๑.๑ ช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา 
  ๑.๒ ช่ือเรื่องแบบเลนคําเลนสํานวน 

  ๑.๓ ช่ือเรื่องแบบฉงนสนเทห 
 

       ๑.๑ ชื่อเร่ืองแบบบอกเนื้อหา คือ ช่ือเรื่องที่แสดงถึงเรื่องราวในเนื้อเรื่อง กลาวถึงสาระของเนื้อหานั้นเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร ช่ือเรื่องประเภทน้ีมีขอความกระชับ ไดใจความ เปนช่ือเรื่องที่นิยมมากท่ีสุด เชน 

 

                         แอวสวนสัตวเชียงใหม บานใหมของหมีแพนดา “หลินปง”      (๑๕๘,๒๕๕๒)        
 

จากตัวอยาง เปนช่ือเรื่องที่กลาวถึงการทองเที่ยวสวนสัตวเชียงใหม โดยใชคําภาษาถิ่นเหนือวา “แอว” ซึ่งตรงกับ
ภาษาไทยมาตรฐานวา เที่ยว ท่ีเขียนถึงการอยูอาศัยของหมีแพนดาช่ือ “หลินปง” เปนหมีแพนดาตัวแรกที่เกิดในประเทศไทย 
 

   เชียงใหม-แมริม-สะเมิง ถนนสายธรรมชาติ+รีสอรทสวย     (๑๕๘, ๒๕๕๒) 
 

      จากตัวอยาง เปนช่ือเรื่องที่กลาวถึงการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีความงามตามธรรมชาติ รวมทั้งมีเสนทาง 
และที่พักท่ีสวยงาม นาประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ตัวอยางนิตยสาร Trips 
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           ๑.๒ ชื่อเร่ืองแบบเลนคําเลนสํานวน คือ ช่ือเรื่องที่เจาะจงใชสํานวนแปลกๆมานําความสนใจ เชน ในรูปแบบ
ของสุภาษิต โคลง ฉันท กาพย กลอน มักตองการใหผูอานสื่อความหมายบางอยางที่แฝงอยูโดยกระตุนใหเกิดอารมณคลอย
ตาม เชน 

  เกาะรายา ฟากฟาทะเลฝนแดนอันดามัน             (๑๖๐,๒๕๕๓)    
 

                จากตัวอยาง เปนช่ือเรื่องท่ีเลนสํานวนการสัมผัสภายในช่ือเรื่อง เชน สัมผัสพยัญชนะ “ฟาก-ฟา” และ “ฝน-อัน” 
และเลนคําวา ฟากฟาทะเลฝน ซึ่งใชในความหมายวา เปนดินแดนที่มีความสวยงาม 

 

 ๑.๓ ชื่อเร่ืองแบบฉงนสนเทห คือ สรางความอยากรูดวยการตั้งคําถาม และตั้งช่ือเรื่องดวยขอความที่ซุกซอน
สาระสําคัญไวคลี่คลายในเนื้อเรื่องภายหลัง เชน 

  แมออน บนเสนทางสายใหมที่ไมไดเลือก        (๑๕๘,๒๕๕๒) 
 

 จากตัวอยาง เปนการตั้งช่ือเรื่องที่สรางความสงสัยใหกับผูอานวาเสนทางสายใหมของแมออนที่ไมไดเลือกเปน
เชนไร ทําใหผูอานตองการอานเพื่อหาคําตอบ  
 

๒. การเขียนความนํา 
  ความนําคือสวนเริ่มตนของขอเขียน เชนเดียวกับอารัมภบทในการพูด ความนําของสารคดี มีหนาที่
เชนเดียวกับความนําในบทความ และความเรียงทั่วไป คือ สรางความสนใจและดึงดูดใจผูอานใหติดตามเรื่องราวจนจบ        
วิธีเขียนความนํามีหลายวิธี ดังนี้ 
  ๒.๑  ความนําประเภทสรุปประเด็น 

  ๒.๒  ความนําประเภทบรรยาย 

  ๒.๓  ความนําประเภทอธิบาย 
  

  ๒.๑  ความนําประเภทสรุปประเด็น (Summary lead) คือ ใหใจความสําคัญของเร่ืองทั้งหมดแกผูอาน
เพื่อจะไดทราบถึงสาระของเรื่องทั้งหมดกอน เปนประโยชนในการชวยตัดสินใจวาเรื่องนั้นตรงกับความสนใจหรือไม เชน 

 “รถ ATV หรือ ALL TERRAIN VEHICLE ที่มีความหมายวา รถสําหรับทุกสภาพเสนทางตัวนี้นั้น นับเปนพาหนะลุย
ตัวใหม ที่เพิ่งจะใหกําเนิดขึ้นในโลกเมื่อไมนานมานี้ โดยกําจัดจุดออนของรถ MTX หรือรถมอเตอรไซควิบากแบบลุยปาลุยเขา 
ที่แมรถจะมีความแรงมากๆ แตไมมีการทรงตัว เพราะมีแคสองลอ ขับขี่ยาก คนขับข่ีตองมีฝมือมากๆ จึงจะลุยไดอยางสะใจ 

โดยเพิ่มจุดแข็งคือลออีกสองลอ กลายเปนรถมอเตอรไซควิบากสี่ลอ ที่ใครก็ขึ้นไปขับขี่ไดไมตองกลัวลมดังนั้นดวยความสมดุล 

ความเล็กเบา แตแรงและความสามารถในการสงกําลังขับเคลื่อนไปยังลอชนิดตะกุยตะกายท้ังสี่ลอ  เจารถนี้จึงเปน ALL 

TERRAIN VEHICLE ที่สามารถลุยไปในทุกเสนทางยากลําบากตางๆ ไดเปนอยางดี และแมเสนทางวิบากบางแหงจะยากเย็น    

จนรถ ATV ไป ๑๒๘ ไมได แมแตรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอพันโซแลวก็ยังไปไมได คนสักสองคนก็สามารถจะออกแรงยกเจา ATV 

ขามพนอุปสรรคสิ่งกีดขวางที่ยากลําบากนั้นไปไดไมยาก ... อยาไปคนเดียวก็แลวกัน”   (๑๕๘,๒๕๕๒) 
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จากตัวอยาง ความนําสรุปประเด็นเกี่ยวกับรถ ATV ทั้งทางดานความหมาย ลักษณะ และประโยชนการใชงาน ทําให
ผูอานทราบขอมูลของรถ ATV โดยสรุปกอนท่ีจะอานเนื้อเรื่องตอไป 

๒.๒  ความนําประเภทบรรยาย (Narrative lead) คือ ความนําที่มีลักษณะสรางบรรยากาศของเรื่องให
ตื่นใจ ผูเขียนมีวัตถุประสงคใหรายละเอียดของเหตุการณเปดโอกาสใหผูอานไดสรางจินตนาการภาพเหตุการณรวมตามคํา
บรรยายของผูเขียน ลักษณะพิเศษของความนําประเภทนี้คือผูเขียนจะใชเทคนิคการเลาเรื่องโดยบรรยายแตละฉากของเรื่อง
อยางละเอียด ตามดวยการแสดงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการเดินเรื่องอยางสละสลวยกลมกลืนเหมือนกับผูอานอยูใน
สถานการณจริง เชน   

“เปนเชาท่ีอากาศสดใส ทองฟาเขมเปนสีน้ําเงินสด บนถนนคอนขางโลง รถราดูบางตากวาวันปกติ เราจึงขับรถสบาย
กวาที่เคย แดดยามเชาเริ่มสาดแสงจาขึ้นขณะท่ีรถของเรากําลังแลนผานสามแยกบานวังมะนาว  ซึ่งเปนเสมือนจุดนัดพบเพื่อ
เริ่มตนการเดินทางลงสูภาคใตของไทย คือไมวาจะออกจากกรุงเทพฯ ดวยเสนทางสายพุทธมณฑล นครชัยศรี แลวเขา       
ทางหลวงหมายเลข ๔ ผานจังหวัดนครปฐมและราชบุรี หรือใชเสนทางสายธนบุรี – ปากทอ ที่ตัดผานจังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม ก็ตองมาพบกันตรงสามแยกบานวังมะนาวน้ี กอนจะมุงหนาลงใตตอไปนั่นเอง”  (๑๕๙,๒๕๕๓) 

จากตัวอยาง ผูเขียนไดบรรยายบรรยากาศของเชาในวันหนึ่ง และบรรยายการเดินทางลงสูภาคใตอยางละเอียด 

ผูเขียนสามารถบรรยายใหผูอานนึกภาพและเกิดจินตนาการตามได 

         ๒.๓ ความนําประเภทพรรณนาหรืออธิบาย (Descriptive lead) จะใหความรูสึกอารมณและสัมผัส
จินตนาการที่เกิดขึ้นจากความนําน้ัน คือ นอกจาก ไดเห็น ไดยิน ไดรูสึกรวมแลว ยังสามารถสัมผัสอารมณที่สรางข้ึนโดยผูเขียน 

ความนําประเภทน้ีมุงใหผูอานเกิดจินตนาการคลอยตามมากกวาจะเปนเพียงการเลาเรื่องใหเห็นรายละเอียดของเรื่องอยาง
เดียว เชน 

“แสงแดดแผดจับเม็ดทรายจนขาวโพลน ภาพนั้นรับกันอยางเหมาะเจาะกับผืนน้ําทะเลหนาเกาะสมุยที่คอยๆ ไลโทน
จากฟาออนไปจนเขมจัดนาจับตา แมจะลวงเขาสายแลว แตลมตะวันออกก็ยังคงพัดแรงพาใหยอดคลื่นแตกฟองขาวอยางที่
ชาวเลเรียกกันวาเปนโหลน ยามน้ีจึงไมเหมาะนักท่ีจะเอาเรือออกไปไหน”   (๑๕๙, ๒๕๕๓) 

จากตัวอยาง ผูเขียนไดพรรณนาลักษณะของบรรยากาศของเกาะสมุย  ใหผูอานรูสึกคลอยตามไปกับผูเขียน 

เหมือนกับไดไปสัมผัสบรรยากาศดวยตนเอง 

๓.  การเขียนเนื้อเร่ือง 
       เมื่อเกร่ินนําดวยความนําแลวในสวนตอไปจะเปนสวนที่เปนหัวใจของเรื่อง คือเนื้อหาสาระของเร่ืองจะมี

ขอความแสดงการเช่ือมโยงจากจุดความนําเขาสูเน้ือเรื่อง เรียกวา สวนเ ช่ือม (Bridge) ซึ่งอาจเปนคําเดียว วลี ประโยค หรือ
เปนหนึ่งยอหนาก็ได 

การเขียนเนื้อเร่ือง สามารถจําแนก  ๒  แนวทาง ไดแก 
๓.๑  ลําดับตามความสําคญัหรือความนาสนใจของเรื่อง 
๓.๒ ลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้น 
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       ๓.๑ ลําดับตามความสําคัญหรือความนาสนใจของเร่ือง คือ อางอิงขอมูลนั้น โดยจะรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร และขอมูลจากบุคคลที่พบระหวางการเดินทางทองเท่ียว จากนั้นนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการเลาเรื่องโดยท่ัวๆ ไป 
เชน 

“เร่ือง เมืองภูเก็ต อาบน้ําแร... ริมฝงอันดามนั” 
เมืองเล็กในปาใหญ 
ความท่ีผูเขียนเปนคนท่ีชอบเมืองธรรมชาติเปนปาเปนดอย มีแมกไมเขียวขจีดานหน่ึง อีกดานมีสายน้ําลําธารหรือ

ทะเลกวางมาชิดใกล มองแลวใหความรูสึกท้ังสงบ อดทนและสบายในเวลาเดียวกัน ... 

เมืองน้ําพุรอนธรรมชาติ 

น้ําพุรอนเกิดจากอะไร เราเคยสอบถามนักธรณีวิทยา เขาก็บอกวา น้ําพุรอนนั้นเปนปรากฏการณของธรรมชาติ
บริเวณที่เปนแหลงนํ้าอุนหรือน้ํารอนใตดินไหลผานแลวโผลขึ้นมาจากช้ันใตดิน  โดยมีระยะเวลาสะสมยาวนานหลายพัน       

ลานป ... 
เมืองแหงสปาและสุขภาพ 

ธุรกิจเกี่ยวกับสปาเมืองไทยวันน้ีจึงแตกแขนงไปอยางมากมาย แตบอกทีรูแลวก็ตองรองออเพราะเปนสิ่งที่เราอาจจะ
พบเห็นและปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูนานแลว เพียงแตถอยหลังคืนกลับสูธรรมชาติและประยุกตใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมแบบไทยๆของเราน่ันเอง ...สวนการเที่ยวชมธรรมชาติในฤดูรอนกอนท่ีฝนจะมาเยือนน้ัน ธรรมชาติไมสวยงามช่ืนฉ่ํา
เทาฤดูฝน จึงเที่ยวชมแตธรรมชาติที่สวยงามใกลๆ เชน นั่งชางชมเมือง เปนกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศในตัวเมืองที่เพิ่งเริ่มมา
ไมนาน อยูบริเวณใกลกับสวนสาธารณะรักษะวาริณ ...”                                      (๑๖๐, ๒๕๕๓)    

จากตัวอยางเปนการเขียนเนื้อเรื่องโดยลําดับตามสําคัญหรือความนาสนใจของเร่ือง โดยเริ่มดวยหัวขอที่ผูเขียน
ตองการกลาว อาจกลาวถึงความชอบสวนบุคคลท่ีเปนผูที่ชอบธรรมชาติในปาในดอยหรือเกี่ยวของกับช่ือเรื่องกอน 

โดยรายละเอียดการเรียงลําดับหัวขออ่ืนๆ ตามลําดับความสําคัญของเน้ือเรื่องจนจบเรื่อง 

         ๓.๒ ลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้น คือ เปนการเลาเรื่องโดยเรียงลําดับตามเวลา หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ณ ชวงเวลาน้ัน เชน 

“เร่ือง เกาะเตา นานน้ําทะเลสุราษฎรธานี” 
๑. เรือโดยสารแบบคาตามารันมาถึงเกาะเตา เขตจังหวัดสุราษฎรธานี ภายในเวลาเพียงช่ัวโมงครึ่ง หลังจากน้ัน 

ทาเรือบานแมหาดก็เซ็งแซไปดวยการตั้งคําถามของผูประกอบการอันเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบ พรอมยื่น
ขอเสนอใหนักทองเที่ยวท่ียังมึนงง จับตนชนปลายไมถูก ไปพักท่ีบังกะโลของตน รายละเอียดมีพรอมอยูในสมุดเลมโตนี่แลว ... 

๒. ที่เกาะเตา ทุกสิ่งทุกอยางดูเหมือนไดนับการตระเตรียมไวพรอมสรรพแลวสําหรับคนรุนหลัง  ยอนกลับไปเมื่อป 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เรือใบพรอมผูโดยสารเจ็ดแปดคนมุงหนาออกจากเกาะพะงันสูทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดินแดนแหงใหมรอพวกเขา
อยูท่ี ๔๕ กิโลเมตรขางหนา เรืองรองอยูตรงเสนขอบฟา... 

๓. หลังจากถอดใจจากทางวิบาก วันท่ีสามฉันยายจากอาวลังคายมาอยูที่หาดทรายรี ซึ่งเดินทางสะดวกกวา “ชวงน้ี
ยังไมคึกคักเทาไรครับ เพราะฝรั่งไปงานฟูลมูนปารตีที่เกาะพะงันกันหมด  อีกสองสามวันถึงจะกลับ เจาของบังกะโลเล็กๆ        
ที่หาดทรายรีพูดขณะเดินไปสงยังบานพัก ... 

๔. ฉันปลอยลมออกจาก BCD คอยๆ จมลงสูผืนน้ําสีครามบริเวณอาวสาม หรือ Twin Rock ใกลเกาะนางยวน 

ระหวางนั้นฉับชอบมองข้ึนไปบนผิวน้ํา เลื่อมพรายวูบไหวราวกับประตูในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งฉันใชผานลงมาสูดินแดนที่ไมคุนเลย...  

  (๑๕๙, ๒๕๕๓) 
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จากตัวอยางเปนการเขียนเนื้อเรื่องโดยลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการเขียนแบบใชตัวเลขกําหนดจํานวน
วันท่ีเริ่มเดินทางจนส้ินสุดการเดินทาง ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนไดเดินทางไปท่ีสถานท่ีนั้นๆ เปนจํานวนกี่วัน 

๔. การเขียนความจบ  (Ending) คือ สวนทายสุดของขอเขียน สิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางยิ่งในตอนที่จะจบเร่ือง คือ 
จงหยุดเมื่อไดเขียนถึงสิ่งที่ตองการครบถวนแลว ตองสรุปความเพื่อใหขอเขียนสมบูรณและเปนการขมวดความคิดใหผูอาน      
อีกคร้ังหนึ่ง  

การเขียนความจบ สามารถจําแนกไดดังนี ้
๔.๑ จบแบบสรุปความ 

๔.๒ จบแบบใหคิดตอ 

             ๔.๑ จบแบบสรุปความ (Summary ending) หมายถึง การจบดวยการสรุปประเด็นสําคัญของเรื่องในตอนทาย
อีกคร้ังหนึ่ง โดยโยงถึงความนําในตอนตนดวย เชน 

 “หมูเกาะอางทอง เกาะแหงสีสันแหงทองทะเลอันดามัน เกาะในฝนของคนรักทะเลในวันนี้อาจจะตองรับภาระ
ตอนรับนักเดินทางอีกมากมายหลากหลาย ไปจนกระทั่งสิ้นสุดเดือนเมษายนกอนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดผานเขา
มาปกคลุมอีกครั้งเมื่อเขาสูเดือนพฤษภาคม ยามนั้นทองทะเลคงปนปวนดวยคลื่นลม อางทองไดมีโอกาสปดตัวเองลงอีกครั้ง
และเปนหวงยามที่อางทองจะปลอดจากผูคน ปลอดจากเรือทองเที่ยว ปลอดจากเรือบริการดําน้ํา ซึ่งนั่นคงเปนสิ่งเดียวที่
อาจจะยังคงยืนยันในความย่ิงใหญและความศักดิ์สิทธิ์ของทองทะเล  ที่ผูคนไมอาจลวงล้ําก้ําเกินได และนั่นคงเปนหวงเวลาที่
อางทองจะไดพักผอนอยางสงบไดพักฟนตัวเองจากวันเวลาที่ผูคนมาเยือนเพื่อใหธรรมชาติกลับฟนคืนความงดงามอีกครั้ง”         

        (๑๕๙, ๒๕๕๓) 

จากตัวอยางผูเขยีนสรุปถงึหมูเกาะอางทองในฐานะเปนสถานท่ีทองเท่ียว และชวงฤดูทองเท่ียวของหมูเกาะอางทอง 
และชวงที่หมูเกาะอางทองจะไดพกัฟนเพื่อใหธรรมชาตไิดมีความงดงามอีกครั้ง 

๔.๒ จบแบบใหคิดตอ (Un – ending) หมายถึง การจบโดยผูเขียนตั้งใจเนนประเด็นสําคัญของเรื่อง ทิ้งปริศนาให
ผูอานขบคิด เพราะไมแนใจวาในที่สุดบุคคลสําคัญหรือจุดสําคัญในเรื่องน้ันคลี่คลายไปทางใดกันแน ผูเขียนจะทิ้งคําถามไวให
คิดตอ ซึ่งอาจเปนเพราะผูเขียนไมตองการใหทราบเรื่องราวตอนจบอยางแทจริง หรือตองการจะทิ้งประเด็นไวใหผูอานสงสัย
ใครรู หรือใหผูอานเลือกจบตามความคิดของตนก็ได เชน 

“...จากทั้งหมดนี้จึงเปนคําตอบของคําถามตอนตนบทท่ีถามวา ทําไมจึงบังอาจกลาวไดวา แมน้ําปาสักเปนแมน้ําแหง
การทองเที่ยว ก็ลองพิจารณาดูสิครับวา นับตั้งแตกอเกิดเปนแมน้ําข้ึนที่ภูหลวง ไหลมาผานภูเรือ เมืองดานซาย อุทยาน
แหงชาติทุงแสลงหลวง อุทยานแหงชาติน้ําหนาว ผานเมืองไกยางวิเชียรบุรี เมืองเกาศรีเทพ มารับน้ําจากปาซับลังกาแลวไหล
ลงเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ทุงดอกกระเจียวชัยภูมิ และมาจบท่ีอยุธยา ทั้งหมดน้ันลวนเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงทั้งสิ้น ไมใช
หรือ” (๑๕๘, ๒๕๕๒) 

จากตัวอยาง ผูเขียนไดเขียนจบดวยคําถามใหผูอานคิดตอวา ความคิดของผูอานตรงกับความคิดของผูเขียนหรือไม 
หรือทําใหผูอานเกิดความคิดท่ีหลากหลายนอกเหนือจากความตองการของผูเขียน 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาท้ังหมดท่ีกลาวมาจะเห็นไดวากลวิธีการเขียนสารคดีทองเที่ยวนั้นมีความนาสนใจอยางมาก มีการใช
กลวิธีการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะโดดเดน  ทั้งในดานการต้ังชื่อเร่ือง ซึ่งแบงเปน ๓ ประเภท คือ ช่ือเรื่องแบบบอกเน้ือหา 
ช่ือเรื่องแบบเลนสํานวน และช่ือเรื่องแบบฉงนสนเทห ลักษณะการตั้งช่ือเรื่องที่ปรากฏเปนจํานวนมาก คือ ช่ือเรื่องแบบบอก
เนื้อหา การต้ังช่ือเรื่องที่ปรากฏจํานวนนอย คือ ช่ือเรื่องแบบฉงนสนเทห ดานการเขียนความนํา พบกลวิธีการเขียนความนํา 
๓ กลวิธี ไดแก ความนําประเภทสรุปประเด็น ความนําประเภทบรรยาย และความนําประเภทพรรณนาหรืออธิบาย ความนํา    
ที่ผู เขียนนิยมใชคือ ความนําประเภทบรรยาย ดานการเขียนเนื้อเร่ือง พบกลวิธีการเขียนเนื้อเรื่อง ๒ กลวิธี ไดแก            
ลําดับตามความสําคัญหรือความนาสนใจของเร่ือง และ ลําดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้น และการเขียนความจบ มี ๒ ประเภท 
คือ แบบสรุปความ และ แบบใหคิดตอ 

เนื่องดวย นิตยสาร Trips เปนนิตยสารทองเท่ียวที่ไมเจาะกลุม จึงมีผูอานทุกเพศทุกวัย ดังนั้น กลวิธีการเขียนนั้น
เปนภาษามาตรฐานราชการและภาษาสนทนาที่เขาใจไดโดยท่ัวไป และงายตอการตีความ ทําใหผูอานไดรับความรูในดานการ
ทองเท่ียว ไดรูจักสถานท่ีใหมๆ ในประเทศไทย รวมทั้งไดรับความรูในดานกลวิธีการใชภาษาดานการเขียนที่แตกตางกันออกไป 
โดยเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนปที่การทองเที่ยวในประเทศไทยกําลังเปนที่นิยม และนิตยสารดานการ
ทองเที่ยว ไดรับความสนใจเปนอยางย่ิง หนึ่งในนั้น คือ นิตยสาร Trips นอกจากนี้ ยังมีการใชสีสันของภาพถายเพื่อเปน        
สิ่งดึงดูดความสนใจใหผูอานเกิดความสนใจและตองการศึกษารายละเอียดของสถานที่นั้นๆ จึงมีการสรางเอกลักษณและ
ลักษณะเดนในนิตยสารเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูซื้อ 

นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ผูศึกษาไดศึกษาแลว  ผูศึกษายังพบวา ภาษาในการเขียนช่ือคอลัมนในปก ในหนา
สารบัญของ นิตยสาร Trips ยังมีการใชขนาดตัวอักษรและสีของตัวอักษรที่นาสนใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้นาจะมีผลตอผูซื้อ 
เพราะขนาดของช่ือคอลัมนและสีของตัวอักษรที่มีสีสันหลากหลายน้ันนาจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอานทุกเพศทุกวัย     
ไดเปนอยางดี เพราะคนเรานั้นชอบสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและชอบสิ่งท่ีแปลกใหมอยูเสมอ 
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การวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาเตานมอักเสบในฟารมโคนม 

ธัญญลักษณ สดโคกกรวด1*  และ อารียา โอบิเดียกวู1 

1 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
*Tanyaluk.sod@gmail.com

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคประมาณการวิเคราะหตนทุนและความสูญเสยีทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตน้ํานม
ที่ต่ํากวาศักยภาพจากการที่โคนมประสบปญหาเตานมอักเสบ เพื่อจะไดทราบถึงความรุนแรงของอาการเตานมอักเสบในแตละ
ชนิดตออุตสาหกรรมนมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชขอมูลจากโครงการวิจัยการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการ
ผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยและขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของเกษตรกรโคนม จํานวน 30 ฟารม 
พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของการผลิตที่ต่ํากวาศักยภาพจากอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการรวม 503,322,985 
บาทตอป ซึ่งอาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรงมีมูลคาความสูญเสียมากที่สุดถึงมูลคา 191 ,975,197 บาทตอปรองลงมาอาการ
เตานมอักเสบชนิดเรื้อรัง อาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรงประเภทการรักษาใชยาปฏิชีวนะ และอาการเตานมอักเสบชนิดไม
รุนแรงประเภทการรักษาไมใชยาปฏิชีวนะ มีมูลคาความสูญเสียเปนมูลคา 187,591,463 95,972,238 และ27,784,087 บาท
ตอป ตามลําดับ และหากสามารถแกปญหาการผลิตที่ต่ําศักยภาพของเกษตรกรจากอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการได 
จะทําใหเกษตรกรจะมีกําไรเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.51 ตอป สงผลใหเกษตรกรมีความกินอยูที่ดีมากขึ้น 

 

An Economic Loss Analysis due to Mastitis in Dairy Farms 

Thanyarak Sodkhokkuad1*, and Areeya Obidiegwu1 

1 Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University. 
 *Tanyaluk.sod@gmail.com

Abstract 

The objective of this research paper is to estimate the cost and economic losses of milk production 

that is lower than the potential due to mastitis in dairy cows. In order to know the severity of mastitis in 

each type on the milk industry and the Thai economy. By using data from The Study of Food Loss in 

Thailand’s Agricultural Sector project and collected from interviews with 30 dairy farmers. Found that the 

economic loss from Clinical mastitis was 503,322,985 baht per year. From peracute mastitis, the most 
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economic loss was 191,975,197 baht per year, Followed by type of chronic mastitis subacut mastitis, the 

treatment type use antibiotics and the treatment type does not use antibiotics was 187,591,463 95,972,238 

and 27,784,087 baht per year. If able to solve the problem Clinical mastitis Will make farmers increase 

profits by 4.51 percent per year, Resulting in better living conditions for farmers. 

 

1. บทนํา

อาการเตานมอักเสบเปนหนึ่งในปญหาการผลิตที่ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดใหแกอุตสาหกรรมนม
ทั่วโลก (Schroeder, 2012)  ซึ่งประเทศไทยก็เปนประเทศผูผลิตน้ํานมดิบปจจุบันแมเกษตรกรจะมีการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
ใหมีมาตรฐานท่ีดีขึ้นมากแลว แตฟารมโคนมก็ยังประสบปญหาดานการผลิตจากอาการเตานมอักเสบเชนกัน โดยอาการเตานม
อักเสบประสบปญหาจะแบงได 2 ชนิด คือ 1.อาการเตานมอักเสบชนิดไมแสดง โครีดจะไมแสดงอาการปวยใหเห็นทั้งเตานม
และรางกายจะดูเหมือนปกติ สงผลใหคุณภาพนํ้านมดิบลดลงสามารถตรวจสอบไดโดยการนับจํานวนเม็ดเลือดขาวในนํ้านมดิบ
หากต่ํากวา 1,000,000 เซลลตอมิลลิลิตรตามกําหนดมาตรฐานการรบัซื้อนํ้านมโค พ.ศ.2558 เกษตรกรจะสามารถสงน้ํานมดบิ
ไดแตรายไดของเกษตรกรท่ีควรจะไดรับลดลงเนื่องจากถูกตัดราคาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการรับซื้อน้ํานมโค 2.อาการ
เตานมอักเสบชนิดแสดงอาการ โครีดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเตานมและนํ้านมดิบและแสดงอาการปวยใหเห็นชัดเจน 
ทําใหเกิดท้ังตนทุนและการสูญเสียปริมาณน้ํานมดิบที่มีการปนเปอนยาปฏิชีวนะจากการรักษาไมสามารถจําหนายใหแกศูนย
รับน้ํานมดิบหรือสหกรณ อาการเตานมอักเสบจึงเปนสาเหตุใหเกิดการผลิตต่ํากวาศักยภาพของเกษตรกรไทยทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ (กรมปศุสัตว, 2550; วิษณุ อรรถวานิช และคณะ, 2563)  

การศึกษาเก่ียวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอาการเตานมอักเสบเกิดขึ้นมากมายในประเทศผูผลิตน้ํานม เชน 
การประมาณการความสญูเสยีทางเศรษฐกิจจากอาการเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการในประเทศเนเธอรแลนดมีมลูคา 65 ยู
โรตอตัวตอป และการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการในประเทศ
เนเธอรแลนดมีมูลคา 254 ยูโรตอตัวตอป (Huijps et al., 2008) ประเทศอเมริกาประมาณความสูญเสียในรัฐนิวยอรก 179 
เหรียญสหรัฐตอตัวตอป (Bar et al., 2008) และสาธารณรัฐเช็กประมาณความสูญเสียมูลคา 58.3 ถึง 80.1 เหรียญสหรัฐตอ
ตัวตอป (Wolfova et al., 2006) ซึ่งประเทศไทยเองก็มีการศึกษาในอดีตที่เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคเตานมอักเสบการ
ประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคา 735,743,000 บาทตอป มีอัตราการเกิดอาการเตานมอักเสบชนิดแสดงอาการ
รอยละ 34.77 อาการเตานมอักเสบชนิดแสดงไมอาการรอยละ 32.77 ตอฟารม (ธีรพงษ ธีรภัทรสกุล และคณะ, 2532) และ
สัดสวนฟารมที่เกิดการสูญเสียปริมาณน้ํานมดิบจากโรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการสูงถึงรอยละ 56.9 โดยเกิดความสูญเสยี
รอยละ 0.71 ของปริมาณน้ํานมดิบท่ีผลิตไดทั้งหมด คิดเปนมูลคา 135 บาทตอน้ํานม 1000 กิโลกรัม (วิษณุ อรรถวานิช และ
คณะ, 2563) จะเห็นไดวา การศึกษาผลกระทบของอาการเตานมอักเสบในประเทศไทยที่ผานมานั้นยงัมีการประมาณการความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากอาการเตานมอักเสบและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอกําไรของเกษตรกรไมมากนัก 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาตนทุนและประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการผลิตน้ํานมท่ีต่ํากวา
ศักยภาพจากการท่ีโคนมประสบปญหาเตานมอักเสบแบบแสดงของอุตสาหกรรมนมและผลกระทบตอกําไรของเกษตรกรใน
ประเทศไทย ใหทราบถึงความรุนแรงของอาการเตานมอักเสบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสามารถวางแผนการใช
งบประมาณหาแนวทางในการแกไขปญหาใหแกเกษตรกรเพิ่มมาตราการการปองกันและการควบคุมการผลิตต่ํากวาศักยภาพ
จากโรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ 
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2. วัตถุประสงค 
  

เพ่ือประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการผลิตนํ้านมที่ต่ํากวาศักยภาพจากการที่โคนมประสบ
ปญหาเตานมอักเสบ 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
    การประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะทําการศึกษาเชิงปริมาณจากน้ํานมดิบที่ผลิตไดต่ํากวาศักยภาพจาก
อาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ ตนทุนในการรักษาทั้งที่เปนเงินสด ไมเปนเงินสด การสูญเสียทางเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนกําไรของเกษตรกรจําแนกตามลักษณะการรักษาและความรุนแรงของอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการและตาม
ขนาดฟารม 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  
การศึกษาครั้งน้ีจะใชขอมูลที่จัดเก็บโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของเกษตรกรโคนมจากจังหวัดที่มี

ฟารมโคนมมากที่สุด 4 จังหวัดในประเทศไทย ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดราชบุรี 
จํานวน 30 ฟารม ประกอบดวยฟารมขนาดเล็ก(โครดีจํานวน 1-20 ตัว)จํานวน 15 ฟารม ฟารมขนาดกลาง(โครีดจํานวน 21-50 

ตัว)จํานวน 10 ฟารม และฟารมขนาดใหญ(โครีดจํานวน 51-100 ตัว)จํานวน 5 ฟารม เพื่อนํามาใชในการศึกษาตนทุนในการ
รักษาอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการและโอกาสการเกิดอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการชนิดตาง ๆ และขอมูล
จํานวนครัวเรือนผูเลี้ยงโคนมแบงตามขนาดฟารม จากศูนยสารสนเทศกรมปศุสัตวป 2561 ขอมูลปริมาณการสูญเสียน้ํานมดิบ
และจํานวนโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบในโคนมแบบแสดงอาการจากโครงการวิจัยการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการ
ผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย (วิษณุและคณะ, 2562) เพื่อนํามาใชในการการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ 

 

3.3 วิธกีารวิเคราะหขอมูล 

 

3.3.1 วิธปีระมาณการตนทุนจากการรักษาและมูลคาท่ีสูญเสียจากโครีดท่ีเกิดจากอาการเตานมอักเสบ  
ตนทุนเกิดจากการผลิตที่ต่ําศักยภาพของเกษตรกรน้ีจะเกิดขึ้นแตกตางกันตามระดับความรุนแรงของอาการเตา

นมอักเสบชนิดแสดงอาการ จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ อาการเตานมอักเสบแบบไมรุนแรง อาการเตานมอักเสบแบบรุนแรง 
และอาการเตานมอักเสบแบบเรื้อรัง และการเลือกวิธีการรักษาของเกษตรจะแตกตางกันอยางในอาการเตานมอักเสบชนิดไม
รุนแรงจะมีการรักษาอยู 2 ประเภท คือ 1. การรักษาโดยไมใชยาปฏิชีวนะ 2. การรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่
เกี่ยวของกับตนทุนจากการรักษาอาการเตานมอักเสบชนิดแสดงอาการซ่ึงประกอบดวยตนทุนเงินสด ตนทุนไมเปนเงินสด และ
มูลคาที่สูญเสียจากน้ํานมดิบและโครีด โดยจะไมรวมคาเดินทาง คาเสียโอกาสและแรงงานในการไปซ้ือยารักษา ดังนี ้

 

3.3.1.1 ตนทุนที่เปนเงินสด ประกอบดวย ตนทุนคายารักษา ตนทุนคาบริการสัตวแพทย และตนทุนคา
ตรวจสารปฏิชีวนะ ดังนี ้

ตนทุนคายารักษา หมายถึง รายจายคายารักษาท่ีเกษตรเลือกใชเพื่อใชรักษาโคมีอาการเตานมอักเสบ เชน 
ฉีดและ/หรือสอด ยาที่ไมมีสารปฏิชีวนะหรือมีสารปฏิชีวนะ และยานวดเตานมโค เปน  
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ตนทุนคาบริการสัตวแพทย หมายถึง รายจายที่เกษตรกรตองจายใหกับการบริการจากสัตวแพทย เมื่อโคมี
อาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรงเกษตรกรจะไมสามารถใชยารักษาท่ีเกษตรกรสามารถใชไดจะไปสามารถรักษาอาการเตานม
อักเสบชนิดรุนแรงไดตองเปนยาที่สัตวแพทยเทาน้ันสามารถใชรักษาได เกษตรกรจึงจําเปนตองใชบริการจากสัตวแพทย  

ตนทุนคาตรวจสารปฏิชีวนะ หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเมื่อเกษตรกรรักษาโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบ
ดวยยาที่มีสารปฏิชีวนะ หลังรักษาหายนํ้านมดิบที่ผลิตไดอาจจะมีสารปฏิชีวนะปนเปอนอยู เกษตรกรจะตองนําตัวอยางน้ํานม
ดิบไปตรวจสอบวาน้ํานมดิบไรสารปฏิชีวนะปนเปอนอยู กอนที่จะนําน้ํานมดิบไปจําหนายใหแกสหกรณหรือศูนยรับน้ํานมดิบ 
โดยเกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสารปฏิชีวนะ 

 

3.3.1.2 ตนทุนไมเปนเงินสด ประกอบดวย ตนทุนคาแรงงานท่ีตองดูแลโคเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
ตนทุนคาแรงงานที่ตองดูแลโคเพ่ิมขึ้น หมายถึง จํานวนนาทีหรือช่ัวโมงท่ีเกษตรกรใชในการดูแลโคเพิ่มขึ้น

จากปกตเิพราะอาการเตานมอักเสบ เชน การนวดเตานม การรีดนมดวยมือ การฉีดยา เปนตน โดยมีการใชขอมูลอางอิงคาจาง
แรงงานจากฟารมโคนมในแตละพื้นท่ีในการคํานวณ  
 

ตารางที ่1 สูตรการคํานวณตนทุนท่ีเปนเงินสดและตนทุนไมเปนเงินสด  

ประเภทตนทุน วิธีการคํานวณ 

ตนทุนที่เปนเงินสด (บาทตอตัวตอป) 
คายารักษา ปริมาณยารักษา(มิลลิลิตรตอครั้งตอตัว) × ราคา(บาทตอมิลลิลิตร) × จาํนวนการฉีด(ครั้งตอ

ตัว) 
คาบริการสัตวแพทย คาบริการสัตวแพทย(บาทตอคร้ังตอตัว) x จาํนวนการใชบริการ(ครั้งตอตัว) 
คาตรวจสารปฏิชวีนะ คาตรวจสารปฏิชวีนะ(บาทตอคร้ังตอตัว) x จาํนวนการตรวจ(ครั้งตอตัว) 
ตนทุนไมเปนเงินสด(บาทตอตัวตอป) 
แรงงานท่ีตองดูแลโคเพิ่มขึ้น ระยะเวลาทํางานท่ีเพิ่มขึ้น(นาที) x จํานวนแรงงาน(คน) x คาจางแรงงาน(บาทตอนาที) 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 

3.3.2 วิธปีระมาณการมูลคาท่ีสูญเสียจากปริมาณนํ้านมดิบและมูลคาโคท่ีลดลง 
 

3.3.2.1 มูลคาที่สูญเสียจากปริมาณนํ้านมดิบและมูลคาโคท่ีลดลง ประกอบดวย มูลคาน้ํานมดิบที่สูญเสีย
ระหวางการรักษา และมูลคาโคที่ลดลง ดังนี ้

มูลคาที่สูญเสียจากน้ํานมดิบ หมายถึง มูลคาน้ํานมท่ีจะสูญเสียไปเนื่องจากนํ้านมดิบที่เกษตรกรไมสามารถนําไป
จําหนายใหแกสหกรณหรือศูนยรับน้ํานมไดเพราะน้ํานมนั้นจะมีลักษณะเปนกอนลิ่มหรือการปนเปอนสารปฏิชีวนะจากการ
รักษา แตเกษตรกรการลดมูลคาที่สูญเสียลงจากการลดตนทุนจะนําไปใชโดยการนําน้ํานมที่ไมสามารถจําหนายไดไปเลี้ยงลูกวัว
ภายในฟารมทดแทนการใหนมผง 

มูลคาโครีดที่ลดลง หมายถึง มูลคาโครีดที่จะสูญเสียไปจากการขายโครีดกอนหมดอายกุารใหน้ํานม ซึง่การขายโค
รีดกอนหมดอายุการใหน้ํานมนี้จะทําใหเกษตรกรเกิดความสูญเสียรายไดที่ควรไดรับจากโครีดตลอดอายุการใหน้ํานม โดยอายุ
การใหนมจะเปนคาเฉลี่ยที่เกษตรกรจะจําหนายโครดีภายในฟารมเมือ่โครีดไมสามารถใหน้ํานมดบิไดโดยท่ีไมมีโรคหรือปจจัยอ่ืน
มาเก่ียวของ เชน ความจําเปนในการใชเงินของเกษตรกร เปนตน ขอมูลนอกเหนือจากการสัมภาษณผูวิจัยจะใชขอมูลราคา
น้ํานมดิบที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยเทากับ 18.30 บาทตอกิโลกรัมจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณป 2563 ซึ่งในกรณีนี้ผูวิจัยจะคํานวณจากปริมาณนํ้านมดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตไดตอวัน ราคาน้ํานมจะเทากันตลอด
อายกุารใหนม และไมมีอัตราเงินเฟอเขามาเกี่ยวของ  

ตัวอยาง โครีดมีอายุการใหนมเฉลี่ย 8 ป แสดงวาโคมีมูลคาตลอดอายุการใหนม เทากับ (อายุการใหนม(ป) x 
ราคาน้ํานมดิบ(บาท) x น้ํานมดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตไดกิโลกรัมตอตัวตอป) + ราคาจําหนายโครีด(บาทตอตัว) คิดเปน 
(8x18.30x3,532)+23,000 แสดงวาโคมีมูลคา 540,085 บาทตอตลอดอายุการใหนมหรือ 67,511 บาทตอป  

กรณีโครีดมีอาการเตานมอักเสบชนิดเรื้อรังขึ้นในปที่ 3 แสดงวาโคจะมีมูลคาตลอดอายุการใหนมเฉล่ีย 8 ป 
เทากับ (อายุการใหนมโคใหนมไดจริง(ป) x ราคาน้ํานมดิบ(บาท) x น้ํานมดิบเฉลี่ยที่เกษตรกรผลิตไดกิโลกรัมตอตัวตอป) + 

ราคาจําหนายโครีดเมื่อปวย(บาทตอตัว) คิดเปน (3x18.30x3,532)+18,000 แสดงวาโคมีมูลคา 211,907 บาทตอตลอดอายุ
การใหนมหรือ 26,488 บาทตอป 

ดังนั้น มูลคาโครีดที่ลดลง เทากับ มูลคาตลอดอายุการใหนมตามอายุการใหนมเฉลี่ย – มูลคาตลอดอายุการใหนม
เมื่อโคมีอาการเตานมอักเสบ คิดเปน 67,511-26,488 แสดงวามูลคาโครีดที่ลดลง 41,023 บาทตอตัวตอป 

ตารางที ่2 สูตรการคํานวณมูลคาการสูญเสียมูลคาที่สูญเสียจากปริมาณนํ้านมดิบและมูลคาโคที่ลดลง 

มูลคาที่สูญเสียจากปริมาณ
นํ้านมดิบและมูลคาโคที่ลดลง 

วิธีการคํานวณ 

มูลคาน้ํานมดิบที่สูญเสียระหวาง
การรักษา 

ปริมาณน้ํานมดิบที่ไมสามารถขายได(กิโลกรัมตอวัน) x จํานวนท่ีเกิดการสูญเสีย(ครั้ง) x [ราคาน้ํานมดิบ
(บาทตอกิโลกรัม) - ราคานมผง(บาทตอกิโลกรัม)] 

มูลคาโคนมที่ลดลง [(ปริมาณน้ํานมดิบ(กโิลกรัมตอตัวตอป) x ราคาขายนํ้านมดิบ(บาทตอกิโลกรัม) x อายุการใหนมของโครีด
เฉลี่ย(ป)) + ราคาขายโครีดเมื่อหมดอายกุารใหนม(บาทตอตวั)] / อายกุารใหนมของโครีดเฉล่ีย(ป) – 

[(ปริมาณน้ํานมดิบ(กโิลกรัมตอตัวตอป) xราคาขายนํ้านมดิบ(บาทตอกโิลกรัม) x อายุการใหนมโคมีอาการ
เตานมอักเสบ(ป)) + ราคาขายโครีดเมื่อปวย(บาทตอตัว)] / อายุการใหนมของโครีดเฉลี่ย(ป) 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

3.3.3 วิธปีระมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอาการเตานมอักเสบ 

อาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการแตละประเภทจะมีตนทุนและมูลคาที่สูญเสียจากน้ํานมดิบและโคท่ีแตกตางกัน 
เพื่อจําแนกโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบท้ังหมดในฟารมสัดสวนลักษณะการเกิดอาการเตานมอักเสบในแตละชนิดจากขอมูล
จํานวนโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบแบงตามประเภทและชนิดตามอาการจากการสัมภาษณตัวแทนเกษตรกรจํานวน 30 ราย 
คํานวณโอกาสการเกิดอาการเตานมอักเสบแบงตามขนาดฟารมเล็ก ฟารมขนาดกลาง และฟารมขนาดใหญ (รอยละตอฟารม) 
ดังนั้น ผูวิจัยจะมีวิธีหาขอมูลจากการคํานวณจํานวนโครีดจากอาการเตานมอักเสบแยกตามแตละประเภทของอาการเตานม
อักเสบและขนาดฟารมไดดวยวิธีการ ดังน้ี 

จํานวนโครดีเฉลีย่ท่ีมีอาการเตานมอักเสบ
ชนิดไมรุนแรง/รุนแรง/เรื้อรัง(ตัวตอปตอ

ฟารมขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ) 

=     จํานวนโครีดเฉลี่ยท่ีมีอาการเตานมอักเสบ(ตัวตอปตอฟารมขนาดเล็ก/
กลาง/ใหญ) x จํานวนฟารมขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ ทั้งประเทศ x โอกาส
การเกิดอาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรง/รุนแรง/เรื้อรัง 
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4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการวิเคราะหตนทุนที่เกิดจากการผลิตที่ตํ่าศักยภาพของเกษตรกร  
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตที่ต่ํากวาศักยภาพนี้จะเกิดข้ึนแตกตางกันตามระดับความรุนแรงของอาการเตานมอักเสบ

ชนิดแสดงอาการ ซึ่งจําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ อาการเตานมอักเสบแบบไมรุนแรง อาการเตานมอักเสบแบบรุนแรง และ
อาการเตานมอักเสบแบบเรื้อรัง จะมีรายละเอียดตนทุนการสูญเสียดังนี้ 

4.1.1 อาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรง ประกอบดวยลักษณะการรักษา 2 วิธี คือ การรักษาโดยไมใชยา
ปฏิชีวนะ และการรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ    

4.1.1.1 การรักษาโดยไมใชยาปฏิชีวนะ พบวา มีตนทุนท่ีเปนเงินสด คือ คายารักษาเฉลี่ยคายารักษาจํานวน 
225 บาทตอตัวตอป ตนทุนไมเปนเงินสด คือ แรงงานท่ีตองดูแลโคเพ่ิมขึ้นคิดเปน 28.13 บาทตอตัวตอป และเกิดการสูญเสีย
ปริมาณน้ํานมดิบระหวางการรักษาคิดเปน 335.71 บาทตอตัวตอป รวมตนทุนการรักษาและมูลคาที่สูญเสียไปรวม 588.84 
บาทตอตัวตอป 

4.1.1.2 การรักษาโดยใชยาปฏิชีวนะ พบวา มีตนทุนที่เปนเงินสด คือ คายารักษาเฉลี่ยคายารักษาจํานวน 
412.5 บาทตอตัวตอป และคาตรวจสารปฏิชีวนะในน้ํานมดิบจํานวน 90 บาทตอตัวตอป มีตนทุนไมเปนเงินสด คือ แรงงานท่ี
ตองดูแลโคเพ่ิมขึ้นคิดเปน 70.31 บาทตอตัวตอป และเกิดความสูญเสียปริมาณน้ํานมดิบระหวางการรักษา คิดเปน 1,603.26 
บาทตอตัวตอป รวมตนทุนการรักษาและมูลคาที่สูญเสียไปรวม 2,176.07 บาทตอตัวตอป 

4.1.2 อาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรง พบวา มีตนทุนท่ีเปนเงินสด คือ คายารักษาเฉลี่ยคายารักษาจํานวน 550 
บาทตอตัวตอป และคาบริการสัตวแพทย 675 บาทตอตัวตอป มีตนทุนไมเปนเงินสด คือ แรงงานท่ีตองดูแลโคเพ่ิมขึ้นคิดเปน 
37.5 บาทตอตัวตอป และเกิดความสูญเสียจากมูลคาโครดีท่ีลดลง คิดเปน 64,772.63 บาทตอตัวตอป รวมตนทุนการรักษาและ
มูลคาที่สูญเสียไปรวม 66,035.13 บาทตอตัวตอป 

4.1.3 อาการเตานมอักเสบชนิดเร้ือรัง พบวา มีตนทุนที่เปนเงินสด คือ คายารักษาเฉลี่ยคายารักษาจํานวน 550 
บาทตอตัวตอป และคาบริการสัตวแพทย 675 บาทตอตัวตอป มีตนทุนไมเปนเงินสด คือ แรงงานท่ีตองดูแลโคเพ่ิมขึ้นคิดเปน 
37.5 บาทตอตัวตอป และเกิดความสูญเสียจากมูลคาโครดีท่ีลดลง คิดเปน 64,772.63 บาทตอตัวตอป รวมตนทุนการรักษาและ
มูลคาที่สูญเสียไปรวม 66,035.13 บาทตอตัวตอป 

ตารางที่ 3 ตนทุนในการรักษาจากอาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรงและอาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรง 

ตนทุนการรักษา 
(เฉลี่ยบาทตอตวัตอคร้ัง) 

อาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรง อาการเตานม
อักเสบชนิด
รุนแรง 

อาการเตานม
อักเสบชนิดเรื้อรัง รักษาไมใชยาปฏิชีวนะ รักษาใชยาปฏิชีวนะ 

ตนทุนเงินสด (บาทตอตัวตอป) 
คายารักษา 225 412.5 550 1,443.75 

คาบริการสัตวแพทย 0 0 675 0 

คาตรวจสารปฏิชวีนะในน้ํานมดิบ 0 90 0 270 

ตนทุนไมเปนเงินสด (บาทตอตวัตอป) 
แรงงานท่ีตองดูแลโคเพิ่มขึ้น 28.13 70.31 37.5 246.09 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ตนทุนการรักษา 
(เฉลี่ยบาทตอตวัตอคร้ัง) 

อาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรง อาการเตานม
อักเสบชนิด
รุนแรง 

อาการเตานม
อักเสบชนิดเรื้อรัง รักษาไมใชยาปฏิชีวนะ รักษาใชยาปฏิชีวนะ 

มูลคาที่สูญเสียจากปริมาณนํ้านมดิบและมูลคาโคที่ลดลง (บาทตอตวัตอป) 
มูลคาน้ํานมดิบที่สูญเสียระหวางการรักษา 335.71 1,603.26 0 4,809.78 

มูลคาโคนมที่ลดลง 0 0 44,772.63 42,439.30 

รวม 588.84 2,176.07 46,035.13 49,208.92 

ที่มา: จากการคํานวณ 

4.2 ผลการวิเคราะหโอกาสการเกิดและจํานวนโครีดทีม่ีอาการเตานมอักเสบในแตละประเภทตามขนาดฟารม 
โอกาสการเกิดอาการเตานมอักเสบในฟารมขนาดเล็ก พบวา อาการเตานมอักเสบประเภทไมรุนแรงชนิดไมใชยา

ปฏิชีวนะมากท่ีสุดเนื่องจากลักษณะการดูแลของเกษตรกรที่มีความใกลชิดกับโคทําใหสามารถพบความผิดปกติของโครีดได
รวดเร็ว มีโอกาสเกิดขึ้นรอยละ 72 อาการเตานมอักเสบประเภทไมรุนแรงชนิดใชยาปฏิชีวนะ รอยละ 25 อาการเตานมอักเสบ
ชนิดรุนแรง รอยละ 3 และไมมีโอกาสเกิดอาการเตานมอักเสบชนิดเรื้อรัง และเน่ืองจากลักษณะการดูแลเกษตรฟารมขนาด
กลาง ใหญ และใหญมากไมไดมีความใกลชิดกับโคมากนัก ระยะเวลาในการตรวจพบอาการจะชากวาฟารมขนาดเล็กทําใหมี
โอกาสในการอาการเตานมอักเสบประเภทไมรุนแรงชนิดไมใชยาปฏิชีวนะและอาการเตานมอักเสบประเภทไมรุนแรงชนิดใชยา
ปฏิชีวนะมีโอกาสเกิดอาการเทากัน คือ รอยละ 47 สวนอาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรงและอาการเตานมอักเสบชนิดเรื้อรังมี
โอการเกิดอาการเทากันคือ รอยละ 3 และจากการวิเคราะหพบวามีโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบท้ังประเทศจํานวน 108,410

ตัวตอป หรือคิดเปนรอยละ 34.66  

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจของการผลิตที่ตํ่ากวาศักยภาพจากอาการเตานมอักเสบ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจของการผลิตที่ต่ํากวาศักยภาพจากอาการเตานมอักเสบรวมมูลคา 423,840,059 บาทตอ
ป จะพบวา อาการเตานมอักเสบชนิดเรื้อรังมีมูลคาความสูญเสียมากท่ีสุด เทากับ 150,364,247 บาทตอป อาการเตานมอักเสบ
ชนิดเรื้อรังนี้จะมีลักษณะอาการและวิธีการรักษาเหมือนกับอาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรงแตเกิดซ้ําในระยะเวลาท่ีนาน จน
ทําใหมีตนทุนรักษาสะสมจํานวนมากและมูลคานํ้านมดิบที่สูญเสียไปบอยครั้ง ในบางฟารมมีการรักษา 4-5 ครั้งในเวลา 1 ป 
เพราะเกษตรไมกลาตัดสินใจท่ีจะคัดทิ้งเนื่องจากการคัดโครีดท้ิงเกษตรกรจะตองมีเงินทุนเพิ่ม เปนจํานวน 15,000-20,000 
บาท ในการซ้ือโครีดใหมเขามาทดแทน ทายสุดหากเกษตรกรไมสามารถรักษาอาการเตานมอักเสบเรื้อรังใหหายไดนอกจาก
ตนทุนการรักษาสะสมและมูลคาน้ํานมดิบท่ีสูญเสียไปจากการรักษา จะตองสูญเสียมูลคาโครีดที่ลดลงไปดวย อาการเตานม
อักเสบที่มีความสูญเสียรองลงมาอาการเตานมอักเสบชนิดรุนแรง ถึงมูลคา 149,719,487 บาทตอป แมโอกาสการเกิดไมมาก
นักแตเนื่องจากความรุนแรงของอาการเตานมอักเสบชนิดนี้ โครีดเกิดอาการปวย มีไข เบ่ืออาหาร อาการหอบ ทองเสีย แบบ
เฉียบพลันเกษตรกรไมสามารถรับมือไดทัน โดยสวนใหญจะไมสามารถรักษาใหหายและเสียชีวิตทําใหเกิดความสูญเสียมูลคาโค
รีด จํานวน 44,772.63 บาทตอตัวตอป (ดังตารางที่ 3) สวน ถัดมาการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอาการเตานมอักเสบชนิดไม
รุนแรงประเภทการรักษาใชยาปฏิชีวนะ มูลคา 95,972,238 บาทตอป และอาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรงประเภทการ
รักษาไมใชยาปฏิชีวนะมูลคา 27,784,087 บาทตอป ถือเปนอาการเตานมอักเสบที่เกษตรกรพบบอยคร้ังและยังสามารถรับมือ
ไดเมื่อเกิดโรคทําใหเกิดการสูญเสียนอยลงตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 มูลคาการสูญเสียทางเศรษฐกิจ(บาทตอป) ตามฟารมขนาดเล็ก กลาง ใหญ และใหญมาก                       

 ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 4.4 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรายไดเงินสดสุทธิของเกษตรกรหากสามารถแกปญหาการผลิตที่ตํ่า
ศักยภาพของเกษตรกรจากอาการเตานมอักเสบ 

 การเปลี่ยนแปลงกําไรท่ีเปนเงินสดของเกษตรกรหากสามารถแกปญหาการผลิตที่ต่ําศักยภาพของเกษตรกรจาก
อาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการได พบวา สามารถเพ่ิมรายไดเงินสดสุทธิเฉลี่ยใหเกษตรกรรอยละ  4.51 บาทตอเดือน 

และถาพิจารณาฟารมจะพบวาฟารมขนาดกลางหากแกปญหาอาการเตานมอักเสบภายในโครีดไดเกษตรกรจะมีกําไรเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5.24 ตอป เมื่อเปรียบเทียบกับฟารมขนาดเล็กและขนาดใหญมีกําไรเพ่ิมขึ้นใกลเคียงกันคือรอยละ 4.1 และ 4.21 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาฟารมขนาดกลางสูญเสียตนทุนและรายไดจากอาการเตานมอักเสบสูงมากกวาฟารมขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ดังน้ัน หากเกษตรกรใหความสําคัญในการดูแลปองกันจะทําใหเกษตรกรลดความยุงยากในการจัดการดูแลโครีดที่
เพิ่มขึ้นจากอาการเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ และมีความกินอยูท่ีดีมากยิ่งข้ึน  
 

6. สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาขอมลูของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม พบวา อาการเตานมอักเสบชนิดแสดงอาการทําใหเกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจ มูลคา 423,840,059 บาทตอป มีจํานวนโครีดที่มีอาการเตานมอักเสบแบบแสดงท้ังประเทศจํานวน 108,410 ตัว
ตอป หรือคิดเปนรอยละ 34.66 ซึ่งถาหากเปรียบเทียบจากการศึกษาท่ีผานมาของธีรพงษ ธีรภัทรสกุล และคณะ (2532) กลาว
วา โครีดที่มีอาการเตานมอักเสบแบบแสดง รอยละ 34.77 และประเมินมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเทากับ 735,743,000 
บาทตอป แสดงใหเห็นวา อัตราการเกิดโรคเตานมอักเสบชนิดแสดงอาการในประเทศไทยยังไมเคยลดลงเลย ถึงแมการประมาณ
การความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการศึกษาน้ีจะต่ํากวากวาในอดีต เพราะมีการพัฒนาและเรียนรูของเกษตรกรในเลือกวิธีรักษา
ทําใหมีตนทุนในการรักษาท่ีลดลง  

อาการเตานมอักเสบชนิดเรื้อรังมีผลกระทบตอความเสียหายของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมน้ํานมมากที่สุดเนื่องจาก
การสะสมของตนทุนการรักษาและความสูญเสียน้ํานมที่เยอะ สุดทายหากรักษาไมหายก็จะทําใหเกษตรกรสูญเสียมูลคาโครีดไป
ดวย รองลงมาคือจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นของอาการอยางเฉียบพลันผลกระทบตอความเสียหายของเศรษฐกิจใกลเคียงกันมา 
เพราะมีความยากใหการรับมือแมโอกาสการเกิดจะนอยมากก็ตาม แตอาการเตานมอักเสบชนิดไมรุนแรงแมมูลคาความสูญเสีย
จะนอยกวาแตโอกาสการเกิดอาการนั้นเยอะมาก ถึงแมเกษตรกรสามารถจัดการและรับมือไดแตยังจําเปนตองไดรับความรูเรื่อง
การเลือกใชยารักษาและวิธีการฉีดยาจากผูเช่ียวชาญใหมากยิ่งข้ึนเพื่อชวยการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หากสามารถ
ปฏิบัติไดถูกวิธีลดการเกิดอาการเตานมอักเสบชนิดแสดงอาการไดเกษตรกรจะมีความกินอยูท่ีดีมากข้ึนเพราะจะทําใหเกษตรกร
มีกําไรเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 ถึง 5.24 ตอป 

 

  ชนิดอาการเตานม  
อักเสบ 

ขนาดฟารม 

เตานมอักเสบชนิดไมรุนแรง 
เตานมอักเสบ
ชนิดรุนแรง 

เตานมอักเสบ
ชนิดเรื้อรัง 

รวมการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ รักษาไมใชยา

ปฏิชวีนะ 
รักษาใชยาปฏิชีวนะ 

ฟารมขนาดเล็ก  2,779,199 3,566,176  9,053,167   -    15,398,543 

ฟารมขนาดกลาง  23,528,188 86,948,888  133,297,334   142,487,223  598,015,332 

ฟารมขนาดใหญ  1,349,711 4,987,884  6,735,289   7,199,639  20,272,523 

ฟารมขนาดใหญมาก  126,989 469,290  633,697   677,385  3,050,271 

รวม  27,784,087 95,972,238  149,719,487   150,364,247  423,840,059 
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7. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกษตรกรสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการจัดการเร่ืองคาใชจายในการดูแลรักษาโครีดจากอาการเตานม

อักเสบ วางแผนการคัดโครีดภายในฟารมใหดีมากขึ้น และเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกรมปศุสัตวควรสราง
แผนหรือหลักการปฏิบัติและการจัดการที่มีประสิทธิภาพชวยลดการผลิตที่ต่ํากวาศักยภาพการผลิตจากอาการเตานมอักเสบ
เผยแพรใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติใหมากขึ้น จัดตั้งกลุมเกษตรกรโคนมในพื้นที่การเลี้ยงโคนมเดียวกันที่ประสบปญหาการผลิตที่
ต่ํากวาศักยภาพการผลิตจากอาการเตานมอักเสบเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแนวการปฏิบัติและการแกปญหาจากเกษตรกรดวย
กันเองพรอมท้ังจัดทีมผูเชียวชาญที่มีความรูความสามารถเรื่องการปองกัน การรักษา การฉีดยา และการเลือกใชยาใหถูกวิธีแก
กลุมเกษตรกร ทั้งยังสามารถใชกําหนดงบประมาณใหมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องรีดนม พันธุโคนม ยาปองกันและรักษา
อาการเตานมอับเสบท่ีมีประสิทธิภาพและลดตนทุนเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  
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บทคัดยอ 
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ถือเปนหนวยงานขั้นสุดทายในกระบวนการยุติธรรม ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด

ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ในขณะเดียวกันยังตองปฏิบัติตอผูตองถูกลงโทษตามคําพิพากษาดังกลาวใหเปนไปตาม
หลักทัณฑวิทยาสมัยใหม และตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังตามแนวทางของสหประชาชาติ แต
อยางไรก็ตามเมื่อพนจากการถูกลงโทษแลว สวนหน่ึงไมสามารถกลับเขาสูสังคมและใชชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข 
เนื่องจากปรับตัวเขากับสังคมไมได ไมมีที่อยูอาศัย ครอบครัวแตกแยก ไมมีอาชีพ ไมมีรายไดที่มั่นคง สังคมไมเปดโอกาสหรือ
ใหการยอมรับ แมกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมไดจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมใหแกผูตองขังในเรือนจําหรือทัณฑ
สถานกอนปลอยตัวออกมาสูสังคม (เรือนจําโครงสรางเบา) แลวก็ตาม ก็ยังประสบกับปญหาอุปสรรคที่ทําใหโครงการดังกลาว
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายไดเทาท่ีควร 

จากการศึกษาคนควาจึงพบวาสิ่งที่สังคมยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปลอยตัวผูตองขัง คือความนาเช่ือถือไดของ
กระบวนการตางๆ กอนปลอยตัว จํานวนผูตองขังที่ถูกปลอยออกมาในแตละคร้ัง และหลักประกันความประพฤติ ทั้งนี้เพื่อ
สรางความเช่ือม่ันใหแกท้ังตัวผูตองขังและสังคมโดยรวมอีกทั้งยังเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตรียมความ
พรอมของผูตองขังกอนปลอยตัวใหสอดรับกับความตองการของสังคมอยางแทจริง 

คําสําคัญ: ความเชื่อม่ัน, ผูตองขัง, กรมราชทัณฑ 
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Abstract 
Department of corrections, Ministry of Justice is the last step of justice processes in performing 

court judgment with any offender. Simultaneously, the process proceeded court judgment depending on 

modern penological principles and minimum criteria of standard legislated by United Nations. However, 

some of the inmates could not live happily in the society after exoneration. There were a lot of causes 

affecting as follows; some did not adapt themselves to the society, had no accommodation, income, 

and career, were broken family, and the society did not accept. Although the Ministry of Justice 

prepared the new projects for inmates before releasing, we faced the problems in a way that those 

projects were not successful. 

The results indicated that the society was still concerned about releasing inmates in a sense of 

process reliability, the amount of releasing inmates in each time, and behavior guarantee. These made 

people reliable both inmates and the society. Also, these were models of improving and developing the 

preparation process before releasing inmates related to the actual society’s needs. 

Key word: confidence, Inmates, Department of Corrections 

1. บทนํา
ในระยะเวลาที่ผานมากรมราชทัณฑ ผูพนโทษ และสังคมประสบกับปญหาในการปลอยตัวผูตองขังพนโทษออก

มาแลว ผูตองขังพนโทษเหลานั้นมักไมไดรับโอกาสใหเขาทํางานกับบริษัทหรือผูประกอบการตางๆ ไดจึงทําใหผูตองขังพนโทษ
เหลานี้หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอกี เพราะวางงาน ไมมีงานท่ีมีรายไดมั่นคง แมมีบางสวนทีส่ามารถออกไปประกอบอาชีพ
สวนตัวแลวประสบความสาํเรจ็ได แตก็พบเปนสวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูตองขังพนโทษทีถู่กปลอยตัวออกมา อีกทั้งยัง
ประสบกับปญหาที่สําคัญ คือสังคมมักไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหกับคนเหลานี้กลับเขามาใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ  

โดยกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะท่ีมีหนาที่ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหเปนไปตามคําพิพากษาของ
ศาล จึงตองมีแนวทางการควบคุมผูตองขังใหเปนไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม และตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขังตามแนวทางของสหประชาชาติ ไดดําเนินการเตรียมความพรอมใหแกผูตองขังในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
กอนปลอยตัวออกมาสูสังคม กลาวคือเรือนจําหรือทัณฑสถานระบบปด (เรือนจําโครงสรางเบา)  

เรือนจําโครงสรางเบาเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเริ่มดําเนินการในเรือนจําหรือทัณฑ
สถานระบบเปด ที่มีความพรอมทั้งทางดานอาคารสถานที่ จํานวน 2 แหง เปนเรือนจํานํารอง ไดแก เรือนจําช่ัวคราวแคนอย 
สังกัดเรือนจังหวัดเพชรบูรณ และทัณฑสถานเปดบานเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ได 
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ดําเนินการในเรือนจําช่ัวคราวและทัณฑสถานเปด อีกจํานวน 7 แหง ควบคูไปกับการกอสรางเรือนจําโครงสรางเบา ซึ่งเปน
พื้นที่เปาหมายท่ีกรมราชทัณฑกําหนดไว จํานวน 17 แหง โดยมีระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเตรียมความพรอมกอน
ปลอยตัวผูตองขัง พ.ศ. 2561 ขอ 7 ระบุวาใหโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคในการอบรมใหความรูกับผูตองขังในดานตางๆ ที่
จําเปนตอการนําออกไปใชในการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษ ไดแก การพัฒนาดานรางกาย ฝกระเบียบ สรางเสริมวินัย การ
พัฒนาดานจิตใจ ความคิด ทักษะการใชชีวิต การเตรียมความพรอมดานอาชีพ และการเตรียมความพรอมดานครอบครัว 
สังคม (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561 : ขอ 7) ซึ่งผูตองขังที่จะเขารับการอบรมตองเปนผูตองขังที่เขาเกณฑตาม
ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง พ.ศ. 2561 และจากแผนการดําเนินงานโครงการ
เตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผูตองขังผานการอบรมตามหลักสูตร
เตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา) จํานวน 11,850 คน แตอยางไรก็ตาม ในจํานวนดังกลาวเมื่อผานการ
อบรมแลวสามารถออกมาประกอบอาชีพตามบริษัทหรือผูประกอบการตางๆ หรือประกอบอาชีพสวนตัวไดมากนอยเพียงใด
และสิ่งที่สําคัญคือโครงการดังกลาวสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับท้ังตัวผูพนโทษเอง ประชาชน หรือสังคมในการเปดโอกาส
ใหผูพนโทษเหลานั้นกลับเขามาอยูในสังคมไดอยางปกติไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ประเด็นเหลาน้ีจึงเปนงานท่ีทา
ทายของกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมและสังคมวาจะสามารถหาแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางไร 
2. กฎหมายและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

จากการศึกษาคนควาในทางตําราและเอกสารตางๆ พบวามีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือราชการสําคัญท่ี
เกี่ยวของ กลาวคือ   
 2.1 กฎหมายที่เก่ียวของ 
  2.1.1 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560  

 ใหอธิบดีจัดใหมีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังดวยวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการ
พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังโดยใหผูตองขังไดรับการศึกษา การอบรมท้ังดานคณุธรรมและจริยธรรม การทํางาน การฝกวิชาชีพ 
การปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะตองมีโอกาสไดรับการติดตอกับ 
ครอบครัว ญาติมิตร องคกรเอกชนท่ีมีภารกิจเพื่อการแกไข บําบดั ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังและรับรูถึงขาวสารและ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกใหเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการแกไข บําบัด ฟนฟู และพัฒนาพฤตนิสัยผูตองขังใหกลับตนเปนคนดี (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560 

: มาตรา 42) 

  2.1.2 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง พ.ศ. 2561 

 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง น้ี มีขึ้นเพื่อใหมี
กระบวนการสงเสริมและชวยเหลอืผูตองขังไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อใหผูตองขังแตละคนสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคม
ภายหลังพนโทษไดอยางเหมาะสม เชน จัดใหมีกิจกรรมหรือการอบรม ใหคําแนะนําใหความชวยเหลือในการปรับตัวสูสังคม 
ชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหตามความจําเปน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561 : ขอ 4) ตลอดจนกระบวนการและ
วิธีการดําเนินการตางๆ จนครบถวนถึงการปลอยตัว นอกจากนี้ยังกําหนดเกณฑในการจัดผูตองขังเขารวมโครงการโดยให
เรือนจําจัดนักโทษเด็ดขาดที่เหลือโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ปหรือกําหนดระยะเวลาตามท่ีกรมราชทัณฑกําหนด เขา
โครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561 : ขอ 5) ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความ
พรอมอยางครบถวนสมบูรณ 
  2.1.3 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง พ.ศ. 2561 

 กรมราชทัณฑไดออกระเบียบกรมราชทัณฑ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อใหเรือนจําและทัณฑสถาน ถือปฏิบัติตามหลักสูตร โปรแกรม หรือการอบรมที่
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เรือนจําจัดใหแกผูตองขังเพื่อเพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ไมวาจะเปนการแกไข บําบัด ฟนฟู และพัฒนาผูตองขังใหกลับ
ตนเปนคนดี โดยประกอบไปดวยหลักสูตร ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 5)  

   2.1.3.1 หลักสูตรภาคบังคับ ท่ีผูตองขังเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวตองเขาอบรม 

   2.1.3.2 หลักสูตรภาคบังคับตามลักษณะแหงคดี เปนหลักสูตรแกไขฟนฟูผูตองขังรายบุคคลตาม
ลักษณะแหงคดีและพฤติการณแหงการกระทําความผิด 

   2.1.3.3 หลักสูตรบังคับเลือก คือหลักสูตรที่ผูตองขังตองเลือกเพ่ือเขารับการอบรม เชน หลักสูตร
พัฒนาจิตใจ หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรฝกวิชาชีพ เปนตน 

   2.1.3.4 หลักสูตรอื่นๆ ท่ีกรมราชทัณฑกําหนด 

  2.1.4 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการกําหนดหลักสูตร หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดการศึกษา
ใหแกผูตองขัง พ.ศ. 2561 

   โดยประกอบไปดวยหลักสูตร ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 14) 

   2.1.4.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         1. การศึกษาสําหรับผูไมรูหนังสือ 

         2. การศึกษาระดับประถมศึกษา 
         3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         4. การศึกษาระดับมัธยมปลาย 

   2.1.4.2 การศึกษาสายอาชีพ 

         1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

         2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
   2.1.4.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
         1. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา 
         2. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
   2.1.4.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ซึ่งการจัดการศึกษาในแตละหลักสูตรใหจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปตามหลักสูตร 

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 15) 

  2.1.5 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการประกอบศาสนกิจของผูตองขัง พ.ศ. 2561 

   ใหเรือนจําจัดใหผูตองขังที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนใหปฏิบัติตามพิธีการที่ศาสนาน้ันๆ 
กําหนดไวตามสมควรและฝหการดําเนินการดังกลาวไดรับการอํานวยความสะดวกจากเรือนจําตามสมควร (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 4,5) 

  2.1.5 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเด็กในการดูแลของผูตองขัง พ.ศ. 2561 

   กลาวคือเด็กที่อายุต่ํากวา 3 ปซึ่งอยูในความดูแลของผูตองขังและติดมายังเรือนจํา และเด็กซึ่งคลอด
ในระหวางที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจําและอายุยังต่ํากวา 3 ป (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 4) ในการ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กดังกลาวในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในเรือนจํา เปนหนาที่ของเรือนจําในการจัดหาสิ่งจําเปนพื้นฐาน
สําหรับเด็กตามสมควร (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 10) โดยตองคํานึงถึงประโยชนของเด็ก ไมปฏิบัติตอเด็ก
เสมือนผูตองขัง นอกจากนี้ยังตองจัดหาที่พักอาศัย ที่หลับนอน เคร่ืองนุงหมใหเหมาะสม มีการตรวจสุขภาพและสงเสริม
พัฒนาการตามมาตรฐานและจัดกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับวัยอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561: ขอ 11) 
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  2.1.6 ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการดูแลผูตองขังหญิงท่ีต้ังครรภหรือใหนมบุตร พ.ศ. 2561 

 ใหเรือนจําจัดหาหองนอน สถานท่ีอาบน้ํา สถานท่ีใหนทบุตรแยกเฉพาะจากผูตองขังอื่น โดยใหมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย อากาศถายเทไดสะดวกตามความเหมาะสม หรือจัดหาสิ่งของจําเปน เชน นม อาหาร
เสริม ตามความจําเปน 

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  2.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจําโครงสรางเบา 

 ปจจุบันมีผูตองขังอยูในเรือนจําทั่วประเทศประมาณ 320,000 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เกินมาตรฐานจะ
รับไดเกือบ 3 เทา และเกินกวาที่มาตรฐานหลักที่ผูคุม 1 คน ดูแลผูตองขัง 5 คน ซึ่งมีผลกระทบตอโรงนอน สถานท่ี
รับประทานอาหาร โรงพยาบาลและจํานวนผูคุมที่ตองดูแลผูตองขัง กรมราชทัณฑจึงมีแนวความคิดใหโครงการเรือนจํา
โครงสรางเบาเปนท่ีอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขังกลับสูสังคม มติชนออนไลน (2559) ในการน้ี นายวิทยา 
สุริยะวงค อธิบดีกรมราชทัณฑ ระบุวาการปลอยตัวนักโทษท่ีผานมาไมไดทําเปนระบบวาผูพนโทษท่ีออกไปจากเรือนจําจะตอง
มีการปรับตัวหรือการเตรียมความพรอมกอนปลอย จึงเกิดนโยบายเรือนจําโครงสรางเบา เพื่อตองการการฝกอบรมใหผูตองขัง
เตรียมความพรอมดานรางกาย จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณ และวิชาชีพข้ึน ซึ่งกรมราชทัณฑไดจัดวิทยากรในพ้ืนที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนหลักเขามาใหความรูแกผูตองขัง มีการกําหนดแบงกลุมผูตองขังที่จะเขาอบรมหมุนเวียนใหไดรับ
ความรูทุกดานเพ่ือกระจายใหผูตองขังไดรับความรูอยางทั่วถึง โดยกําหนดคุณสมบัติของผูตองขังที่จะเขาสูโครงการเตรียม
ความพรอมกอนปลอยในเรือนจําโครงสรางเบา จะตองจําคุกมาแลวไมนอยกวานอย 1 ใน 3 ของการกําหนดโทษครั้งลาสุด 
เหลือโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และจะตองมีความประพฤติดีไมเคยทําผดิวินัย จึงจะสามารถเขารวมโครงการน้ีได สําหรับนักโทษที่
จะเขามาอยูเรือนจําโครงสรางเบา ตองเหลือโทษเพียง 6 เดือน เพื่อแกไขพฤติกรรมและสงเสริมศักยภาพเปนรายบุคคลใหกลับ
สูสังคมอีกครั้งและมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได เมื่อออกจากเรือนจําแลวไมกลับมาทําผิดซ้ําอีก นอกจากนี้ยังเปนการแกปญหา
ผูตองขังลนเรือนจําทั้ง 143 เรือนจําทั่วประเทศ และหากมีผูตองขังที่เขารวมโครงการท้ังหมดท่ัวประเทศ จะมีผูตองขัง 
ประมาณ 9,000 คนตอรุน โดยสามารถระบายผูตองขังได 27,000 คนตอป คมชัดลึก. (2559) 

  2.2.2 มาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด 

 แนวความคิดในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดเปนแนวคิดที่ใหโอกาสผูกระทําความผิดใหสามารถ
กลับตัวกลับใจและไมทําลายคุณลักษณะหรือศักยภาพของนักโทษ อีกทั้งหลีกเลี่ยงลักษณะท่ีจะสรางมลทินใหแกตัวนักโทษโดย
ไมจําเปน ซึ่งเปนวิธีการท่ีพิสูจนแลววาจะชวยคุมครองสังคมระยะยาวไดดีกวาวิธีอื่น (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2551 : 56) ซึ่ง
สอดคลองกับองคการสหประชาชาติและ UNNAFEI ที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชสชาติวาดวยการไมควบคุมตัว
ผูกระทําผิด (United Nation Standard Minimum Rules for non – custodial Measures) ที่ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการปฏิบัติตอผูกระทผิดโดยไมใชเรือนจําหรือการไมควบคุมตัวผูกระทําความผิด ซึ่งเปนวิธีการท่ีจะสามารถปรับปรุงแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการลงโทษดวยการจําคกุในเรือนจําจึงไดกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าดังกลาวขึ้นมา 
(The Tokyo Rules, 2012) 

 มาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่ใชเปนทางเลือกในการลงโทษนั้นเปนการลงโทษเพ่ือแกไข
ผูกระทําความผิดซึ่งขัดกบัความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําความผิดไมควรไดรับการปฏิบัติที่ดีกวาคนทั่วไป ตามหลักการ
ของเบนเท็ม ที่วา “หลักการไดรับประโยชนนอยกวา (Principle of less Eligibility) ทั้งนี้เพราะคนทั่วไปเห็นวาจะเปนการไม
เปนธรรมท่ีผูกระทําความผิดจะไดรับประโยชนมากกวาคนท่ัวไป เชน ผูกระทําความผิดจะไดรับการอบรมแกไข ฝกอาชีพ 
สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน ในขณะท่ีคนทั่วไปในสังคมอีกจํานวนมากไมไดรับการ
บริการดังกลาว ความรูสึกของคนท่ัวไปจึงมีความเห็นขัดแยงกับหลักการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด (นัทธี จิตสวาง, 2540 : 30)  
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  2.2.3 ทฤษฎีตีตรา 
 แนวคิดในเรื่องเก่ียวกับทฤษฎีตีตรา เช่ือวาเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นครั้งแรกและผูกระทํา

ความผิดไดถูกดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมแลวผูกระทําผิดยอมไดรับการตีตราวาเปนอาชญากร และเร่ิมกําหนด
ทิศทางความประพฤติของตนในอนาคตใหสอดคลองกับการรับรูของสังคม ซึ่งหากกลาวถึงเรื่องของความเกี่ยวพันกับทฤษฎีตี
ตราจะมีความสัมพันธกับการกระทําความผิดซ้ําของผูตองขัง เพราะเม่ือผูตองขังถูกจับในการกระทําความผิดครั้งแรกและตอง
เขารับโทษซึ่งถือวาเปนการตีตราแลว ภายหลังเมื่อพนโทษสังคมกลับไมใหการยอมรับแมวาผูพนโทษเหลานั้นจะไดผาน
กระบวนการรับโทษตามกฎหมายและกระบวนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมหรือพัฒนาดานอาชีพมาแลว (นิศา ศิลารัตน และวาสิ
ตา บุญสาธร, 2562 : 97) เชนนี้จึงทําใหเกิดการฝงใจและโอกาสที่ผูตองขังพนโทษท่ีไดรับการปลอยตัวออกมาจึงมียากมากจน
ทําใหในหลายกรณีผูตองขังนั้นยิ่งถลําลึกทางพฤติกรรมในการกระทําความผิดมากยิ่งข้ึน เลวรายมากยิ่งข้ึนจนในท่ีสุดอาจหวน
กลับไปกระทําความผิดซ้ําไดอีกหรือมีความรุนแรงมากข้ึนกวาเดิม 

  2.2.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
  กองทรัพย ผางแพง (2561, 7) ไดกลาวถึงปญหาที่เกิดจากโครงการเตรียมความพรอมของเรือนจํากลาง
ชลบุรี วามีปญหาเรื่องงบประมาณที่กรมราชทัณฑจัดสรรมาใหเรือนจํากลางชลบุรีไมพียงพอตอการดําเนินงานอบรมเตรยีม
ความพรอมตัวผตูองขังพนโทษ ซึ่งผูตองขังที่เขาเกณฑเตรียมปลอยตัวมีจํานวนมากทําใหการจัดหาวิทยากรภายนอกเขามา
อบรมใหผูตองขังเปนไปอยางจํากัด ปญหาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเตรียมความพรอมกอนปลอยมีจํานวนนอยเมื่อเทียบ
กับผตูองขังที่เขารับการอบรม รวมท้ังบุคลากรมีภาระงานประจําดานอื่นอีกมากมาย ควรจํากัดจํานวนผูตองขังที่เขารับการ
อบรมแตละรุนไมเกิน 200 คน เพื่อใหมีการดูแลอยางท่ัวถึง และขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี รับ
ตัวผูตองขังเขาทํางาน อีกท้ังการจัดหางานที่เหมาะสมกับกับความตองการใหกับผตูองขัง สวนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือผูตองขงักังวลเก่ียวกับการพนโทษออกไปในดานการยอมรับจากคนรอบตัวและชุมชนอีกดวย 

  วีระชัย เพ็ชรครุฑ (2549, 7) แนวทางการพัฒนาและการดําเนินการเตรยีมความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง
เรือนจํากลางกําแพงเพชร พบวามีปญหาในดานการดําเนินงาน คือ เรือนจําขาดนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหในการ
สัมภาษณและจัดกลุมผูตองขัง ขาดสถานท่ีเปนเอกเทศในการจัดกิจกรรม และงบประมาณไมเพียงพอ  
  อัญชลี สวางวงษ (2550, 8) ความพรอมในการดํารงชีวิตภายนอกเรือนจําผูตองขังเรือนจําจังหวัดนนทบุรี
กอนไดรับการปลดปลอย พบวาปจจัยที่มผีลตอความพรอมในการดํารงชีวิตภายนอกของผูตองขังเรือนจําจังหวัดนนทบุรีกอน
ไดรับ การปลดปลอย คือการเตรียมความพรอมดานการฝกวิชาชีพ ดานการพัฒนาจิตใจและดานการศึกษา สวนปญหา
อุปสรรค คือผูตองขังคิดวาจะพบหลังจากพนโทษ คือปญหาการหางานทํา สังคมภายนอกรังเกียจและหวาดระแวงคนเคยติด
คุกมากอน จึงไมรับเขาทํางาน ปญหาที่อยูอาศัยเม่ือพนโทษออกไปแลว ปญหาครอบครัว ภรรยาและบตุรที่ไดรับความเดือน
รอนจากสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมในสังคมภายนอก ปญหาการปรับสภาพตนเองใหคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดลอมภายนอก และแรงกดดันของสังคมภายนอก ดวยการถูกกีดกันจากสังคมในทองถิ่น 

จากการศึกษาคนควากฎหมายและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวจึงพอสรุปไดวา กรมราชทัณฑ กระทรวง
ยุติธรรมมีความพยายามจะออกกฎหมายและระเบียบตางๆ และปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล ในขณะ
ทีต่องมีแนวทางการควบคุมผูตองขังใหเปนไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม และเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขังตามแนวทางของสหประชาชาติ จึงไดดําเนินการเตรียมความพรอมใหแกผูตองขังในเรือนจําหรือทัณฑสถาน
กอนปลอยตัวออกมาสูสังคม แตอยางไรก็ตามในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ตัวเจาหนาที่ บุคลากร ผูตองขัง ญาติ และสังคม 
ยังพบกับปญหาที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายหลายประการ จนทําใหกระบวนการ
คืนคนดีสูสังคมน้ันยังไมบรรลุวัตถุประสงคไดเทาท่ีควร ดังนัน้จึงควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการดังกลาวใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางแทจริง 
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3.  บทวิเคราะห 
 จากกการศึกษาคนควาเอกสารและลงพ้ืนที่สอบถามประชาชน จํานวน 15 คน และผูประกอบการ จํานวน 5 คน 
ในจังหวัดนครปฐม พบวาสิ่งสําคัญท่ีเปนความกังวลของกลุมประชากรดังกลาว คือความไมเช่ือมั่นตอตัวผูตองขังที่พนโทษ
ออกมา กลุมประชากรสวนใหญยังมีความกังวล โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ จากการสอบถามพบวาหากเปนกิจการเล็กๆ ไม
มีความเสี่ยงมาก เชน รับจางทั่วไป เกษตรกร ซอมรถ ลางรถ ผูประกอบการไมคอยมีความกังวลหากผูตองโทษจะกระทํา
ความผิดซ้ําอีกในสถานท่ีประกอบกิจการของตน เนือ่งจากไมมีทรัพยสินมีคามาก แตหากเปนกิจการใหญหรือบริษัทจะมีความ
กังวลสูงกวา เนื่องจากมีทรัพยสินมาก มีของมีคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาสูงกวา หากมีการกระทําความผิดซ้ําในบริษัทของ
ตนจะทําใหเกิดความเสียหายมากกวา โดยผูประกอบกิจการท้ังสองรูปแบบมีความกังวลในเร่ืองความสามารถในการทํางาน
นอยกวา เนื่องจากเห็นวาสามารถสอนกันได แมกลุมประชากรท้ังประชาชนและผูประกอบการจะทราบเรื่องโครงการเตรียม
ความพรอมใหแกผูตองขังในเรือนจําหรือทัณฑสถานกอนปลอยตัวออกมาสูสังคม (เรือนจําโครงสรางเบา) แลวก็ตาม ยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการและตองการหลกัประกันดานความประพฤติของผูตองขังพนโทษเพ่ือเสรมิความเช่ือมั่น
ในการกลับเขาสูสังคม ดังนั้นจึงเปนประเด็นสําคัญที่จะทําอยางไรท่ีจะสรางความเช่ือมั่นใหแกตัวผูตองขังพนโทษเองและแก
สังคม ดังจะวิเคราะหในประเด็น ดังน้ี 

 3.1 ดานกฎหมาย 

  ประกาศกรมราชทัณฑ เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเขาโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุ
พิเศษ หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ใหดําเนินการ
คัดเลือกนักโทษเด็ขาดท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศกรมราชทัณฑ ตามประกาศกรมราชทัณฑ เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดเขาโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 กลาวโดยสรุปคือเปนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยมเทาน้ัน (กรมราชทัณฑ, 2562 : ขอ
1,2,4) ตองโทษจําคุกครั้งแรกในความผิดทั่วไปแตไมใชผูติดยาเสพติด ตองโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 2 ของกําหนดโทษ
หรือไมนอยกวา 10 ปกรณีตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษเปนมีกําหนดเวลา และขออื่นๆ อันเปนเรื่องพิจารณา
เกี่ยวกับโทษ นอกจากนี้ยังมีเรื่องความประพฤติ เรื่องการทําผิดวินัย เรืองสุขภาพ และยังตองผานการประเมินผลตาม
แบบทดสอบความเปนอาชญากร แบบกอนปลอย (Criminal Mind) มีความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ํานอย หรือคอนขางนอย 
(กรมราชทัณฑ, 2562 : ขอ 12) 
  ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเขาโครงการนั้น ยังเปนการ
กําหนดที่พิจารณาจากคุณสมบัติภายนอก เชน ตองเปนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยมเทาน้ัน ซึ่งอาจจะไมไดเกิดจากเปลี่ยนทัศนคติ
หรือกลับตัวกลับใจดวยความสมัครใจอยางแทจริงแตอาจปฏิบัติตัวดีจนไดเลื่อนช้ันเปนนักโทษช้ันเยี่ยมเพื่อใหไดรับการปลอย
ตัวออกมาโดยเร็วก็เปนได ดังน้ันควรจะตองมีการคัดเลือกดวยวิธีที่สามารถจะประเมินสภาพภายในจิตใจวาสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติไดจริงๆ มีเปาหมายวาออกไปแลวจะใชชีวิตอยางไร อยูที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร กลับตัวกลับใจพรอมออกไปสูสังคม
ภายนอกไดแลวจริงๆ นอกจากนี้ยังตองทํางานรวมกับหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน ครอบครัว วาแทจริงแลวสังคม
ตองการแบบไหน หรือผูประกอบการตองการคนงานที่มีคุณสมบัติอยางไร ทีจ่ะสามารถยอมรับและเปดโอกาสใหเขาทํางานได 
  ดังนั้นจึงควรตองกําหนดเกณฑการคัดเลือกใหครอบคลุมไปถึงเรื่องภายในจิตใจหรือการวางเปาหมายของ
ชีวิตเมื่อพนโทษ จึงจะทําใหคนที่ผานการอบรมตามหลักสูตรของโครงการสามารถออกไปสูสังคมภายนอกไดอยางแทจริง ไม
รูสึกสับสน วาเหว โดดเดี่ยว ไรที่พง่ึพิง และประสบปญหาในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูพนโทษเหลานั้น
กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกได 
 3.2 ดานโครงการ 
  เนื่องจากมีจํานวนผูตองขังที่เขาเกณฑการคัดเลือกขางตนมาเขาสูโครงการเปนจํานวนมาก สงผลใหหากจะ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพตองใชบุคลากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ และระยะเวลาที่มากพอสมควร ดังนั้นหากจะ
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ใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคตั้งแตการคัดเลือกผูตองขังที่มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจจะตองมี
การคัดเลือกกันอยางละเอียดซึ่งตองใชบุคลากรของหนวยงานเปนจํานวนมาก เชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละดานมา
ใหกําลังใจ ใหความรู และอาจจะตองจํากัดจํานวนคนใหนอยลงในแตละรุน ขยายระยะเวลาใหมากขึ้นเพื่อใหไดรับความรูและ
ความเขาใจท่ีเพียงพอ จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม มีการรับรองเรื่องความประพฤติของผูตองขังใหสังคมมีความเช่ือมั่นมาก
ยิ่งขึ้น อีกท้ังยังตองเสริมแรงบุคลากรท่ีทํางานกันอยางหนักทั้งหนาที่ประจําและภารกิจพิเศษนี้ดวยสวัสดิการตางๆ จึงจะทํา
ใหผลจากการเขารวมโครงการมีคุณภาพมากกวาปริมาณ ไมสิ้นเปลืองงบประมาณ สรางความม่ันใจใหแกผูพนโทษและสังคม
ไดอยางแทจริง 
 3.3 ดานวิธีการสรางความเชื่อมั่น 

  เน่ืองจากปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผูตองขังที่พนโทษนั้นถือเปนปญหาใหญของการ
ปลอยตัว จึงตองสํารวจความตองการของผูประกอบการและประสานงานชวยเหลือใหผูที่พนโทษเหลาน้ีไดมีอาชีพทํา มีรายได
ที่มั่นคงหรือแมแตออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือออกไปอยูในภาคการเกษตรใหมีแผนการรองรับเมื่อพนโทษออกไป สวนตัว
ผูตองขังเองจะไดเกิดความมั่นใจในการที่จะออกไปตั้งใจประกอบอาชีพสรางตัวเองใหม ในดานของสังคม ครอบครัวที่มีความ
กังวลและระแวงเม่ือรูวามีผูพนโทษออกมา ดังน้ันจึงตองมีการกระตุนใหสังคมไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ และความ
รังเกียจที่มีตองผูพนโทษรวมทั้งการยอมรับและเปดโอกาสใหผูพนโทษกลับเขาสูสังคมปกติไดมากข้ึน โดยอาจมีการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ เปนการบอกเลาถึงกระบวนการเตรียมความพรอมตางๆ สรางภาพลักษณที่ดีใหสังคมไดเห็นโดยการ
ใชสื่อที่มีอยูในปจจุบันใหประชาชน ภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญในการเปดโอกาสใหผูพนโทษไดกลับตัวเขาสู
สังคมและอยูรวมกันไดอยางปกติสุขในขณะเดียวกันผูที่พนโทษออกมาตองอดทนและพิสูจนตัวเองเชนเดียวกัน 

การมีที่อยูอาศัย การกลับไปสูภูมิลําเนา ไดทํางานใกลชิดครอบครัวก็ถือเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให
ผูตองขังพนโทษนั้นสามารถปรับตัวไดดีขึ้น เน่ืองจากอยางนอยมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง มีครอบครัว ญาติพี่นองท่ีมีสวน
สําคัญในการใหกําลังใจ 

การสรางเครือขายสูภาคเอกชนอยางยี่งยืน เพื่อขยายโอกาสการจางงาน โดยสงตอใหไปทํางานยัง
ภาคเอกชนที่พรอมและยิยดีรับผูพนโทษ และมีความตองการแรงงานจํานวนมาก หรือมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมเพื่อ
รับผิดชอบตอสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งที่ผานมาพบวามีหนวยงานภาคเอกชนใหความสนใจรับผู
พนโทษเขารวมโครงการเปนจํานวนมากทั่วประเทศ ซึ่งในสวนน้ีตองพยายามหาทางเพ่ิมขยายจํานวนบริษัทเอกชนท่ีพรอมและ
ยินดีใหมากขึ้น นอกจากนี้ควรมองหาอาชีพเสริมอื่นที่ผูพนโทษสามารถทําเองไดและอาจจะไดกลับไปทํางานที่ภูมิลําเนาได 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรหากทําดวยความเขาใจในหลักการจริงๆ แมพื้นเล็กนอย หรือท่ีแหงแลง ก็สามารถทําการเกษตรได
อยางย่ังยืน 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป 

จากการศึกษาคนควาพบวาปญหาความเชื่อมั่นตอตัวผูตองขังที่พนโทษนั้นมีความสําคัญมาก สวนหน่ึงเปน
ความไมเช่ือมั่นในตัวผูตองขังซึง่เปนไปตามหลักทฤษฎีตีตราที่ผูตองขังจะถูกคนในสังคมมองวาเปนอาชญากรไปแลวไมสามารถ
กลับตัวกลับใจไดอีก โอกาสในการที่จะอยูรวมกันในสังคมจึงนอยจนอาจตองยอนกลับไปกระทําผดิแบบเดมิอีกและอีกสวนหน่ึง
เปนความไมเช่ือมั่นกระบวนการตามกฎหมาย ดังน้ันการสรางความนาเชือ่ถือน้ันควรตองมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต
การคัดเลือกผูเขารวมโครงการท่ีเนนคุณภาพมากกวาปริมาณที่มากเกินไปไมสอดคลองกับบุคลากรและงบประมาณ และ
เนื่องจากโครงการที่รัฐจัดขึ้นนั้นเปนกระบวนการที่ดีเปนประโยชนตอผูตองขังเองใหไดปรับตัวและเตรียมความพรอม เปน
ประโยชนตอสังคมเพียงแตสังคมไมเกิดการรับรูเทาที่ควรจึงไมอยากเปดใจยอมรับเพราะมีความเช่ือแบบเดิมๆ อีกทั้งยังตอง
สอดคลองและไมขัดตอความรูสึกของคนในสังคมวาผูกระทําความผิดไมควรไดรับการปฏิบัติที่ดีกวาคนทั่วไป ตาม “หลักการ
ไดรับประโยชนนอยกวา (Principle of less Eligibility) ดังนั้นรัฐควรกระตุนใหประชาชนเกิดการรับรูในข้ันตอน กระบวนการ 
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ผลการดําเนินงาน สวนในการเรียนการสอนก็ควรมีการใหความรูความเขาใจสรางทัศนคติในเชิงบวกตอเหตุการณ จึงจะทําให
เกิดความเขาใจกันในภาพรวม ซึ่งจะเปนการลดปญหาการมองผูตองขังพนโทษในภาพลบ ลดการระแวง กังวลจากสังคมได
และในขณะเดียวกันผูตองขังที่พนโทษเหลานัน้ตองอดทนและพิสูจนตัวเองใหไดความเช่ือใจกลับคืนมา 

4.2 ขอเสนอแนะ 
4.2.1 กําหนดเกณฑการคัดเลือกผูตองขังเตรียมความพรอมที่จะเขาสูโครงการเรือนจําโครงสรางเบา

ใหครอลคลุมทั้งทางดานตัวผูตองขังเองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

4.2.2 ควรใหมีจํานวนผูรวมโครงการแตละโครงการใหเหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนบุคลากร ทั้งนี้
เพื่อการใหการดูแลและใหคําปรึกษาอยางทั่วถึง 

4.2.3 เพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีจําเปน เชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกฎหมาย หรืออื่นๆ 
เพือ่ใหมีการเตรียมความพรอมอยางมีปะสิทธิภาพ 

4.2.4 เพิ่มงบประมาณที่ใชในโครงการใหเหมาะสม 

4.2.5 เมื่อผานการอบรมตามโครงการแลวนอกจากมีการแจกประกาศนียบัตรผูผานการอบรมตาม
หลักสูตร ควรมีการใหใบรับรองความประพฤติวาเปนผูมีความประพฤติดี เพื่อเปนหลักประกันให เกิดความมั่นใจแก
ผูประกอบการหรือสังคมไดระดับหนึ่ง 

4.2.6 มีระบบการติดตามความคืบหนาหรือการมีงานทําของผูพนโทษเปนระยะ 
4.2.7 มีการประชาสัมพันธหรือกระตุนใหประชาชนเกิดการรับรู การยอมรับและใหโอกาสในการกลับ

ตัวเปนคนดีสูสังคม 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาของรัฐ       
“เราไมทิ้งกัน” ที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการปดเมืองของประเทศไทย    
เพื่อควบคุมการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปรากฏตามขาวการเกิดอาชญากรรมจากการดำเนินมาตรการ
ดังกลาวนีต้ั้งแตขอจำกัดเร่ืองบุคคลผูอยูในเกณฑที่มีสิทธิซึ่งไมครอบคลุมทุกคนในประเทศ จำนวนเงินที่จะไดรับซึ่งไมเพียงพอตอ
คาใชจายในระหวางหยุดทำงาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงการไดรับการเยียวยาชวยเหลือซ่ึงเปนปจจัยสำคัญประการ
หนึ่งท่ีทำใหอาชญกรรมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดความสามารถและความพรอมทางเทคโนโลยีของผูที่จะขอรับสิทธิเยียวยา 
เชน การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันการรับรองสิทธิผานเว็บไซตเราไมทิ้ง
กันดอทคอม ที่ลวนแลวแตตองกระทำผานเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตามไมไชวาประชาชนคนไทยทุกคนจะมี
ความสามารถหรือเคร่ืองมือท่ีจะเขาถึงมาตรการได สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจึงเปนปจจัยและเปนชองทางที่ทำใหเกิดและตกเปนเหยื่อ
ของอาชญากรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยได 
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา, มาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน”, อาชญากรรม, การปดเมือง  
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Abstract 

The study aimed to study and analyze causes affecting hidden crime from government measure 

(RAO – MAI – TING - KUN) . This measure helped people who are suffering from Thailand’s lock down 

caused by COVID control. According to news reporting, there are hidden crimes occurred as follows; the 

limitations of people’ rights which were not covered everyone in the country, the amount of money which 

was not enough for living during the working break, and technology usage used for measurement 

accessibility. The last one was one of the most important factors affecting hidden crimes. It occurred 

because of the lack of knowledge and technology readiness of people’ rights. Registrations, rights’ 

inspection, and rights’ affirmation via www.เราไมทิ้งกัน .com were performed by using electronic devices. It 

did not mean that every Thai had electronic device or accessed. This was factors and channels causing 

crimes and victimization especially property crimes. 

Keywords: COVID-19, RAO – MAI – TING – KUN measure, Crime, Lock down 

1. บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญ 
ในชวงปลายป พ.ศ. 2562 มีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตอมาไดแพรระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยดวย ทำใหองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกำหนดใหโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย ซึ่งทำใหเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 
สามารถแพรเช้ือจากคนสูคน เปนโรคระบาดรายแรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2563) สำหรับประเทศไทย    
แมวาตัวเลขจำนวนของผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะอยูที่จำนวนหลักพันคน ไมไดอยูในจำนวนหลักหมื่นดังเชนประเทศจีนหรือ
ประเทศญ่ีปุน หรือมีผูติดเช้ือจำนวนหลักแสนคนดังเชนประเทศอิตาลีหรือประเทศสเปน หรือมีผูติดเช้ือจำนวนหลักลานคน    
ซึ่งเปนจำนวนสูงมากท่ีสุดในโลกอยางประเทศสหรัฐอเมริกา (THE BANGKOK INSIGHT, 2563) 
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ตารางรายงานจำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
ประเทศ จำนวนผูติดเชื้อสะสม (คน) จำนวนผูเสียชีวิต (ศพ) 

สหรัฐอเมริกา 1,064,572 61,669 

สเปน 236,899 24,275 

อิตาล ี 203,591 27,682 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 82,862 4,633 

ญี่ปุน 14,119 435 

ไทย 2,954 54 

ตารางที่ 1 ตารางรายงานจำนวนผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

จากตารางรายงานจำนวนผูติดเช้ือไวรัสโคโรนาขางตน แมจะปรากฎจำนวนผูติดเช้ือในประเทศไทยจะอยูที่หลักพันคน 
แตก็สงผลใหมีผูเสียชีวิตและจำนวนผูปวยในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแตละวัน ดวยสาเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงมีความพยายามที่จะ
ลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาท้ังการแพรเช้ือภายในประเทศและการรับเช้ือที่มาจากตางประเทศ ดังนั้นเพื่อแกไข
ปญหาการระบาดอยางเรงดวน รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีทั่วราชอาณาจักร (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) กำหนด
มาตรการปดเมืองหรือที่เรียกกันวามาตรการล็อกดาวน (Lock down) ในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย และใชบังคับกับ
กรุงเทพและปริมณฑลเปนกลุมจังหวัดแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เปนการยกระดับมาตรการในการสกัดกั้นเพื่อลดการ    
แพรระบาดของเชื้อโรคโคโรนา โดยมีลักษณะเปนการควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชน การหามเดินทางขามจังหวัด    
การจำกัดการเดินทางในชวงระยะเวลาที่กำหนด การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ การกักตัวเองอยูในบานหรือท่ีพักอาศัย
ของตน (กรุงเทพธรุกิจ, 2563) รวมถึงมาตรการลดระยะหางทางสังคม (Social distancing)  

จากมาตรการปดเมืองซึ่งชวยควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยางไรก็ตาม   
ในอีกดานหนึ่งของมาตรการปดเมือง การดำเนินการดังกลาวน้ีกลับสงผลกระทบอยางรุนแรงในทางเศรษฐกิจคูขนานกันไปกับ
การลดการแพรระบาดของไวรัสดวย เนื่องจากทำใหกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชนในประเทศมีการเคลื่อนไหวนอยลง 
กระทบตอเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออมตอภาคธุรกิจและการจางงานของแรงงานในประเทศไทย สงผลใหมีการปดกิจการ 
การเลิกจางแรงงานและการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อ๊ึงภากรณ, 2563) 

ดังนั้นเพ่ือชวยบรรเทาปญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการปดเมือง รัฐบาลจึงมีนโยบายออกมาเพื่อ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนคนไทยที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในคร้ังนี้ “เราไมทิ้งกัน” คือมาตรการเยียวยาของรัฐบาลโดย
รัฐบาลจะจายเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือนใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปดเมืองอันเนื่องมาจากการ  
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา แตมาตรการดังกลาวนี้ไมไดจายเงินเยียวยาใหกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
แตจะจายใหเฉพาะบุคคลที่อยูในเกณฑที่รัฐบาลกำหนดเทานั้น เชน แรงงานช่ัวคราว ลูกจางช่ัวคราว ผูประกอบอาชีพอิสระ     
ที่ไมมีนายจางหรือผูประกอบอาชีพอาชีพอิสระที่ไมไดอยูในระบบประกันสังคม นอกจากนั้นการจะขอรับเงินเยียวยาดังกลาว     
ผูที่ประสงคขอรับสิทธิจะตองดำเนินการผานทางเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน.com ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียน การตรวจสอบ
สถานะสิทธิ และทายที่สุดถาเปนบุคคลที่อยูในเกณฑที่จะไดรับการเยียวยา ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยา
ผานระบบของธนาคารตามที่ผูไดรับผลกระทบลงทะเบียนไว (ครูอาชีพดอทคอม, 2563) 

ดวยความมุงหวังของรัฐบาลที่จะชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการปดเมือง       
ผานมาตรการเยียวยา“เราไมทิ้งกัน” เพ่ือแกไขปญหาจากสถานการณประชาชนในประเทศไมมีรายไดในการดำรงชีพ       
อยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งกลับพบวาไดมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแฝงมากับการขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ 
ไมวาจะอยูในขั้นของการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ การตรวจสอบการไดรับสิทธิ ตลอดจนการรับเงินเยียวยาตามสิทธิ                
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ที่ไดลงทะเบียนไวแลว เชน การแจงขอความอันเปนเท็จเพื่อรับเงินเยียวยา หรือการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมตาง ๆ            
อันเนื่องมาจากเขาไมถึงหรือไมมีความรูดานทางดานเทคโนโลยีซึ่งจำเปนตอการไดรับสิทธิเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน”  

ตามท่ีไดกลาวมาขางตน ดวยผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการปดเมือง เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ทำใหรัฐบาลดำเนินมาตรการ “เราไมทิ้ งกัน” เพื่อเยียวยาประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน แตในขณะเดียวกัน  
กลับมีอาชญากรรมแฝงมากับการดำเนินมาตราการดังกลาว ดังนั้นจึงเปนที่มาในการเลือกศึกษาหัวขอเร่ืองอาชญากรรมแฝง   
กับมาตรการ “เราไมทิ้ งกัน” เพื่อ วิเคราะหสาเหตุของการกระทำความผิดและหาแนวทางการแกไขหรือปองกัน                 
การเกิดอาชญากรรมแฝงดังกลาวตอไปในอนาคต 
 

2. นิยามศัพท 
 บทความวิชาการฉบับนี้มีนิยามศัพทที่สำคัญเพ่ือประกอบความเขาใจ ดังนี ้
 2.1 มาตรการปดเมือง (Lock down) ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง มาตรการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพการดำเนิน
กิจกรรมของประชาชนอยางปกติสุขเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา เชน การหามเดินทางขามเขต        
ที่กำหนด การหามเดินทางและทำกิจกรรมในระยะเวลาท่ีกำหนด (Curfew) การสั่งปดรานอาหาร หางสรรพสินคา รานนวด 
แผนไทย สถานบันเทิง รานตัดผม ฯลฯ การเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) การกักตัวในสถานท่ีที่กำหนด 
(State/local quarantine)  
 2.2 มาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ในบทความวิชาการนี้ หมายถึง มาตรการเยียวยาของรัฐท่ีชวยเหลือประชาชนซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากการใชมาตรการปดเมือง (Lock down) โดยประชาชนผูที่จะไดรับการเยียวยาจะตองลงทะเบียนตามข้ันตอน  
ของเว็บไซตเราไมทิ้งกัน (www.เราไมทิ้ งกัน .com) ซึ่งถาผูที่ลงทะเบียนเพื่อรับการสิทธิผานหลักเกณฑตามที่กำหนด             
รัฐจะจายเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือนใหบุคคลนั้น 

  

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา มีหลักทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสาเหตุของเกิดอาชญากรรมท่ีเกี่ยวของกับบทความ

วิชาการฉบับน้ี ดังน้ี 
 3.1 สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา 
  3.1.1 ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน 

  โรเบิรต เมอรตัน (Robert Merton) ไดสรางทฤษฎีเพื่ออธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาวา วัฒนธรรมสังคมเปนตัวกำหนดจุดมุงหมายหรือความตองการของคนในสังคม โครงสรางของสังคมไดกดดัน    
ใหคนบางคนใหมีความประพฤตินอกลูนอกทาง หากใครไมปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายและวิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
ถือไดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน และบุคคลจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซ่ึงปรากฏออกมาหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวา     
บุคคลน้ันจะมีวิธีการเผชิญกับสถานการณที่บุคคลน้ันประสบแตกตางกัน คือ  

  1) ผูปฏิบัติตาม เปนกลุมที่ยอมรับ ยึดเปาหมายและวิธีการที่สังคมเห็นวาดี 
  2) พวกแหวกแนว เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว โดยหันไปใชวิธีใหมที่ทำผิด
กฎหมายและศีลธรรม เชน อยากมีเงิน จึงกระทำผิดกฎหมาย 

  3) พวกเจาระเบียบ เปนกลุมที่ยอมรับวิธีการที่สังคมกำหนด แตไมตองการความสำเร็จในชีวิต 

  4) พวกหนีโลก เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว เคยเปนพวกท่ีปฏิบัติตามวิธีการและ
เปาหมายของสังคมมากอน แตเม่ือไมสามารถถึงเปาหมายไดจึงแสดงออกดวยการเปนคนหนีโลก เชน ฆาตวัตาย ติดยาเสพติด 
  5) พวกกบฏ เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว แตพยายามสรางคานิยมและวิธีการ
ขึ้นมาใหม (Francis T. Cullen and Robert Agnew อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
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 3.1.2 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)  

 การเบียล ทารด (Gabriel Tarde) เห็นวา ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิดอาชญากรรม
และสังคมมีอิทธิพลตอการเกิดอาชญากรรม โดยทารด ไดวางกฎของการเลียนแบบไว สามารถสรุปไดวาการเลียนแบบมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

 1) มนุษยมีแนวโนมที่จะเลียนแบบคนอ่ืน 

 2) ผูที่มีฐานะต่ำกวาจะเลียนแบบผูมีฐานะสูงกวา 
 3) มนุษยจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม 
 4) การเลียนแบบเปนการเรียนรู 
 5) อาชญากรรมจะแพรไปในลกัษณะเดียวกับแฟช่ัน (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร 

ตันณีกุล, 2558, 132-133) 
 3.2 สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม 
 3.2.1 ปจจัยทางจิต (mental factors)  
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา ผูที่ประพฤติผิดในศีลในธรรม มักเกิดมาจากความโลภ ความโกรธ  ความหลง   
เพราะเปนจิตทีข่าดความสงบ ขาดสติปญญา 

 1) เรื่องความโกรธ เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการฆาตกรรม 

 2) เรื่องความโลภ เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพยและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ดวยเชนกนั 

 3) เรื่องความหลง เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่ออาชญากรรมดวยเชนกัน   
จากความโงหรือความหลงของเหยื่อ 
 3.2.2 ปจจัยทางสังคม (social factors)  
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา การที่บุคคลขาดความสามารถในการปรับตัว ใหเขากับสภาพสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงการไมยึดม่ันตอประเพณีอันดีงาม ความออนแอของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ความขัดแยงทางวัฒนธรรม ปญหาดาน
การคบคาสมาคม ปญหาการควบคุมสังคม ความฟุงเฟอฟุมเฟอยในสังคมและความยากจน สามารถสงผลใหเกิดการกระทำ
ความผิดได ดังนี ้

 1) ปจจัยดานการคบคาสมาคม ปรากฏอยูในสิงคาลกสูตร ช้ีใหเห็นโทษของการคบคนช่ัวเปนมิตร จะนำพาไปสู
การกระทำช่ัว 

 2) ปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจน ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ซึ่งช้ีใหเห็นวาเมื่อไมมีการแกไขความยากจน
โดยมาตรการทางการปกครองแลว อาชญากรรมยอมเกิดข้ึนได 
        3) ปจจัยเก่ียวกับเหย่ืออาชญากรรม ปรากฏอยูในพระไตรปฎก ซึ่งช้ีใหเห็นวา ปจจัยที่ทำใหตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรม มีอยู 3 ประเภท คือ อาชญากรรมเกิดจากการยั่วยุ (เหยื่อยั่วยุ) อาชญากรรมเกิดจากการจูงใจ (เหยื่อลอใจ) 
อาชญากรรมเกิดจากเหยื่อที่เปนผูโงเขลาโดยสันดาน (เหยื่อโงเขลา) 

         4) ปจจัยเกี่ยวกับความออนแอของสถาบันสังคม ปรากฏอยูในปฐมปณณาสกตอนหน่ึง ซึ่งช้ีใหเห็นวาเมื่อใดที่
ผูปกครองออนแอ โจรจะมีกำลัง เมื่อใดผูปกครองมีกำลัง โจรยอมถอยกำลัง (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-142) 
 3.2.3 ปจจัยทางกายภาพ (physical factors)  
 ปจจัยนี้พิจารณาเฉพาะสิ่งภายนอกท่ีเปนสาเหตุหรือปจจัยในการกอใหเกิดอาชญากรรม เชน  สถานท่ี สิ่งเสพติด 
อาวุธ เวลา (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 
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4. รูปแบบอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน”

มาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” เปนมาตรการที่รัฐมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเสียหาย  
ทางเศรษฐกิจของประชาชนผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการปดเมืองเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา    
ซึ่งในการที่จะไดรับเงินเยียวยาน้ีได ผูที่ไดรับผลกระทบจะตองเปนบุคคลที่เขาเกณฑตามที่กำหนดไว นอกจากน้ันจะตองมีการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินผานทางเว็บไซตเราไมทิ้งกันดอทคอมและเมื่อผานคุณสมบัติแลว รัฐจะโอนเงินผานบัญชีธนาคารใหกับ 
ผูที่มีสิทธิเปนจำนวนเงิน 5,000 บาทเปนเวลา 3 เดือน 

แตอยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งของมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” กลับมีอาชญากรรมแฝงเขามา ซึ่งอาจจะอยูในรูป
อาชญากรรมหรือสงผลกระทบตอทรัพยสินและชีวิต ดังนี ้

4.1 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับทรัพยในความผิดฐานลักทรัพยและหรือความผิดฐานฉอโกง 
  4.1.1 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายดำ อายุ 71 ป 
  นายดำ อาชีพขายเฉากวย ใหการวาในวันเกิดเหตุ วันที่ 4 เมษายน 2563 ไดไปขายเฉากวยที่หนาโรงเรียน      

วัดหนองโปง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีเด็กหนุมอายุประมาณ 30 ป ซึ่งตอมาทราบช่ือวา นายแดง อายุ 21 ป เขามาสอบถาม
เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” ซึ่งนายดำตอบกลับไปวาตนไมรูเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับ   
เงินเยียวยาเพราะอานหนังสือไมออกและไมมีโทรทัศน นายแดงจึงอาสาลงทะเบียนให 

 ตอมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายแดง ไดโทรศัพทมาหานายดำ อางวาเงินเขาบัญชีแลวและอาสาพานายดำ    
ไปกดเงินท่ีตูเอทีเอ็มจำนวน 3 ครั้ง และนำเงินสงใหนายดำ จำนวน 1,000 บาท อางวามีเงนิเขาบัญชีเทานี้ ตอมานายดำไดทราบ
ขาวภายหลังวาตนไดรับเงินจากรัฐจำนวน 5,000 บาท จึงไปแจงความท่ี สภ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

หลังจากเขาแจงความ นายแดงใหการรับสารภาพวาเปนคนที่เอาเงินของนายดำไปจริงจำนวน 4,000 บาท      
แตไมไดเจตนากระทำตั้งแตแรก ในตอนแรกท่ีเจอนายดำนั้น นายแดงมีความประสงคจะชวยเหลือ แตในขณะที่พานายดำมา  
เบิกเงินที่ตูเอทีเอ็ม เกิดอารมณช่ัววูบที่จะเอาเงินของนายดำไปเพราะเห็นวาครอบครัวของตนเองก็เดือดรอน (AMARIN 34 HD, 

2563: ออนไลน) 
4.1.2 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายขาว อายุ 63 ป 

 นายขาว แจงความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจพระประแดง จ.สมุทรปราการ อางวาถูกเพื่อนบาน      
ขางหองพักซึ่งเปนหญิง อายุประมาณ 30-35 ป อาสาไปกดเงินเยียวยาจำนวน 10,000 บาท ซึ่งรัฐบาลจัดสรรใหผานเว็บไซต 
“เราไมทิ้งกัน” โดยนำเงินมาใหเพียง 2,000 บาท 

  นายขาวใหการวาในวันเกิดเหตุ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไดนำสมุดบัญชีเงินฝากไปตรวจสอบยอดเงินที่         
ตูเอทีเอ็มโดยมีเงินโอนเขาจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่ไดจาการที่หลานชายของนายขาวไดชวยลงทะเบียนผานเว็บไซต 
“เราไมทิ้งกัน”แตไมทราบจำนวนเงินเพราะอานหนังสือไมออก แตเห็นวามีเลขศูนยตอทายหลายตัว จึงไปติดตอธนาคารแตวันท่ี
เกิดเหตุนั้นธนาคารปดทำการเพราะเปนวันหยุดราชการ เมื่อกลับบานจึงพบนางฟา ซึ่งเปนเพื่อนบาน ชวยอาสาไปกดเงินใหและ
นำเงินมามอบใหนายขาว 2,000 บาท ปรากฏตอมาภายหลังวาเงินที่ไดมาจากมาตรการเยียวยา 2 เดือนของนายขาวหายไป   
จากบัญชีจำนวน 10,000 บาท (ขาวไทยพีบีเอส, 2563: ออนไลน) 

4.1.3 การนำเสนอขาวเก่ียวกับนายแสด อายุ 43 ป 
  นายแสด ใหการวา หลังจากทราบมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” นายแสดไดพยายามลงทะเบียนผานเว็บไซต
เราไมทิ้งกันดอทคอม แตขณะลงทะเบียนพบปญหาหลายประการ เชน ปญหาการตรวจสอบสถานะหรือการกรอกขอมูลสวนตัว
ซึ่งนายแสดไดพยายามแกไขปญหาแลวแตไมสามารถทำไดเนื่องจากนายแสดไมมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี หลังจากนั้นมี 
เพื่อนของลูกชายช่ือนายคราม ไดอาสาเขามาชวยเหลือท่ีจะลงทะเบียนให โดยที่นายครามไดขอดูขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการ
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ลงทะเบียนรวมถึงรหัสบัตรเอทีเอ็มดวย ตอมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ไดมีเงิน 10,000 บาทโอนเขามาในบัญชีธนาคารของ
นายขาว แตเงินก็ถูกถอนออกไป 5,000 บาท ในวันเดียวกันโดยที่นายขาวยังไมไดทำการเบิกถอนเงิน นายขาวจึงไปตรวจสอบกับ
ธนาคารพบวา ไดมีการโอนเงินไปยังบัญชีอิเล็กทรอนิกสที่เปนหมายเลขโทรศัพท ซึ่งตอมาทราบวาเปนหมายเลขโทรศัพท      
ของนายคราม ผูถูกกลาวหา (คมชัดลึก, 2563: ออนไลน) 
 4.2 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับการแจงขอมูลอันเปนเท็จ 
 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนายลวรณ แสงสนิท ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง เขาแจงความเอาผิด
กับผูทีแ่จงความเท็จจำนวน 4 ราย 

 ตามรายงานขาวแจงวาในวันที่ 10 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ไดแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน ประจำศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินคดีและเรียกเงินคืนกับผูที่แจงขอความอันเปนเท็จ     
ในการขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” (กรุงเทพธุรกิจ, 2563: ออนไลน)   
  4.3 อาชญากรรมหรือผลกระทบเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

  4.3.1 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนางสาวมวง ผูกคอฆาตัวตาย 

  รายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 เจาหนาท่ีตำรวจ สน.เพชรเกษม 
ไดรับแจงวามีคนผูกคอตาย ซึ่งภายหลังทราบช่ือวา นางสาวมวง อายุ 19 ป ซึ่งกอนหนาที่จะเสียชีวิตไดวาดรูปภาพ
นายกรัฐมนตรีและโพสตภาพวาดรวมถึงตอวารัฐบาลท่ีไมใหการชวยเหลือเยียวยา แตอยางไรก็ตามหลังจากการเสียชีวิตของ
นางสาวมวง แลวพบวากอนที่จะเสียชีวิตนางสาวมวง ไดรับเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกันแลว” แตนายเทา ซึ่งเปน   
คนรักและกำลังคบหาอยูกับผูตายเปนผูเอาเงินไป (เนช่ันทีวี, 2563: ออนไลน) 
  4.3.2 การนำเสนอขาวเกี่ยวกับนางสาวเขียว 
  เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 มีผูเห็นเหตุการณวา นางสาวเขียว ไดรองโวยวายอยูหนากระทรวงการคลัง
เพื่อเรียกรองเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” หลังจากน้ันนางสาวเขียว ไดหยิบยาถุงสีชมพูออกมากิน เวลาผานไป    
15 นาที นางสาวเขียวมีอาการชักอยูหนากระทรวงการคลัง หนวยกูชีพจึงนำตัวนางสาวเขียวไปสงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
เมื่อพนขีดอันตรายแลว เจาหนาที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงนำสงตัวตอไปยังโรงพยาบาลทวีศักดิ์เพื่อทำการรักษาตอไป 
ในระหวางทางเพ่ือสงตัวไปรักษาตอนางสาวเขียวไดพูดกับเจาหนาที่วาไมตองมาสนใจตนเอง ตนเองอยากตายเพราะไมมี
เจาหนาท่ีคนใดมาสนใจ (PPTVHD36, 2563: ออนไลน) 
 

5. วิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” 

 จากตัวอยางขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” ดังที่ไดกลาวไวขางตน 
จะเห็นไดวาอาชญากรรมหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นน้ันไมเพียงแตตวัผูกระทำความผิดที่เปนสาเหตุทำใหเกิดขึ้น แตอีกปจจัยหนึ่งก็มี
สาเหตุมาจากผูเสียหายเองหรือผูที่ตกเปนเหยื่อดวย ดังนั้นในการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบ     
จากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ประกอบทฤษฎีในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สามารถแบงสาเหตุ     
การเกิดอาชญากรรมแฝงออกเปน 2 ดาน ดังนี ้
 5.1 ดานผูกระทำความผิด 

  5.1.1 จากขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบเกี่ยวกับทรัพยและการแจงขอมูลอันเปนเท็จ 
  ทั้งกรณีของนายดำ ลุงขายเฉากวย ซึ่งถูกลูกคาที่มาซื้อเฉากวยเอาเงินเยียวยาไป  กรณีขาวของนายขาว          
ซึ่งถูกเพื่อนบานอาสาไปกดเงินเยียวยาใหและเอาเงินเยียวยาไป หรือกรณีของนายแสด ซึ่งถูกเพ่ือนของลูกชายอาสามาชวย
ลงทะเบียนและโอนเงินเยียวยาของนายแสดไปยังบัญชีธนาคารอ่ืน รวมถึงกรณีขาวที่มีการดำเนินิคดีกับบุคคลซ่ึงแจงขอมูล   
สวนบุคคลเก่ียวกับตัวตนของตนเองอันเปนเท็จเพื่อประสงคที่จะไดรับสิทธิในการไดรับเงินเยียวยาท้ังที่ไมมีสิทธิ เมื่อนำทฤษฎี
ทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาวิเคราะห จะพบสาเหตุการกระทำความผิด ดังนี ้
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1) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน
  โรเบิรต เมอรตัน ไดวางแนวทฤษฎีไววา วัฒนธรรมสังคมเปนตัวกำหนดจุดมุงหมายหรือความตองการของคน  
ในสังคม โครงสรางของสังคมไดกดดันใหคนบางคนใหมีความประพฤตินอกลูนอกทาง หากใครไมปฏิบัติใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมาย ถือไดวาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 5 ประเภท คือ 
พวกผูปฏิบัติตาม พวกแหวกแนว พวกเจาระเบียบ พวกหนีโลก และพวกกบฏ (Francis T. Cullen and Robert Agnew      

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอน้ัน จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากผูที่ถูกกลาวหาวากระทำ
ความผิดตองการไดเงิน อยางไรก็ตามแทนท่ีจะกระทำการที่ชอบดวยกฎหมายเพ่ือใหไดเงินมา เชน ขายของ รับจางทำงาน หรือ
แมแตลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเยียวยาจากทางรัฐตามสิทธิของตน แตกลับใชวิธีการท่ีผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ฉวยโอกาส 
ในขณะที่ผูอื่นไดรับความเดือดรอน กออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย ซึ่งตามทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน      
คนประเภทน้ีถูกจัดประเภทอยูในกลุมพวกแหวกแนว ซึ่งเปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตามวิธีการที่สังคมไดกำหนดไว แตหันไปใช
วิธีใหมที่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม เชน ตองการที่จะมีเงินมีทรัพยสิน จึงกระทำผิดกฎหมายลักทรัพยหรือฉอโกงผูอื่นเพื่อให
ไดมาซึ่งทรัพย หรือตองการไดเงินรับเยียวยาเหมือนผูอื่น แตผูถูกกลาวหาไมมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐกำหนดท่ีจะรับเงินเยียวยา     
จึงกระทำผิดแจงขอมูลอันเปนเท็จเพื่อใหมาซ่ึงสิทธิในการรับเงิน 

2) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม
  ในทางหลักพระพุทธศาสนา เชื่อวาการที่บุคคลกระทำความผิดอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 
ปจจัยทางจิต ปจจัยทางสังคมและปจจัยทางกายภาพ 

  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอน้ัน จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากการท่ีผูที่ถูกกลาวหา    
วากระทำความผิดตองการไดเงิน แตเปนการไดเงินมาอยางผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ซึ่งถาพิจารณาจากปจจัยซึ่งเปนสาเหตุ
ของการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรมแลวพบวา ในดานปจจัยทางจิต ผูถูกกลาวหาไดกระทำความผิดดวยความโลภ
ตองการทรัพยของผูอื่นจึงทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ในดานปจจัยทางสังคม ผูถูกกลาวหาไดกระทำความผิดอันเนื่องมาจาก
ทางเศรษฐกิจหรือความยากจนเพราะเปนชวงท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาและมีมาตรการปดเมือง ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทำใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะตกต่ำ และสุดทายในดานปจจัยทางกายภาพ ซึ่งพิจารณาจากสิ่งภายนอกที่
เปนปจจัยสาเหตุการกระทำความผิดของผูถูกกลาวหาน้ัน จะเห็นไดวาสวนใหญมาจากการเขาถึงเทคโนโลยี ซึ่งตามขาวท่ีเกิดขึ้น
ผูที่ถูกกลาวหาจะเปนผูที่สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีไดดีกวาผูที่ตกเปนเหย่ือ (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล 

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 
  5.1.2 จากขาวอาชญากรรมหรือผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

  จากการนำเสนอขาวเก่ียวกับกรณีนางสาวมวง ซึ่งผูกคอฆาตัวตาย หรือกรณีนางสาวเขียว ซึ่งพยายามฆาตนเอง
นั้น แมในทางกฎหมายอาญาการกระทำดังกลาวจะไมเปนความผิดทางอาญาหรือไมเปนอาชญากรรมเพราะในประมวลกฎหมาย
อาญาไมไดมีความผิดฐานฆาหรือพยายามฆาตนเอง แตอยางไรก็ตามการกระทำดังกลาวก็สงผลกระทบที่เกี่ยวกับ ชีวิตและ
รางกายของผูกระทำ รวมถึงอาจทำใหเกิดการเลียนแบบซึ่งจะกระทบตอสังคมตอไปในอนาคต ดังนั้นเมื่อนำทฤษฎีทาง      
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาวินิจฉัย จะพบสาเหตุการกระทำความผิด ดังนี้ 

1) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน
  ไดวางแนวทฤษฎีไววาบุคคลมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 5 ประเภท คือ พวกผูปฏิบัติตาม 
พวกแหวกแนว พวกเจาระเบียบ พวกหนีโลก และพวกกบฏ (Francis T. Cullen and Robert Agnew อางถึงในปยะพร 
ตันณีกุล, 2558, 124-126) 
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  จากขอเท็จจริงที่ปรากฏตามขาวที่ถูกนำเสนอนั้น จะเห็นไดวากรณีตัวอยางเกิดจากการที่ผูฆาหรือพยายามฆา
ตนเองนั้น ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเกิดไดหลายปจจัยรวมทั้งปจจัยจากการแพระบาดของโรคติเช้ือโควิด -19 ดวย 
แตถาพิจารณาจากการนำเสนอขาวที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ จะพบวาผูที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากนางสาวมวง
หรือนางสาวเขียวแลว ยังมีบุคคลอื่น ๆ จำนวนมากในสังคมไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตบุคคลเหลานั้ นกลับไมฆา        
หรือพยายามฆาตนเอง ดังน้ันถานำทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน มาพิจารณาจะพบวา บุคคลตามขาว
ตัวอยางอาจจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถูกจัดอยูในกลุมพวกหนีโลก ซึ่งในทางทฤษฎีคนกลุมนี้เปนกลุมที่ไมยอมรับและทำตาม
วิธีการท่ีสังคมไดกำหนดไว เคยเปนพวกท่ีปฏิบัติตามวิธีการและเปาหมายของสังคมมากอนแตเมื่อไมสามารถถึงเปาหมายไดจึง
แสดงออกดวยการเปนคนหนีโลก 

2) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักสังคมวิทยา ทฤษฎีการเลียนแบบของการเบียล ทารด
 การฆาหรือพยายามฆาตนเองน้ัน อาจมีสาเหตุการกระทำมาจากการเลียนแบบตามทฤษฎีการเลียนแบบของการ

เบียล ทารด ซึ่งเห็นวาปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ทำใหเกิดอาชญากรรมและสังคม มีอิทธิพลตอการเกิด
อาชญากรรม โดยทารด ไดวางกฎของการเลียนแบบไวมีลักษณะคือ มนุษยมีแนวโนมที่จะเลียนแบบคนอ่ืน ผูที่มีฐานะต่ำกวา   
จะเลียนแบบผูมีฐานะสูงกวา มนุษยจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม การเลียนแบบเปนการเรียนรู และอาชญากรรมจะ   
แพรไปในลักษณะเดียวกับแฟช่ัน ทารด (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 132-133) 

 ดังนั้นจากขาวตัวอยางของการฆาหรือพยายามฆาตัวตาย อาจจะเกิดจากหรือสงผลตอไปใหเกิดความสูญเสีย    
ที่เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย จากพฤติกรรมการเลียนแบบตามทฤษฎีการเลียนแบบของทารด  

3) สาเหตุการกระทำความผิดตามหลักพุทธธรรม
  ในทางหลักพระพุทธศาสนา เชื่อวาการที่บุคคลกระทำความผิดอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก 
ปจจัยทางจิต ปจจัยทางสังคมและปจจัยทางกายภาพ 

จากการนำเสนอขาวเกี่ยวกับการฆาตนเองหรือพยายามฆาตนเองนั้น จะเห็นไดวาผูที่กระทำการดังกลาว กระทำ
ไปดวยปจจัยทางจิตอันเกิดจากความหลงซึ่งเปนความไมรู ไมรูวาชีวิตมีคุณคามากกวาการทำลายชีวิต ในทางพุทธศาสนาเชื่อวา
ชีวิตมีการเวียนวายตายเกิดและการฆาหรือพยายามฆาตัวเองตายเปนบาปอันใหญหลวง นอกจากนั้นยังมีปจจัยทางสังคมที่ทำให
มีการกระทำดังกลาวเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจน ปจจัยเกี่ยวกับการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม       
เชน การตกเปนเหยื่อที่เกิดจากการจูงใจ การตกเปนเหยื่อที่ เกิดจากเหยื่อที่เปนผูโงเขลาโดยสันดาน และปจจัยเกี่ยวกับ       
ความออนแอของสถาบันสังคมในชวงสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล 

อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) 

5.2 ดานผูตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 
ในหลักอาชญาวิทยา เมื่อพิจารณาสาเหตุของการกระทำความผิดโดยสวนใหญจะพบวามาจากปจจัยตาง ๆ 

ของผูกระทำความผิด เชน ปจจัยจากความตองการ ปจจัยจากความกดดัน ปจจัยจากสภาพสังคม แตอยางไรก็ตามอีกดานหนึ่ง 
เมื่อนำผูเสียหายหรือเหย่ือจากการกออาชญากรรมมาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการกออาชญากรรมแลว จะพบวาผูตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม อาจจะเปนปจจัยประการหนึ่งที่เปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมได 

อาชญากรรมแฝงหรือผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ทั้งการกระทำความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย การแจงขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงการกระทำที่สงผลกระทบตอชีวิตและรางกายตามตัวอยางขาวท่ีนำเสนอ เมื่อนำมา
พิจารณาตามหลักพุทธธรรมแลวจะพบวาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมน้ัน ผูที่ตกเหยื่อเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหอาชญากรรมแฝง
เกิดขึน้ได (อัณณพ ชูบำรุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล อางถึงในปยะพร ตันณีกุล, 2558, 141-143) กลาวคือ 
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  5.2.1 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมอาจเกิดจากปจจัยทางจิต (mental factors) 
 ตามหลักในทางพุทธศาสนา “ความโลภ” เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยและอาจทำใหบุคคล    
ตกเปนเหย่ืออาชญากรรม และในขณะเดียวกัน “ความหลง” เปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรมและอาจทำใหบุคคลตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรมดวยเชนกันจากความโงหรือความหลงของเหยื่อ  
  เมื่อพิจารณาขาวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากมาตรการเยียวยา“เราไมทิ้งกัน” จะพบวาสวนใหญผูที่ตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม เปนผูที่ขาดความรูทางดานเทคโนโลยีหรือไมรูหนังสือจึงไมสามารถดำเนินการเพื่อใหไดรับเงินเยียวยาดวยตนเอง 
และจำเปนตองมีคนชวยเหลือ จึงเปนการเปดโอกาสที่ทำใหอาชญากรรมเกิดขึ้น เชน ขาวตัวอยางของนายดำ ลุงขายเฉากวย   
ซึ่งนายดำไมรูหนังสือ ไมรูเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับเงินและไมมีความรูดานเทคโนโลยี ทำใหผูกระทำผิดเปนลูกคา   
เขามาชวยเหลือในการลงทะเบียนจนตอมาเกิดการกระทำความผิดขึ้น หรือกรณีของนายแสด ซึ่งโดนเพื่อนของลูกชาย โอนเงิน
เยียวยาของนายแสดไปยังบัญชีธนาคารอื่นเพราะนายแสด ไมรูขั้นตอนและรายละเอียดของการเขาถึงมาตรการเยียวยา 
นอกจากน้ันยังไมมีความรูดานเทคโนโลยีเชนเดียวกับเหยื่ออาชญากรรมคนอื่น ๆ หรือตัวอยางขาวนางสาวมวง ซึ่งตามขาว      
ที่นำเสนอนั้น นางสาวมวงไดรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทแลว แตผูตายไมทราบวาตนเองไดรับเงินเพราะคนรักของผูตาย
เปนคนเอาเงินเยียวยาไป 

5.2.2 สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมอาจเกิดจากปจจัยทางสังคม (social factors) 
        ตามหลักในทางพุทธศาสนา การที่บุคคลขาดความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลง การไมยึดมั่นตอประเพณีอันดีงาม ความออนแอของสถาบันตาง ๆ ในสังคม ความขัดแยงทางวัฒนธรรมเหลานี้ 
ลวนแลวแตเปนปจจัยที่สามารถสงผลใหเกิดการกระทำความผิดได กลาวคือ เกิดจากปจจัยเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งมีอยู  
3 ประเภท ไดแก อาชญากรรมเกิดจากการย่ัวยุ (เหยื่อยั่วยุ) อาชญากรรมเกิดจากการจูงใจ (เหยื่อลอใจ) อาชญากรรมเกิดจาก
เหยื่อท่ีเปนผูโงเขลาโดยสันดาน (เหยื่อโงเขลา) 
    จากการนำเสนอขาวอาชญากรรมในชวงมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” พบวา อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น     
เหยื่อหรือผูเสียหายเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีทำใหผูกระทำความผิดสามารถกออาชญากรรมได โดยเฉพาะอยางย่ิง
อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยอันเน่ืองมาจากผูเสียหายขาดความรูและขาดการเขาถึงขอมูลในการดำเนินการตามมาตรการ
เยียวยาของรัฐ ซึ่งในสภาพสังคมยุคสมัยปจจุบันนี้ ความรูและความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีนั้นถือวาเปนสวนหน่ึงของ
การดำรงชีวิตของมนุษยที่ครอบคลุมไปทุกสวน ดังนั้นบุคคลใดการขาดความรูความสามารถดังกลาวก็อาจจะตกเปนเหย่ือ     
ของการเกิดอาชญากรรมได 
 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกจนตองมี
มาตรการปดเมืองเพื่อควบคุมการแพรระบาดดังกลาวนั้น ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในประเทศที่ใชมาตรการปดเมือง เชน การหาม
เดินทางในเวลาท่ีกำหนด การหามเดินทางเขามเขต การปดหางสรรพสินคา รานคา ตลาดนัด ฯลฯ ปรากฏตอมาวาทำใหจำนวน
ตัวเลขผูติดเช้ือในประเทศไทยนอยลงซ่ึงเปนผลดีตอประชาชนในประเทศเก่ียวกับสุขภาพ อนามัย รวมถึงทำใหสภาพแวดลอม
กลับคืน 
 ในอีกดานหนึ่ง การใชมาตรการปดเมืองทำใหเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจอยางเปนลูกโซ ทำใหรัฐบาลตอง
ออกมาตรการเยียวยา “เราไมทิ้งกัน” เพ่ือชวยเหลือประชาชนในประเทศท่ีไดรับผลกระทบ แตดวยขอจำกัดของเงินประมาณ
ของประเทศทำใหมาตรการชวยเหลือไมสามารถเขาถึงกับประชาชนทุกคนได นอกจากน้ันมาตรการนี้ยังเกิดข้ึนในชวงของการ  
ปดเมือง ดวยภาวการณที่มีขอจำกัดดังกลาวนี้ “เราไมทิ้งกัน” จึงเปดใหประชาชนที่ เขาเกณฑเพื่อรับเงินเยียวยาผานทาง
เทคโนโลยีซึ่งนำมาเปนเครื่องมือในการเขาถึง เชน การลงทะเบียน การตรวจสอบสิทธิ รวมถึงการรับเงนิเยียวยาดวย 
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เมื่อมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” ไมไดเปนมาตรการที่ใหการชวยเหลือกับประชาชนทุกคน หรือแมจะบุคคลที่มีสิทธิ
ไดรับเงิน แตก็ไดรับการชวยเหลือในวงเงินท่ีจำกัด ซึ่งอาจจะไมเพียงพอตอการใชจาย นอกจากน้ันการเขาถึงมาตรการชวยเหลือ
ตองกระทำผานเครื่องมือท่ีใชเทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปญหาตอผูที่ไมมีความรูความเขาใจ หรือผูที่ตกอยูในสถานภาพความ    
เหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้นทำใหในชวงของการดำเนินมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” เกิดอาชญากรรมแฝงท่ีมาพรอมกับ            
“เราไมทิ้งกัน” ตามมาดวย ทั้งอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย การแจงขอมูลอันเปนเท็จ รวมถึงการฆาหรือพยายามฆาตัวตาย     
ซึ่งกอใหเกิดเปนปญหาทางสังคม 

 ดังนั้นเพื่อปองกันหรือแกไขการกออาชญากรรมแฝงดังกลาวในอนาคต จึงจำเปนตองวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของ
การเกิดอาชญากรรมหรือการกระทำที่สงผลตอสังคม เมื่อนำทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะหกับตัวอยางขาวอาชญากรรมท่ี
ปรากฏตามสื่อแลวพบวา สาเหตุที่ทำใหการกระทำความผิดเกิดข้ึนมาจากปจจัย 2 ดาน กลาวคือ ทั้งดานของตัวผูกอ
อาชญากรรมและดานของผูทีต่กเปนเหย่ืออาชญากรรม ดังนี ้

6.1.1 ดานของตัวผูกออาชญากรรม 
1) ตามหลักสังคมวิทยา

  (1) อาชญากรรมอาจจะเกิดจากความกดดันของผูกระทำความผิดจนทำใหเกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยเปน  
ผูที่แหวกแนวฝาฝนกฎหมายหรือศีลธรรมเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการ หรือเปนผูที่หนีโลกเพราะไมสามารถไปถึงเปาหมายใน
สังคมไดตามทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต เมอรตัน หรือ 

  (2) อาชญากรรมอาจจะเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของผูที่เคยกระทำความผิด จนเกิดการกระทำ
ความผิดซ้ำตามมาตามทฤษฎีการเลียนแบบของทฤษฎีการเลียนแบบของ การเบียล ทารด 

2) ตามหลักพุทธธรรม
  อาชญากรรมอาจจะเกิดจากปจจัยทางจิตของผูกระทำความผิดอันเนื่องมาจากความโลภและอาจเกิดจาก

ปจจัยทางสังคมของผูกระทำความผิดอันเนื่องมาจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจหรือความยากจนหรือความออนแอทางสังคม 
6.1.2 ดานของผูที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 

 ตามหลักพุทธธรรม อาชญากรรมอาจจะเกิดจากปจจัยทางจิตของผูตกเปนเหยื่ออันเน่ืองมาจากความโง       
หรือความเขลา ปจจัยทางสังคมของผูตกเปนเหยื่ออันเน่ืองมาจากปจจัยเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมและปจจัยทางกายภาพ
ภายนอก อันเน่ืองจากการผันเปลี่ยนของสังคมท่ีเนนเรื่องของเทคโนโลยี 

โดยสรุป ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาซึ่งเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยของการกอ
อาชญากรรมตามท่ีไดกลาวมาขางตน เมื่อนำมาวิเคราะหกับขาวอาชญากรรมแฝงจากมาตรการ “เราไมทิ้งกัน” จะทำใหพบ
สาเหตุของการกระทำความผิดและสามารถหาแนวทางการแกไขหรือปองกันการเกิดอาชญากรรมแฝงดังกลาวตอไปในอนาคตได 

6.2 ขอเสนอแนะ 
เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาตอไปในอนาคต     

มีขอเสนอแนะดังนี ้
 6.2.1 ดานนโยบายมาตรการเยียวยาของรัฐ 

1) การศึกษาผลดี ผลเสียของเทคโนโลยีในที่จะนำมาใชเพื่อชวยในการเขาถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ
2) การเพ่ิมชองทางการใหความรูแกประชาชนทุกมิติเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา เชน การประชาสัมพันธ

ผานสื่อโทรทศันหรือสื่อวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธผานผูนำชุมชนหรืออาสาสมัครตำรวจบาน 

3) การเพิ่มชองทางการเขาถึงมาตรการเยียวยาของรัฐใหมากข้ึนนอกเหนือจาการใชเทคโนโลยี
เชน การเปดโอกาสใหมีการลงทะเบียนผานผูนำชุมชนหรือผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) การเพ่ิมชองทางการใหความชวยเหลือบุคคลที่อยูในเกณฑไดรับความชวยเหลือแตขาดความรู
และทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อปองกันการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม 
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6.2.2 ดานผูกออาชญากรรม 

  การเพิ่มการประชาสัมพันธใหความรูและบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำที่จะเปนความผิดโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการปองปรามการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น 

6.2.3 ดานเหยื่ออาชญากรรม 
  การเพิ่มการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในเพื่อชวยในการเขาถึงมาตรการเยียวยา

ของรัฐแกผูมีแนวโนมวาจะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 
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การสํารวจทัศนคติของชาวยุโรปที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่พํานักอยูในประเทศไทย ตอ
กฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย 

ภัสสรา ชชูาติ1 เอียน แอชทรุท1 และ สรัญญา พัฒนสิน1*

1หลักสูตรยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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บทคัดยอ 

หลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายที่อนุญาติใหคูรักเพศเดียวกันสมรสกันได เพื่อความเสมอภาคของกลุมบุคคลรักรวม
เพศ (LGBT) ถึงแมจะมีความพยายามเรียกรองจากกลุมคนในสังคมบางแลวก็ตาม  แตประเทศไทยยังไมเคยมีกฎหมายนี้  
งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือสํารวจทัศนคติของชาวยุโรปท่ีมีความหลากหลายทางเพศที่พํานักอยูในประเทศไทย ตอกฎหมายสมรส
ระหวางเพศเดียวกัน อันเนื่องจากกลุมเปาหมายเปนผูมีสวนไดสวนเสียตอการออกกฎหมายนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามออนไลน
เพื่อเก็บขอมูล เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถปกปดตัวตนของผูตอบแบบสอบถามไดดี มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 103 คน ผล
การสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวาประเทศไทยควรจะมีการออกกฎหมายอนุญาติใหมีการสมรส
ระหวางเพศเดียวกันได ถึงแมวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมไดประสงคจะสมรสกับคูรักของตนในประเทศไทยก็ตาม ผูตอบ
แบบสอบถามใหความเห็นวาการเปนเพศทางเลือกนั้นไมไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมกันในสังคม แตไมรูสึกวาถูกริดรอน
สิทธิที่ตนเองพึงมีพึงได ดังน้ันการออกกฎหมายสมรสเพศเดียวกันจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันในสั งคมและชวยใหกลุมคน
เพศทางเลือกไดรับการยอมรับมากขึ้น 

คําสําคัญ: กฎหมายสมรส ประเทศไทย ชาวยุโรป ความหลากหลายทางเพศ 
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Abstract 

Many countries do have same-sex marriage laws to promote the equality of LGBT groups.  
However, despite several attempts, Thailand has not enacted any such laws.   This survey was 

conducted to hear the voices of the European LGBT community who live in Thailand towards same-sex 

marriage law in the country.   Clearly, they are stakeholders if these laws are enacted.   An online 

questionnaire was chosen as the method to gather information because it protected the anonymity of 

the respondent’s identity.  Results from 103 respondents showed that most agreed that Thailand should 

allow same-sex marriage even if they had no plans to marry their same-sex partners in the country. 
Respondents said that being LGBT, they faced an inequality in terms of social acceptance . Whilst, they 

did not think that their basic rights were infringed upon, most respondents agreed that if Thailand 

allowed same-sex marriage, it would promote equality in Thai society for LGBT people. 

Keywords: Same sax marriage, Thailand, European people, LGBT 

1. บทนํา

ประเทศไทยไดรับความนิยมในหมูชาวยุโรปในการมาทองเที่ยวและพํานัก เนื่องจากประเทศไทยมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณและมีทรัพยากรหลากหลาย มีความสะดวกสบายและความปลอดภัย ทําใหชาวยุโรปจํานวนหน่ึงเขามาอาศัยและ
ทํางานในประเทศไทย ชาวยุโรปเหลานี้มาจากพื้นฐานสังคมท่ีแตกตางกัน และเมื่อมาอยูในประเทศไทยจะตองปรับตัวใหเขา
กับสังคมไทย และดําเนินชีวิตอยูภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 

ในดานสังคมน้ัน เมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรปแลวสังคมไทยยังคงมีความคิดแบบอนุรักษนิยมคือยังคงรักษา
ความเช่ือและคุณคาแบบเกา ทําใหประเทศไทยยังไมมีกฎหมายการสมรสระหวางเพศเดียวกันเกิดขึ้น แมในประเทศไทยจะมี 
พ.ร.บ. คูชีวิต ซึ่งกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบวาดวยการเปดรับใหคูรักเพศเดียวกันสามารถใชชีวิตคูกันไดอยางถูกตองมาระยะ
หนึ่งแลว แตหากคูรักเพศเดียวกันเลือกที่จะเปดเผยวาตนเปนเพศทางเลือก อาจตองพบกับแรงตอตานจากคนไมสนับสนุน 
หรือคนท่ีไมชอบอัตลักษณทางเพศแบบน้ี ซึ่งอาจสงผลกระทบตอชีวิต เชนการทํางาน หรือแมแตการใชชีวิตประจําวัน  

ในเชิงกฎหมายน้ัน การแตงงานระหวางบุคคลเพศเดียวกันเปนที่ยอมรับในประเทศยุโรปบางประเทศเชน เนเธอ
แลนด สเปน สหราชอาณาจักร เปนตน และในบางประเทศไดมีการจัดตั้งสัญญาคูชีวิต  ขึ้นแทนกฎหมายการสมรสระหวาง
เพศเดียวกัน เชนในประเทศฝรั่งเศส เยรมัน สเปน แสดงใหเห็นวาการเปนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกวา 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) นั้นเปนที่ยอมรับในสังคมชาวยุโรป แมแตในระดับผูนํา
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ประเทศ เชน นายกรัฐมนตรีของประเทศลักเซมเบิรกเปดเผยวาตนเองเปนกลุมคนรักรวมเพศและสมรสกับคูรักเพศเดียวกัน 
เห็นไดวาความคิดสวนใหญของสังคมในยุโรปเปนความคิดแบบเสรีนิยมในประเด็นนี้มากกวาประเทศในเอเชีย ซึ่งหลาย
ประเทศในเอเซียยังมีความคิดตอการแตงงานในเชิงอนุรักษนิยมอยู โดยมีทั้งประเทศที่ยอมรับกฎหมายสําหรับความ
หลากหลายทางเพศ และประเทศท่ีตอตาน ตัวอยางเชน สภาไตหวันอนุมัติใหการแตงงานสําหรับเพศเดียวกันนั้นเปนเรื่องที่ถูก
กฎหมาย (บีบีซี, 2562) และประเทศที่ยังคงตอตานอยู เชน ประเทศอินโดนีเซีย โดยเช่ือวาการแตงงานระหวางเพศเดียวกัน
นั้น เปนเรื่องที่ผิดหลักศาสนาอิสลาม ในประเทศพมาการแตงงานระหวางเพศเดียวกันถือวาเปนการกระทําที่ผิดตอขอ
กฎหมายและหากมีการจัดงานสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกันผูนั้นอาจตองโทษจําคุกสูงสุดถึง 10 ป สําหรับประเทศในแถบ
เอเซียตะวันออกเฉียงใตนั้น ยังไมมีประเทศใดท่ีออกกฎหมายอนุญาติใหบุคคลเพศเดียวกันสามารถแตงงานกันได (Panich 

and Chaiumporn, 2018) 
ในยุคปจจุบันที่ผูคนมีการเคลื่อนยายถิ่นมากขึ้น และแนวโนมในการปรับเปลี่ยนคานิยมไปในทางเสรีนิยมมีมากข้ึนใน

ยุคโลกาภิวัฒน การแตงงานระหวางบุคคลเพศเดียวกันเปนที่สนใจในสังคมไทย โดยมีงานวิจัยหลายงานท่ีศึกษาเรื่องความ
เปนไปไดที่จะมีการจัดตั้งกฎหมายดังกลาวนี้ในประเทศไทย แตการศึกษาสวนมากมุงเก็บขอมูลจากกลุมรักรวมเพศชาวไทย 
หรือเปนการศึกษาวิเคราะหในแงมุมของกฎหมาย ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการสํารวจทัศนคติของชาวตางชาติที่พํานักในประเทศ
ไทยตอกฎหมายการสมรสระหวางเพศเดียวกันน้ี เนื่องจากกลุมเปาหมายจะเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอีกกลุมหนึ่งหาก
ประเทศไทยจะมีการบัญญัติกฎหมายนี้ และยังเปนกลุมเปาหมายที่ยังไมไดเคยมีการสํารวจมากนัก ผลการศึกษาท่ีไดจะเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนจากอีกภาคสวนหน่ึง ในการพิจารณาแนวโนมและความเปนไปไดตาง ๆ ในการรางกฎหมายการสมรส
ระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทยตอไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจทัศนคติของชาวยุโรปท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศซึ่งพํานักอยูในประเทศไทย ตอการออกกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย 

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 ความหมายของทัศนคติเชิงสังคมวิทยา 

เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการสํารวจเก่ียวกับทัศนตคิ ผูวิจัยจึงทบทวนความหมายของคําวาทัศนคติ ซึ่งไดมีผูใหคํา
จํากัดความไวหลากหลาย เชน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545:138) ไดใหความหมายไววา ทัศนคติคือ สภาวะความพรอมทางจิตที่
เกี่ยวของกับความคิด ความรูสึกและแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร อรรถมานะ สรอยตระกูล (2541:64) ใหความหมายของ
ทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหวางความนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรูและความรูสึก ของบุคคลท่ีมีตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหน่ึง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง ประเมินคาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรอืปฏิเสธก็
ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอ ใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งข้ึน การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบงได
เปน 3 ประเภท จากบทความของ ดารณี พานทอง (2542:43) คือ 1.) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) 2.) ทัศนคติ
ในทางลบ (Negative Attitude) 3.) การไมแสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Neutral Attitude)  

2.2 ความขัดแยงและการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ความขัดแยงเปนปรากฎการณทางสังคมที่พบไดในทุกสังคมมนุษย ดังที่  คารล มารกซ นักปรัชญาและนัก
เศรษฐศาสตรชาวเยอรมัน ผูไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงสังคมนิยม และเปนผูริเริ่มแนวคิดทฤษฏีความขัดแยง ซึ่งมีพ้ืนฐาน
เช่ือวา ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง เปนของคูกัน ทุกการเปลี่ยนแปลง เกิดข้ึนจากความขัดแยง ไมวาจะเปน ความ
ขัดแยงทางความคิด ขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ หรือ ขัดแยงทางดานของกลุมคน ซึ่งทายที่สุดแลว ก็จะกลายมาเปนการปฏิวัติ
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หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆในสังคม (Crossman, 2020)  แนวคิดนี้สอดคลองกับปรากฎการณการเคลื่อนไหวทางสังคมตางๆ 
ซึ่ง Pongpaijit (2002) ไดใหความหมายไววาการเคลื่อนไหวทางสังคมคือกิจกรรมทางสังคมที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยาง
ใดอยางหน่ึง เม่ือมีความเขมขนมากข้ึน จะสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงคานิยมและบรรทัดฐานของสังคมได ในแงมุมของ
กฎหมายสมรสเพศเดียวกันนั้น สังคมไทยสวนมากในปจจุบันมีแนวโนมเปดกวางและยอมรับเรื่องน้ีมากข้ึน Panich and 

Chaiumporn (2018) ทําการสํารวจความเห็นตอการรางกฎหมายสมรสเพศเดียวกันในประเทศไทยโดยสํารวจบุคคลจากภาค
สวนตางๆ เชน ผูมีอํานาจทางกฎหมาย  ครู แพทย และกลุมรักรวมเพศ จํานวนท้ังสิ้น 25 คน ผูวิจัยนําเสนอความคิดวา
ประเทศไทยควรจะมีการออกกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน เนื่องจากผลการสํารวจชี้วากลุมคนรักรวมเพศ ประสบปญหาในการ
ที่ไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายเทาเทียมกับคูสมรสตางเพศ หากประเทศไทยจะมีกฎหมายอนุญาตใิหมีการสมรสระหวาง
บุคคลเพศเดียวกันได ก็จะเปนประเทศแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใตทีมีกฎหมายนี้ 

อยางไรก็ตาม สังคมยอมมีความเห็นที่แตกตางดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจของบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป 
2558 ภายใตหัวขอ สังคมไทยคิดอยางไรกับเพศท่ี 3 โดยสํารวจจากประชากรจํานวน 1,250 คนจากทุกอาชีพ และทุกภูมิภาค 
พบวารอยละ 59.2 ระบุวาเห็นดวยกับการจดทะเบียนคูชีวิตโดยเห็นวาเปนสิทธิสวนบุคคล อยางไรก็ตามมีผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 35.04 ระบุวาไมเห็นดวยเนื่องจากเปนเรื่องผิดธรรมชาติและขัดตอหลักศาสนา และอาจเปนตัวอยางที่ไมดีใหกับ
เยาวชน 

2.3 การสํารวจภาพรวมของกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน 

ประเทศไทย ยังไมมีการออกกฎหมายท่ีอนุญาติใหบุคคลเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยครอบครัว ไมไดบัญญัติรับรองถึงสถานภาพของคูชีวิตเพศ
เดียวกันเอาไว จึงเปนผลใหไมสามารถจดทะเบียนสมรสเพื่อใหมีผลทางกฎหมายได ดังเหตุดังกลาวนี้ จึงเปนเหตุใหบุคคล
เหลานั้นไมไดรับการรับรองและคุมครองในเรื่องสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายอันพึงมีพึงได ซึ่งแตกตางจากการการแตงงานท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย เม่ือคูสมรสไดจดทะเบียนสมรสเพ่ือใหมีผลทางกฎหมาย คูสมรสจะไดการรับรองและความคุมครองใน
เรื่องสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายอันจะพึงมีพึงได (เฉลิมรัช จันทรานี, 2562) อนึ่งการที่กฎหมายหามมิใหบุคคลเพศเดียวกัน
สมรสกันไดถือวาขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือวาบุคคลสามารถเลือกคูชีวิตของตนเอง
ได (Panich and Chaiumporn, 2018) 

อยางไรก็ตามกลุมคนที่ตองการที่จะใหมีกฎหมายนี้ ไดมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกรองสิทธิที่มนุษย
พึงมีพึงได เชน เมื่อป พ.ศ. 2558 ไดมีขบวนพาเหรดของผูมีความหลากหลายทางเพศ ออกมาเรียกรองสิทธิที่มนุษยพึงมี จน
สําเร็จและไดมี พ.ร.บ. คูชีวิต ซึ่งกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบวาดวย เปดรับใหคูแตงงานเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนใช
ชีวิตรวมกันได แตก็ยังไมเทาเทียมกับการไดรับสิทธิตางๆ ดังเชนที่ระบุไวในกฎหมายสมรสไทย เชนการขอรับสวัสดิการทาง
การแพทยของคูสมรส การไดรับการปกปองจากความรุนแรงในครอบครัว สิทธิในการรวมจัดการอสังหาริมทรัพย เปนตน  
(Panich and Chaiumporn, 2018)  สอดคลองกับผลการสัมภาษณคูรักรวมเพศจํานวน 22 คูในการศึกษาของ ชวินโรจน 
และ ภาณุมาศ (2560) ที่สะทอนสภาพปญหาในการใชชีวิตรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส เชนการที่คูรักรวมเพศไม
สามารถใชนามสกุลเดียวกันได ไมสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมรวมกัน ไมสามารถกูเงินรวมกันเพื่อการซื้อ
อสังหาริมทรัพยไดเหมือนกับคูสมรสตางเพศ และไมสามารถแสดงตนในฐานะคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายไดในโอกาสตางๆ 
ซึ่งขอจํากัดนี้ทําใหคูรักรวมเพศขาดสิทธิทั้งในทางกฎหมายและความเทาเทียมกันทางสังคม  

ดังจะเห็นวาแมประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายรับรองการใชชีวิตคูกันของกลุมคนรักรวมเพศ แตยังไมสามารถให
จดทะเบียนสมรสไดเหมือนคูรักตางเพศ Meesidhi (2019) ไดศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในการท่ีประเทศไทยจะนํา
กฎหมายลักษณะเดียวกันนี้ของประเทศอเมริกามาปรับใช จากการวิเคราะหผูวิจัยไมเห็นดวยที่จะนําประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวมาปรับปรงุแกไข แตเสนอใหมีการออกรางพระราชบัญญัติวาดวยการจดทะเบียนสมรส
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ของบุคคลเพศเดียวกันแยกตางหาก เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการตีความและความยุงยากในการนําขอกฎหมายมาใช และ
ควรจะใหสิทธิแกบุคคลที่มีสัญญาติไทยเทาน้ันเพื่อปองกันไมใหชาวตางชาติใชการจดทะเบียนสมรสเพื่อแสวงหาประโยชนอ่ืน 

จากที่ไดนําเสนอขางตน สังคมไทยไดเริ่มมีการยอมรับความหลายหลายในทางเพศมากยิ่งข้ึนจากอดีต ทําใหปจจุบัน
มีการใชชีวิตในลักษณะคูชีวิตเพศเดียวกันอยางเปดเผย ทั้งกลุมชายรักชายและกลุมหญิงรักหญิง จากการสํารวจประชากรใน
หลายภาคสวน ทั้งผูที่เปนกลุม LGBT และไมใช จะเห็นวามีแนวโนมที่จะเห็นดวยและยอมรับตอการออกรางกฎหมายนี้ และ
จากมุมมองในแงกฎหมายจะเห็นวามีความเปนไปไดที่ประเทศไทยจะออกกฎหมายนี้  แตอยางไรก็ตาม การศึกษาภายใตหัวขอ
นี้ยังไมครอบคลุมการสํารวจทัศนคติของชาวตางชาติในประเด็นดังกลาว การศึกษานี้จึงเปนการสํารวจเพื่อใหไดเห็นมุมมอง
และทัศนคติของชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทยตอการออกกฎหมายสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกัน เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณาการออกกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตอไป 

3. วิธีการศึกษา

3.1 ประชากร กลุมตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

จํานวนประชากรในงานวิจัยนี้ คือ กลุมชาวยุโรปที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งพํานักอยูในประเทศไทย  โดยใช
เกณฑประเภทของการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง โดยที่กลุมเปาหมายจะตองเปนชาวยุโรป ไมอยูในประเทศไทยดวยการ
ตรวจลงตราประเภท คนเดินทางผานราชอาณาจักร (Transit Visa)  หรือ  การตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว (Tourist 
Visa)   อยางไรก็ตามประเภทของการตรวจตรวจตราไมไดสามารถระบุไดวาบุคคลน้ันเปนกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ 

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยจึงติดตอกับกลุมสมาชิก Facebook กลุมหน่ึง
ซึ่งเปนกลุมปดที่เปดรับเฉพาะสมาชิกที่เปนผูมีความหลากหลายทางเพศและสมาชิกเปนชาวตางชาติ ซึ่งในกลุมนี้มีจํานวน
สมาชิกทั้งสิ้น 213 คนดังแสดงในภาพท่ี 1 ทั้งนี้ผูวิจัยจําเปนตองรักษาความเปนสวนตัวของกลุมเปาหมายโดยไมเปดเผยช่ือ
ของกลุม Facebook ดังกลาว 

ภาพท่ี 1  Facebook ของกลุมเปาหมาย 

3.1.1 จํานวนกลุมตัวอยาง  

จากสมาชิกในกลุมปดทั้งหมด จํานวน 213 คนขางตน ผูวิจัยใชวิธีคํานวนจากสูตรของ ทาโร ยามาเนะ (Taro 

Yamane) ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ   
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n =         N                  

                     1+Ne2 

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง  N หมายถึง จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา (213 คน)  e หมายถึง ความ
ผิดพลาดที่ยอมรับไดเมื่อกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุม ตัวอยาง (0.05) คํานวนไดดังนี้ 

n    =         213                   

1+(213)(0.052)           =     138.9  ≈ 139   

จากการคํานวนดังที่แสดงไวนั้น งานวิจัยนี้จะตองใชขนาดตัวอยางอยางนอย 139 คน โดยผูดําเนินโครงการไดเปรียบเทียบ
จํานวนประชากร โดยใชตารางเปรียบเทียบของ Taro Yamane จากขนาดกลุมตัวอยาง 140 คน (ปดขึ้นจาก 139 คน) และ
เพื่อใหไดความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 ซึ่งถือวาเปนคาความเช่ือมั่นที่ยอมรับได ผูวิจัยจะตองดําเนินการสํารวจจากกลุมตัวอยาง 
103 คน  

3.2 เคร่ืองมือวิจัย 

ผูวิจัยได ใชรูปแบบการสุ มกลุมตัวอยางของการเลือกแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) เนื่ องจากใช
แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ในการสํารวจเนื่องจากเปนวิธีท่ีผูตอบแบบสอบถามสามารถปกปดตัวตนได 
เพราะกลุมเพศทางเลือกบางคนไมสะดวกใจในการยอมรับกับคนนอกกลุมวาตนเปนเพศทางเลือก โดยแบงคําถามเปน 5 สวน 
ไดแก ขอมูลทั่วไป คําถามเกี่ยวกับการแยงชิงทรัพยากร คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไมตรงกัน คําถามเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขอเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย 

แบบสอบถามออนไลนซึ่งใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลวิจัยนี้ไดรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งทางดานความตรง 
(validity) และความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถาม ดานความตรงนั้นผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม โดยปรึกษานักวิจัยที่มี
ประสบการณเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามโดยยึดวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนหลักโดยจัดทําแบบสอบถามเปน
ภาษาอังกฤษและตรวจสอบความถูกตองของภาษาโดยเจาของภาษา   นอกจากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสอบถามโดยการสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางจํานวน 10 คนลองทําดูกอนที่จะเก็บขอมูลจริงเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจแลวนําผลท่ีไดมาแกไขปรับปรุงกอนจึงใชเก็บขอมูลจริง   

3.3 การเก็บขอมูลและวิเคราะห 
การศึกษาในครั้งนี้ ผูดําเนินโครงการไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลนผานชองทาง Facebook ที่มี

กลุมเปาหมายเปนสมาชิก  ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมอยูในเกณฑที่กําหนดไว เชน ไมใชชาวยุโรป หรือ ใชประเภทวีซา
นักทองเที่ยว แบบสอบถามนั้นจะไมเอามานับ  เมื่อไดคําตอบจากแบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนดแลวโดยใชระยะเวลา
ในการเก็บขอมูลประมาณ 1 เดือนในระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและนําผล
วิเคราะหที่ไดมาอภิปรายในเชิงปริมาณ โดยแสดงในรูปแบบของขอความ แผนภูมิ รอยละ และการอภิปรายผล 

 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ปจจัยสวนบุคคล  

จากผลการสํารวจ ขอมูลพ้ืนฐานของประชากรทั้งหมด เปนชายรักชายรอยละ 45.6 บุคคลรักสองเพศ รอยละ 30.1 

หญิงรักหญิง รอยละ 16.5% นอกน้ันจํานวนนอยที่เปนบุคคลขามเพศ เพศกํากวม และไมระบุเพศ ดังแสดงในภาพ 2 
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ภาพท่ี 2 เพศสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

รอยละ 82.5 ของผูตอบแบบสอบถามมาจากประเทศยโุรปท่ีมีกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกัน ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี 3 กฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศของผูที่ตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยโดยการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราวมากที่สุด รอยละ 48% และ 
ประเภทพํานักระยะยาวมากเปนอันดับ 2 รอยละ 25% ดังแสดงในภาพท่ี 4  

 

ภาพท่ี 4 ประเภทของการตรวจตรา 

ตอคําถามที่วากลุมตัวอยางประสงคจะแตงงานกับคูรักเพศเดียวกันหรือไมหากมีกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศ
ไทย กลุมผูตอบแบบสอบถามตอบวาไมมั่นใจท่ีรอยละ 45 และบางสวนใหความเห็นวาตองการสมรสกับคูรักเพศเดียวกัน รอย
ละ 28 ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 ความตองการสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย 

ถึงแมจะมีผูแสดงความสนใจท่ีจะสมรสกับคูรักเพศเดียวกันเพียงรอยละ 28 ดังแสดงในภาพท่ี 5 กลุมตัวอยางชาว
ยุโรปที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งพํานักอยูในประเทศไทย ไดมีความคิดเห็นไปในทางบวกโดยตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง เห็น
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ดวย และคอนขางเห็นดวยท้ังหมด  หากประเทศไทยจะออกกฎหมายการสมรสระหวางเพศเดยีวกัน โดยที่ไมมีใครใหความเห็น
ไปในทางไมเห็นเดวยเลย ดังแสดงในภาพ 6  

ภาพท่ี 6 ความเห็นตอการออกกฎหมายสมรสระหวางเพศเดยีวกันในประเทศไทย 

4.2 ปจจัยเก่ียวกับการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
คําถามในหมวดตอมาเปนคําถามเกี่ยวกับการแยงสิทธ์ิที่พึงมีพึงได กลุมเปาหมายใหความเห็นวาไมคิดวาบุคคลทั่วไป

แยงสิทธิ์ที่พึงไดรับ โดยตอบวาไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ 36 คอนขางไมเห็นดวย รอยละ 35 อยางไรก็ตามมีบางสวนที่เห็น
ดวยวาบุคคลท่ัวไปแยงสิทธ์ิที่กลุมคน LGBT พึงไดรับ ดังแสดงในภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 7 ความเห็นตอการท่ีบุคคลทั่วไปแยงสิทธ์ิที่พึงไดรับของเพศทางเลือก 

4.3 ปจจัยเกี่ยวกับการมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน 
จากคําถามที่วาเห็นดวยหรือไมวาหากมีกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวจะชวยใหบุคคลที่เปนเพศทางเลือกไดรับ

การยอมรับมากขึ้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นดวยอยางมากวาหากมีกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันจะชวยใหสังคม
ยอมรับบุคคลที่เปนเพศทางเลือก คิดเปนรอยละ 38 และเห็นดวยรอยละ 35 ดังแสดงในภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 8 ความเห็นตอการยอมรับเพศทางเลือกในสังคม 

4.4 ปจจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
กลุมตัวอยางชาวยุโรปท่ีมีความหลากหลายทางเพศซึ่งพํานักอยูในประเทศไทย ตอบคําถามท่ีวา เห็นดวยหรือไมวา

การเปนเพศทางเลือกทําใหคุณรูสึกไมเทาเทียมในสังคม พบวากลุมตวัอยางสวนใหญเห็นดวยวาการเปนเพศทางเลือกทําใหรูสกึ
ไมเทาเทียมในสังคม คิดเปนรอยละ 45 ดังแสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 ความเห็นตอการสรางความเทาเทียมกันในสังคม 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการสํารวจโดยรวมช้ีวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับสูง ที่จะใหมีกฎหมายสมรสระหวางเพศ

เดียวกันของชาวยุโรปท่ีพํานักอยูในประเทศไทย อน่ึงผูวิจัยพบวากลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามโดยใหความสําคัญตอความ
เทาเทียมกันและสิทธิมนุษยชนเปนหลัก ซึ่งการที่มีกฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกันในประเทศไทย จะทําใหผูมีความ
หลากหลายทางเพศรูสึกไดรับการยอมรบัและเขาถึงสิทธิอันเทาเทียมกันของมนุษยคนหนึ่งที่พึงมี  ถึงแมผูตอบแบบสอบถามจะ
ไมไดศึกษารางกฏหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาวมากอนเลยก็ตาม ผลการสํารวจนี้เปนไปในทางเดียวกันกับผลการสํารวจใน
การศึกษากอนหนาน้ีที่พบวา ประชากรไทยสวนมากมีแนวโนมยอมรับและเห็นดวยหากประเทศไทยจะมีกฎหมายสมรส
ระหวางเพศเดียวกัน (Panich and Chaiumporn, 2018) 

ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจท่ีนําเสนอมาขางตนนั้น ชาวยุโรปที่มีความหลากหลายทางเพศและพํานักอยูใน
ประเทศไทย ใหความเห็นในเชิงบวก โดยเห็นดวยกับการที่ประเทศไทยจะบัญญัติ จัดตั้ง กฎหมายสมรสระหวางเพศเดียวกัน 
ถึงแมผูตอบคําถามเพียงสวนนอยคือรอยละ 28.2 ที่แสดงความประสงคตองการสมรสกับคูรักเพศเดียวกันในประเทศไทย หาก
กฎหมายไทยอนุญาติใหทําได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการสมรสน้ันยังมีปจจัยสวนบุคคลอื่นๆท่ีตองพิจารณาอีกหลายประการ จาก
ขอคําถามเรื่องการแยงชิงทรัพยากรพบวาผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยวาบุคคลทั่วไปแยงสิทธิที่พึงมีพึงไดของเพศทางเลือก 
ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมเปาหมายเช่ือมั่นในสิทธิที่ตนพึงมีพึงไดในระหวางพํานักอยูในประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม ผูตอบ
แบบสอบถามตระหนักวากลุมผูมีความหลากหลายทางเพศเปนคนกลุมนอยและไมไดรับการยอมรับจากสังคม หรือ มีความไม
เทาเทียมกันในสังคมอันเนื่องจากเพศสภาพ และเห็นวาการที่ประเทศไทยจะออกกฎหมายอนุญาติใหสมรสระหวางเพศ
เดียวกันไดจะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคมมากข้ึน  
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง ปญหาและปจจัยความสําเร็จตอการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: กรณีศึกษา
ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย ผูเขียนไดแบงการอธิบายออกเปน 3 ประเด็นที่สําคัญคือ ประเด็นแรกความหมายและ
แนวคิดที่เกี่ยวของการกระจายอํานาจ (decentralization) ประเด็นที่สองอธิบายเกี่ยวกับปญหาในกระบวนการกระจาย
อํานาจในประเทศกําลังพัฒนา ประกอบดวยการอธิบายถึงการกระจายอํานาจในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 
พรอมสรุปประเด็นปญหาของการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา และประเด็นสุดทายเสนอปจจัยหลักที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา โดยศึกษาในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย จากการศึกษา
พบวา การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเทศนั้นอาจมี ความแตกตางกัน เน่ืองจาก
การกระจายอํานาจมีความหมายที่กวางและรูปแบบของการกระจายอํานาจมีหลายระดับ สงผลใหการปกครองในประเทศหน่ึง 
ๆ มีอํานาจและความอิสระมากนอยแตกตางกันออกไป ประเด็นปญหาดานการกระจายอํานาจ ไดแก ปญหาดานภาวะผูนํา 
ขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอํานาจ ระบบการเมืองภายในที่ขาดเสถียรภาพ  ความออนแอของภาคประชาชน  
กฎหมายที่ไมเอื้ออํานวยแกการกระจายอํานาจ ผูมีอํานาจสวนกลางมีเจตคติที่ไมดีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ปจจัยหลักท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จของการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก กฎหมาย (legal) ความโปรงใส และ
ความสามารถในการตรวจสอบได (accountability) การกระจายอํานาจทางดานการคลัง (financial Decentralization) 
การเสริมสรางพลังประชาชน (Empowerment) และการสรางความรูสึกในการเปนเจาของรวม (Ownerships) 
คําสําคัญ: การกระจายอํานาจ, ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, อาเซียน 
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Problem and Critical Success Factor of Decentralization in South East Asia:  
A case study of Philippine Indonesia and Thailand 

Thanachai Samol 
Faculty of Social Sciences, Mahamakut Buddhist University. 

*email: superjames_jjj@hotmail.com

Abstract 

The study of Problem and factor affecting Decentralization in South East Asia: A case study of 
Philippine Indonesia and Thailand able to explain in 3 part. First meaning and concept about 
decentralization, second the problem in decentralization process in developing countries include 
Philippine Indonesia and Thailand, third offering the main factor which leads to the success of the 
decentralization process in developing countries. The study result shows the different of decentralization 
in each country because of decentralization have wide definitions and more level that resulting in 
different power and authority. The study in Problem in the decentralization process found that lack of 
decentralization policy clarity, unstable politic system, weakness of citizen sector, leadership, Law and 
central government’s attitude. The main factor which lead to the success of decentralization in South 
East Asia is legal, transparency, accountability, financial decentralization, citizen empowerment and 
Ownerships in the public resource. 
Keywords: Decentralization, South East Asia, ASEAN 

1. บทนํา

แนวคิดการกระจายอํานาจถูกนํามาใชเปนเครือ่งมือพัฒนาประเทศมาอยางชานาน เพื่อมุงหวังลดปญหาการรวมศนูย
อํานาจ เพ่ิมความเปนธรรมและความยั่งยืนของการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม 
แตหลายทศวรรษผานไปปญหาการรวมศูนยอํานาจ ความเหลื่อมล้ํา และความอยุติธรรมของการพัฒนายังดํารงอยู ตามหลัก
ทฤษฎีทางวิชาการการกระจายอํานาจ (decentralization)  มีขอดีมากมายมากมาย เชน การนําไปสูการบริหารงานทองถ่ินที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีสวนรวมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล และที่สําคัญที่สุดคือการวางรากฐานของความเปน
ประชาธิปไตย 

จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจสวนมากจะศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว
เปนสวนใหญ ทั้งในยุโรป และอเมริกา แตเมื่อกลับมามองสภาพความเปนจริงแลวตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา ประเทศ
กําลังพัฒนาทั่วโลก ที่ไดนําเอานโยบายการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งประสบความสําเร็จและอุปสรรคมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูเขียนจึงตองการศึกษา
การกระจายอํานาจในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหมด 3 ประเทศคือ ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย รวมทั้งไทย เน่ืองจาก 
ประเทศทั้งสามมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่อยูภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเหมือนกัน สวนใน
การปกครองสวนทองถิ่นก็มีแบงเขตการปกครองที่คลายคลึงกัน และที่สําคัญทั้ง 3 ประเทศเปนประเทศกําลังพัฒนาและผาน
ประสบการณทางการเมืองการปกครองในชวงลาอาณานิคมมาดวยเชนเดียวกัน 

ในการศึกษาเรื่อง ปญหาและปจจัยที่สงผลตอกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในประเทศ
ฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ผูเขียนไดแบงการอธิบายออกเปน 3 ประเด็นท่ีสําคัญคือ ประเด็นแรก
ความหมายและแนวคิดที่ เก่ียวของการกระจายอํานาจ (decentralization) ประเด็นที่สองอธิบายเกี่ยวกับปญหาใน
กระบวนการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา ประกอบดวยการอธิบายถึงการกระจายอํานาจในฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
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และไทย พรอมสรุปประเด็นปญหาของการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา และประเด็นสุดทายเสนอปจจัยท่ีหลักที่จะ
นําไปสูความสําเร็จของการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา โดยศึกษาในประเทศ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 

2. ความหมายและแนวคิดท่ีเกี่ยวของการกระจายอํานาจ (decentralization)

2.1 ความหมาย 
ในรายงานของธนาคารโลก ช่ือ  Decentralization in Client  Countries: An Evaluation of World Bank 

Support, 1990-2007 (World Bank Independent Evaluation Group, 2008) ไดนิยามการกระจายอํานาจไววา “เปน
กระบวนการถายโอนความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่เพื่อการจัดการเปนการเฉพาะหรือทั่วไปลงไปสูระดับลางภายในองคการ 
ระบบ หรือแผนงาน” 

อีกความหมายหน่ึงที่นาสนใจคําจํากัดความที่ Derick W. Brinkerhoff and Omer Azfar กลาววา “การกระจาย
อํานาจเปนการจัดสรรอํานาจ อํานาจหนาที่ และภาระรับผิดชอบระหวางสวนกลาง และภาระรับผิดชอบระหวางส วนกลาง
และปริมณฑล” 

ปธาน สุวรรณมงคล (2554) ไดใหความหมายของ “การกระจายอํานาจ” ไววาเปนการปรับอํานาจของสวนกลางให
ลดลง หรืออักนัยหนึ่งคือการจัดการความสัมพันธทางอํานาจระหวางสวนตาง ๆ ในสังคมใหม ซึ่งทําใหตองมีการปรับบทบาท 
อํานาจ หนาท่ี ของสวนกลางใหมใหเหมาะสมกับสภาพสถานการณที่เปลี่ยนไป 

จากการศึกษาและทบทวนความหมายของ “การกระจายอํานาจ” แลว ในทัศนะของผูเขียนสามารถสรุปความหมาย
ของการกระจายอํานาจ ไดวา “คือการถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร ภารกิจ ของบทบาท อํานาจ หนาที่ ของ
สวนกลางสูหนวยงานท่ีเล็กกวา รวมทั้งภาคประชาชนไปดําเนินการแทน”  

เหตุผลท่ีมีการกระจายอํานาจ 
การกระจายอํานาจจากสวนกลาง ลงไปสูทองถ่ิน ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะวาเปนการปลุกประชาธิปไตย

ในทองถิ่นใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกระจายอํานาจมีเหตุผลดังนี้ 
1. อาศัยแนวความคิดในเรื่องของการกระจายอํานาจ เปนตัวกลางในการถายอํานาจจากสวนกลาง ที่เปนผู

ควบคุมอํานาจอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดลงสูสวนทองถิ่น 
2. การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางทําใหเกิดปญหามาก เนื่องจากไมตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลาย

ของทองถิ่นอยางแทจริง ลาชาและไมทันการณ ในบางครั้งหากแกไขปญหาไมทันอาจทําใหเกิดวิกฤต จึงสงผลใหเกิดการ
กระจายอํานาจ 

3. การกระจายอํานาจไดถูกนํามาใชเปนวิธีการสรางความรวมมือในการพัฒนา กลาวคือ การดึงคนใน
ทองถิ่นเขามารวมพฒันา 

4. การกระจายอํานาจเปนเคร่ืองมือในการดึงองคความรูที่มีอยูในทองถ่ินเขามาจัดการเนื่องจากปญหา
บางอยางท่ีสวนกลางไมเขาใจและไมสามารถแกไขปญหาได 

5. การกระจายอํานาจเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเสริมสรางประชาธิปไตย ความเขาใจในความเปน
สาธารณะ ไดเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินเขามาแบกรับภาระรวมกัน ทํางานรวมกันและการสรางกติการวมกัน รวมท้ังยอมรับ
ในกติกาและมีการบังคับใชอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้กติกาดังกลาวตองเกิดจากการสรางขึ้นมาจากการมีสวนรวมของประชาชน
อยางแทจริง ถามองในภาพท่ีกวางกวานี้ คือ หลัก Rule of Low ในการบริหารประเทศ  

6. การกระจายอํานาจเปนการเปดโอกาสใหกลุมผลประโยชน ( Interest Group) เขามามีบทบาทใน
กระบวนการตัดสินใจ และเปนการเปดโอกาสใหบุคคลเหลาน้ันออกมาแสดงความตองการของตน และเปนการสรางพลังทาง
สังคมอีกทางหน่ึง ยิ่งถากลุมผลประโยชนออกมามีสวนรวมมากขึ้น มีความหลากหลายของปญหาที่มากขึ้น จะทําใหเกิดการ
เรียนรูใหมทางสังคม และทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความตองการท่ีหลากหลายทางสังคม 

7. การกระจายอํานาจเปนการสรางความชอบธรรมในระดับทองถิ่น
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2.2 รูปแบบหลักของการกระจายอํานาจ  (3 Key Definition) 
ปธาน สุวรรณมงคล (2554) ไดระบุวารูปแบบหลักของการกระจายอํานาจมี 3 รูปแบบ ไดแก 

1) หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) เปนรูปแบบแรกของการกระจายอํานาจทางการบริหาร มัก
เกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกลท่ีประชาชนสวนใหญขาดการศึกษาอยูบนพื้นฐานของการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ขาดการติดตอสื่อสารจากสวนกลาง รัฐบาลจึงสงขาราชการลงไปประจํา ในลักษณะเชนนี้ ถือวาไมไดเปน
การกระจายอํานาจอยางแทจริง แตเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหกับรัฐบาลกลางมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักการแบงอํานาจจะตรงขาม
กับผลของการกระจายอํานาจ (Deconcentration usually produces the opposite result of decentralization) 

2) หลักการแบงอํานาจทางดานการคลัง (Fiscal Decentralization) เปนการแบงอํานาจทางดานการคลัง
ลงไปสูทองถิ่นมากกวาการแบงงบประมาณ และความสามารถในการตัดสินใจทางดานการเงินที่แทจริงลงไป ซึ่งการแบง
อํานาจทางดานการคลังนี้ถือวาไมเปนการกระจายอํานาจอยางแทจริง เนื่องจากการใชอํานาจนี้ในทองถิ่นตองผานทางราชการ
สวนกลางหรือสวนภูมิภาค ท่ีอยูภายใตการควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลาง 

3) หลักการถายโอนอํานาจ (Devolution) เปนการกระจายอํานาจทางประชาธิปไตย กระจายอํานาจ
ทางดานการเมือง เชน การเลือกต้ัง มีการถายโอนอํานาจและทรัพยากรจากสวนกลางลงสูทองถ่ินมากขึ้น ซึ่งสะทอนถึงระดับ
ของการกระจายอํานาจมากที่สุด ทําใหทองถิ่นเกิดเอกภาพในดานการบริหารจัดการพอสมควร ซึ่งถือวาเปนการเริมสราง
ประชาธิปไตยในทองถิ่นระดับหนึ่ง 

จากรูปแบบการกระจายอํานาจทั้ง 3 รูปแบบ กลาวคือ 1. หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration)     
2. หลักการแบงอํานาจทางดานการคลัง (Fiscal Decentralization) และ 3. หลักการถายโอนอํานาจ (Devolution) ที่ผูเขียน
นํามาอธิบายการศึกษาในเรื่องของการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางไปสูทองถิ่น มีเพียงรูปแบบท่ี 3 คือหลักการ
ถายโอนอํานาจ เทานั้น ท่ีอธิบายถึงการกระจายอํานาจอยางครอบคลุม สวนรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 เปนเพียงแคผลของ
การจัดสรรอํานาจของรัฐบาลกลางลงสูทองถิ่นเทานั้น 

จากความหมายโดยกวางและรูปแบบของหลักการกระจายอํานาจที่ไมชัดเจนท้ัง 3 รูปแบบ ท่ีจะนํามาวิเคราะหและ
ศึกษาในคร้ังนี ้ทําใหผูเขียนคนพบวา การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเทศน้ันอาจมี
ความแตกตางกัน เนื่องจากความหมายท่ีกวางและรูปแบบของการกระจายอํานาจมีหลายระดับ ซึ่งสงผลใหการปกครองใน
ประเทศหนึ่ง ๆ มีการกระจายอํานาจและความอิสระมากนอยแตกตางกันออกไป ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญที่ผูเขียน
นํามาเปนประเด็นในการศึกษาครั้งน้ี 

2.3 แนวทางการกระจายอํานาจ 

แนวทางแรก การกระจายอํานาจตามบริบทของสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น 
ซึ่งสวนใหญจะพบในประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนาน 

แนวทางท่ีสอง การกําหนดเปนนโยบายและผลักดันใหเกิดข้ึนตมนโยบาย ที่มีนโยบายสงเสริมการกระจายอํานาจ 
และผลักดันใหเกิดการกระจายอํานาจท่ีรัฐบาลกําหนดไว และ 

แนวทางท่ีสาม กําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจข้ึนสําหรับเปนแนวทางใหมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางลง
ไปสูองคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่น 

3. ปญหาในกระบวนการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา

การศึกษาปญหาในกระบวนการกระจายอํานาจในประเทศกําลงัพัฒนา ไดแก ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะหทั้งหมดเปนการรวบรวมขอมูลและศึกษาจากหนังสือการกระจายอํานาจ แนวคิดและ
ประสบการณจากเอเชียของปธาน สุวรรณมงคล (2554) เปนหลัก 

3.1 ฟลิปปนส 
ในชวงแรกที่ฟลิปปนสตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของสเปน ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจใน

ฟลิปปนส กลาวคือ สเปนเขาเขามาวางรากฐานในรูปแบบการปกครองใหม จากเดิมที่หมูเกาะนับพันเกาะของฟลิปปนสมีการ
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ปกครองตนเอง โดยผูนําตามธรรมชาติเปลี่ยนเปนเขตจังหวัด และแตละจังหวัดแบงออกเปนเมือง (pueplos) และแตละเมือง
ประกอบไปดวยหมูบานหรือบารังไก (barangay) อยูภายใตการปกครองของคาเบซา (cabaza) ผูนําบารังไกมีหนาที่เก็บภาษี
จากประชาชนในหมูบาน สวนในระดับสูงกวาหมูบาน สเปนจัดตั้งหนวยการปกครองที่เรียกวา “พรินซิพาเลีย” (principalia) 
หรือ “ตําบล” โดยเอาหมูบานหลายหมูบานมารวมกัน มีบุคคลที่คัดเลือกจากคาเบซามาเปนผูปกครอง การปกครองท้ังหมดข้ึน
ตรงตอเมืองหลวง ซึ่งถือวาเปนการปกครองแบบรวมศูนย แตในป พ.ศ. 2336 สเปนไดออกกฎหมายยินยอมใหมีการเลือกตั้ง
คาเบซาได แตตองอยูภายใตการรวมอํานาจจากศูนยกลางโดยชนช้ันปกครองในกรุงมะนิลา 

ภายหลังการกระจายอํานาจหลังไดรับเอกราชจากสหรัฐอเมริกา ในสมัยประธานาธิบดีมารกอสไดสนับสนุนการ
กระจายอํานาจโดยการประกาศนโยบายสงเสริมการปกครองตนเอง และมีการออกกฎหมายการกระจายอํานาจ ค.ศ. 1967 
แตในสาระสําคัญพบวา การปกครองตนเองที่ดูเหมือนมีอยูนั้น อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดจากมารกอส และถูกใชเปน
เครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงสนับสนุนตน โดยผูวาราชการจังหวัดใดที่หาเสียงสนับสนุนใหกับตนไดมากก็จะมี
คาตอบแทนให ในพ.ศ. 2551 มารกอส ไดประกาศกฎอัยการศึก ใหมีการยกเลิกการเลือกต้ังในระดับทองถิ่น โดยใหมีการ
แตงตั้งแทนการเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนการถดถอยอยางมากในเรื่องการกระจายอํานาจของฟลิปปนส 

ตอมาในสมัยที่นางอาคีโนเปนประธานาธิบดี ไดมีการสงเสริมการกระจายอํานาจอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง หลังเขารับ
ตําแหนงไดประกาศนโยบายสําคัญ นโยบายหนึ่งวา “รัฐจะตองใหความอิสระในการปกครองตัวเองแกทองถิ่น” นอกจากน้ียังมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองการปกครองตนเอง นํามาสูการอกกฎหมายการปกครองตนเอง ค.ศ. 1991 ซึ่ง
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อยูที่การพยายามกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท 
อํานาจหนาที่รวมถึงทรัพยากรมากข้ึน ในขณะเดียวกันไดเพิ่มอํานาจใหกับภาคประชาชน โดยใหภาคประชาชนเขามามี
บทบาทในการบริหารทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกดวย เชน การใหภาคประชาชนเขาไปเปนตัวแทนคณะกรรมการในองคการปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเทากับวาใชกฎหมายมาเปนตัวทําใหเกิดการกระจายอํานาจ 

ขอคนพบจากการศึกษาพบวา ในชวงแรกการกระจายอํานาจในรูปแบบของการแบงอํานาจ (Deconcentration) 
กลาวคือสเปนไดแบงการปกครองใหม คือเขตจังหวัด และแตละจังหวัดแบงออกเปนเมือง (pueplos) และแตละเมืองประกอบ
ไปดวยหมูบานหรือบารังไก (barangay) อยูภายใตการปกครองของคาเบซา ถึงแมวาสเปนจะมีการยินยอมใหมีการเลือกต้ังใน
ทองถิ่น (การเลือกตั้งผูนําคาเบซา) แตตัวแทนท่ีไดจากการเลือกต้ัง ตองข้ึนตรงตอรัฐบาลกลาง  

สวนในสมัยประธานาธิบดีอาคีโน ระดับความเขมขนของการกระจายอํานาจในฟลิปปนสมีความเขมขนมากขึ้น ใน
รูปแบบของการการถายโอนอํานาจ (Devolution) และแนวทางการกระจายอํานาจไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ และนํามา
สูการผานทางกฎหมายการปกครองตนเอง ค.ศ. 1991 โดยกําหนดใหมีการถายโอนความรับผิดชอบในการจัดการสาธารณะ 
ใหเปนของทองถิ่น เชน ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ถายโอนความรับผิดชอบดานการบังคับใชกฎหมาย เชน 
กฎหมายที่เก่ียวของกับที่ดินทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเพิ่มอํานาจในการมีสวนรวมของประชากร และ กฎหมายเพิ่ม
ทรัพยากรในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องภาษี และการกําหนดสัดสวนการแบงทรัพยากรระหวางสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ปญหาท่ีพบจากกระบวนการกระจายอํานาจในฟลิปปนส ประการแรกคือ การขาดความตอเนื่องในการกระจาย
อํานาจลงสูทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการไดรับเอกราช สมัยที่นายมารกอสเปนประธานาธิบดีที่ดูเหมือนวามีการ
สงเสริมนโยบายการปกครองสวนทองถิ่น แตในความเปนจริงแลวไดอาศัยหลักการกระจายอํานาจเพื่อเพิ่มฐานเสยีงของตนใหมี
มากขึ้น และยังเปนการเพ่ิมอํานาจและอิทธิพลใหกับผูวาราชการจังหวัด เพื่อใชในการหาฐานเสียงใหกับตน ประการที่สอง 
จากการศึกษาระบบเศรษฐกิจ และสังคม ในเบื้องตนพบวา เศรษฐกิจกิจของประเทศฟลิปปนสยังอยูในสภาพท่ีไมแข็งแรงมาก
นัก มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูง มีปญหาเร่ืองการกระจายความเทาเทียม และมีประชากรที่ยากจนอยูเปนจํานวนมาก 
อีกทั้งยังมีปญหาการแบงแยกดินแดนในหมูเกาะมินดาเนาอยูดวย จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูทองถิ่นกระทําไดยาก และประการสุดทาย เปนที่นาสังเกตวาฟลิปปนสใชกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการ
กระจายอํานาจ แตลําพังเพียงแคกฎหมายอยางเดียวไมสามารถสงผลใหเกิดการกระจายอํานาจไดอยางจริงจัง เพราะตอง
อาศัยเจตนารมณทางการเมืองจากรัฐบาลในการผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายและเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังอีกดวย 

3.2 อินโดนีเซีย 
การปกครองสวนทองถิ่นในประเทศอินโดนีเซีย แบงโครงสรางการปกครองออกเปนจังหวัด แตละจังหวัดแบง

ออกเปนอําเภอและเทศบาล ซึ่งตามขอเท็จจริงแลวการกระจายอํานาจจากสวนกลาง สวนใหญลงไปท่ีอําเภอและเทศบาล
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มากกวาจังหวัด ซึ่งในแตละอําเภอและเทศบาลแบงออกเปนตําบล ซึ่งมีเจาหนาที่ประจําของแตละตําบลเรียกวา “คาเม็ต” 
(kamat) ในแตละตําบลแบงออกเปนหมูบาน โดยมีผูใหญบาน (kepala desa) มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จากสภาพ
ทางภูมิศาสตรที่เปนหมูเกาะในประเทศอินโดนีเซีย ทําใหชุมชนตาง ๆ ที่อยูบนเกาะมีการปกครองตัวเองมาต้ังแต แรก 
เชนเดียวกับประเทศฟลิปปนส 
 ภายหลังการจากไดรับเอกราชจากดัตช (ประเทศเนเธอรแลนดในปจจุบัน) ประธานาธิบดีคนแรก คือประธานาธิบดีซู
การโน ซึ่งตลอดชวงเวลากวา 20 ป ท่ีซูการโนเปนประธานาธิบดี การกระจายอํานาจในประเทศอินโดนีเซียอยูในภาวะชะงักงัน 
เพราะรัฐบาลซูการโนเปนรัฐบาลชาตินิยม อาจเรียกไดวาเปนการปกครองรูปแบบเผด็จการรูปแบบหน่ึงก็วาได ยิ่งไปกวานั้นได
มีความขัดแยงรุนแรงภายในประเทศเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมืองโดยซูฮารโต และสามารถยึดอํานาจไดสําเร็จ ตอมาในสมัย
ที่นายพลซูฮารโต เปนประธานาธิบดีไดประกาศ “นโยบายระเบียบใหม” โดยมุงหวังที่จะทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอย  
เปนระเบียบ ภายใตการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งดูเหมือนวาการกระจายอํานาจจะไดรับความสนใจมายิ่งข้ึน แตในความ
เปนจริงแลวการกระจายอํานาจในสมัยนี้กลับไมไดรับความสนใจเทาที่ควร เนื่องจากรัฐบาลตองเอาเวลาไปเขมงวดและกวาด
ลางคอมมิวนิสตและกลุมที่ตอตานรัฐบาล แตในยุคของประธานาธิบดีฮาบีบี่ ทําใหการกระจายอํานาจกลับมาไดรับความสนใจ
อีกครั้ง โดยในป พ.ศ. 2542 ไดออกกฎหมายการปกครองตนเอง นับเปนกาวแรกของการกระจายอํานาจท่ีสําคัญ ใน
อนิโดนีเซีย โดยกฎหมายฉบับน้ีไดใหความสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และอํานาจ
ทางดานการคลัง เปนตน 
 ในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีนางเมกาวตีไดมีการออกกฎหมายการกระจายอํานาจแทนกฎหมายเดิม 
ไดแก Law No. 32/2004 และ Law No. 33/2004 ซึ่งพยายามแบงหนาที่ความรับผิดชอบระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
อยางชัดเจน รวมถึงกําหนดใหมีการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาดวยกันเพื่อลดจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีอยูมาก และมีการโอนอํานาจสวนมากไปสูอําเภอและเทศบาล จากกฎหมายทั้งสองที่ออกมาจากรัฐบาลนางเมกาวตี ได
กอใหเกิดความสับสนพอสมควร เมื่อบัญญัติใหจังหวัดเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดูแลตั วเองได แตยัง
กําหนดใหจังหวัดมีความสัมพันธเชิงการบังคับบัญชาภายใตสวนกลางอีก ซึ่ งเทากับวาจังหวัดเปนหนวยงานสวนภูมิภาค        
ที่ไดรับการแบงอํานาจมาจากสวนกลางดวยเชนกัน 
 ในแงของการคลังทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศอินโดนีเซียยังประสบปญหาสําคัญเชนเดียวกับ
หลาย ๆ ประเทศ คือ การมีฐานะการคลังที่ออนแอเนื่องจากรายไดสวนใหญมาจากการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐ ทําใหขาด
ความอิสระในการปกครองตนเอง ไมสามารถจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ขอคนพบจากการศึกษาการกระจายอํานาจในประเทศอินโดนีเซียที่ผานมา พบวาประเทศอินโดนีเซียยังไมไดมีการ
กระจายอํานาจอยางสมบูรณ  กลาวคือ ยังไมมีการถายโอนอํานาจ (Devolution) บทบาท หนาที่ท่ีแทจริง จากรัฐบาลกลางสู
ทองถิ่น ซึ่งแตกตางจากฟลิปปนส อาจเปนเพราะวาปญหาการเมืองภายในประเทศ ทําใหการเร่ิมตนการกระจายอํานาจเกิด
ความลาชา แนวทางการกระจายอํานาจเปนไปในรูปแบบของการกําหนดกฎหมาย และผลักดันการกระจายอํานาจใหเกิดขึ้น
ตามกฎหมาย เชน รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีนางเมกาวตีไดมีการออกกฎหมายการกระจายอํานาจแทนกฎหมายเดิม ไดแก  
Law No. 32/2004 และ Law No. 33/2004 เปนตน 
 ปญหาที่พบจากการศึกษา ประการแรก ปจจัยดานผูนําทางเมืองภายในประเทศมีความสําคัญเปนอยางมากในการ
ขับเคลื่อนการกระจายอํานาจ ในชวงที่ซูการโนเปนประธานาธิบดี ประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบบการปกครองที่คอนไปทางเผด็จ
การ จึงเปนไปไมไดเลยท่ีจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน นอกจากน้ัน ในสมัยที่ซูฮารเปนประธานาธิบดี การ
กระจายอําอาจไมไดรับความสนใจเชนกัน สงผลในในชวงแรกการกระจายอํานาจในอินโดนีเซียไมประสบความสําเร็จมากนัก 
ประการที่สอง ปญหาการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยที่ซูฮารโนเปนประธานาธิบดี ไดมีนโยบายเรงกวาด
ลางคอมมิวนิสต รวมทั้งผูที่สนับสนุนและผูตอตานรัฐบาล ทําใหการกระจายอํานาจถูกละเลยจากรัฐบาล ประการที่สาม ในแง
ของกฎหมาย รัฐบาลอินโดนีเซียไดมีความพยายามในการใชกฎหมายเปนแนวทางหลักในการกระจายอํานาจ โดยมีกฎหมาย
ออกมาหลายฉบับจนเกิดความขับแยงและสับสนใจการใชกฎหมาย และประการสุดทาย ในเรื่องของความอิสระทางดานการ
คลัง ซึ่งประเทศอินโดนีเซียไดประสบปญหาเชนเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ ที่ขาดอิสระทางการคลัง กลาวคือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความสามารถในการหารายไดของตัวเองไดนอย รายไดสวนใหญตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนสวนใหญ 
ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวที่รัฐบาลใหมานั้นลวนแลวแตกําหนดวัตถุประสงคของเงิน ทําใหทองถิ่นเองไมสามารถนําเงินไปใชไดตรง
ตามความตองการของตนเองได 
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3.3 ประเทศไทย 
ระบบการเมืองการปกครองในไทย แบงรูปแบบของการบริหารราชการแผนดินออกเปน 3 สวน คือ การบริหาร

ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง กรม การบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด และอําเภอ และ การบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อ.บ.จ.) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อ.บ.ต.) และการปกครองรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานคร (กทม.) และพัทยา 

ในยุคแรกเปนยุคของรัฐบาลทหาร หลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาประมาณ 1 ป คณะราษฎรไดออก
พรบ.จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เพราะตองการใหประชาชนมีตัวแทนการปกครองกันเองโดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชนในทองถิ่นนั้นเอง ในขณะที่ประเทศไทยมีการปกครองแบบ “อํามาตยาธิปไตย” (bureaucratic polity) การบริหาร
ประเทศจงึอยูในลักษณะที่รวมศูนยอํานาจสูสวนกลางมากกวาการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางท่ีตั้งใจไว ในสมัยที่จอมพล 
ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งใหจัดตั้ง อบจ. และ อบต. เพื่อใหองคกร
ทั้งสองมีรูปแบบการปกครองตนเองในระดับจังหวัดและในระดับตําบล ท้ังนี้ ในชวงแรก อบจ. ไมมีความอิสระอยางเต็มที่ใน
การทํางาน เพราะมีขาราชการสวนภูมภิาคเขาไปเปนหัวหนาฝายประจําในองคการ จนกระทั่งป พ.ศ. 2540 ไดมีการกําหนดให
นายกอบจ. มาจากการเลือกตั้ง จึงทํางานไดอยางมีอิสระมากข้ึน  

ในปพ.ศ. 2514 รัฐบาลคณะรัฐประหารไดมีรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเขาดวยกัน สงผลใหใหมีผูวา
ราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีที่มาจากการแตงตั้ง และในปถัดมาไดเปลี่ยนเปน “กรุงเทพมหานคร” โดยมีผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง อาจกลาวไดวาการปกครองทองถิ่นไทยท่ีเกิด
ในชวง พ.ศ. 2475-2516 เปนเพียงรูปแบบและโครงสรางการปกครองของตนเองในระดับทองถิ่นเทานั้น แตสาระสําคัญที่เกิด
ประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นน้ันมีจํากัด เน่ืองจากมีบทบาท ภาระหนาที่ และรายไดที่จํากัด รวมท้ังถูกสั่งการและควบคุม
อยางใกลชิดจากกระทรวงมหาดไทย 

จนกระท่ังในปพ.ศ. 2540 ถือไดวาการกระจายอํานาจไดเกิดขึ้นอยางแทจริง เนื่องจากมีการมีรัฐธรรมนูญที่ระบุถึง
การกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมและเปนอิสระ  โดยมี “คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” เปนองคกรหลักที่ดูแลในเร่ืองนี้ ตอมาไดมีการรางแผนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเปนแผนฉบับแรกที่ผลักดันการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นอยางจริงจัง ที่กําหนดใหมีการ
ถายโอนภารกิจการจัดการสาธารณะ เพิ่มรายไดและจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะของ
ทองถิ่น รวมทั้งถายโอนบุคลากร ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสอดคลองกับการทํางานของทองถิ่นมากข้ึน นอกจากน้ียังได
มีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นในป พ.ศ. 2545 เพื่อสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นแทนกรมการ
ปกครอง แตบริบทการทํางานระหวางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปในรูปแบบผู
ควบคุมกํากับ-ผูถูกควบคุมกํากับ มากกวาการสงเสริมซึ่งกันและกัน ในป พ.ศ. 2552 ไดมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง กําหนดทิศทางและ
แนวทางการกระจายอํานาจใหชัดเจน รวมท้ังกําหนดความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาที่และแนวทางการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาการกระจายอํานาจในประเทศไทย พบวาในชวงแรกท่ีเปนชวงรัฐบาลทหารการกระจายอํานาจจะอยู
ในรูปแบบ หลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) เนื่องจากผูนําสวนใหญเปนทหาร จึงใหความสําคัญกับเสถียรภาพและ
ความมั่นคงเปนหลัก จึงมีการปกครองในรูปแบบของการรวมอํานาจ การกระจายอํานาจสวนใหญเปนเพียงสัญลักษณเทาน้ัน 
แตหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ที่ระบุถึงการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมและเปนอิสระ การ
กระจายอํานาจของไทยอยูในรูปแบบ หลักการถายโอนอํานาจ (Devolution) สวนแนวทางการเสริมเสริมสรางการกระจาย
อํานาจของไทยน้ัน ไดกําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจข้ึนสําหรับเปนแนวทางใหมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงไปสู
องคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่น เชน การกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2543 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 เปนตน 

ปญญาการกระจายอํานาจในประเทศไทยที่ผูเขียนคนพบคือ ประการแรก จากการท่ีประเทศไทยคุนชินกับการ
ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจมานาน ทําใหทัศนคติของขาราชการและนักการเมืองระดับชาติไมตองการใหลดอํานาจของตน
ใหกับทองถิ่น เพราะการลดอํานาจดังกลาวหมายถึงการลดเคร่ืองมือท่ีจะนําไปใชแสวงหาประโยชนของตน นอกจากน้ี
ขาราชการสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญและความเช่ือมั่น ศรัทธาในการปกครองตัวเองของประชาชนในทองถิ่น ประการที่
สองปญหาท่ีเกี่ยวของกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของที่ขาดความชัดเจน และไมสอดใหสอดคลองกับหลักการ
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กระจายอํานาจ เชน ความไมชัดเจนในเร่ืองของการถายโอนภารกิจ กฏหมายการคลังลาสมัย เปนตน และประการท่ีสาม 
ปญหาคอรรัปช่ัน ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นมีความเขมขนสูง เชน การซื้อเสียง ถือเปนปญหาสําคัญที่ทําใหการกระจาย
อํานาจขับเคลื่อนไดชา 
  
4. ปญหากระบวนการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บทเรียนจากประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซียและ
ไทย 
 ปญหากระบวนการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นแรก ภาวะผูนํา ถือเปนปจจัยแรกท่ีประเทศกําลังพัฒนาตองการอยางยิ่ง เพราะผูนําจะมีความสําคัญใน
อันดับแรก เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบาย และกํากับใหเกิดผลตามนโยบาย หากผูนําไมเห็นความสําคัญของการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่น การกระจายอํานาจก็จะไมเกิดขึ้น เชน ประธานาธิบดีมารกอส ของฟลิปปนส ไดอาศัย
หลักการกระจายอํานาจเพ่ิมฐานเสียงของตนใหมีมากขึ้น หรือแมกระท่ังในชวงที่ซูการโนเปนประธานาธิบดี ประเทศ
อินโดนีเซียมีรูปแบบการปกครองท่ีคอนไปทางเผด็จการ จึงไมมีการสนับสนุนการกระจายอํานาจ รวมทั้งประเทศไทยในชวงที่
รัฐบาลเปนรัฐบาลทหาร จึงมีแนวโนมที่จะรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางมากกวากระจายอํานาจสูทองถิ่น 

ประเด็นท่ีสอง ขาดความชัดเจนในนโยบายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ เชน นโยบายทางดานการเงิน การคลัง 
และการจัดสรรรายไดทองถิ่น ซึ่งหลายประเทศไดประสบกับปญหาการขาดอิสระทางการคลัง กลาวคือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความสามารถในการหารายไดของตัวเองไดนอย  อาจจะเกิดจากขอจํากัดทางกฎหมาย ประสิทธิภาพและ
ความสามารถของทองถิ่นเอง รายไดสวนใหญตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวที่รัฐบาลใหมาน้ันลวน
แลวแตกําหนดวัตถุประสงคของเงิน ทําใหทองถิ่นเองไมสามารถนําเงินไปใชไดตรงตามความตองการของตนเองได 

ประเด็นท่ีสาม ระบบการเมืองภายในประเทศท่ีขาดเสถียรภาพ จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นลดนอยลง นอกจากนั้นปญหาภายในประเทศยังสงผลตอการกระจายอํานาจอีกดวย เชน ปญหาการ
แบงแยกดินแดนในหมูเกาะมินดาเนา ของฟลิปปนส และความขัดแยงบนดินแดนอาเจะห ในอินโดนีเซีย เปนตน 

ประเด็นท่ีสี่ ความออนแอของภาคประชาชน ที่เปนผลกระทบมากจากการกระจายรายไดในประเทศกําลงัพัฒนาท่ีไม
เปนธรรม ซึ่งสวนใหญการกระจายรายไดจะอยูในเมืองหลวงและเมืองใหญทําใหประชาชนท่ีอยูในเมืองเหลานั้นมีรายไดสูง 
สวนประชากรท่ีอยูในชนบท ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญมีรายไดนอย นอกจากนี้การถือครองทรัพยสินสวน
ใหญมักอยูกับชนช้ันนําของประเทศ สงผลใหการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไปมักใหความสําคัญกับการทํามาหาเลี้ยงชีพ ไม
สนใจเกี่ยวกับการเมือง เพราะเห็นวาการเมืองเปนเรื่องไกลตัว ซึ่งจากความละเลยดังกลาว อาจกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา 
เชน ปญหาการทุจริต และคอรรัปช่ัน เนื่องจากขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
 ประเด็นที่หา กฎหมายที่ไมเอื้ออํานวยแกการกระจายอํานาจ ซึ่งบางคร้ังกฎหมายขาดการพัฒนาใหทันสมัย รวมทั้ง
การออกกฎหมายขัดกันเอง ดังจะเห็นไดจาก การออกกฎหมาย 2 ฉบับ ท่ีออกมาจากรัฐบาลนางเมกาวตี ไดกอใหเกิดความ
สับสนพอสมควร เมื่อบัญญัติใหจังหวัดเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถดูแลตัวเองได แตยังกําหนดใหจังหวัดมี
ความสัมพันธเชิงการบังคับบัญชาภายใตสวนกลางอีก ซึ่งเทากับวาจังหวัดเปนหนวยงานสวนภูมิภาคท่ีไดรับการแบงอํานาจมา
จากสวนกลาง เปนตน 
 ประเด็นที่หก ผูมีอํานาจสวนกลางมีเจตคติที่ไมดีเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ และเหนี่ยวรั้งการพัฒนาตนเองของ
ทองถิ่นเชน ประเทศไทยคุนชินกับการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจมานาน ทําใหทัศนคติของขาราชการและนักการเมือง
ระดับชาติไมตองการใหลดอํานาจของตนใหกบัทองถิ่น 

 
5. ปจจัยท่ีหลักทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จของการกระจายอํานาจในประเทศกําลังพัฒนา 
 

 1. กฎหมาย (legal) ควรกําหนดหลักการกระจายอํานาจลงในรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดการผลักดันการกระจายอํานาจ
อยางจริงจัง และเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการกระจายอํานาจ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักของการปกครอง
ประเทศ ซึ่งเมื่อกําหนดใหเรื่องการกระจายอํานาจลงในรัฐธรรมนูญแลว การกระจายอํานาจนั้นจะมีความชัดเจนและมีอํานาจ
ที่มากกวาการกระจายอํานาจท่ีออกมาจากกฎหมายรองอ่ืน ๆ  
 นอกจากนั้นการกําหนดหลักการกระจายอํานาจลงในรัฐธรรมนูญ จะชวยแกไขปญหาความซ้ําซอนของกฎหมาย 
และยังทําใหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจออกมาในรูปแบบเดียวกันอีกดวย 
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2. accountability ความโปรงใส และความสามารถในการตรวจสอบได ถือวาเปนอีกกระบวนการสําคัญในการ
กระจายอํานาจ เนื่องจาก accountability เปนแนวทาง กลไก และขอปฏิบัติ สงผลใหภาคประชาชน นักการเมือง ขาราชการ 
ใชเปนหลักประกันในการปฏิบัติงาน พรอมยอมรับการกระทําของตน ไมวาจะเปนทางบวกและทางลบ รวมทั้งพรอมสนองตอบ
ตอสาธารณะตอการถูกตรวจสอบทุกเมื่อ  

ซึ่งการเลือกตั้ง ถือวาเปนกลไกสําคัญในการสราง accountability เพราะถาหากนักการเมือง หรือ ผูแทนท่ีเรา
เลือกต้ังไปมี accountability ก็มีแนวโนมวาจะไดรับการเลือกตั้งอีกในสมัยหนา เพราะฉะนั้น accountability ถือวาเปน
หัวใจหลักของการกระจายอํานาจ เพราะสามารถชวยแกไขปญหาการคอรรัปช่ันไดเปนอยางดี นอกจากน้ันยังสามารถสราง
สมรรถนะในการทํางานของขาราชการไดอีกทางหน่ึงดวย 

3. การกระจายอํานาจทางดานการคลัง (financial Decentralization) ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับการ
ดูแลตัวเองของทองถิ่น เพราะฉะนั้นจึงตองใหความสําคัญกับการกับการกระจายอํานาจทางดานการคลัง เพื่อใหทองถ่ินมี
รายไดเพียงพอตอการแกไขปญหา และพัฒนาทองถ่ินของตน 

ควรมีการปรับปรุงโครงสรางการคลังของทองถิ่นใหมีความสามารถในการจัดเก็บรายได และหารายไดดวยตนเอง
มากขึ้น เพื่อสามารถนําเงินที่ไดมาใชไดอยางอิสระในการพัฒนาทองถิ่นของตน และไมตองพึ่งพาเงินอุดหนุนของรัฐบาลมาก
เกินไป เพราะเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นมักจะกําหนดวัตถุประสงค และวัตถุประสงคดังกลาว อาจจะไมตรงกับความตองการ
ของทองถิ่น 

4. เสริมสรางพลังประชาชน (Empowerment) เพื่อใหประชาชนมีความเขมแข็งทางความคิด และเสริมสรางความ
เขมแข็งของประชาชน ผานทางการสรางพลังอํานาจและความรับผิดชอบใหกับประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการออกแบบ 
การตัดสินใจ และรวมรับผลประโยชนในทองถิ่น 

5. การสรางความรูสึกในการเปนเจาของรวม (Ownerships) เปนการสรางความเขาใจในความเปนสาธารณะในกับ
ประชาชน ทําใหประชาชนรูสึกถึงความเปนเจาของทรัพยากร เปนการเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นเขามาแบกรับภาระรวมกัน 
ทํางานรวมกันและการสรางกติการวมกัน รวมท้ังยอมรับในกติกาและมีการบังคับใชอยางเทาเทียมกัน  การสรางความรูสึกใน
การเปนเจาของรวมดังกลาว ทําใหเกิดความหวงแหนในทรัพยากร และรักทองถิ่นของตน และอาจนําไปสูความรวมมือระหวาง
ทองถิ่น ในกรณีที่ประชาชนใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นรวมกันสองทองถ่ินข้ึนไป 

6. บทสรุป
การศึกษาเรื่อง ปญหาและปจจัยที่สงผลตอกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต: กรณีศึกษาประเทศ

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย พบวา การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเทศน้ันอาจ
มีความแตกตางกัน เนื่องจากการกระจายอํานาจมีความหมายที่กวางและรูปแบบของการกระจายอํานาจมีหลายระดับ สงผล
ใหการปกครองในประเทศหน่ึง ๆ มีอํานาจและความอิสระมากนอยแตกตางกันออกไป ประเด็นปญหาดานการกระจายอํานาจ 
ไดแก ปญหาดานภาวะผูนํา ปญหาการขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอํานาจ ระบบการเมืองภายในท่ีขาดเสถียรภาพ  
ความออนแอของภาคประชาชน  กฎหมายที่ไมเอื้ออํานวยแกการกระจายอํานาจ ผูมีอํานาจสวนกลางมีเจตคติที่ไมดีเกี่ยวกับ
การกระจายอํานาจ ปจจัยที่หลักที่จะนําไปสูความสําเร็จของการกระจายอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 
กฎหมาย (legal) ความโปรงใส และความสามารถในการตรวจสอบได (accountability) การกระจายอํานาจทางดานการคลัง 
(financial Decentralization) เสริมสรางพลังประชาชน (Empowerment) การสรางความรูสึกในการเปนเจาของรวม 
(Ownerships) 
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The Participation in The Development of Health Tourism 
of Ranong Municipality Community 
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Abstract 

This research is a survey research. The objectives of this research were 1) to study participation 
in health tourism development of communities in Ranong municipality and 2) to compare participation 
in health tourism development of communities in Ranong municipality, classifying by gender, age, 
education level and occupation. The 20 community committee consisted of 200 people. The sample 
group is 134 people. The samples were determined by using the Taro Yamane formula and were 
randomly selected. Data were collected by using questionnaires. The reliability was 0.845. Data were 
analyzed by using basic statistics such as mean, standard deviation, test statistics such as t-test and F-
test, and paired difference test by LSD method. The research results show that 1)  participation in health 
tourism development in communities in Ranong municipality in overall and in each aspect were at 
medium levels. The order of the average is high to low as follows Regarding participation in monitoring 
and evaluation, participation in operations and operations, participation in receiving benefits, 
participation in suggestion, planning and decision making, respectively, and 2 )  the comparison results 
show that gender, overall, was not different in each aspect, it was found that participation in monitoring 
and evaluation differences werestatistically significant at 0.05, classifying by age, educational level and 
occupation differences at statistical significance 0.05. 

Key words: Participation / Health Tourism Development / Ranong Town Municipality

1.

 " " 

-

2307



  12  

 | |  | 9 - 10  

Disruptive Technology |  

 

(  

 

, 

, , (Cohen and Uphoff 

 

 

  

4.1  
20  

 200 (   

 

   

 

4.3  
 

 

2308



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

4.3.1  
 

  

  

  

Likert  20  

 

4.3.2  
 

  

 

 

 

 

IOC IOC  

 

   Cronbach  

 

 

 

4.4  
   

2 1

 

 

 
   

 

1  2  

   

(Cohen and Uphoff  

 

  

2309



  12   

 | |  | 9 - 10  

Disruptive Technology |  

5.  
 

5.1   
 

 

 

    
                              2 

                   89                           1 

 134 100  

  2  17   

                   -    22   

                   - 0    1 

                     87 2 

 134 100  

 

  1 

                     

                    2 

                     

 134 100  

 18   

                   1 

                     

                  1    

                    2 

 134 100  

 

 

 89 2   - 0  

     

   

 

 

 

 

 

 

2310



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

5.2  
 

 
 

  

  

 
S.D. 

 
 

 

 
 

 
    00         1 

   798   

   792   

     2 

 3.08 .698   

 

 (  =  

  (  =              

(  =   (  =          

(  =   
 

5.3 
  

 
 t-test  

 

0  

 

0 0  

0 0  

0

 

 

5.4 
 

 1

1  29  

  

2311



  12   

 | |  | 9 - 10  

Disruptive Technology | 7 

1  

  

2  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 (  

 

 

 

2

     

 

 

 

  

2312



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

 (  

 

 

 

7.1  

  

 

 

 

  

 

7.2  

 

 

 

  
 

 

 

 

 (    
.  

  

 

Cohen and Uphoff (1980  Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity  

MgGraw-Hall 

2313



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด 
: มุมมองผานรัฐธรรมนูญกับวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19) 

ธีระญา    ปราบปราม1* 

1หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

เลขที่ 1 หมู 20 คลองหนึ่ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
* Thiraya2521@yahoo.com

บทคัดยอ 

ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19)ระบาด ซึ่งเปนโรคติดตอรายแรงและอันตรายท่ีสงผลตอรางกายมนุษย
สามารถทําลายชีวิตมนุษยได และเปนที่นากลัวกวานั้นคือการติดตอเปนไปไดงาย เพียงการเขาใกล สัมผัสผูติดเชื้อ  ก็สามารถ
ติดเชื้อดังกลาวได ซึ่งทําใหเกิดความกลัวและต่ืนตระหนกของประชาชนท่ัวไป ในภาวะท่ีคนหมูมากตื่นตระหนกและหาวิธี
จัดการไมไดนอกจากปองกันตัวเองโดยใชหนากากอนามัย แอลกอฮอล เจลลางมือ และมาตรการภานอกท่ีจะปกปองคนใน
ประเทศน้ันคือมาตรการจากรัฐ ที่มีตัวแทนคือรัฐบาลทําหนาที่จัดการ  ในฐานะรัฐบาลซ่ึงเปนผูบริหารหนวยงานของรัฐอยาง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขที่ทําหนาที่ในการดูแล ติดตาม ควบคุม คัดกรองและแจงเตือนประชาชนในเรื่องการ
อุบัติของโรคระบาด แตกรณีวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19)ระบาด ทําใหตระหนักไดวาบทบาทของรัฐ กรมควบคุมโรค มี
ปญหาบางประการ เชน การควบคุมสินคาอุปโภคบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการการใช การกินอยูในภาวะเกิดโรคระบาด ความ
ลาชาของรัฐบาลในการตัดสินใจจัดการกับปญหาท่ีตองรอหนวยงานบังคับบัญชา กรมควบคุมโรคจึงจะดําเนินการได ซึ่งทําให
เกิดการติดเช้ือที่มากขึ้นจากการตัดสินใจที่ลาชา และขอจํากัดของรัฐ หนวยงานองรัฐดังกลาวยอมกระทบตอสิทธิของ
ประชาชนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด ซึ่งถอดบทเรียนจาก
ประเทศไตหวันที่จัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะจัดการภาวะโรคระบาด ดังนั้นเพื่อแกปญหา 1) การแจงเตือนและการสื่อสาร

ถึงอันตรายของโรคระบาดตอประชาชนสามารถทําไดเด็ดขาดหนักแนน  2) การวิเคราะหขอมูลของกรมควบคุมโรคขาดความ
เชี่ยวชาญในการจัดการโรคระบาดติดตออันตรายรายแรง 3) การปกปองสิทธิของพลเมืองและหนาที่ของรัฐแหงราชอาณาจักร
ไทย 4) การสนับสนุนสิทธิการเขาถึงการไดรับการตรวจรักษาอยางจริงจังโดยไมคิดมูลคา  5) การสรางมาตรการประกันสิทธิ
ของประชาชนเม่ือเทียบกับการปฏิบัติตอคนในชาติของประเทศอ่ืน และ6) สามารถวิเคราะหรูปแบบแนวทางการจัดตั้ง
หนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาดได ซึ่งนําไปสูการลดปญหา ความลาชาความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในภาวะวิกฤติโรคระบาด ซึ่งหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมจะทําหนาที่จัดการปญหาของรัฐได 

คําสําคัญ: โคโรนาไวรัส  โควิด-19  รัฐบาล  กรมควบคุมโรค  หนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ   
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Establishment Department Specialized in Plague Control: A View through the 
Constitution and the Coronavirus (Covid- 19 ) Crisis.

Thiraya  Prabpram 1,* 

School of Law under Humanity and Socialscince Of Valayalongkorn University. 
* Thiraya2521@yahoo.com

Abstract 

In the crisis, the corona virus (Covid- 19  )is an epidemic, which is a serious and dangerous disease 
that affects the human body and can destroy human life. And more frightening is the possibility of 
contact Just getting close Touching an infected person Can be infected Causing fear and panic among 
the general public In a situation where a lot of people are alarmed and unable to find a solution, apart 
from protecting themselves by using masks, alcohol, hand-washing gels and other measures to protect 
people in that country, such as government measures. Whose representative is the government to 
manage As the government, which is the executive of a government agency such as the Department of 
Disease Control The Ministry of Public Health is responsible for monitoring, controlling, screening, and 
alerting the public about the occurrence of an epidemic. But in the case of the epidemic corona virus 
(Covid- 19 ( , it was realized that the role of the state Department of Disease Control has some problems, 
such as the control of consumer products related to the use of Eating in an epidemic state Government 
delays in decision-making to deal with issues that have to wait for the supervisor Department of Disease 
Control will proceed. Which causes more infections due to delayed decisions And state restrictions Such 
state agencies inevitably affect people's rights. Therefore, the establishment of specialized agencies in 
the control of epidemics Which took off lessons from Taiwan that established a specialized agency 
specialized in managing epidemics Therefore, to solve the problem 1) Alerts and communication of the 
dangers of the epidemic to the public can be firmly decisive. 2) The data analysis of the Department of 
Disease Control lacks expertise in managing deadly epidemics 3)  Protecting the rights of citizens. And 
duties of the state of the Kingdom of Thailand. 4) Promoting access to free access to intensive care, free 
of charge.5)Wash measures to guarantee the rights of individuals, as opposed to treating the nation's 
other countries, and 6)  can analyze the model guidelines for the establishment of specialized units to 
control the epidemic. Which leads to reducing problems Delays in social inequality in an epidemic crisis 
Which the newly established department will be able to handle the problems of the state. 

Keywords: Coronavirus, Government, Department of Disease Control, Specialized agencies.

1. บทนํา

ในภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 จากรายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 43 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 เวลา 21.00 น. ซึ่งองคการ
อนามัยโลกไดระบุชื่อของโรควา "COVID-19" ซึ่งมาจาก "coronavirus disease 2019" หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สองพันสิบเกา) (กรมอนามัย,2563) ซึ่งถือไดวาเปนโรคติดตออุบัติใหมที่ไรซึ่งยารักษาโดยตรงหรือ
วัคซีนปองกัน หนวยงานท่ีสําคัญของประเทศไทยที่มีอํานาจจัดการการควบคุมโรคติดตอซ่ึงไดแก กรมควบคุมโรค กระทรวง
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สาธารณสุข แตในทางปฏิบัติจริงกลับพบวา กรมควบคุมโรคติดตอมีอํานาจในการตั้งรับและดูแลดานสาธารณสุขโรคติดตอ แต
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกรมควบคุมโรคติดตอในเชิงรุกของการระงับยับยั้งเกี่ยวกับการควบคุมการแพรขยายและการ
ลุกลามของโรคคอนขางลาชา และประสิทธิภาพดานอื่นๆของหนวยงานก็ถูกจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดใหมีอํานาจหนาที่แค
เรื่องสาธารณะสุขที่เกี่ยวกับโรคติดตอปกติที่พบเห็นไดบอยครั้งเทานั้น แตเมื่อมีวิกฤติโรคระบาดรายแรงอยางกรณีไวรัสโคโรนา
หรือ Covid-19 หนวยงานดังกลาวกลับมีขอจํากัดในการดําเนินการเพ่ือแกปญหาตางๆท่ีตามมาพรอมกับการเกิดโรคระบาด
ติดตอ ปญหาอันดับตนๆนอกจากยารักษาท่ีไมอาจคาดการไดวาจําเปนตองใชจํานวนเทาใด สิ่งที่ตามมาอุปกรณตางๆที่ตองใช
ในการปองกันโรคอยางหนากากอนามัย เครื่องมือแพทย และเวชภัณฑอื่นๆที่อาจมีความตองการสูงขึ้น จนสังคมประสบปญหา
อยางเห็นไดชัด จนเกิดการขาดแคลนหรือจนประชาชนบางกลุม จากสรุปผลการสํารวจ “คนจนเมืองในภาวะวิกฤติโควิด-19” 
และขอเสนอแนะตอรัฐบาล โดยคณะนักวิจัย โครงการวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง ไมสามารถ
เขาถึงอุปกรณดังกลาว(อรรถจักร สัตยานุรักษ และคณะ, 2563:15) ซึ่งเปนเร่ืองที่ตองพิจารณาแลววาการนํามาซ่ึงเปาหมาย
ตามแผนงานเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในภาวะปกติ กับในภาวะวิกฤติที่มีโรคระบาดที่ลุกลามไดงายอาทิ กรณีไวรัสโค
โรนาหรือ Covid- 19 หรือกรณี ซาร ทีเ่คยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากอน แคมาตรการการต้ังรับ ปองกันและดูแลการเกิดโรคยัง
เพียงพอหรือไมในสภาวะเกิดโรคระบาด และผลท่ีกระทบตอประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได คือการท่ีรัฐตองออกมาตรการ
ตางๆเพื่อควบคุมการแพรระบาดอยางเครงครัด นั่นหมายถึงวาสิ่งที่ตามมาคือการจํากัดสิทธิของประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน 
หยุดกิจการของรัฐบางประเภท หยุดการประกอยธุรกิจในดานตางๆ รวมถึงการจํากัดการเคล่ือนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
การจํากัดใหอยูอาศัยแคในเคหสถาน สถานการณเหลานั้นจึงหลีกเล่ียงไมไดเลยที่ประชาชนจะมีการกักตุน อาหารเคร่ืองใช 
อุปโภค บริโภค อยางเชน ไขไก ขาดตลาด แอลกอฮอร น้ํายาฆาเชื้อบางชนิดขาดตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนเร่ืองที่มักพบเห็น
ไดโดยทั่วไปเม่ือเกิดวิกฤติ แตการแกปญหาจากวิกฤติที่เคยมีบทเรียนมากลับไมไดรับการแกปญหา ซึ่งวิกฤติที่เกิดขึ้นยังไม
หมายรวมถึงการปลอยขาวที่ทําใหประชาชนตื่นตระหนกตกใจ นํามาซึ่งการเกิดขาวลวง สับสน จนประชาชนเขาใจผิดหรือ
เขาใจคลาดเคล่ือน ที่กลาวมาท้ังหมดนั้นสะทอนปญหาในทางขอเท็จจริงวาการจัดการท่ีไรประสิทธิภาพ ไมทันสมัย อันเกิด
จากการตัดสินใจท่ีลาชาอันสืบเนื่องมาจากขอจํากัดทางกฎหมายที่ใหอํานาจ จึงเห็นวา การจัดตั้งหนวยงานที่จัดการเรื่องโรค
ระบาดโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับโรคอุบัติใหมและรายแรงอันมีการลุกลามติดตอไดงายในวงกวาง ควรมีกระบวนการจัดการท่ี
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล แกปญหาไดอยางรวดเร็วจึงนาจะเปนทางเลือกสําหรับการจัดการของรัฐในระบบใหมที่
มีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาชวยสรางศักยภาพในการทํางานและอีกเชนกันที่ตองมีการควบคุมเครื่องมือที่เรียกวาเทคโนโลยีให
ใชไดอยางถูกตองเหมาะสมในสภาวะวิกฤติโรคระบาด 

2. หนวยงานควบคุมโรคติดตอตามรัฐธรรมนูญกําหนด
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยงรัฐมีหนาที่ตามมาตรา 55 ที่รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงเสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการบริการสาธารณสุข ตอง
ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวย และรัฐตอง
พัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแลวเปนหนาที่
ของรัฐที่ตองดําเนินการต้ังแตการวางระบบ วางโครงสราง หนวยงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาการดําเนินงาน
ของรัฐเปนหนาที่หลักที่ตองดูแลดานสาธารณะสุขของประชาชนโดยปกติ แตในภาวะวิกฤติโรคระบาด หนวยงานท่ีดําเนินการ
ยังมีความพรอมที่จะดําเนินการไดทันทวงทีหรือไม จากภาวะไวรัสโคโรนา (Covid-19)   ระบาด ทําใหตองทบทวนบทเรียนวา 
หนวยงานของรัฐยังขาดประสิทธิภาพดานใดอีกบางที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือปองกันโรค หรือการขาดแคลน
ยา หรือการเกิดภาวะขาวยากหมากแพง เมื่อพิจารณาบริบทเดิมของรัฐ ในปจจุบัน หนวยงานที่ทําหนาที่ในการดูแลควบคุม
โรคระบาดคือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจโดยทั่วไปของหนวยงานดังกลาวเปนหนึ่งในหนวยงานราชการท่ี
มีความสําคัญตอการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุงเนนการเปนผูนําดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมโรค
ของประเทศและระดับนานาชาติ ภายใตวิสัยทัศนที่วา“ประชาชนไดรับการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล ภายในป 2580” โดยพันธกิจหลักของกรมควบคุมโรค มีพันธกิจและภารกิจเปนไปตามการปฏิบัติภารกิจของ
กรมควบคุมโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ.2552 ดวยวิธีการดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการประสานความรวมมือกับเครือขายภายในและระหวางประเทศในการผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญ องค
ความรู ขอมูลขาวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมท้ังการบริการเฉพาะ ที่ได
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มาตรฐานสากล 
2. สงเสริม สนับสนุน ถายทอด แลกเปลี่ยนความรู ใหเครือขายและประชาชน
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใชกฎหมายที่จําเปนตอการปกปองประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพรอมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม ๆ ไดทันการณ
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือขายการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ตองการพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคใหมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุมเส่ียงที่มีความออนไหวตอปจจัยการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ ตอโรคอุบัติใหม 
โรคอุบัติซ้ํา การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกันทั้งระบบ รวมถึงเสริมสรางระบบสาธารณสุขและ
อนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ตลอดจนควบคุมการแพรระบาดของ
โรคเหลาน้ีโดยศึกษาวิจัย สรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุม
เปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมสถานการณปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และ
สรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตางๆโดยกรมควบคุมโรค และมีภารกิจ
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและกําหนดมาตรฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรดาน ปองกันควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ เผยแพรความรูทางวิชาการดานปองกันควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน ควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินผลดานควบคุมโรค ใหบริการรักษา
และฟนฟูสภาพผูปวยเฉพาะโรค ประสานนโยบายและแผนปองกันควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ พัฒนาเครือขายการ
ปองกันควบคุมโรคตลอดจนการเฝาระวังโรคกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและองคกรทองถิ่น สรางเครือขายความรวมมือกับนานา
ประเทศหรือองคกรระหวางประเทศในการปองกันควบคุมโรคและปญหาสุขภาพระหวางประเทศ จากขอเท็จจริงที่กลาวมาจะ
เห็นวา กรมควบคุมโรคน้ัน เดิมเปนกองโรคติดตอ สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ ซึ่งถามองในแงการวางยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคแลว แมจะมีการเปล่ียนเปนสังกัดกระทรวงสาธารณะสุขใน
ปจจุบัน แตยังคงเปนไปตามหลักการบริหารการจัดการแบบเดิมของรัฐ ที่ยังรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง ซึ่งตัวอยางการ
จัดการของคณะกรรมการโรคติดตอมีอํานาจแคขอความรวมมือ ไมมีอํานาจสั่งการไปยังพื้นที่ตางจังหวัด ดังปรากฏในคํา
แถลงการณรายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค ฉบับที่ 79 วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น(กรมควบคุมโรค, 2563) ที่มีขอจํากัดคือขอแคความรวมมือ และ
เมื่อพิจาณาเรื่องอํานาจตามกฎหมายก็ไมไดมีอํานาจเบ็ดเสร็จที่จะดําเนินการ “สั่ง”ใหระดับจังหวัดหรือทองถิ่นปฏิบัติได หาก
เปนสถานการณระบาดที่ไมเปนโรคติดตออันตราย หรือถาเปนการระบาดเฉพาะที่ ไมแพรหลาย การจัดการควบคุมยอม
กระทําไดงาย แตเมื่อโรคระบาดอยางกรณีไวรัสโคโรนา(Covid-19) ที่มีการติดตองายการกระจายเช้ือรวดเร็วและควบคุมไดยาก 
ระยะการฟกตัวเชื้อที่ไมแนนอน เปนโรคระบาดอุบัติใหมที่อันตรายไมมีวัคซีนปองกัน การตรวจหาเช้ือที่มีขอจํากัดทาง
การแพทย อีกทั้งขอมูลในงานวิจัยทางการแพทยที่คอนขางนอยเพราะเปนเชื้อโรคท่ีไมเคยพบมากอน ซึ่งเปนบริบทและ
คาดการณที่จํากัดไดยากท่ีจะใหระบาดอยูแคกลุมหนึ่งแลว การดําเนินงานของหนวยงานรัฐจึงตองรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มี
การตัดสินใจในการปฎิบัติตามแผนรวดเร็วรัดกุมและเชี่ยวชาญจึงเปนส่ิงสําคัญมาก ประเด็นเร่ืองที่วาอํานาจการวางแผน การ
ปฏิบัติ การตัดสินใจท่ีตั้งอยูบนความรับผิดชอบชีวิตเพื่อนรวมชาติและเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อมีการรอการตัดสินใจไวแค
สวนกลางจึงสรางปญหาใหกับการควบคุมในระดับภูมิภาคและจังหวัด เทศบาลตําบล หมูบาน ตามมาอยางเห็นไดชัดในวิกฤติ
ไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น 

3. มุมมองผานรัฐธรรมนูญกับวิกฤติไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตอประชาชน
3.1 มุมมองเสรีภาพ

         บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปพุทธศักราช 2560  ประชาชนชาวไทยทุกคนที่เปนพลเมืองของ
ประเทศ มีสิทธิท่ีจะอยูอาศัย มีสิทธิท่ีจะเดินทางไปมาไดทั้งในระดับหมูบานระดับจังหวัด ระดับประเทศหรือระดับตางประเทศ
ก็ถือวาเปนเรื่องที่บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู  )มาตรา38  ( ซึ่งในวิกฤติโรคระบาดของไวรัสโคโรนา
(Covid-19) จะพบเจอการเดินทางมากมาย ในทุกระดับ  แมแตการเดินทางกลับจากตางประเทศท่ีหลีกลี้วิกฤตโรคระบาด
หรือไมก็ตาม แตเมื่อเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยแลวก็สามารถเดินทางเขาประเทศไดโดยเสรี แตบนสิทธิแบบเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดนั้น ในมาตราเดียวกันดังกลาวไดมีการจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
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แหงกฎหมายที่ตราข้ึนเพื่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งบทบัญัติดังกลาวเปนการให
อํานาจรัฐในการจัดการตามกฎหมายที่รัฐออกมาในภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)   ซึ่งก็เปนไปตามเหตุผลที่

กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการในประการแรกคือการท่ี กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่อง ชื่อและอาการของโรคติดตอ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ  .ศ . 2563 โดยกําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 
2019 : COVID-19) เปนโรคติดตออันตรายตาม พ  .ร.บ.โรคติดตอ ป  2558 เพ่ือประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตออันตรายผลของประกาศดังกลาวทําใหสามารถดําเนินการตาม พ  .ร.บ.โรคติดตอ ป  2558 ได เชน พนักงานควบคุม
โรคติดตอมีอํานาจในการส่ังใหแยกกัก กักกัน หรือคุมตัวไวสอบสวน ดังนี้ เมื่อมีคําสั่งใหผูเดินทางกลับจากประเทศท่ีมี ความ
เสี่ยงตองทําการกักตัวเองในเคหสถาน 14 วัน หากไมดําเนินการ ถือวามีความผิดตามมาตรา 51 พ  .ร.บ.โรคติดตอ ป  2558 มี
โทษปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
ประการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่อง ทองที่นอกราชอาณาจักรท่ีเปนเขตติดโรคอันตราย กรณีโรคติดเชื้อโควิด-
19 ป 2563 มีการกําหนดใหสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน  )รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกาและเขตบริหารพิเศษ
ฮองกง) สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหราน เปนเขตติดโรคติดตออันตราย อยางไรก็ตาม พื้นที่เสี่ยงดังกลาวอาจมี
การถูกปรับเปลี่ยนตามสถานการณ โดยข้ึนอยูกับจํานวนผูปวยสะสมและจํานวนผูปวยรายใหมท่ีเพ่ิมขึ้น ประกาศฉบับนี้มีผลให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสามารถที่จะทําการควบคุมและปองกันโรคในผูเดินทางมาจากพ้ืนซึ่ง
เปนเขตติดโรคอันตรายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอมีอํานาจในการดําเนินการตาม
กฎหมายไดทันที เชน นําผูที่สงสัยวาติดเชื้อมารับการตรวจหรือกักกัน ณ สถานท่ีที่กําหนดรวมถึงดําเนินการตามกฎหมายกับผู
ที่มีหนาที่ตองแจงเม่ือพบผูที่ติดเชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อ แตไมยอมแจงหรือไมแจงภายในเวลาท่ีกําหนดและเ ม่ือพิจารณาจาก 
ประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินที่รัฐบาลไดประกาศตามมาในภายหลังสําหรับขอกําหนด
ตางๆ เชน การหามเขาพื้นที่เสี่ยง, การปดสถานท่ีเสี่ยง, การปดชองทางเขาประเทศเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสดังกลาวจาก
ภายนอกประเทศซึ่งนั่นหมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยก็ไมสามารถกลับเขาประเทศท่ีมีการปดชองทางเขาออกประเทศในทุก
ชองทาง ซึ่งนํามาสูการจํากัดเสรีภาพอยางสิ้นเชิง แมเปนเรื่องที่ถูกจํากัดอยางสิ้นเชิงที่ยากที่รัฐจะกระทําได แตเมื่อภาวะวิกฤติ
โรคระบาดรายแรงอยางไวรัสโคโรนา ทําใหเห็นถึงอํานาจบังคับทางกฎหมายท่ีเด็ดขาดเพื่อปกปองชีวิตของทุกคนในชาติ ซึ่ง
อาจสะทอนในมุมมองวาเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยแมจะเสรีนิยม ผูนําประเทศมาจากการเลือกตั้งอยาง
ถูกตองตามครรลองประชาธิปไตย แตเม่ือถึงภาวะวิกฤติโรคระบาด รัฐก็ยังมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการใชอํานาจเพื่อจัดการปญหา
ของสวนรวม ดังนั้นเหตุผลตามกฎหมายดังกลาวและการใชอํานาจเบ็ดเสร็จในการส่ังการเพียงคนเดียว ในภาวะวิกฤติโรค
ระบาดกลับเปนเรื่องที่จําเปนที่ตองมีผูนําเพียงคนเดียวในการตัดสินใจ ภายใตความปลอดภัยของทุกคนในชาติแมวา
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวอยางขัดเจนใหเสรีภาพของบุคคลในการเดินทางเลือกถิ่นที่อยูตามใจชอบตามหลักเสรีประชาธิปไตย 
แมในระดับนานาชาติก็ถือวาเปนเรื่องใหญแตเมื่อเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาด เสรีภาพตางๆก็จําตองถูกจํากัดเพื่อความปลอดภัย 
สวัสดิภาพของเพื่อนรวมชาติและประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศนั้นๆ 

3.2 มุมมองสิทธิ 
เมื่อพิจารณาเรื่องสิทธิแลว รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2560  กําหนดใหสิทธิแกประชาชนชาวไทยมากมายโดยทุกคน

เพียงแตใชสิทธิของตนภายใตกฎหมายและไมละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนก็นับวาเปนการใหสิทธิที่มากมายมหาศาล แตเมื่อถึง
ยามวิกฤตภาวะโรคระบาดสิ่งที่ทุกคนจะพึงไดรับอยางทั่วถึงคือการรับบริการสาธารณสุขอันเปนสิทธิ  (รัฐธรรมนูญ,   2521 ) ใน
มาตรา 73   รัฐพึงสงเสริมการสาธารณสุขและพึงใหการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา การปองกันและปราบปราม
โรคติดตออันตราย รัฐจะตองกระทําใหแกประชาชน โดยไมคิดมูลคา ขั้นพื้นฐานตามหลักปจจัยสี่ที่รัฐพึงจัดใหกับพลเมืองของ
รัฐนั้นๆ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกําหนดไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติ ซี่งบุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด โรคติดตออันตราย
จากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย(มาตรา 47)ซึ่งตามแนวทางและมาตรฐานการรักษาพยาบาลเบื้องตนของประเทศไทย รัฐไดจัดใหมี
โครงการ 30   บาทรักษาทุกโรค(บัตรทอง)หรือที่เรียกวาประกันสุขภาพถวนหนาที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยทุกคนจะไดรับสิทธินี้ 
หากไมมีสิทธิอื่นเชนประกันสังคมหรือสวัสดิการขาราชการ ซึ่งจากมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีสะทอนมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดมีกฎหมายบัญญัติรองรับไววาตามแนวนโยบายแหงรัฐวา รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด บริการสาธารณสุข ตอง
ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม และปองกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพดวยซ่ึงรัฐตองพัฒนาการ
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บริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (มาตรา55) จากการวางพ้ืนฐานสิทธิดานสาธารณสุข
ดังกลาวไว เม่ือเกิดภาวะวิกฤตอยางกรณีไวรัสโคโรนาระบาด กระทรวงสาธารณสุขจึงสามารถออกประกาศเรื่อง กําหนดผูปวย
ฉุกเฉินโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยกําหนดใหผูปวยจําเปนตองไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แหง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กําหนดให
สถานพยาบาลมีหนาที่ตองควบคุมและดูแลใหมีการชวยเหลือเยียวยาผูปวยที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน 
เพื่อใหผูปวยพนจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและตามประเภทของสถานพยาบาลนั้นๆ  และหากมีความจําเปนตองสงตอ
หรือผูปวยตองการจะไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน สถานพยาบาลน้ันตองจัดใหมีการสงตัวไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตาม
ความเหมาะสม หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เพื่อดังกลาวเปน
เครื่องมือในการบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนาระบาด 
   3.3 มุมมองหนาที่ 
        ทุกบทบาทของทุกคนท่ีอยูภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย ไมวาในบริบทปกติหรือบริบทของวิกฤตใดๆอันเปน
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทุกคนตางมีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญกําหนดท่ีทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเคารพและไม
ละเมิดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอื่น และไมกระทําการใดท่ีอาจกอใหเกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม(มาตรา55)  ซึ่ง
ในภาวะวิกฤติโรคระบาดอยางไวรัสโคโรนา(Covid-19)สิ่งที่เปนปรากฎการณในสังคมไทยคือประชาชนทุกคนมีความต่ืนตัว 
และมีการปฏิบัติตอกฎหมายตามกฎเกณฑคอนขางสูง เมื่อทางรัฐบาลประกาศให “อยูบาน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ” ประชาชน
จํานวนรอยละ 90 ของมวลรวมในประเทศใหความรวมมือซ่ึงหยุดการกระจายเช้ือไดอยางดี จะเห็นไดวาในภาวะวิกฤติไวรัส
ครั้งนี้ทุกคนตางตระหนักในหนาที่ของตนเองท่ีตองปฏิบัติตอเพื่อนรวมชาติเปนอยางดี  แมบางครั้งรัฐออกมาตรการหามออก
จากบานในยามวิกาล หามเดินทางเขาจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง หรือแมแตการขอความรวมมือใหใสหนากากอนามัย ซึ่งทุกคน
พรอมปฏิบัติโดยการออกนอกบานหรือไปซื้อของยังชีพในซุปเปอรมาเก็ตหรือตลาด ตางก็ใสหนากากอนามัยกันอยางพรอม
เพรียง การเกิดภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา ทําใหสะทอนในภาพของการรูหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย การไมละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของผูอื่นทีค่นไทยทุกคนตางพรอมปฏิบัติ หากมีการสื่อสารที่ดีจากรัฐ ซึ่งการสื่อสารในปจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีเขามาชวย
ทําใหรัฐสามารถสื่อสารกับประชาชนไดอยางตรงไปตรงมาและเขาถึงประชาชนผูรับสารไดมากขึ้น ทําใหเกิดการกระตุนเตือน
ใหประชาชนไดรูหนาที่ของตนเองไดอยางงายดายและมีความตื่นตัวที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของภาครัฐตามกฎหมายไดอยางไม
ยาก 
 
4. การจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะควบคุมโรคระบาด มุมมองผานรัฐธรรมนูญ 
    ประการแรก การแจงเตือนและการสื่อสารถึงอันตรายของโรคระบาดตอประชาชน ซึ่งตามหลักสิทธิที่รัฐธรรมนูญกําหนด
นั้น รัฐตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคระบาดกับประชาชนอยางชัดเจนและเปนขอมูลที่เปนจริง การจัดต้ังหนวยงานเช่ียวชาญ
เฉพาะควบคุมโรคระบาดซึ่งเปนการนําเสนอแนวคิดที่วาประเทศไทยแมมีหนวยงานรัฐอยางกองควบคุมโรคติดตอ แตจากกรณี
ไวรัสโคโรนา(Covid-19)ระบาดเมื่อพิจารณาจาก รายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย 
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค มีการสื่อสารตอประชาชนไดนอยมาก ทั้งที่เทคโนโลยีของรัฐสาสารถจะกระทําได
ดีกวานี้ในการออกคําเตือน แนะนํา ขอความรวมมือ หรือกระตุนเตือนประชาชนถึงอันตรายของโรคดังกลาว แตเมื่อพิจารณา
ขอมูลจาก social media แลว ประชาชนมีการรับรูรับสารขอมูลของโรคดังกลาวผานทางอินเทอรเน็ต จากสื่อระหวางประเทศ
มากกวาองคกรอยางกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
     ประการที่สอง การวิเคราะหขอมูลของกรมควบคุมโรคขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการโรคระบาดติดตออันตรายรายแรง 
เมื่อพิจารณาจากกรณีวิกฤติโคโรนาไวรัส(Covid-19)ระบาด ซ่ึงสามารถตั้งขอสังเกต ของการปฏิบัติการของกรมควบคุมโรคท่ีมี
มาตรการตั้งรับกับปญหาของการแพรกระจายไวรัสโคโรนาระบาด ทั้งที่เมื่อพิจารณาถึงการระบาดในตางประเทศท่ีมีการปด
เมืองเพื่อยับยั้งโรค ซึ่งกรมควบคุมโรคและรัฐบาลยอมทราบดีวาการปดเมืองมีความหมายถึงการพังเศรษฐกิจในประเทศของ
ตนเอง แตก็ยังไมมีมาตรการเชิงรุกในการยับยั้งโรค เมื่อพิจารณาจากรายงานของกรมควบคุมโรค ฉบับที่ 9 วันที่ 12 มกราคม 
2563 เวลา 17.30 น.  พบวา กรมควบคุมโรคไดดําเนินการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเครื่องบินในเสนทางท่ีบินตรงมาจาก
เมืองอูฮั่น ประเทศจีน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยานภูเก็ต 
ตั้งแตวันที่ 3 – 12 มกราคม 2563 ซึ่งมีมีขอสังเกตวากรมควบคุมโรคไดพยายามเฝาติดตามคัดครองการระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาโดยอางอิงสถานการณในตางประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปนแหลงเริ่มแรกของการแพรระบาด เขตการ
ปกครองพิเศษฮองกง ประเทศสิงคโปร ประเทศไตหวัน สาธารณรัฐเกาหลี ที่คัดกรองผู ที่กลับมาจากอูฮั่น ซึ่งมาตรการใน
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ตางประเทศของประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮองกง ไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลี
ใต และฟลิปปนส ใชมาตรการเฝาระวังคัดกรองผูที่มีอาการไขรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติ
เดินทางมาจากเมืองอูฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเปย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนให
ระมัดระวังและปองกันตนเองจากการติดเชื้อ แตเมื่อพิจารณาการแจงเตือนจากหนวยงานของรัฐแทบจะเห็นเปนเรื่องเล็ก
เหมือนเปนไขหวัดธรรมดา ทั้งที่การระบาดในตางประเทศตางยกระดับการเฝาระวังอยางจริงจังและส่ิงที่นาสนใจ สําหรับการ
ตระหนักรูวาวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งในรายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 12 วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.(กรมควบคุมโรค, 2563) ประเทศ
ไตหวันออกประกาศใหโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ใหเปนโรคติดเชื้อทางกฎหมายประเภทท่ี  5 อยูรวม
กับโรคไขเหลือง ไขลาสซา ไขหวัดใหญ MERS และโรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก และออกคําเตือนประชาชนเร่ืองมาตรการการ
ปองกันตนเองจากการติดเชื้อ ซึ่งจากงานผลสถานการณแพรระบาดดังกลาวมีขอสังเกตเร่ืองคําเตือนที่ควรจะมีอยางรวดเร็ว
และวิเคราะหวินิจฉัยพฤติการณการระบาดวามาจากคนสูคนใหไดอยางรวดเร็วที่สุดเพื่อเขาสูมาตรการปองกันอยางทันทวงที 
เมื่อรับฟงจากประเทศตนทางที่รายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 14 วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น(กรมควบคุมโรค, 2563) ประเทศจีนเผยแพร 
genome ของเชื้อ“novel coronavirus 2019” หรือ “nCoV-2019” ลงใน GenBank® เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่ง 
Wuhan City health committee ไดจัดทํา Q&A โดยตอบคําถามเรื่องการติดตอจากคนสูคนวา “ถึงแมวาจะไมมีหลักฐาน
จากคนสูคน แตชองทางการติดตอนี้ยังไมสามารถตัดออกไปได แตอัตราการติดตอยังอยูในสถานะตํ่า”ซึ่งแมจะเปนรายงานจาก
ตนทางที่เกิดโรคระบาด สิ่งที่ตองระวังคือขาวที่มีการซอนเรนความจริงเพื่อปกปองเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเพราะหลังจาก
นั้นในวันที่  22 มกราคม 2563 ทางการประเทศจีนไดประกาศวาเชื้อนี้สามารถติดตอจากคนสูคนได ซึ่งเมื่อพิจารณาการติดตอ
จากคนสูคนไดจากโรคระบาดการติดตอจากคนสูคนไมจําตองอาศัยระยะเวลามากในการที่จะสืบทราบได เพราะแคการที่กลุม
คนที่มีจํานวนกลุมกอนที่มากกวาปกติก็นาที่จะวินิจฉัยไดวาโรคระบาดดังกลาวติดตอจากคนสูคนไดและเมื่อทางการสาธารณะ
รัฐประชาชนจีนมีการประกาศจํานวนผูติดเชื้อ วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผูปวยยืนยันในประเทศจีนกระจายไป 28 เมืองของ
จีนแผนดินใหญจากรายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 22 วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.(กรมควบคุมโรค, 2563)  แตมาตรการภายในของประเทศ
ไทยคือการแจงเตือนใหประชาชนระมัดระวังเทานั้น และการเดินทางสูประเทศไทยยังเปนปกติเหมือนการระบาดเปนเร่ืองปกติ
และยังอนุญาตใหคนไทยหรือชาวจีนเขาออกในประเทศไทยโดยมีเพียงคําเตือนใหหลีกเลี่ยงไปเมืองที่มีการระบาด ทั้งที่ในวันท่ี 
25 มกราคม 2563 รายงานสถานการณโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 24 วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.(กรมควบคุมโรค, 2563) จาการรายงานสถานการณใน
ตางประเทศมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศและอีกหลายเมืองของจีน ซึ่งเปนพฤติการณที่กองควบคุมโรคประเมิน
สถานการณไดแลววาเปนการระบาดของโรคระบาดท่ีรายแรงและอันตรายตอประชาขนในประเทศแตมิไดมีการสื่อสารท่ี
ชัดเจนกับประชาชน มีเพียงคําเตือนใหพึงระวังและขอความรวมมือ มิไดมีมาตรการบังคับใดๆ และในวันเดียวกันกระทรวงการ
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ดําเนินการอพยพพลเมืองของประเทศ ออกจากเมืองอูฮั่น ประเทศจีน 
ประเทศอินเดียแนะนําใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนหากไมจําเปน และเขตการปกครองพิเศษฮองกงได
ประกาศใหการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 จากเมืองอูฮั่น เปนสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข
ระดับสูงสุด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมการแพรระบาดของโรค  สหรัฐอเมริกาไดเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองท่ี  5 
สนามบินหลักที่มีผูเดินทางมาจากอูฮั่น ไดแก ซานฟรานซิสโก นิวยอรก ลอสแองเจลิส แอตแลนตา และ ชิคาโก โดยยกระดับ
เปน Immediate Health Risk พรอมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจ
วินิจฉัยเพื่อคนหาเช้ือไวรัส และไตหวันออกประกาศใหโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม แตมาตรการ
ภายในประเทศไทยก็ยังคงเดิม เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูปวยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
ในตางประเทศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ของประเทศญี่ปุน พบวามีผูที่ตรวจพบเชื้อแตไมมีอาการอีก 5 ราย จากผูปวย
ทั้งหมด 15 รายที่เปนผูปวยใหม และไมแสดงอาการเปนผูปวยเพ่ิมขึ้นในประเทศเยอรมันจากรายงานสถานการณโรคปอด
อักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธใหม โดย ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่  35 วันที่ 7 กุมภาพันธ 
2563 เวลา 21.00 น.ในเวลาตอมา ซึ่งเปนสถานการณที่สอใหเห็นวาประเทศไทยอยูในระยะอันตรายแลวเพราะในระหวางท่ีมี
การระบาดต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ ประเทศไทยไมไดมีมาตรการปดกั้นการเขามาในประเทศไทย ซึ่งหากไม
ตรวจพบวามีไขก็ไมไดรับคําแนะนําใหกักตัวนั่นหมายความวาผูปวยที่ไมแสดงอาการสามารถหลุดรอดเขามาในสั งคมไทยได
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อยางไมตองสงสัย ทั้งที่กอนหนานี้หลายประเทศมีการยกเลิกวีซาคนจีนเขาประเทศไปแลว  ในวันที่ 27 มกราคม 2563 (กรม
ควบคุมโรค, 2563) องคการอนามัยโลกไดรายงานปรับระยะฟกตัวของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 จาก 14 วัน เปน 
10 วัน (2-10 วัน) คาเฉล่ียการแพรเชื้อ (Basic reproductive number: R0) 1.5 – 3.5 คน อัตราการเสียชีวิตในกรณีติดเชื้อ
ไมเกินรอยละ 3 แตสถานการณภายในประเทศไทยยังมีเพียงการเฝาระวังคัดกรองผูโดยสารเคร่ืองบินและดําเนินการคัดกรอง
ผูปวยที่มีอาการตามนิยามเฝาระวังโรค 
     ประการท่ีสาม การปกปองสิทธิของพลเมืองและหนาที่ของรัฐแหงราชอาณาจักรไทย ความลาชาในการชวยเหลือนั่นอาจ
หมายถึงชีวิตหรือความยากลําบากของประชาชนที่อยูในรัฐ สิ่งที่ประชาชนในประเทศถูกลิดรอนสิทธิ มาตรการภายนอก
ประเทศ ประเทศไทยมีหนาที่ตองดูแลพลเมืองของตน แตไมมีเหตุผลที่ชัดเจนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข หรือ
แมแตรัฐบาล สําหรับกรณีที่ประเทศไทยไดดําเนินการอพยพพลเมืองคนไทยจํานวน 138 ราย กลับ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2563 ไดคัดกรองพลเมืองที่เดินทางกลับมาท้ังหมด ทั้งที่หลายประเทศไดมีการดําเนินสิ่งเหลานี้ใหกับพลเมืองของประเทศตน
ตั้งแตปลายเดือนมกราคม แตประเทศไทยไปรับลาชากวาสองสัปดาห และอีกมาตรการภายในประเทศเกี่ยวกับสิทธิของ
ประชาชนในฐานะผูบริโภคแตกลับถูกละเมิดอยางรุนแรงสืบเน่ืองจากเกิดวิกฤติโคโรนาไวรัสระบาด มีการกักตุนสินคาที่
เกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชนเชน หนากากอนามัยน้ํายาฆาเชื้อ แอลกอฮอล หรือแมแตยาสมุนไพรบางชนิดอยางฟาทลาย
โจรกลับเปนของที่ของขาดตลาดและราคาแพงแตรัฐบาลก็ไมอาจคุมครองประชาชนได กรมควบคุมโรคไมมีอํานาจจัดการ
สินคาเหลานี้ เมื่อมีสถานการณตอมาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินการกักตุนสินคาบริโภค การขึ้นราคาจากความตองการ
ที่มากข้ึนเพราะความกลัววิกฤติการณโรคระบาดของประชาชน ซึ่งประชาชนก็ตองรับภาระกับราคาที่สูงขึ้นที่สวนทางกับตน
ทางการผลิตหรือขนสงของผูประกอบการที่ราคาน้ํามันลดลงมากกวา 10 บาทตอลิตร ในภาวะวิกฤติโรคระบาด 
     ประการท่ีสี่ การสนับสนุนสิทธิการเขาถึงการไดรับการตรวจรักษาอยางจริงจังโดยไมคิดมูลคา การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโร
นาตองเปนไปตามนิยามแหงโรคท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศเทานั้นจึงจะมีสิทธิตรวจได โดยใหเหตุผลวา
ชุดตรวจมรีาคาสูงและมีจํานวนจํากัด แตเมื่อพิจารณารายงานของกรมควบคุมโรคเองกลับพบวา(กรมควบคุมโรค, 2563) ทาง
กรมควบคุมโรคสามารถตรวจหาเชื้อใหกับประชาชนที่มีอาการบางอยางไดโดยปฎิบัติตามการรายงานของประเทศจีนเมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ 2563 ประเทศจีนไดปรับเกณฑในการวินิจฉัยผูปวยโรคไวรัสโคโรนา-19 ใหม โดย เพิ่มเติมการใชภาพถายเอกซ
เรยคอมพิวเตอรทรวงอก รวมกับการตัว สารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา-19 ดวยชุดตรวจสําเร็จรูป รวมกับการประเมินอาการ
ของผูปวยที่เขาไดกับโรคดังกลาว (Clinically diagnosed) อีกทั้งมีการพิจารณาผูปวยสงสัย (suspected case) ที่ไดทําการ
คัดกรองมาแลวอีกครั้งโดยใชการประเมินอาการของผูปวยที่เขาไดกับโรค ทําใหมียอดผูปวยยืนยัน เพิ่มขึ้นจากการพิจารณา
อาการของผูปวยสงสัยทั้งหมด 14,840 ราย เนื่องจากพบวา ผูเสียชีวิตจํานวนหนึ่งอาการเขาไดกับโรคดังกลาวและมีผล
ภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอกผิดปกติ แตไมไดรับการตรวจยืนยันสารพันธุกรรมของไวรัสชนิดนี้ การขยายเกณฑการ
วินิจฉัยผูปวยยืนยันในประเทศจีนจะทําใหสามารถใหการรักษาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยยืนยันไดมากขึ้น ซึ่ง
มาตรการดังกลาวกรมควบคุมโรคกลับไมไดนํามาใชในประเทศไทยในระยะท่ีถูกจํากัดกับน้ํายาชุดตรวจ  
     ประการท่ีหา การสรางมาตรการประกันสิทธิของประชาชนเมื่อเทียบกับการปฏิบัติตอคนในชาติ (กรมควบคุมโรค, 2563)  
ของประเทศอื่น 
- ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูวาราชการเมืองนิวยอรก ไดประกาศใหมีเขตกักกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ในระยะ 1.6 
กิโลเมตร จากรอบเมืองทางตอนเหนือของเมืองนิวยอรก และมีการทําความสะอาดโรงเรียนในเมือง พรอมทั้งสงมอบอาหาร
ใหกับบุคคลท่ีถูกกักกัน อีกทั้งทําเนียบขาว จัดการประชุมรวมกับบริษัท เทคโนโลยีขนาดใหญ เพื่อประสานความรวมมือและ
หารือเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริษัท กูเกิล ออกคําแนะนําใหพนักงานใน
อเมริกาเหนือทั้งหมด ทํางานจากที่บานไปจนถึงวันที่ 10 เมษายนน้ี และประกาศนโยบายเรื่องการลาปวย หากพนักงาน
จําเปนตองลาปวยเพราะอาการที่ใกลเคียงกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 หรือไมสามารถมาทํางานไดเพราะ
ถูกกักตัววาตองสงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังสามารถไดรับเงินคาจางไดตอไป ทั้งพนักงานท่ีทํางานเต็มเวลาและพนักงาน
สัญญาจางผานบริษัทที่เซ็นสัญญาใหมีผลบังคับใชกับสํานักงานทั่วโลกของบริษัท  
- ประเทศออสเตรเลีย เปดตัวแพคเกจสุขภาพมูลคา 2.4 พันลานดอลลาร พรอมเสนอใหจัดต้ังคลินิกและเสนอสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีไมตองเสียคาใชจายใหกับผูคนเพื่อปรึกษาแพทยทางวิดีโอ และไดขยายการหามการเดินทางไปประเทศอิตาลีเพื่อ
ปองกันการแพรกระจายของไวรัส  
- ประเทศญ่ีปุน โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติรางมาตรการ “สถานการณฉุกเฉิน” ซึ่งใหสิทธิ์แกเจาหนาที่เขตการปกครองในการ
กําหนดเคอรฟวและหลังจากตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางรอบคอบหลังจากตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉิน และทาง
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รัฐบาล ไดเพิ่มกําลังการผลิตใหมากขึ้น และกําหนดบทลงโทษผูกระทําผิด กรณีกักตุนสินคาและขายโกงราคา จะตองรับโทษ
จําคุกเปนเวลา 5 ปหรือปรับสูงสุด 3 ลานเยน หรือประมาณ 29,000 ดอลลาร สําหรับคนฉวยโอกาสจําหนายหนากากอนามัย
ทางออนไลนในราคาสูงเกินจริง ซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ผลักดันใหเพิ่มกําลังการผลิตหนากากอนามัยทั่วประเทศเปน
สองเทา หรือราว 600 ลานชิ้นตอเดือน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม  
- ประเทศเกาหลีใต ประธานาธิบดีมุน แจ อิน ประกาศใหประชาชนสามารถซื้อหนากากอนามัยไดคนละ  2 ชิ้นตอสัปดาหที่
รานขายยา สหกรณการเกษตร และที่ทําการไปรษณีย จากชวงกอนหนานี้ที่ใหซื้อไดไมเกินคนละ 5 ชิ้น  
- ประเทศไตหวัน เปนประเทศแรกท่ีประกาศระงับการสงออกหนากากอนามัยเพื่อใหคนในไตหวันไดมีใชอยางทั่วถึง โดย
รัฐบาลไทเป สั่งเพ่ิมกําลังการผลิตหนากากเปนสองเทา ขณะนี้สามารถผลิตไดถึง  10 ลานชิ้นตอวัน จากเดิมผลิตได 4 ลานชิ้น
ในเดือนมกราคม นอกจากน้ี ผูใหญที่มีบัตรประกันสุขภาพสามารถซื้อได 3 ครั้งตอสัปดาห ขณะที่เด็กมีสิทธิ์ซื้อได 4 ครั้งตอ
สัปดาห 
-ประเทศอินโดนีเซีย เจาหนาที่ตํารวจไดทํากวาดจับผูตองสงสัยวากักตุนหนากากอนามัยล็อตใหญทางตอนเหนือของกรุง
จาการตารวมไปถึงทลายโรงงานที่ผลิตหนากากอนามัยต่ํากวามาตรฐาน โดยประธานาธิบดีโจโก วิโดโด กําชับใหปราบปราม
แหลงจําหนายหนากากอนามัยท่ีแพงเกินจริง  
- ประเทศอินเดีย โดยรัฐมนตรีสาธารณสุข ประกาศจํากัดการสงออกหนากากรุน  N95 ยาพาราเซตามอล ยาลดไข และยา
เภสัชกรรมอื่น ๆ จํานวน 25 ชนิดรวมถึงวิตามิน บี 1 และบี 12 
      ประการท่ีหก สะทอนปญหาและวิเคราะหรูปแบบแนวทางการจัดต้ังหนวยงานเช่ียวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด
ได 

6. วเิคราะหรูปแบบแนวทางการจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด
6) วิเคราะหรูปแบบแนวทางการจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด

     ซึ่งจุดออนของกรมควบคุมโรคติดตอโดยคณะกรรมการโรคติดตอ ที่บริหารจัดการกับวิกฤติไวรัสโคโรนา(Covid-19) ทําให
ผูเขียนเห็นวาควรที่จะจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมโรคระบาด เพราะเหตุผลดังนี้ 
(1) เพื่อสรางประสิทธิภาพที่ดีในการแจงเตือนและการส่ือสารถึงอันตรายของโรคระบาดตอประชาชนสามารถทําไดเด็ดขาด
หนักแนน และรวดเร็วเพื่อระงับยับยั้งการแพรระบาด ซึ่งมีประเทศไตหวันเปนแบบอยางที่มีการแจงเตือนและออกประกาศ
ตามกฎหมายใหไวรัสโคโรนาเปนโรคติดตออันตราย ซึ่งถาเทียบกับประเทศไทยแลว ประเทศมีการยกระดับความร ายแรงของ
โรคลาชา ซึ่งขาวสารที่ประชาชนไดรับการแจงเตือนมาจากSocial online.ไมใชหนวยงานรัฐ ซึ่งรัฐควรเปนฝายที่ตองรีบแจง
แกประชาชนเพื่อใหเตรียมตัวและไดรับขอมูลที่เปนจริง 
(2) การวิเคราะหขอมูลของกรมควบคุมโรคขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการโรคระบาดติดตออนัตรายรายแรง ซึ่งแมวาไวรัสโค
โรนาจะเปนโรคติดตออันตรายอุบัติใหม แตการวิเคราะหขอมูลตนตอการเกิดโรคท่ีมาจากประเทศจีนแผนดินใหญซึ่งมีการเกิด
ขี้นและวางมาตรการกอนหนานี้แลว ซึ่งนาจะวิเคราะหและคาดการณไดวาสามารถติดตอจากการไหลล่ืนของคนที่เดินทางมา
ในประเทศ จึงควรเสนอเรื่องพิจารณายับยั้งการเขาประเทศที่รวดเร็วกวานี้ อีกทั้งอํานาจของหนวยงานที่ควบคุมโรคติดตอควร
มีอํานาจบังคับตามกฎหมายอยางชัดเจน 
(3) การปกปองสิทธิของพลเมืองและหนาที่ของรัฐแหงราชอาณาจักรไทย การจัดการกับสิทธิของประชาชนในการเขาถึงยา 
หนากากอนามัยหรือน้ํายาฆาเชื้อ หรือแมแตของกินที่จําเปนตอการ lockdown.หยุดการเคล่ือนที่ของประชาชน ควรมีอํานาจ
บริหารจัดการในภาวะวิกฤติอยางส้ินเชิง มิใชใหอยูในอํานาจของกระทรวงพาณิชย กรมการคาภายในหรือหนวยงานอื่นๆที
บริหารจัดการตามปกติ 
(4) การสนับสนุนสิทธิการเขาถึงการไดรับการตรวจรักษาอยางจริงจังโดยไมคิดมูลคา ซึ่งในภาวะวิกฤติรัฐตองมีระบบการ
วางแผนที่ดีเรื่องคาใชจายดานสาธารณะสุข เพราะเมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาดจะพบวา คาใชจายในการตรวจรักษาของประชาชน
มากมายมหาศาล ซึ่งในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา พบวาประกันสุขภาพถวนหนา(30 บาทรักษาทุกโรค) มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองใหเงินทุนสนับสนุนแกสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการประกันสุขภาพถวนหนาอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
(5) การสรางมาตรการประกันสิทธิของประชาชนเม่ือเทียบกับการปฏิบัติตอคนในชาติของประเทศอื่น ซึ่งการประกันสิทธิเปน
เรื่องสําคัญ ทั้งสิทธิในฐานะพลเมืองหรือสิทธิมนุษยชนก็ยังคงจําเปน ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยูรัฐก็ตองหามาตรการท่ีดีที่สุดที่

2322



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ตองปฏิบัติตอประชาชนทั้งขณะปกติและขณะปวยที่ติดโรคระบาด หรือมาตรการกลับชุมชนหลังปวย ซึ่งการดํารงชีพ การกิน
อยู ที่พักอาศัยเพื่อแยกกักกันโรคจึงควรคํานึงใหทั่วถึงในทุกทองที่ ทุกตําบล ทุกหมูบาน 

7. บทสรุปและเสนอแนะ
    จากมาตรการตางๆ ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญในการดําเนินการในภาวะ
วิกฤตโรคระบาด แตจากวิกฤติไวรัสโคโรนาระบาดทําใหมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดตั้งหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะควบคุมโรค
ระบาด เพื่อจัดการกับวิกฤติโรคระบาดในภายหนา ทั้งในเชิงโครงสรางที่จัดต้ังหนวยงานแยกออกมาอยางมีอิสระในชวงวิกฤติ
โรคระบาดทั้งในดานกฎหมายท่ีจัดตั้งและใหอํานาจแกหนวยงานท่ีตั้งขึ้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารและจัดการแบบ One 
stop service.ในขอสั่งการท้ังหมดในภาวะวิกฤติโรคระบาด หากไมสามารถจะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวได ก็ควรมีการแก
อํานาจใหกรมควบคุมโรค กองโรคติดตอ ใหมีอํานาจจัดการไดในทุกมิติที่เกี่ยวของกับโรคระบาด โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานในการบริหารจัดการเมื่อมีโรคระบาดติดตออันตรายอยางกรณีไวรัสโคโรนา เพราะบทเรียนจากโคโรนาไวรัส ถาเราไม
ประมาทนิ่งนอนใจ ประเทศอาจไมตองแบกรับปญหาของผูติดเชื้อ ผูเสียชีวิต และผูถูกกักกันควบคุมโรค 
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สังคมสูงวัยในอาเซียน : วิกฤตท่ีไทยตองเตรียมรับมือ 

วัชราภรณ  ศรีนุช 1* และ วรวิทย  จินดาพล 1 

1 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 
*imvacharaporn@gmail.com

บทคัดยอ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดอยางชัดเจนประการหนึ่งของประชากรโลก คือ โครงสรางอายุของประชากรที่มีจํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดกลับลดลงเรียกปรากฏการณนี้วา “สังคมสูงวัย” (Aged society) ซึ่งหลาย
ประเทศในโลกไดกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัยแลว บางประเทศกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ และมีการคาดการณวา
ประเทศนั้นๆ จะกาวเขาสูสังคมสูงวัยระดับสดุยอดในอนาคตอันใกล โดยการเปลี่ยนแปลงสัดสวนประชากรในกลุมอายุตางๆ นี้ 
สามารถเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการแขงขัน และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศได จึงนับเปนประเด็น  
ที่ทาทายและมีความจําเปนลําดับตนๆ ที่ประเทศ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองเตรียมความพรอมและรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดจาก “วิกฤตสังคมสูงวัย”  

คําสําคัญ: สังคมสูงวัย วิกฤตสังคมสูงวัย ผูสูงอายุ ประชากร อาเซียน 
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Aging society in ASEAN : The crisis that Thailand must prepare. 

Vacharaporn  Srinuch 1,* and Worawit Chindapol 1 
1 dept. Graduate School Suan Sunandha Rajabhat University 

*imvacharaporn@gmail.com

Abstract 

One of the most obvious changes in the world population is the age structure of the population 

that has an increasing number of elderly people while the birth rate declined. This phenomenon is 

called "Aged society" which many countries in the world have advanced into an aging society. Some 

countries are stepping into an aging society completely and there are predictions that the country will 

step into the super-aging society soon. By changing the proportion of the population of various age 

groups, this can be a measure of competitiveness and the important economic potential for the country. 

Therefore, is considered an issue that Challenging and necessary for the 10 countries that ASEAN 

members must prepare and deal with the changes that will occur from "Aging society crisis" 

Keywords: aged society , aging society crisis , older person, population , ASEAN 

1. บทนํา

องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) ใหนิยามคําวา “ผูสูงอายุ” (Older person) วาเปนประชากร 
ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และแบงระดับการเขาสูสังคมผูวัยโดยวัดจากสัดสวนของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 
ทีม่ีอยูในสังคมหรือประเทศนั้นๆ ออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

ตารางที่ 1 ระดับการเขาสูสังคมผูวัยวัดจากสัดสวนของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปท่ีมีอยูในสังคมหรือประเทศ 
ระดับท่ี 

1 
สังคมสูงวัย 
(Aged society) 

มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรประเทศหรือ 
มีประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ 

ระดับท่ี 
2 

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ 
(Complete Aged society) 

มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมดหรือ 
มีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ 

ระดับท่ี 
3 

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

(Super Aged society) 

มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมดหรือ 
มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ 

ยอนไปเมื่อกวา 2 ทศวรรษท่ีผาน โลกมีประชากรประมาณ 5,700 ลานคน ซึ่งมีประมาณ 540 ลานคนท่ีเปนผูที่มีอายุ 
60 ปขึ้นไป หรือคิดเปนรอยละ 9 ของประชากรโลก ตอมาในป พ.ศ. 2558 ประชากรโลกไดมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาเปนประมาณ 
7,300 ลานคน จํานวนน้ีมีผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปประมาณ 900 ลานคน (เพิ่มขึ้นจาก 20 ปกอนหนาถึงเกือบ 400 ลานคน) หรือ
คิดเปนรอยละ 12 ของประชากรโลก ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑที่องคการสหประชาชาติแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงวัย พบวา 
“ประชากรโลกไดกลายเปนสังคมสูงวัย” โดยประเทศท่ีมีสัดสวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก คือ ประเทศญ่ีปุน 
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ซึ่งในป พ.ศ. 2558 มีประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ถึงรอยละ 33 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ จึงถือวาญี่ปุนเปนประเทศ 
ที่เขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” แลว นอกจากน้ี ญี่ปุนยังเปนประเทศท่ีมีประชากรอายุเกิน 100 ปมากที่สุดในโลกอีกดวย 

ภาพท่ี 1 สัดสวนผูสูงอายุของญี่ปุน  

ที่มา : Economic Intelligence Center (EIC)  
สําหรับสถานการณทางดานประชากรของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบดวย ไทย กัมพูชา บรูไน 

พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย มีประชากรในป พ.ศ. 2558 รวมกันเปนจํานวนท้ังสิ้น
ประมาณ 630 ลานคน โดยอินโดนีเซีย มีจํานวนประชากรมากที่สุดถึงกวา 250 ลานคน คิดเปนรอยละ 40 ของประชากร 
ทั้งอาเซียน ในขณะที่บรูไนมีประชากรนอยที่สุดเพียง 0.42 ลานคน เทานั้น โครงสรางประชากรของแตละประเทศในอาเซียน 
มีความแตกตางกันเปนผลมาจากจํานวนและลักษณะของประชากรดั้งเดิมของแตละประเทศ ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการ
คาดการณโครงสรางประชากรในชวงป พ.ศ. 2523 – 2593 ไวดังน้ี 

1. แนวโนมของประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด – 14 ป) นอกจากฟลิปปนสแลว กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
มีแนวโนมของประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด – 14 ป) ลดลง ซึ่งไทยและเวียดนามเริ่มมีประชากรวัยเด็กลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2558 
เปนตนมา  

ภาพท่ี 2 ประชากรวัยเด็กของอาเซียน ในชวงป พ.ศ. 2523 – 2593 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , 2559  
2. แนวโนมของประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) ประเทศสวนใหญในอาเซียนมีแนวโนมประชากรวัยแรงงาน

เพิ่มมากข้ึน ยกเวนประเทศไทย สิงคโปร และบรูไน ที่คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2593 จะมีประชากรวัยแรงงานลดลง 
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ภาพท่ี 3 ประชากรวัยแรงงานของอาเซียน ในชวงป พ.ศ. 2523 – 2593 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , 2559  
3. ประชากรสูงวัย (อายุ 60 ปขึ้นไป) ในชวงป พ.ศ. 2523 – 2593 ทุกประเทศมีแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของประชากร

ผูสูงอายุอยางตอเน่ือง ยกเวนสิงคโปรและไทยท่ีคาดการณวาจะลดลงในป พ.ศ. 2593 ซึ่งขอมูลในป พ.ศ. 2558 พบวา  
3 ลําดับแรกท่ีมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในอาเซียน คือ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม 

 
ภาพท่ี 4 แสดงประชากรสูงวัยของอาเซียน ในชวงป พ.ศ. 2523 – 2593 

ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , 2559  
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรของอาเซียนตามชวงอายุ ในป พ.ศ. 2558 

ที ่ ประเทศ จํานวนประชากรโดยประมาณ (คน) รอยละ 
ประชากรสูงวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน สูงวัย รวม 

1 กัมพูชา 4,923,000 9,602,000 1,053,000 15,578,000 รอยละ 7 
2 ไทย 12,036,000 45,193,000 10,731,000 67,960,000 รอยละ 16  
3 บรูไน 98,000 293,000 32,000 423,000 รอยละ 8 
4 พมา 14,849,000 34,212,000 4,787,000 53,848,000 รอยละ 9 
5 ฟลิปปนส 32,172,000 61,207,000 7,321,000 100,700,000 รอยละ 7 
6 มาเลเซีย 7,433,000 20,113,000 2,785,000 30,331,000 รอยละ 9 
7 ลาว 2,365,000 4,030,000 407,000 6,802,000 รอยละ 6 
8 เวียดนาม 21,577,000 62,258,000 9,613,000 93,448,000 รอยละ 10 
9 สิงคโปร 671,000 3,732,000 1,001,000 5,404,000 รอยละ 19 
10 อินโดนีเซีย 71,326,000 165,044,000 21,194,000 257,564,000 รอยละ 8 

โครงสรางของประชากรในอาเซียน ภาพรวมสวนใหญประชากรวัยเด็กมีแนวโนมลดลง และประชากรสูงวัยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น หากนําขอมูลประชากรอาเซียนในป พ.ศ. 2558 มาเปรียบเทียบตามเกณฑที่องคการสหประชาชาติใชแบงระดับการ 
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เขาสูสังคมสูงวัย พบวา สิงคโปร ไทย และเวียดนาม คือ 3 ประเทศในอาเซียนที่เขาสูสังคมสูงวัยแลว และอีกไมนานสิงคโปร
และไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ 

จากสถานการณสังคมสูงวัยในอาเซียนขางตนจะเห็นไดวา แมปจจุบันไทยจะยังไมประสบปญหาขาดแคลนประชากร
วัยแรงงาน แตไทยก็กําลังเผชิญกับปญหาสังคมสูงวัย ซึ่งโครงสรางอายุประชากรไทยแตเดิมนั้นหากยอนไปชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ในป พ.ศ. 2503 ประชากรวัยเด็กและเด็กเกิดใหมของไทยจะมีจํานวนมากกวาประชากรทุกชวงวัย หรือที่เรียกกันวา 
ยุคเบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) โดยตอมาประชากรไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในภาวะเจริญพันธุท่ีลดลง
อยางตอเนื่อง อัตราการเกิดใหมของประชากรมีนอยลง ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงวัย ตั้งแตป  
พ.ศ. 2558 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทย เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จนกระท่ังป พ.ศ. 2560 ถือเปนครั้งแรก 
ที่ประชากรวัยเด็กของไทยลดลงจนมีจํานวนนอยกวาประชากรสูงอายุ และยอมสงผลตอประชากรวัยแรงงานในอนาคต 
อยางแนนอน 

โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศตางๆ ในโลกตองเผชิญกับภาวะคุกคามจากสังคมสูงวัย มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 

1. การลดลงของภาวการณเกิดหรือภาวะเจริญพันธุของประชากรโลก ทําใหมีจํานวนเด็กเกิดใหมนอยลง สงผลให
สัดสวนของผูสูงวัยเพ่ิมขึ้นอยางมาก ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของแตละประเทศก็จะมีความแตกตางกัน  
ตามนโยบายประชากร การวางแผนครอบครัว ตลอดจนปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ยกตัวอยางเชน  
ในประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุลดลง จากเดิมในป พ.ศ. 2517 หญิงไทย 1 คน จะมีบุตรโดยเฉลี่ย 4.9 คน แตในป พ.ศ. 2556 

หญิงไทย 1 คน มีบุตรโดยเฉลี่ยเหลือเพียง 1.6 คน และคาดวาในป พ.ศ. 2576 หญิงไทย 1 คน จะมีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.3 คน 

2. การลดภาวการณตายของประชากรโลกหรือการท่ีประชากรโลกมีอายุยืนขึ้น เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให
ประชากรสูงวัยมีจํานวนมากขึ้น อาจเปนผลมาจากความกาวหนาทางการแพทยและเทคโนโลยี เชน ประเทศญ่ีปุนมีประชากร 
ที่อายุเกิน 100 ป และประชากรในอาเซียนมีแนวโนมอายุโดยเฉลี่ยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทยหากยอนกลับไป 
เมื่อ 50 ปกอนหนา อายุเฉลี่ยเพศชายอยูที่ 55 ป และเพศหญิงอยูที่ 62 ป ในป พ.ศ. 2557 อายุเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึน เพศชายอยูที่ 
72 ป เพศหญิงอยูที่ 79 ป และมีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2567 อายุเฉลี่ยของเพศชายจะเพิ่มขึ้นเปน 76 ป และเพศหญิง 
จะเพิ่มขึ้นเปน 83 ป 

 
ภาพท่ี 5 อายุคาดการณเฉล่ียของประชากรไทย ป พ.ศ. 2507 – 2573 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2557 
ในสวนของผลกระทบที่ตามมาจากการเขาสูสังคมสูงวัยของประเทศตางๆ ในโลก ซึ่งเมื่อมีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น  

ยอมสงผลใหงบประมาณและคาใชจายดานสวัสดิการและการรักษาพยาบาลของรัฐบาลแตละประเทศที่ตองจัดบริ การแก
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น แตปจจัยการผลิตดานแรงงาน การลงทุน และรายไดของประเทศกลับลดลง จึงอาจตองมีการนําเทคโนโลยี
หรือเคร่ืองจักร รวมท้ังบางประเทศอาจตองมีการนําเขาแรงงานตางดาวเขามาทํางาน จากภาวะขางตนจึงอาจกลาวไดวาสังคม
สูงวัยไดกอใหเกิดผลกระทบหลักๆ 2 ดาน คือ 
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1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเขาสูสังคมสูงวัยไดสงผลใหแรงงานภาคการผลิตลดลง จนอาจนําไปสูภาวะขาดแคลน
แรงงาน ซึ่งเมื่อผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นแตรายไดกลับนอยลงยอมสงผลใหการออมลดลง วัยแรงงานตองรับภาระมากขึ้น 
ตลอดจนภาครัฐตองสูญเสียงบประมาณไปกับคาใชจายดานสวัสดิการและการรักษาพยาบาลผูสูงอายุทําใหการออมและ  
การลงทุนของภาครัฐลดลงตามไปดวย นอกจากน้ี การมีสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้นยังสงผลตอรายไดของประเทศอีกดวย 

2. ผลกระทบทางสังคม การท่ีประเทศมีสัดสวนของผูสูงอายุมากข้ึนไดสงผลใหวัยแรงงานซ่ึงก็คือบุตรหลานของ
ผูสูงอายุ ตองรับภาระมากข้ึนจนอาจทําใหละเลยหรือทอดท้ิงผูสูงอายุจนเกิดเปนปญหาสังคม ซึ่งเมื่อผูสูงอายุถูกละเลยหรือ  
เกิดความรูสึกวาเปนภาระของบุตรหลานยอมทําใหสุขภาพจิตของผูสูงอายุย่ําแย เกิดปญหาสุขภาพและโรคภัยตางๆ ตามมา  

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาสถานการณสังคมสงูวัยมีแนวท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ
และสังคม ดังน้ัน ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได เขาสูสังคมสูงวัยแลว และกําลังเขาสูสังคมสูงวัย 
อยางสมบูรณในอีกไมชา จึงไดมีการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณสังคมสูงวัยมาต้ังแตป พ.ศ. 2496 ยุคจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชรา “บานบางแค” เพื่อใหการสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุ 
ที่ดอยโอกาส ยากไรและขาดผูอุปการะดูแล จนกระท่ังตอมาไดมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525 – 
2544) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 เพื่อเปนแผนแมบทกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับผูสูงอายุ ซึ่งใหความสําคัญตอ “วงจรชีวิต” มีวิสัยทัศน คือ “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” 
มุงหวังใหผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีใน 4 มิติ ไดแก สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม โดยอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ดังนี้  

ยุทธศาสตรที ่1 ดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือสูงอายุท่ีมีคณุภาพ  
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ  
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติและการพัฒนา

บุคลากรดานผูสูงอายุ  
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ และการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  
สําหรับกาวสําคัญของประเทศไทยในการผลักดันนโยบายผูสูงอายุเขาสูวาระระดับชาติ ประกอบไปดวย 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบทบัญญัติที่บรรจุหลักการท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุไว  
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา 48 วรรคสอง และหมวดท่ี 6 แนวนโยบาย 
แหงรัฐ มาตรา 71 วรรคสาม  

2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 มีวิสัยทัศน คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ 
ที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " เปาหมายการพัฒนา คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” มียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว 6  ยุทธศาสตร โดยมี 2 ยุทธศาสตรเกี่ยวของกับ
การขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ คือ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ซึ่งตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 – 11 และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน
การใชภูมิปญญาและนวัตกรรม มียุทธศาสตรเชิงรุก 4 ยุทธศาสตร โดยมี 2 ยุทธศาสตรเกี่ยวของกับการขับเคลือ่นงานดานผูสูงอายุ คือ 
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ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เปนเครื่องมือ

สําคัญในการใหความคุมครองดานสิทธิแกผูสูงอายุ และเปนการสรางหลักประกันทั้งเรื่องของการใหสิทธิประโยชนตางๆ  
แกผูสูงอายุ ซึ่งในมาตรา 11 ไดมีการกําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 สิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ที ่ สิทธิผูสูงอายุ  
1 การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีสะดวกรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ 
2 การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

3 การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 
4 การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมตอกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

5 การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการ
สาธารณะอื่นๆ  

6 การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
7 การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 
8 การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกทอดท้ิง  
9 การใหคําแนะนําปรึกษาดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของในทางคดีหรือการแกปญหาครอบครัว 
10 การจัดหาที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหมตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
11 การจายเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
12 การสงเคราะหจัดการพิธีศพตามประเพณี 
13 การอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ 
เรื่อง สังคมผูสูงอายุ และใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการดานผูสูงอายุนําไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดเปาหมายรวมของ
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมผูสูงอายุ คือ “ผูสูงอายุเปนพฤฒพลัง (Active Ageing) รวมขับเคลื่อน
การพัฒนา” ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก 10 มาตรการยอย ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 มาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชาติ เร่ือง สังคมผูสูงอายุ 
ที ่ มาตรการหลัก มาตรการยอย 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนทุกวัย 

1.1 การสรางระบบคุมครองและสวัสดิการผูสูงอายุ 

1.2 สงเสริมการมีงานทําและมรีายไดของผูสูงอายุ 

1.3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

1.4 ปรับสภาพแวดลอมชุมชนและบานใหปลอดภัยกับผูสูงอายุ 

1.5 ธนาคารเวลา สาํหรับการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย 

1.6 การสรางความรอบรูใหคนรุนใหมเตรียมความพรอมในทุกมิติ 
2 การยกระดับ 

ขีดความสามารถ 

สูการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0  

2.1 ยกระดับความรวมมือ เสรมิสรางพลังสังคมสูงอายุ 

2.2 การปรับเปลีย่นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ใหเอื้อตอการทํางานดานผูสูงอายุ 
2.3 ปฏิรูประบบขอมลูเพื่อขับเคลือ่นงานดานผูสูงอายุอยางมปีระสทิธิภาพ 
2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมสูงอายุ 
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โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ เรื่อง สังคมผูสูงอายุ ที่บูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ใน 4 ระดับ ประกอบดวย 

1. ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เปนกลไกในการบูรณาการภาพรวมระดับประเทศ  และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพรอมรองรับสังคมผูสูงอายุ เปนกลไกในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ 

2. ระดับหนวยงาน มีหนวยงานเจาภาพหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนมาตรการ และมีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมสนับสนุนการดําเนินงานในแตละมาตรการ  

3. ระดับจังหวัด มีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เปนกลไกในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และ
มีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนผูประสานงานหลักในการขับเคลื่อนงานในจังหวัด 

4. ระดับพื้นที่ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชมรม
ผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสงูอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข เปนกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุโดยเชื่อมโยง
กับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 

เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ประเทศไทยไดตระหนักถึง วิกฤตสังคมสูงวัยที่ไดทวี 
ความรุนแรงและสงผลกระทบตอประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2496 จนถึงปจจุบัน นับเปนระยะเวลากวา 67 ป ที่การเตรียมความพรอม
รับมือกับสังคมสูงวัยของประเทศมีความกาวหนามาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามนโยบายดานผูสูงอายุยังคงไมสอดคลองกับ
สถานการณและบริบทของพ้ืนที่ และยังไมเทาทันตอจํานวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังพบปญหาในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังจะยกตัวอยางใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในกรณีของการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งเปนสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ที่ไดกําหนดให
ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการจายเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม แตในความเปนจริงกลับพบวายังคงมีผูสูงอายุ
จํานวนไมนอยที่ไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยอาจมีสาเหตุมาจากความไมรูถึงสิทธิที่ตนเองพึงไดรับ ไมเขาใจข้ันตอนวิธีการ
ขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการสํารวจขอมูลโดยผูนําชุมชนหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นอกจากนี้
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่จายใหกับผูที่อายุ 60 ปขึ้นไปรายละ 600 บาทตอเดือน นับเปนจํานวนเงินที่ไมสอดคลองกับคาครองชีพ  
ในปจจุบัน จากตัวอยางขางตนจึงแสดงใหเห็นวาการเตรียมความพรอมรับมือกับสังคมสูงวัยของประเทศไทยแมจะมีความกาวหนา
แตในขณะเดียวกันก็เกิดปญหากระบวนการนโยบาย ซึ่งหากนโยบายที่กําหนดไมมีความสอดคลองกับสถานการณและบริบท
ของสังคมในปจจุบัน เมื่อนําไปสูการปฏิบัติยอมสงผลกระทบโดยตรงตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้น ภาครัฐ
จึงควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุและภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย ไมวาจะเปนการ
กอตัวนโยบาย การกําหนดนโยบาย การตัดสินนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ตลอดจนภาครัฐ
ควรพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ถายทอดไปสูผูปฏิบัติอยางท่ัวถึง จัดเตรียมทรัพยากรการบริหารที่เพียงพอ 
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีความพรอมที่จะปรับปรุงใหเหมาะสมและเทาทันสถานการณอยูเสมอ ยอมสงผลให
ประเทศไทยสามารถรับมือกับวิกฤติสังคมสูงวัยที่หลายประเทศทั่วโลกรวมท้ังประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน
ไดอยางแนนอน 

2. บทสรุป
การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกเปนประเด็นทาทายและนาจับตามองที่กําลังกลายเปนวิกฤติสําคัญที่นานาประเทศตอง

เรงหาทางรับมือและเตรียมความพรอม เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปนสังคมสูงวัย ซึ่งกลไก
และเคร่ืองมือสําคัญที่รัฐบาลในแตละประเทศใชในการรับมือกับ “วิกฤตสังคมสูงวัย” ไดดีที่สุด คงหนีไมพน “นโยบาย”  
ที่สอดคลองกับสถานการณและบริบทของพื้นท่ี สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดจริง พรอมทั้งเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา 
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มีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย โดยมีเปาหมายรวมกันที่จะดูแลและสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตบั้นปลายอยางมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เปนหน่ึงในประเทศที่เขาสูสังคมสูงวัยแลว 
และกําลังจะกาวสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอีกไมชา จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดจากสังคมสูงวัย โดยกําหนดนโยบายที่เหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติทีเ่กิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหประเทศไทย
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของมัคคุเทศกไทยในการเตรียมตัว   
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงผลกระทบจากประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตนที่มีตอการทองเท่ียว เพราะเนื่องจาก
การเดินทางและการทองเที่ยว  ถือไดวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจของโลกเปนอยางมาก  มีจํานวนนักทองเท่ียวที่เดินทางทั่วโลก     
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้น ผูที่ทําอาชีพเปนมัคคุเทศกจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ โอกาส ความไดเปรียบ อุปสรรค
ขอจํากัด การเริ่มตน แนวโนมและการปรับตัวของมัคคุเทศก รวมทั้งในแงมุมทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของเมื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

คําสําคัญ : มัคคุเทศก, การทองเท่ียว, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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Abstract 

This academic article aims to make a suggestion and a guideline adaptation for preparing         

a Thai guide to ASEAN Economic Community including effects on the ASEAN Economic Community 

and globalization to Tourism as a result of traveling and tourism are very important to the world economy. 

Due to the number of Thai tourists and foreigner Thai guide needs to think highly of opportunities, 

advantage, obstacles, trend, flexibility, and including legal aspects in the ASEAN Economic Community. 

Keywords:  guide, tourism, ASEAN Economic Community 

1. บทนํา

ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา 
รวมถึงภาคบริการสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุน และการบริการของภูมิภาค
อาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการอาเซียน ศูนยกลาง
บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน และเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนใหเศรษฐกิจรายสาขา      
มีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมย่ังยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม     
นิเวศการทองเท่ียวสามารถทํารายไดและแขงขันไดมากข้ึน  

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ตองเปลี่ยนบทบาทจากเดิม โดยปรับระบบการจัดการการทองเท่ียวแบบเดิม
ไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในดานของการทองเท่ียงได โดยเฉพาะในกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ผลักดันใหประเทศ      
ตองกาวเขาสูการเปนประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสอดคลองกับนโยบาย “การสนับสนุนใหเกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” ของภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวตองอยูภายใตขอบเขตความสามารถในการรองรับ
ของทรัพยากรทองเที่ยวในดานตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการรักษาเอกลักษณ/        
อัตลักษณของชุมชน (ยุวดี นิรันดรตระกูล, 2549 หนา 2) ผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยวจําเปนตองสงเสริมรักษาวัฒนธรรม 
ประเพณี คุณคา วิถีชีวิตทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของชุมชน และยังเปนการสงเสริมใหเกิดความหลากหลาย  ทางวัฒนธรรม    
ของแตละทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืน จากแผนพัฒนาดังกลาว ไดสงผลใหเกิดกระแสการปรับตัวของหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ    
กับการทองเท่ียว ซึ่งรวมถึงประเทศไทยและกระจายลงสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตามลําดับ 

ดังนั้น อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับบุคคลสําคัญประเภทหนึ่งน่ันก็คือ มัคคุเทศก
หรือผูนําเท่ียวนั่นเอง หากบุคคลประเภทนี้ไมนํานักทองเที่ยวใหเขาไปรูจักหรือสัมผัสธรุกิจทองเที่ยว ก็จะไมสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเต็มที่ 
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ธุรกิจบางอยางอาจตองพึ่งพาอาศัยมัคคุเทศกโดยตรง บางประเภทอาศัยอาศัยมัคคุเทศกในการชวยประชาสัมพันธธุรกิจ      
หรืออาศัยมัคคุเทศกทําหนาท่ีคอยแนะนําธุรกิจตนเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่ง  

ความสําคัญของมัคคุเทศก 
มัคคุเทศกนับวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติในหลาย ๆ  ดาน ไมวาจะเปนความสําคัญตออุตสาหกรรมทองเที่ยว    

ตอสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอนักทองเท่ียว เปนผูช้ีแนะสิ่งอธิบายตาง ๆ สรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้น
ระหวางนักทองเที่ยว ตอบคําถามทุกอยางท่ีนักทองเที่ยวสงสัยอยากรู เปนผูเช่ือมโยงความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นระหวางนักทองเท่ียว
กับแหลงทองเที่ยวหรือสิ่งที่เขาสนใจ เปนผูคอยอธิบายเรื่องราวดานโบราณสถาน สถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
กิจกรรมวิถีชีวิตของผูคนความสวยงามตามธรรมชาติ จุดที่นาสนใจในสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ  ตลอดจนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก
และอุนใจในการเดินทางทองเที่ยว ทั้งชวยปองกันดูแลแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนใหลุลวงดวยดี ตอไปนี้จะกลาวถึงความสําคัญของมัคคุเทศก
ที่มีตอดานตาง ๆ ดังนี้  
ความสําคัญของมัคคุเทศกตอบริษัทนําเที่ยว 

1. เปนบุคคลที่ทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการนําเที่ยว แกไขปญหาเฉพาะหนาแทนบริษัทนําเที่ยว 
     2. เปนผูรักษาผลประโยชนในดานตาง ๆ แทนบริษัทนําเที่ยว เชน คาใชจายในการทองเที่ยว  

3. เปนผูที่จะสรางช่ือเสียง และคอยโฆษณาประชาสัมพันธใหกับบรษิัทนําเที่ยวท่ีตนสังกัดใหนักทองเที่ยวทราบ 

4. เปนตัวแทนของบริษัทนําเที่ยว ในการสรางความสัมพันธอันดีกับสถานประกอบการที่เกี่ยวของ  
5. เปนผูเก็บขอมูลเก่ียวกับนักทองเท่ียว แหลงทองเที่ยว โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร ตลอดจนขอมูลสถานท่ีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
6. เปนผูมีสวนสรางช่ือเสียงและความเจริญของบริษัท  

ความสําคัญของมัคคุเทศกตอนกัทองเท่ียว 

1. มัคคุเทศกจะเปนผูอธิบายประวัติขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียวใหนักทองเที่ยวไดเขาใจ คอยตอบขอซักถามจากนักทองเท่ียว 
2. นักทองเที่ยวจะไดประหยัดเวลาไมตองเสียคาใชจายในการศึกษาแหลงทองเท่ียว  
3. มัคคุเทศกเปนผูสรางบรรยากาศเดินทางใหมีสีสรรค คอยสรางมุขเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

4. นักทองเที่ยวไดทองเท่ียวดวยความปลอดภัยมากกวาไมมีผูนําทาง  
     5. นักทองเที่ยวจะลดความเสี่ยงจากความไมรูไมเขาใจในการเดินทางทองเท่ียว  
  6. มัคคุเทศกจะเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในแทบทุก ๆ เรื่อง 
       7. มัคคุเทศกทําใหนักทองเท่ียวสามารถเท่ียวไดอยางทั่วถึง ไมละเลยตอสิ่งสําคัญที่ควรรู เปนผูคอยรักษาเวลาอันมีคา 
ของนักทองเทีย่ว ใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวตามโปรแกรมท่ีกําหนด จัดสรรเวลาการทองเท่ียวแตละจุดไดอยางเหมาะสม 

      8. มัคคุเทศกจะเปนผูใหความชวยเหลือและแกไขปญหาเฉพาะหนาแทนนักทองเท่ียว  

ความสําคัญของมัคคุเทศกตอทรัพยากรการทองเท่ียว 

1. มัคคุเทศกท่ีดีจะเปนผูที่ดูแลเอาใจใสคุมครองอนุรักษแหลงทองเที่ยวทุก ๆ  พื้นที่ท่ีนาํเที่ยว  
     2. มัคคุเทศกเปรียบเสมือนตัวแทนของแหลงทองเท่ียว ในการทําหนาที่เปนผูนําเที่ยว เปนผูสรางภาพพจน  และ  
สรางความเขาใจอันดีระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงทองเที่ยวหรือกับคนในทองถิ่น  

3. แหลงทองเท่ียวหลายแหงท่ีอยูนอกเหนือความสนใจ เนื่องจากเขาถึงไดยากลําบากแตมีความสวยงาม ก็ตองอาศัย
การประชาสัมพันธจากผูเปนมัคคุเทศกดวยเชนกัน จึงจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคานาสนใจ  

4. แหลงทองเที่ยวจะพัฒนาขึ้นมาไดสวนหน่ึง เกิดจากการรวมใจใหความคิดเห็นขอเสนอแนะ โดยเฉพาะจากมัคคุเทศก      
ที่จะทราบถึงจุดออน จุดแข็ง จุดดอยตาง ๆ ไดเปนอยางดี จากการนํานักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมบอยครั้ง และไดนําขอคิดเห็น   
จากนักทองเท่ียวมาบอกกลาวตอใหแหลงทองเที่ยวปรับปรุงใหพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
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ความสําคัญของมัคคุเทศกตอประเทศชาติและอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

1. เปนผูใหขอมูลความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวสถานท่ีที่นาสนใจของประเทศ  
2. มัคคุเทศกนับวาเปนบุคคลที่เปนตัวแทนของชาติเปนบุคคล 

  3. มัคคุ เทศกนับเปนคนสําคัญที่คอยเช่ือมโยงใหบุคคลหรือธุ ร กิจตาง ๆ ทั้ งที่ เกี่ยวของโดยตรงและโดยออม                              
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ไดขับเคลื่อนตอไปอยางเปนระบบดวยความเขาใจอันดีจากการประสานโดยมัคคุเทศก 
   4. มัคคุเทศกในฐานะผูที่เดินทางนําเที่ยวท่ีพบเห็นปญหาดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ มากมาย 
ก็ควรท่ีจะทําตนใหเปนประโยชน โดยการเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของชาติ  
ผานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนกรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือตํารวจทองเที่ยว ฯลฯ 

ความสําคัญของมัคคุเทศกตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
มัคคุเทศกในฐานะผูนําเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวอยูในการดูแล นอกเหนือจากการท่ีจะนําพานักทองเที่ยวไปยังแหลงที่เที่ยว

ตามที่ระบุในรายการแลว มัคคุเทศกยังตองนําพานักทองเท่ียวไปยังสถานที่ตาง ๆ อีกมากมาย เพื่อใหการทองเท่ียวในครั้งนั้น
สมบูรณครบถวน นั่นคือ ตองนําพานักทองเที่ยวไปยังสถานที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก รวมตลอดไปจนถึงปมน้ํามัน 
พอคาแมขายท่ีอยูตามแหลงทองเที่ยวตางก็ไดรับประโยชน และยินดีดีใจเปนอยางยิ่งท่ีมัคคุเทศกนําลูกคามาให หากมีมัคคุเทศก   
คอยชวยเหลือประชาสัมพันธให ถาหากไมมีมัคคุเทศกหลายธุรกิจคงดําเนินการตอไปไดอยางยากลําบาก เชน ธุรกิจรานขาย
ของท่ีระลึก หรือธุรกิจแหลงเขาชมท่ีเนนรายการนําเที่ยวเสริมพิเศษ (Option Tour) สวนธุรกิจอื่น ๆ ก็ตองชวยเหลือตัวเองมากขึ้น 
หากปราศจากมัคคุเทศกนําพานักทองเท่ียวมาใชบริการ จากที่กลาวมาจึงไมอาจปฏิเสธไดวา มัคคุเทศกนับเปนบุคคลสําคัญ    
ที่มีสวนทําใหการดําเนินธุรกิจทั้งหลายที่เกี่ยวของ สามารถดํารงกิจการไดอยางกาวหนาตอไป 

โอกาสและความไดเปรียบของอาชีพมัคคุเทศก 
ตอไปนี้คือเหตุผลที่ทําใหคนทั่วไปอยากเขามาทาํงานเปนมคัคุเทศก 

   1. เปนอาชีพท่ีมีเกียรติเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของประเทศชาติ 

   2. เปนอาชีพท่ีตองปรับใชภาษาในการสื่อสารใหนาสนใจอยูตลอดเวลา 
   3. เปนอาชีพท่ีไดทํางานพรอม ๆ กับการไดทองเที่ยวในโลกกวาง 
   4. เปนอาชีพท่ีไดพบปะผูคนมากมายหลายอาชีพ หลายสังคม หลายชนช้ัน มีเพื่อนทุกระดับชั้น 

   5. เปนอาชีพท่ีมีรายไดที่สามารถเลี้ยงตัวเองไดรายไดไมหยุดนิ่ง 
   6. เปนอาชีพที่ไมมีกําหนดวันเวลาทํางานตายตัว ไมตองมาตอกบัตรทํางาน เวลาทํางานขึ้นอยูกับความพึงพอใจ     

ของตัวมัคคุเทศกเองดวย  

  7. เปนอาชีพท่ีไดรับอภินันทนาการจากสถานประกอบการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมากมาย  
   8. ผูที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศกสามารถมีงานประจําอ่ืน ๆ โดยอาจทําอาชีพมัคคุเทศกเปนอาชีพเสริมดวยก็ได 
   9. เปนอาชีพที่มีอิสระเสรี สามารถเลือกงานท่ีจะนําเที่ยวตามความสามารถที่ตนถนัด เปนงานไมเครียด  
  10. เปนอาชีพที่นับวันวายิ่งเปนที่ตองการของตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมากข้ึน 

   11. เปนอาชีพที่ทาทายความสามารถ เพราะตองทําหนาที่ไดหลายอยางในคราวเดียวกัน และตองแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี   
   12. มัคคุเทศกเปนผูทันตอโลกทันตอเหตุการณไมตกขาว ไดเรียนรูไดเห็นสิ่งใหม ๆ อยูตลอดเวลาจะทําใหเปนคนที่ทันคน 

   13. เปนอาชีพที่สามารถนําเอาประสบการณการเดินทางมาเปนใบเบิกทาง เพื่อนําไปสูการเปนเจาของสถานประกอบการ          
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวได เชน เจาของบริษัทนําเที่ยว เจาของรานอาหาร เจาของธุรกิจที่พักแรม เปนตน 

  14. เปนอาชีพสงวนมีไวสําหรับผูที่มีสัญชาติไทยเทาน้ัน ทําใหชาวตางชาติไมสามารถมาประกอบวิชาชีพน้ีได 
   15. เปนอาชีพที่ไมตองมีเงินมาลงทุน การลงทุนที่ที่สําคัญในอาชีพนี้คือ การลงทุนดวยใจซึ่งตองมีใจรักพรอมที่จะใหบริการ   
เปนประการสําคัญ 
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อุปสรรคขอจํากัดของวชิาชีพมัคคุเทศก 
1. กระบวนการควบคุมการผลติมัคคุเทศก ยังไมสามารถใชงานไดเต็มศักยภาพ หรือผลิตออกมาแลวก็ไมไดใชงานมัคคุเทศก

หลายภาษาขาดแคลน หรือผลิตออกมาแลว มีผูที่สามารถทําหนาที่นําเท่ียวไดจริงคิดเปนเปอรเซ็นตไดต่ํา โดยเฉพาะในสวนภาคท่ีจบ   
จากการเรียนปริญญาตรีสาขาดานการทองเท่ียว แตหากจบจากการอบรมระยะสั้น  ที่เปนบุคคลภายนอกเขามาฝกอบรม      
จะสามารถเขาสูวิชาชีพและปฏิบัติงานจริงได 

2. การแขงขันอาชีพเสรีในอนาคตทําใหมัคคุเทศกตองปรับตัว โดยเฉพาะ Inbund Guide

3. เปนอาชีพท่ีไมมีเงินเดือนความมั่นคงจึงสูหลายอาชีพไมได
4. เปนอาชีพท่ีไมมีเครดิต ไมสามารถกูยืมแหลงเงินทุนได เปนอาชีพท่ีรัฐไมไดจัดสวัสดิการใด ๆ ให
5. เปนอาชีพท่ีตองมีความอดทนสูง สามารถรองรับและปรับอารมณความรูสึกของแขกท่ีหลากหลายได
6. การรวมกลุมกันไมเขมแข็ง ไมมีการตรวจสอบคุณภาพที่ดี ไมมีสภาวิชาชีพเหมือนหลายวิชาชีพ เชน หมอพยาบาล วิศวะ
7. เปนการชีพที่ทํางานไมเปนเวลา อาชีพน้ีจึงตองหม่ันดูแลสุขภาพตนเอง และจัดสรรคเวลาใหครอบครัวใหไดอยางลงตัว
8. เวลาทํางานสวนใหญของมัคคุเทศกคือวันหยุดสําคัญที่คนท่ัวไปใชพักผอน
9. เนื่องจากเปนอาชีพท่ีตองเริ่มทํางานประจําวันกอนแขกตื่น และสิ้นสุดเมื่อหลังแขกเขาท่ีพัก
10. เปนอาชีพที่ตองแกปญหาหนางานตลอดเวลา ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจึงมักเปนปญหาที่เกิดขึ้นปจจุบันทันทวงที

การเร่ิมตนวิชาชีพมัคคุเทศก 
ปจจุบันอาชีพมัคคุเทศกไดรับความนิยม เนื่องจากเปนอาชีพที่ไดรับโอกาสในชีวิตมากมาย คนที่จะเขามาประกอบอาชีพน้ีได    

มีที่มาจาก 2 ทางหลัก ไดแก (1) เรียนในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาการทองเท่ียวหรือมัคคุเทศกแลวมาขอเทียบรายวิชา
กับทางกรมการทองเที่ยว และ (2) เขารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัยฯ ที่เปดอบรม โดยมหาวิทยาลัยนั้นตองไดรับการเห็นชอบ     
ในการเปดอบรมจากกรมการทองเท่ียวเสียกอน  

การเปนมัคคุเทศก จึงควรเริ่มจากชีวิตการทํางานที่ใกลเคียงกับสภาพในการทํางานมากที่สุด อาจเร่ิมจากการเปนพนักงาน    
ในบริษัทนําเที่ยวทําหนาที่รับสงนักทองเที่ยวสนามบินไปยังจุดตาง ๆ  ไมวาจะเปนโรงแรมหรือแหลงทองเท่ียว หรือเริ่มจากการทําหนาท่ีสตาฟ
ผูชวยมัคคุเทศกทํางานบริการท่ัวไป ซึ่งไมแนะนําใหมัคคุเทศกจบใหมผานการอบรม มาหมาด ๆ ไดขึ้นทําหนาที่มัคคุเทศกในทันที 
โดยที่ยังขาดประสบการณ ยังขาดการขัดเกลาเรียนรู การปองกันแกไขปญหา เน่ืองจากอาจพลาดพลั้งแลวไมสามารถควบคุม
การทํางานท่ีดีได 

แนวโนมของอาชีพมัคคุเทศกในอนาคต 

มัคคุเทศกนับเปนอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  เพราะมีโอกาสไดใกลชิดกับนักทองเที่ยว
มากกวาอาชีพอื่น ในอดีตผูที่จะมาเปนมัคคุเทศกไดนั้น ไมจําเปนตองมีคุณสมบัติอะไรมากมาย เพียงแตสามารถพูดสื่อสาร
ภาษาตางประเทศไดเขาใจก็สามารถเปนมัคคุเทศกได แตปจจุบันเพียงแคการสื่อสารไดพอเขาใจอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ 
มัคคุเทศกยังตองมีคุณสมบัติ และตองผานการทดสอบตามเกณฑที่สถาบันการศึกษาท่ีเปดอบรมรวมกับกรมการทองเท่ียวกําหนดไว 
อยางไรก็ตามชวง พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) กระแสของการเปดเสรีทางการคาเริ่มเขามามีบทบาทอยางนาจับตาตอวงการมัคคุเทศกไทย    
ในกรอบการคาของอาเซียนจะมีการเปดเสรีทางการคาอยางเต็มตัว ในราว ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 หลังจากชวงนี้ไมนาน
อาชีพมัคคุเทศกจะไดรับผลกระทบโดยตรงอยางเลี่ยงไมได มัคคุเทศกไทยอาจถูกชาวตางชาติเขาม าแยงงานทํา ดังนั้น 
มัคคุเทศกไทยจึงควรเตรียมตนเตรียมความพรอมฝกฝนภาษาที ่2 หรือ ภาษาที ่3 ใหเกง เพื่อที่ไดแขงขันกับมัคคุเทศกชาวตางชาติได  

มุมมองหนึ่งผูที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศกมักพูดถึงอยูเสมอคือ คนที่ไดใบประกอบวิชาชีพมักไมคอยไดทํางานดานนี้
โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหมที่ไดบัตรมัคคุเทศก เนื่องจากไมมีประสบการณ ไมสูงาน ไมมีความรูความสามารถดีพอ และคนที่ทํางาน
ดานนี้อยูแตกลับไมมีโอกาสไดใบประกอบวิชาชีพอยางถูกตอง อันเนื่องมาจากขาดโอกาสและการสนับสนุนท่ีดี บางคนก็มองวา 
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มัคคุเทศกยังเปนอาชีพท่ีมีความไมแนนอน อันอาจเน่ืองมาจากบริษัทนําเที่ยวมีมากขึ้น หรือมีนักทองเท่ียวที่เดินทางทองเท่ียว
เองมากขึ้น เพราะขอมูลขาวสารทางการทองเที่ยวปจจุบันมีความสะดวกอยางมาก หรืออาจมาจากสาเหตุที่สําคัญคือ มีมัคคุเทศกเถื่อน    
ที่ไมมีใบอนุญาตมาประกอบวิชาชีพแยงงานมัคคุเทศกที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกตอง ประกอบกับทางการก็ขาดกําลังเจาหนาที่
ที่จะคอยสอดสองดูแลอยางทั่วถึง อีกทั้งบทลงโทษมัคคุเทศกเถ่ือนมีนอยเกินไป  ก็ยิ่งทําใหมัคคุเทศกเถ่ือนที่ทําผิดกฎหมาย
เหลานี้ยังคงสรางปญหาการแยงงานจากมัคคุเทศกท่ีมีบัตรถูกตองมาจนถึงปจจุบัน  

จากแนวโนมปญหาดานมัคคเุทศกตาง ๆ เปนไปไดวา เพราะยังไมมีระบบการจัดการหรือบทลงโทษที่เด็ดขาดชัดเจน
ใหเห็นเปนตัวอยาง ทําใหหลายคนมองวามัคคุเทศกเปนอาชีพท่ียังคงตองชิงไหวชิงพริบ ตองแยงงานกันทํา แตในความเปนจริง
แลวถาตางคนตางตั้งหนาตั้งตาทํามาหากินอยางถูกตองในอาชีพของตนเอง โดยมีรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเอาจริงเอาจัง  
ในเร่ืองดังกลาว เช่ือไดวาปญหาเรื่องตาง ๆ  ของมัคคุเทศกก็จะลดนอยลง เมื่อนั้นมัคคุเทศกก็จะเปนงานที่ผูคนใฝฝน เปนงานที่ตองอาศัย
ความสามารถของตัวบุคคลอยางแทจริง ไมใชเปนอาชีพที่มีไวสําหรับใครก็ไดที่หาโอกาสอยางฉาบฉวย โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง 

ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโลกาภิวัตนที่มีตอการทองเท่ียวไทย 

โลกาภิวัตนและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และสรางผลกระทบตอการทองเที่ยวไทย ดังนี ้
 1. การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยว โลกาภิวัตนจะทําใหเกิดการขยายตวัของการทองเที่ยวมากขึ้นเชนเดยีวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะนําไปสูการลดขอจํากัดในการเคลื่อนยายของนักทองเที่ยว  

2. การแขงขันดานการทองเที่ยวรุนแรงขึ้น ถึงแมวาประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลางการทองเท่ียว     
แตอยางไรก็ดีประเทศไทยยังตองแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสิงคโปรที่พยายามใชกลยุทธ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวที่มนุษยสรางขึ้น มีความไดเปรยีบจากความเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศและทางน้ํา การเปนศูนยกลาง
การเงินในภูมิภาค  
 3. บริการทองเท่ียวในภูมิภาคมีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมเช่ือมโยงกันมากขึ้น 
เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความรวมมือในการสงเสริมการทองเท่ียวในภูมิภาค โดยเฉพาะการลดขอจาํกัดในการ
เคลื่อนยายนักทองเท่ียวในภูมิภาค การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมเช่ือมโยงระหวางประเทศ  

4. วัตถุประสงคและรูปแบบการทองเท่ียวมีความหลากหลายมากขึ้น การเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศมีวัตถุประสงค
หลากหลายมากข้ึน เนื่องจากการเปดเสรีทําใหมีการเดินทางดวยวัตถุประสงคทางธุรกิจมากขึ้น  

5. การทองเที่ยวสวนบุคคลขยายตัวมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหคนทั่วโลกเขาถึงขอมูลการทองเที่ยวมากขึ้น 
ประกอบกับเครือขายสังคม (Social network) ยังมีสวนในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว มีการแบงปนขอมูล
จากประสบการณการเดินทางไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ  
 6. การพัฒนาและสรางเสนทางและแหลงทองเท่ียวใหม ๆ การสรางเสนทางคมนาคมขามประเทศ ทําใหเกิดเสนทาง
และแหลงทองเที่ยวใหม ๆ เชน โครงการพัฒนาเสนทางรถไฟแพนเอเชียจํานวน 3 เสนทางเช่ือมโยงระบบรางระหวางนครคุนหมิง   
กับประเทศตาง ๆ ในอาเซียน กลาวคือ ผานเมียนมาร ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เสนทางรถไฟจะเช่ือมโยงกับเสนทางรถไฟ 

ในประเทศไทย และเชื่อมโยงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร หรือแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ 
ไมวาจะเปนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต 
(North-South Economic Corridor) หรือระเบียงเศรษฐกิจแนวใต (Southern Economic Corridor) พื้นที่ตามแนวเสนทางเหลานี้  
จะไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายแดนมีโอกาสสูงที่จะไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวใหม  

7. การพัฒนามาตรฐานสากลของบริการทองเที่ยวในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหมีการกําหนดมาตรฐานกลาง
การใหบริการการทองเที่ยวดานตาง ๆ รวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกและใหความคุมครองนักลงทุนตางชาติ   
เปนหลักประกันและคุมครองสิทธิของนักทองเที่ยวและผูรับบริการ  
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แนวทางการปรับตัวของมัคคุเทศกเพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากผลกระทบดังกลาวทําใหผูที่เกี่ยวของกับภาคการทองเท่ียว ตองเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในบทความนี้จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของมัคคุเทศกไทย ซึ่งควรเตรียมความพรอมและปรับตัว ดังตอไปนี้  

1. ทําความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ผูประกอบการไทยจํานวนมากยังขาดความรูและความต่ืนตัวเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นไดจากผลการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยพบวา ผูประกอบการขนาดกลาง  และ
ขนาดยอม (SMEs) รอยละ 79.5 มีความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอยมาก  

2. เรียนรูจักเพื่อนบาน เนื่องจากการศึกษาไทยไมใหความสําคัญกับการเรียนรูประเทศเพื่อนบาน ประวัติศาสตรไทย
ที่เกี่ยวกับเพื่อนบาน มีเปาหมายเพ่ือสรางความเปนชาตินิยม คนไทยจํานวนมากมีทัศนคติที่ไมเปนมิตรหรือดูหมิ่นประเทศเพื่อนบาน 
ทําใหคนไทยไมรูจักประเทศเพื่อนบานและขาดความเขาใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของประเทศเพ่ือนบาน      
ในอาเซียนอยางแทจริง 

3. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและระบบฝกอบรมมัคคุเทศก ปจจุบันมัคคุเทศกไทยกําลังประสบปญหาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
แมวาอาชีพมัคคุเทศก ยังไมไดเปดเสรีในป 2558 แตอาเซียนมีการเจรจาเปดเสรีในวิชาชีพตาง ๆ  เพิ่มขึ้น มัคคุเทศกเปนหนึ่งในตําแหนง
งานดานการทองเท่ียวท่ีอยูในกรอบการเจรจา สมาคมวิชาชีพมัคคุเทศกจําเปนตองเรงพัฒนามัคคุเทศกทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เชน การจัดตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก การสรางมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศกในประเทศไทย การสรางความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา และสถาบันฝกอบรมในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เปนตน  

4. พัฒนาภาษาท่ี 3 โลกาภิวัตนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทําใหนักทองเท่ียวมีความหลากหลายมากขึ้น
ปจจุบันนักทองเท่ียวชาวจีน เกาหลี ญี่ปุน เขามาทองเท่ียวในภูมิภาคมากข้ึน และมีปญหาขาดแคลนมัคคุเทศกบางภาษาแลว 
เชน มัคคุเทศกภาษาจีน เปนตน ดังน้ัน มัคคุเทศกไทยจําเปนตองเรียนรูภาษาท่ี 3 นอกเหนือจากภาษาไทยและอังกฤษ ตอง
พัฒนาตนเองใหมีทักษะภาษาที่ 3 หรือ ภาษาท่ี 4 เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวที่หลากหลายขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับภาพรวมประเทศ และสอดคลองกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  

5. พัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพสม่ําเสมอ มัคคุเทศกไทยควรกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
และพัฒนาศักยภาพของตน แสวงหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะที่จําเปนทันการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

6. พัฒนาความรูและทักษะดานการทองเที่ยวเฉพาะดาน ความหลากหลายของนักทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยว

ปจจุบันอาชีพมัคคุเทศกไดรับการปกปองจากกฎระเบียบของรัฐ แตกระแสโลกาภิวัตนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
อาจทําใหในอนาคตสาขาอาชีพนี้จะตองเปดเสรีมากข้ึน ผูประกอบอาชีพมัคคุเทศกที่ขาดความตระหนักและไมเตรียมความพรอม 
ยอมตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรง ไมสามารถแขงขันกับมัคคุเทศกตางชาติได ที่สําคัญยังพลาดโอกาสในการตอนรับนักทองเที่ยว  
จากประเทศเพื่อนบาน และไมไดรับโอกาสในการออกไปทํางานในตางประเทศ ซึ่งถือเปนการพลาดโอกาสทางอาชีพ             
ที่นาเสียดายอยางยิ่ง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการทองเท่ียว 

ปจจุบันมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีดังนี ้
1. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 (มาตรา 16, มาตรา 17 และ มาตรา 50)
2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 (มาตรา 16)
3. พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 (มาตรา 12, มาตรา 34-39

5. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 (มาตรา 9, มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 13 (1) และ (2),
มาตรา 14  และมาตรา 15) 

6. พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
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จะเห็นไดวาการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลโดยตรงตอประเทศไทย โดยเฉพาะในดานการทองเที่ยว                 
อยางมีนัยสําคัญ สิ่งที่เราตองกลับมาคิดทบทวนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในแงมุมทางกฎหมาย คือ การปรับปรุง
แกไขกฎหมายเพ่ือยกระดับการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมีมาตรฐานสูงข้ึน ตลอดจนการคุมครองดูแลนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย 
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพื่อสรางความเช่ือมั่นตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 

2. บทสรุป 

ประชาคมอาเซียนกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานฝมือไดอยางเสรี จึงใหความสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                        
ใหมีความเจริญกาวหนาในระดับสากล ประกอบกับประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยมุงสูการเปนศูนยกลาง     
การลงทุน และการบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียว
และบริการอาเซียน ศูนยกลางบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

สําหรับมัคคุเทศกนับวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมทองเที่ยว และกรอบการคาของอาเซียนจะมีการเปดเสรี
ทางการคาอยางเต็มตัว ในราว ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ดังนั้น มัคคุเทศกไทยจะพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
และรวมถึงการเปดประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบโดยตรงดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะในแงของกฎหมายจะตองคิดทบทวน       
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับการทองเท่ียวในประเทศไทย ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน  
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การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐ 

นเรศ  สังขินท* 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ี เปนการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐ คือ การสงเสริมสนับสนุน
และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคกรภาครัฐ ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ในการรวมคิด รวมวิเคราะหปญหา รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินการ 
รวมทั้งรวมรับผลประโยชนหรือผลกระทบจากการดําเนินการ 

ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีเกิดจากรัฐมีทิศทางและพลังในการขับเคลื่อนท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสังคม กอใหเกิดกระแสความตื่นตัว
ของคนในสังคม เกิดพลังความสามัคคี เปนการแบงเบาภาระของรัฐ ทายที่สุดก็จะสามารถทําใหสิ่ง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค 
เหมือนกับที่รัฐบาลมีมาตรการใหประชาชนเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ในขณะน้ี เพื่อลดการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)#อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19), อยูบานหยุดเชื้อเพื่อชาติ 
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A Study of Public Participation in Government Operations 
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Abstract 

This academic article is a study of public participation in government of operation that is to promote, 

support, and give people an opportunity to take part in conducting projects and activities of government organization 

both formal and informal participation in thinking, problems analyzing, planning, decision making, monitoring 

including receiving benefits or impacts from operations.  

The public participation in government operations is very significant because any operations 

done by governments become more directive and powerful to move the whole society. It not only causes 

a current social awareness and unity but also decreases the burden of the government eventually achieves 

the goals. This is similar to the government that has people keep social distancing now to reduce 

the spread of the corona virus infection 2019 (Covid-19) #Stay home, stop infection for nation  

Key words: Participation, Coronavirus Infection Disease 2019 (Covid-19), Stay home, stop infection for nation 

1. บทนํา

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลุกลามไปท่ัวโลก ทั้งยังมีรายงานการพบ 
ผูติดเช้ือในหลายประเทศ จนทําใหยอดผูติดเช้ือ จํานวนผูปวย และจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในหลายทวีป ซึ่งในสถานการณ
เชนนี้นับเปนขอบงช้ีอยางหน่ึงวา การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คงจะแพรระบาดไปอีกสักระยะหนึ่ง ทั้ง ๆ                
ทีห่ลายประเทศทั่วโลกพยายามหามาตรการในการปองกันขั้นสูง เพื่อใหเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หยุดการแพรกระจาย และหนึ่ง 
ในหลายประเทศท่ัวโลกนั้น รัฐบาลประเทศไทยก็พยายามบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคอยางเขมขน ดวยการขอความรวมมือจากประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ  เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผูอื่น             
เพื่อชวยลดผลกระทบในดานเศรษฐกิจและสังคม แตกระน้ัน ก็ดูเหมือนวาการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ก็ยังแพรระบาด
อยางตอเนื่อง จนลาสุดองคการอนามัยโลกประกาศใหการระบาดของโรคดังกลาวเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ 
(Public Health Emergency of International Con-cern-PHEIC) จึงทําใหทุกภาคสวนจําเปนตองเพิ่มมาตรการในการรับมือ             
กับการแพรระบาด 

รัฐบาลไทยจึงตองยกระดับมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ใหสูงข้ึน โดยตอง
ขอความรวมมือกับภาคประชาชน นักวิชาการ และภาคธุรกิจ ในสวนของภาครัฐตองดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด 
โดยตองขอใหประชาชนรวมดําเนินการในเรื่องดังกลาวดวย เพราะ “การมีสวนรวม (Participation)” เปนกระบวนการสื่อสาร
ในระบบเปด ซึ่งเปนการสื่อสารสองทางระหวางบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน หรือองคการ ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
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หรือหลายกิจกรรม ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการมีสวนรวมจะเก่ียวของกับกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันของกลุม และเปนการเสริมสรางความสามัคคี ความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย ในกรณีนี้จะชวยลดการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทําใหสถานการณในประเทศดียิ่งขึ้น พรอมกลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ การอธิบาย
แนวคิดทฤษฎี          การมีสวนรวมในบทความน้ี ประกอบดวยหัวขอ 1. บทนํา  2. ความหมายของการมีสวนรวม  3. ลักษณะการมีสวนรวม  4. 
ขั้นตอนและรูปแบบการมีสวนรวม  5. ประเภทการมีสวนรวม 6. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ  8. 
บทสรุป ตามลําดับ 
 

2. ความหมายของการมีสวนรวม 
 แนวคิด ทฤษฎีการมสีวนรวมมีนักวิชาการใหความหมายไวหลากหลายคน ดังนี้ 
 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ใหความหมายวา การมีสวนรวม เปนกิจกรรมในการเปดโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในการคิดริเริ่ม 
การพิจารณา การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันเปนผลกระทบมาถึงตน 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม หมายถึง การเก่ียวของทางดาน
จิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิดการมีสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
 ยุพาพร รูปงาม (2545) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมไววา คือ กระบวนการใหบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของ            
ในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิดตัดสินใจ แกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเก่ียวของอยางแข็งขันของบุคคล แกไขปญหา
รวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 Kasperson, R.E. and Breitbank (1974) (อางถึงใน ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546) ใหความหมายวา การมีสวนรวม
ของประชาชน คือ การท่ีประชาชนทําตนเปนผูสรางสรรคกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาซ่ึงจะบังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาท
ที่สรางสรรคไดและผลของกิจกรรมจะตองยอนกลับมาสูพวกของเขา 
 Erwin, W. (1976) (อางถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550) ไดใหความหมายไววาการมีสวนรวมเปนกระบวนการ            
ใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนารวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเองเนนการมีสวนเกี่ยวของ
อยางแข็งขันกับประชาชนใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและ
สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและเจาที่ท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษาแนวคิดและความหมายของการมีสวนรวมจากนักวิชาการตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปอยางกวางไดวา 
การมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกันกับกลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมกระทําการ
ตัดสินใจใชทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระทําโดยกลุมใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา การตัดสินใจ 
การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ อันมีผลกระทบตอกลุมโดยตรง การมีสวนรวมจึงเปนหัวใจของการเสริมสรางพลัง
การทํางานรวมกันเปนกลุมและเปนการเสริมสรางความสามัคคีความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย  

 
3. ลักษณะการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมของประชาชนสามารถจําแนกตามลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ดําเนินการไดหลายลักษณะ  ทั้งในดานบริหาร
จัดการโครงการ และการพัฒนางานของภาครัฐ รวมถึงบริบทของการมีสวนรวมอื่น ๆ ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดและ
ทัศนะเก่ียวกับลักษณะของการมีสวนรวมไวหลากหลายประการ ไดแก 
 อคิน รพีพัฒน (2525) ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 5 ระดับ คือ  

 1. ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาปญหาและความตองการของชุมชน ตลอดจนเรียงลําดับความสําคัญของปญหา
รวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม (Organizer)  
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 2. ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหาและแนวทางตาง ๆ ที่อาจนํามาใชในการแกปญหา  
 3. ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใชในการแกปญหาและวางแผนเพ่ือแกปญหารวมกันกับผูปฏิบัติงาน
สนาม  
 4. ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนเพื่อแกปญหา  
 5. ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม  

 ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533) ไดกลาวถึงลักษณะหรือมิติของการมีสวนรวมไว 4 รูปแบบ ดังนี ้ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ หมายถึง การรวมคิดคนหาและตัดสินใจหรือการกําหนดรายละเอียดของสิ่งที่จะดําเนินการ  
 2. การมีสวนรวมปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการ หมายถึง การที่มีสวนเขามารวมดําเนินโครงการ รวมแรง รวมสมทบ
คาใชจาย การใหขอมูลที่จําเปน ตลอดจนการเขารวมเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ รวม
ในการบริหารงาน หรือการประสานงาน  

 3. การมีสวนรวมไดรับผลประโยชน หมายถึง การไดรับผลประโยชนจากการเขามามีสวนรวมในโครงการ เชน มีรายไดเพิ่มขึ้น  
มีการกระจายโอกาสทางการพัฒนา การรับความรูแนวความคิด และการชวยเหลือดานตาง ๆ มากขึ้นเปนตน 

 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชนเขารวมเพ่ือการประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยอาจดําเนินการ
ผานกระบวนการทางการเมือง หรือสื่อสารมวลชนตาง ๆ 

 สุธี ศรสวรรค (2538) ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 แบบ ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมประชุม  6. การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 

 2. การมีสวนรวมออกเงิน  7. การมีสวนรวมเปนผูบริโภค 

 3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ 8. การมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 4. การมีสวนรวมเปนผูนํา  9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 

 5. การมีสวนรวมสัมภาษณ  10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ  

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐมีลักษณะ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับกิจกรรมท่ีดําเนินการ โดยลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนที่ปรากฏ เชน การรวมคิด รวมศึกษา วางแผน
ดําเนินการ การตัดสินใจ ควบคุมติดตามประเมินผล รวมลงทุน และรวมรับผลประโยชน ซึ่งสามารถดําเนินการโดยผานชองทาง
ทั้งทางตรงและทางออม โดยทางตรง ไดแก การเปนสมาชิกกรรมการ ประธานหรือผูนํา ผูเขารวมประชุม ผูออกเงิน เปนตน 

สวนทางออม ไดแก การเลือกตั้งผูแทน โดยสามารถแบงระดับการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท คือ  

 1. การมีสวนรวมในระดับแนวนอน (Horizontal forms of participation)  

 2. การมีสวนรวมในระดับแนวตั้ง (Vertical forms of participation)  

 3. การมีสวนรวมในการบริหาร (Participation in administrative process) เปนการมีสวนรวมที่เปนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
 

4. ขั้นตอนและรูปแบบการมีสวนรวม 

 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2528) (อางถึงใน ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546) ไดใหขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี ้
 1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และพิจารณาแนวทางแกไข 

 2. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไข และวางแผนหรือโครงการแกไขปญหา 
 3. การปฏิบัติการแกไขปญหาตามแผนและโครงการที่วางไว 
 4. การรับประโยชนจากโครงการ 
 5. การประเมินผลโครงการ 
 ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา (2526) ไดจําแนกการมีสวนรวมไว 5 ขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นกําหนดความตองการ 
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2. ขัน้วางแผนดําเนินการ
3. ขัน้ตัดสินใจ
4. ขัน้ดําเนินการ
5. ขัน้ติดตามผลงาน
นอกจากน้ี ยังไดแบงลักษณะการเขารวมไวอีก เปนการรวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมออกแรง 

รวมออกเงิน วัสดุ อุปกรณ และรวมเปนกรรมการ 
เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527) ไดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน

 United Nations (1981) สหประชาชาติไดจําแนกตามลักษณะการมีสวนรวมไวดังน้ี  

1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) ซึ่งโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันเอง เพื่อแกไขปญหาของ
ตนเองโดยเปนการกระทําไมไดรับการชวยเหลือจากภายนอก ซึ่งเปนรูปแบบท่ีเปนเปาหมาย  

2. การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) ซึ่งเปนการเขารวมโดยความตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล
ซึ่งเปนรูปแบบท่ัวไปของประเทศกําลังพัฒนา  

3. การมีสวนรวมแบบบังคับ (Coercive) เปนการเขารวมโดยความตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล
ภายใตการจัดการโดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบน้ีเปนรูปแบบท่ีผูกระทําไดรับผลทันทีแตจะไมไดผล 
ในระยะยาวและมักจะมีผลเสียตรงท่ีไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 

จากการศึกษาข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมจากนักวิชาการตาง ๆ ขางตน ผูศึกษาสามารถสรุปไดวา กระบวนการ
มีสวนรวมประกอบดวย 6 ขั้นตอน (1) การกําหนดความตองการ (2) การวางแผนงาน (3) การตัดสินใจ (4) การดําเนินการ               
(5) การติดตามผลงาน และ (6) การประเมินผลงาน อยางไรก็ตาม อันที่จริงแลว กระบวนการมีสวนรวมไมอาจสามารถกระทํา
ได ในทุกข้ันตอน แตการมีสวนรวมของบุคคลจะมีอยูในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจและประเด็นการ
พิจารณาท่ีอยูภายใตเง่ือนไขพื้นฐานการมีสวนรวมวา จะตองมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถในการเขารวม
กิจกรรม เพื่อใหการมีสวนรวมดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แมรัฐบาลมิไดนําข้ันตอนและรูปแบบ              
การมีสวนรวมมาประยุกตใชตั้งแตขั้นตอนแรก ก็เพื่อความรวดเร็วในการสั่งการและการตัดสินใจในระดับการบริหารจากบนลงลาง 
เพื่อประโยชนสวนรวมในการปองกันและควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ใหไดเร็ว
และมีประสทิธิภาพมากที่สุด โดยไดจัดต้ังศูนยบรหิารสถานการณโควิด-19 (Center of COVID-19 Situation Administration: CCSA)  

เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบายและมาตรการเรงดวนในการบริหารสถานการณดังกลาวขางตน โดยใหคณะกรรมการอํานวยการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ และศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปฏิบัติหนาที่ภายใตศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดวย                
ซึ่งแนวทางการการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคตามท่ีทางราชการกําหนดเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) นั้น คือ สิ่งที ่ประชาชนทุกคนในประเทศตองมีสวนรวมในขั้นดําเนินการ สอดคลองกับ 
ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา (2526) 
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5. ประเภทการมีสวนรวม
เฉลียว บุรภีักดี และคณะ (2545) สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน แบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) การมีสวนรวมที่เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน

กลาวคือ ฝายหนึ่งรูสึกดวยอํานาจกวา มีทรัพยากรหรือความรูดอยกวาอีกฝายหนึ่ง เปนตน 

2. การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากการกําหนดนโยบายของรัฐ โดยไมรู
ความตองการของประชาชน ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปนเพียงประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนบางเรื่องเทานั้น 

3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการพัฒนาดวยความเทาเทียมกัน
ทุกฝาย จัดเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนํามาใช
ในการเรียนรู จะสนับสนุนและสงเสริมใหกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน แบงได
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานเหตุผล โดยเปดโอกาสใหสังคม องคกรตาง ๆ ในชุมชนและ
ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิหนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ต้ังแตการเริ่มคิด การพิจารณาตัดสินใจ
วางแผน การรวมปฏิบัติ และการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล
ประโยชนตอชุมชน 

ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ 
2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชนที่มีการเก่ียวของทางดานจิตใจ

อารมณ รวมท้ัง คานิยมของประชาชนเปนเครื่องช้ีนําตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การกระทํา               
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทําใหผูเขามามีสวนรวมเกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 

จินตนา สุจจานันท (2549) ไดแบงประเภทของการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน 2 ประเภท ดังนี ้
1. การมีสวนรวมที่แทจริง (Genuine Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการ

ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มตั้งแตรวมศึกษาปญหาและความตองการ รวมหาวิธีแกปญหา รวมวางนโยบายและแผนงาน 
รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยู และรวมปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว และรวมประเมินผลโครงการ 

2. การมีสวนรวมที่ไมแทจริง (No Genuine Participation) เปนการมีสวนรวมเพียงบางสวน โดยเฉพาะเขา
รวมในการปฏิบัติตามโครงการที่ไดกําหนดไวแลว เชน การเขาเปนสมาชิก หรือการรวมเสียสละแรงงาน เปนตน 

เมตต เมตตการุณจิต (2553) ไดกลาวถึงประเภทของการมีสวนรวม โดยสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1. การมีสวนรวมโดยตรง การมีสวนในการบริหารเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจเปนสําคัญ ดังนั้น ผูมีหน าที่
รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการมักจะเปดโอกาสใหบุคคลอื่นเขามามีสวนรวมในรูปแบบของ
กรรมการที่ปรึกษาที่ใหขอคิด ขอเสนอแนะเพราะกิจกรรมบางอยางอาจมีอุปสรรค ไมสามารถแกไขใหลุลวงไปไดดวยดี 
จึงจําเปนตองใหบุคคลอื่นเขามารวมในการตัดสินใจ เพื่อใหผลการตัดสินใจเปนที่ยอมรับแกคนทั่วไปหรือเกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การมีสวนรวมโดยตรงจึงมีสาระสําคัญอยูที่วา เปนการรวมอยางเปนทางการและมักทําเปนลายลักษณอักษร  
เชน คําสั่งแตงต้ัง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เปนตน 

2. การมีสวนรวมโดยออม เปนเรื่องของการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุเปาหมายอยางไมเปนทางการ โดยไมได
รวมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แตเปนเรื่องของการใหการสนับสนุนสงเสริมใหบรรลุเปาหมายเทาน้ัน เชน การบริจาคเงิน 
ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน เขารวมสมบท ไมไดเขารวมประชุมแตยินดีรวมมือ เปนตน 

จากการศึกษาประเภทการมีสวนรวมจากนักวิชาการตาง ๆ ขางตน ผูศึกษาสามารถสรุปไดวา ประเภทการมีสวนรวม       
มีดวยกัน 2 ประเภท คือ (1) การมีสวนรวมแบบเฉพาะเจาะจง คือ การที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในบางขั้นตอนของ
กระบวนการมีสวนรวมหรือในการดําเนินกิจกรรมบางสวนบางเร่ืองเทานั้น โดยภาครัฐเปนผูกําหนดวาจะใหประชาชนเขามา               
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มีสวนรวมเมื่อไหร อยางไร เชน รวมแสดงความคิดเห็น หรือรวมตรวจสอบหลังจากที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ เปนตน และ 
(2) การมีสวนรวมแบบเปดโอกาส คือ การท่ีประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการมีสวนรวมหรือในทุกกิจกรรม
ดวยความเทาเทียมกันโดยภาครัฐเปนผูเปดโอกาสนั้นใหแกประชาชน 

ทั้งนี้ การท่ีรัฐบาลประกาศมาตรการเขมขนเพื่อรบัมือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แสดงใหเห็นถึงความรุนแรง
การระบาดของโรค โดยที่กอนหนานี้มีคณะแพทยออกมาขอรองอยางตอเนื่องใหประชาชนอยูบาน เพื่อหยุดการแพรเช้ือเพื่อหมอ 
แบงเบาภาระของหมอที่ทํางานกันอยางหนักอยูขณะนี้ จนเกิดที่มาของการรณรงค “อยูบานเพื่อหมอ” หรือ “อยูบานเพ่ือชาติ”                 

#อยูบานหยุดเช้ือเพื่อชาติ ซึ่งเปนการมีสวนรวมโดยออม คือ แมไมไดรวมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แตเปนเรื่องของ
การใหการสนับสนุนสงเสริมใหบรรลุเปาหมาย โดยความรวมมือกันของประชาชนทุกคน สอดคลองกับ เมตต เมตตการุณจิต (2553) 

6. ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการหรือการจัดโครงการ/กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจเขามามีสวนรวมของประชาชน           

มีหลายประการ ทั้งดานปจจัยตัวบุคคล องคกร และชุมชน ทั้งน้ี ภาครัฐจําเปนตองคํานึงถึงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือประชาชน  

เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ดวย เพื่อใหดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมเกิดจากความศรัทธาท่ีมีตอความเช่ือถือบุคคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเกรงใจที่มีตอบุคคล         

ที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศ ตําแหนง อํานาจบีบบังคับที่เกิดจากคนที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหเกิดการบีบบังคับใหมีสวนรวม
ในการกระทําตาง ๆ (นิรันดร จงวุฒิเวศย, 2527)  

ปจจัยที่ผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ปรัชญา เวสารัชช (2528) ไดกลาวถึงดังนี้  
1. ปจจัยสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความปลอดภัย
2. ปจจยัผลักดันจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผูนํา
3. ปจจัยที่เปนรางวัลตอบแทน เชน คาตอบแทนแรงงาน เงินปนผลจากสหกรณออมทรัพย
4. ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก ความคาดหวังในประโยชนสวนรวม ความรูสึกเกรงใจไมกลาปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือ

ความรูสึกวาเปนพันธะท่ีตองเขารวมเพื่อใหเกิดความสามัคคี  
อนุภาพ ถิรลาภ (2528) เห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไดแก ความเกรงใจผูที่มีสถานภาพท่ีสูงกวา

ความตองการเปนกลุมเปนพวก ความเชื่อในตัวผูนําความใกลชิดกับเจาหนาที่ของรัฐการคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน การ
ยอมรับแบบอยาง ความไมพอใจตอสภาพแวดลอม การยอมรับในอํานาจรัฐและฐานะทางเศรษฐกิจ  

ธวัช เบญจาธิกุล (2529) เห็นวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนามี 5 ประการ ไดแก ปจจัยดานสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และดานจิตวิทยาทางสังคม  

William W. Reeder (1974) (อางถึงใน ไชยชนะ สุทธิวรชัย, 2536) ยังกลาววา ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการกระทํา
หรือพฤติกรรมของมนุษยโดยมีความเช่ือวา ปจจัยภายนอก คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ                 
การตัดสินใจ แตบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานั้นมาสูตัวบุคคลในรูปแบบของความเช่ือ ( Beliefs) 
และความไมเช่ือ (Disbeliefs) ซึ่งจะเปนเหตุผลที่จะทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน 
คือ 

1. ปจจัยที่ดึงดูดใหเกิดการกระทํา ไดแก เปาหมาย (Goals) ความเช่ือ (Belief orientation) คานิยม (Value Standards)

นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Custom) 

2. ปจจัยผลกัใหเกิดการกระทําไดแกความคาดหวัง (Expectations) ขอผูกพัน (Commitments) และการบังคับ (Force)

3. ปจจัยสนับสนุนไดแกโอกาส (Opportunity) ความสามารถ (Ability) การสนับสนุน (Support) เปนแรงกระตุนใหคนกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป 
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 Bertrand, Alvin L. (1972) (อางถึงใน วัชราภรณ เอี่ยมสะอาด, 2538) ที่พบวา ปจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชน
ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก ลักษณะของบุคคล คือ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย 
ระยะเวลาในทองถิ่น คานิยม และทัศนคติ  

 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนจากนักวิชาการตาง ๆ  ขางตน ผูศึกษาสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ สิ่งที่มากระทบตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและสังคม ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (1) 
สภาพแวดลอม เชน ที่อยูอาศัย รายได วัฒนธรรม การเมือง และความปลอดภัย (2) บุคคล เชน ผูนํา เจาหนาที่ของรัฐผูมีอิทธิพล
ทางสังคม เปนตน และ (3) สิ่งตอบแทน เชน คาแรง เงินรางวัล เงินปนผล เปนตน    

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกคนรับรูและ
ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย เพราะเปนสิ่งที่กระทบตอสุขภาพอนามัยของตนเองโดยตรง รวมท้ังในปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกัน
และยาที่สามารถรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการกระตุนใหเกิดปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนไดอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม ไมวาภาครัฐจะออกมาตรการใด ประชาชนสวนมากยินดีทําตามมาตรการน้ันอยางไมลังเลใจ  
 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ทานตะวัน อินทรจันทร (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนยอย
เทศบาลเมืองลําพูน 4 ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมปฏิบัติงาน การมีสวนรวมรับผลประโยชน และการมีสวน
รวมประเมินผลการพัฒนาชุมชนยอย ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการชุมชนมีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวม
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน การคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหา
ของชุมชน การคิดคนวิธีการแกปญหาของชุมชน คนหาความตองการของชุมชนและเสนอตอเทศบาล การตัดสินใจในการใชทรัพยากร
ของทองถิ่น ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และการศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน การมี
สวนรวมปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสรางความสามัคคีในชุมชน การสรางสรรคสิ่งใหมที่เปน
ประโยชนตอชุมชนและสนองความตองการของชุมชน การดูแลสาธารณะสมบัติของชุมชน การบริหารกิจกรรมและประสานงานขอ
ความรวมมือระหวางชุมชนกับเทศบาล การจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวาง
นโยบายแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ของชุมชน การกําหนดกฎระเบียบตาง ๆ ของชุมชน และการใชแรงงานหรือบริจาคทรัพยเพื่อ
นําไปพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากโครงการชวยเหลือจากสวนกลาง เชน โครงการกองทุนหมูบาน การ
ฝกอบรม ทัศนศึกษา การพัฒนางานดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสงเสริมอาชีพ และการศึกษาใหกับชุมชนกิจกรรม
สรางรายไดใหแกชุมชน เชน การทําอาหาร การผลิตสินคาของชุมชน การรวมรับแจกวัตถุสิ่งของ เชน เครื่องอุปโภคบริโภค 
และการรับคาตอบแทนหรือของรางวัล การมีสวนรวมในการประเมินผลเปนลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือรองทุกขเกี่ยวกับ
ปญหาที่ประสบไดโดยตรงการจัดทําประชาพิจารณหรือจัดประชุม เพื่อรับฟงความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาลที่สําคัญ การ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ของชุมชน การแตงตั้งตัวแทนของชุมชนใหมีสวนรวมในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนา
เทศบาล การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล แตคณะกรรมการชุมชนมีสวนรวมในระดับนอยในการรวมเปน
คณะกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการพัฒนาชุมชนของเทศบาล ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน 
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และปจจัยดานการไดรบัการฝกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนยอย มีผลตอระดับการมีสวน
รวมพัฒนาชุมชนยอยในเขตเทศบาลเมืองลําพูนท่ีแตกตางกัน คือ คณะกรรมการที่มีอายุนอย และคณะกรรมการที่ไดรับการ
ฝกอบรม มีแนวโนมของการมีสวนรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผลในการพัฒนาชุมชนยอย
มากกวาคณะกรรมการที่มีอายุมาก สําหรับปจจัยดานรายไดนั้นมีผลตอระดับการมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนาชุมชน 
คือ คณะกรรมการท่ีมีรายไดนอยมีสวนรวมรับผลประโยชนมากกวา สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ชุมชน คือ การศึกษา 
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วไิลลักษณ สุวจิตตานนท (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวม            
ในการจัดการทองเที่ยวในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการดูแลรักษาและดานการคนพบสาเหตุของ
ปญหา อยูในระดับสูงดานการปฏิบัติงาน ดานการวางแผนดําเนินงาน และดานการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

มณฑล เอกอดุลยพันธ (2553) ไดศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมบริเวณตลาดนํ้าตลิ่งชัน 

อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี คือ ดานการมีสวนรวมในการศึกษาปญหา ดานการมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผล และดานการมีสวนในการบํารุงรักษาและปรับปรุงแกไข ตามลําดับ 

8. บทสรุป
สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาขอนิยามคําวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐ หมายถึง    

การสงเสริมสนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคกร
ภาครัฐ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ในการรวมคิด รวมวิเคราะหปญหา รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมตัดสินใจ 

รวมติดตามตรวจสอบการดําเนินการ รวมทัง้รวมรับผลประโยชนหรือผลกระทบจากการดําเนินการ 
ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการ

ดําเนินการใด ๆ  ที่เกิดจากรัฐมีทิศทางและพลังในการขับเคลื่อนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสังคม กอใหเกิดกระแสความ
ตื่นตัวของคนในสังคม เกิดพลังความสามัคคี เปนการแบงเบาภาระของรัฐ ทายที่สุดก็จะสามารถทําใหสิ่ง ๆ นั้นบรรลุ
วัตถุประสงค เหมือนกับที่รัฐบาลมีมาตรการใหประชาชนเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ในขณะน้ีเพื่อลดการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด - 19)#อยูบานหยุดเชื้อเพ่ือชาติ 
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บทคัดยอ 

           บทความวิชาการน้ีนําเสนอ การวิเคราะหแนวคิดและความหมายศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดศาสตรพระราชาในการสรางและพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม 
(Thai Smart Farmers)  ผลการศึกษาพบวาการดําเนินนโยบายและแผนของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตั้งแตเริ่มแรกโครงการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) จนถึงปจจุบันยังประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
จากเกษตรกรแบบดั้งเดิมสูเกษตรกรยุคใหม ทั้งขาดการสงเสริมและพัฒนาความรูรวมท้ังการประยุกตศาสตรพระราชาใหแก
เกษตรกรยุคใหมยังไมทั่วถึง โดยหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของสวนใหญมีความเขาใจวา ศาสตรพระราชา เปน
เรื่องที่เกี่ยวกับมิติหลักการทรงงาน มิติเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแทจริงแลวศาสตรพระราชา คือศาสตรแหง
การพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ยังสามารถเรียนรูและประยุกตไดอีกหลายมิติ  ทําใหไมไดขับเคลื่อนแนวคิดและประยุกตศาสตรพระราชา
ในดานอื่นๆอยางครอบคลุมและท่ัวถึง  ถาองคการและบุคลากรตางๆสามารถเรียนรูและสามารถประยุกตตลอดจนถายทอด
องคความรูและประสบการณในการนําศาสตรพระราชามาใชในการแกปญหาและอุปสรรคทางการเกษตร ผลลัพธสุดทายจะ
ทําใหการสรางและพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) สามารถดํารงชีวิตใหอยูดีมีสุขไดอยางย่ังยืน   
คําสําคัญ : ศาสตรพระราชา  เกษตรกรยคุใหม  เศรษฐกิจพอเพียง  

   Thai Smart Farmers Development under The King’s Philosophy 

Somsak  Wanitchayaporn 

Faculty of Public Administration.   Dhurakij Pundit University 
 E-mail: somsakball@yahoo.com  

  Abstract 

This academic paper presents an analysis of the concepts and the meaning of the King's
Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbophit in order to drive the King's 
Philosophy concepts in creating and developing Thai smart farmers. The study found that the 
implementation of government policies and plans, especially the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, from the beginning of the Smart Farmers Development Project to the present, still faces 
problems and obstacles in the development from traditional farmers to Smart Farmers. Both lack of 
promotion and development of knowledge, as well as the application of the King's Philosophy to Smart 
Farmers is not yet comprehensive. Which most government agencies and other related agencies 
understand that Royal science is a matter concerning the dimension of His Majesty's principles Dimension 
of agriculture, New Theory and Sufficiency Economy. In truth, the science of the king Is the science of 
sustainable development which can still be learned and applied in many other dimensions. Causing not 
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to drive the concepts and applied the King's Philosophy in other areas in a comprehensive and thorough 
way.If organizations and personnel can learn and apply, as well as transfer knowledge and experience 
in applying the royal science to solve agricultural problems and obstacles. The end result will enable 
the creation and development of Thai smart farmers to live a sustainable life. 
Keywords: The King’s Philosophy   Smart Farmers   Sufficiency Economy 

1. บทนํา

รายงานประชากรโลกฉบับป 2560 จากองคการสหประชาชาติ (UN) ระบุตัวเลขจํานวนประชากรโลกมีสูงถึง
ประมาณ 7.6 พันลานคน ซึ่งในชวง 12 ปที่ผานมา ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนถึง 1 พันลานคน หรือโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 83 ลานคน                
ในทุกๆ 1 ป และ UN ยังคาดการณอีกวา ประชากรโลกจะพุงเปน 9,800 ลานคนในป 2593 โดยท่ีประชากรอินเดียจะแซง
หนาจีนในอีก 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2567) (นิตยสาร SME Thailand, 2561:35) สิ่งเหลานี้ทําใหนานาประเทศหันกลับมามอง
เรื่องการพัฒนาดานการเกษตรท่ีจะกลายเปนอนาคตใศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเกษตรกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม จะอาศัย                
ซึ่งกันและกันอยางผสมกลมกลืน (ธีรเกียรติ์  เกิดเจริญ, 2558) การทําเกษตรแบบดั้งเดิมกําลังจะเลือนหายไปในศวรรษที่ 21 
นี้ในอนาคตงานดานการเกษตรจะถูกกระทําโดยหุนยนตทั้งหมด เกษตรกรอาจไมจําเปนตองวางแผนการผลิตอีกตอไป 
เพราะปญญาประดิษฐจะวิเคราะหขอมูลในอดีต และออกแบบแนวทางการผลิตที่มีโอกาสทํากําไรสูงที่สุดใหโดยอัตโนมัติ  
ในอนาคตเกษตรกรและผูประกอบการในภาคการเกษตรจะตองมีความสามารถในการเอาตัวรอดภายใตสภาวะที่มีการพลิกผัน
ทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา ตองใหความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆและไมยึดติดกับศาสตรใดศาสตรหนึ่งเปนการเฉพาะ  
(สิริวัฒน  สาครวาสี,2562:246)  สําหรับประเทศไทยแนวคิดเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) ไดเริ่มบรรจุเปนสวนหน่ึง
ของแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559)                 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนหนวยงานหลักยังไดนอมนําศาสตรพระราชาคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 ผลจากการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  ในระยะเวลาตอมาการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดเนนความตอเนื่องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ . 2555-2559)
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา เกษตรกรใหเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางสมดุล มีการรวมกลุมเปนสถาบันเกษตรกรใน
ชุมชนตาง ๆ เพื่อผลักดัน ใหสามารถดําเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยนอมนําศาสตรพระราชา 
คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกตใชอยาง
ตอเนื่อง การพัฒนาการเกษตรในระยะตอไป ถือเปนกาวสําคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทําเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสู
การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลติสนิคาเกษตร ซึ่งถือเปนการ
ขับเคลื่อนในชวง 5 ปแรก (พ.ศ. 2560-2564) ของยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และการพัฒนา
ประเทศภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 (แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)) จากขอมูลที่ไดกลาวถึงขางตนทําใหผูเขียนมีความสนใจนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง การพัฒนา
เกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) ยิ่งใหญดวยศาสตรพระราชา  

สําหรับบทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคในการนําเสนอดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด กระบวนการพัฒนา รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวคิดและความหมาย
ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ3) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดศาสตร
พระราชาในการสรางและพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) ใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

2. แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers)

2.1 ความเปนมาและความหมายของเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) 
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 คําวา Smart Farmers ถูกนําไปใชเรียกเปนภาษาไทยหลากหลายคํา เชน เกษตรกรยุคใหม เกษตรกรรุนใหม 
เกษตรกรคุณภาพ เกษตรกรอัจฉริยะ เกษตรกรปราดเปรื่อง ผูประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม เปนตน ดังนั้นเพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกัน ผูเขียนขอใชคําเรียก Smart Farmers ที่กลาวถึงในบทความน้ีวา เกษตรกรยุคใหม  

สําหรับความเปนมาของเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) เริ่มขึ้นจากคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณไดจัดทําแผนการพัฒนา การเกษตรของประเทศไทย ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ. 2522 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทั้งนี้ ได
กําหนดกระบวนการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ เพื่อเปนกลไกสําคัญที่จะนําแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศไปสูการปฏิบัติ                     
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของแผน โครงการพัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)                 
เปนโครงการหน่ึง ในยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรมีความสามารถ               
พึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยงดานการผลติ การตลาด และมีการกระจายรายไดที่ท่ัวถึง มีความสามารถในการ
ผลิตและการตลาด (ฤทัยชนก จริงจิตร, 2556 : ออนไลน) อยางไรก็ตามคําวา “เกษตรกรยุคใหม”เปนคําที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการรวมท้ังภาคเอกชน นํามาใชเพื่อเรียกเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมภายใตหลักสูตรและ
โครงการตางๆท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อสรางและเปดโอกาสใหคนเขาสูอาชีพการเกษตร หรือพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรท่ีมีอยู
แลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ภาณี บุณยเก้ือกูล, 2560 : 8)  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอแนวคิดในทางปฏิบัติ
วา เกษตรกรยุคใหม (Smart Farmer) หมายถึง เกษตรกรท่ีมีความรูอยางถอง แทเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
ความคิดในการวางแผนเปนเลิศ โดยเฉพาะการรูถึงอุปสงคของ ตลาดและเตรียมการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ 
รวมทั้งความสามารถในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากน้ันยังมีความสามารถในการแกปญหาได รวดเร็ว โดยการวิเคราะห
ขอมูลรอบดานเปนองคประกอบในการตัดสินใจที่ตั้งอยูบนหลักการและเหตุผล  ตลอดจนรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีใน
การเกษตร อาทิเพื่อตอบรับกับสถานการณดานแรงงานที่ขาดแคลน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
,2561: ออนไลน) 

2.2 กลไกการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาภาคการเกษตร ไดขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตรอยางตอเน่ือง เพ่ือการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรสําหรับนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ไวในแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งในปจจุบันแผนพัฒนา
การเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดแนวทางการสรางและพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตร ดังนี้(แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                       
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)) (1) การสงเสริมองคความรู ดวยการรวมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรดานการเกษตร 
ถายทอดความรู ในดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ดานการบริหารธุรกิจ ดานการตลาด (2) การเขาถึงแหลงสินเช่ือ                 
เพื่อการเกษตรใหกับเยาวชนรุนใหม ทายาทเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความมุงมั่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม                  
(3) การสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบธุรกิจการเกษตร (4) การจัดสรรท่ีดินใหกับเกษตรกรรุนใหม (5) การสงเสริมใหเกษตรกร
รุนใหมนําความรูทางการเกษตรไปถายทอดและพัฒนาชุมชน (6) การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนรุนใหมหรือบุตร
หลานเกษตรกรที่ตองการศึกษาตอ ดานการเกษตรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว (7) การสนับสนุนทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพธุรกิจการเกษตรและท่ีดินใหกับเกษตรกรรุนใหม (8) การสรางแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในการสืบทอด
อาชีพเกษตรกรรม โดยการคัดเลือก เกษตรกรดีเดน การสรางตนแบบเกษตรกรรุนใหมที่ประสบความ สําเร็จและเผยแพร
ประชาสัมพันธใหกับ คนรุนใหมรับรู และปลูกฝงคานิยมการทําการเกษตรโดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ ตลอดจนการทัศนศึกษาดูงานในศูนยการเรียนรู (9) การสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรรุนใหม
เปนยุวสหกรณและยุวเกษตรกร สําหรับการคัดกรองเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนเกษตรกรยุคใหม (Smart 
Farmer) นั้น คณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ รายไดของครัวเรือนเกษตรไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป                      
และมีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ขอ ไดแก 1.มีความรูในเรื่องที่ทําอยู 2.มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 3.มีการบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด 4.มคีวามตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 5.มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม 
และ6.มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร 
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จากขอมูลการดําเนินการโครงการท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเทศไทยมีความพยายามในการนํานโยบายการ
พัฒนา เกษตรกรยุคใหมมาใชแกไขปญหาเกษตรกร อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวยังไมบรรลุผล ตามเปาหมายที่วางไว 
เนื่องจากยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอีกหลายประการ 

2.3 ปญหาและอุปสรรคของเกษตรกรยุคใหมในประเทศไทย จากรายงานการศึกษามีขอคนพบวาเกษตรกรยุคใหม
ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน สรุปเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ (สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2562: 11-12) 
1. ดานบุคคล เกษตรกรยุคใหมบางสวนยังขาดความรูและทักษะในดานการผลิต และการตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ ความรู
ดานคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขาดความมุงมั่นตั้งใจจริงที่จะทําการเกษตร ตลอดจน
ขาดการรวมกลุมอยางเขมแข็ง การเช่ือมโยงเครือขายระหวาง เกษตรกรยุคใหมดวยกันไมมีความตอเนื่อง ทําใหไมมีพลังในการ
จัดการผลผลิต  เกษตรกรบางสวนไมสามารถนําความรูที่ไดรบัหลงัจากการอบรมไปใชประโยชน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบไป
ใชในการดําเนินการ 2. ดานที่ดิน โดยที่ดินท่ีเกษตรกรยุคใหมไดรับตามโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรยุคใหม พบวายังคง
มีปญหาดานพ้ืนที่โดยมีจํานวนพื้นที่รองรับจํากัด และสภาพที่ดินไมเหมาะสมตอการทําการเกษตร เชน มีสภาพลาดชัน 
มีน้ําทวมขัง สภาพความอุดมสมบูรณต่ํา ทําใหไมสามารถใชที่ดินได เต็มศักยภาพ รวมถึงการพัฒนานําโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนยังไมครอบคลุมเชน นํ้า ไฟฟา และถนน ทําให เกษตรกรตองนําน้ําประปามาใชในการทําการเกษตร หรือใชน้ํามันเปน
เช้ือเพลิงในการสูบน้ํา ซึ่งสงผลกระทบ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 3. ดานการตลาด พบวาเกษตรกรยุคใหมไมมีตลาดที่
แนนอน เพื่อรองรับผลผลิต โดยเกษตรกรนํา ผลผลิตไปจําหนายเอง โดยสวนใหญเปนตลาดในชุมชน หรือในบางพื้นที่มีพอคา
มารับซ้ือ แตมักถูกกดราคา ทําใหไดรับราคาท่ีไมเหมาะสมในขณะท่ี มีเกษตรกรยุคใหมเฉพาะบางกลุมที่พบวามีอุปสรรค                 
ในเรื่องของการตลาด เชน กลุมที่ทําการผลิตแบบเชิงเดี่ยว  หรือกลุมที่ทําการผลิตแบบเชิงเดี่ยวและไดพยายามปรับไรนาให
เกิดความหลากหลาย โดยเปนประเด็นเรื่องราคาผลผลิตที่ถูกกําหนดโดยโรงสีขาวและพ อคาคนกลาง และขาดชองทาง
การตลาดท่ีหลากหลายในการจําหนายผลผลิต 4. ดานเงินทุน จากตัวอยางของเกษตรกรยุคใหมที่ทดลองการเขาทําประโยชน
ช่ัวคราวตาม โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกร พบวาเกษตรกรยุคใหมขาดการสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกู และประสบ 
ปญหาดานการใชจายโดยเฉพาะในชวงแรกที่เขาทดลองทําประโยชน ซึ่งยังมีรายไดไมแนนอน สงผลให เกษตรกรตองออกไป
ประกอบรายไดนอกภาคการเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรยุคใหมมีความคาดหวังใหหนวยงานภาครัฐสนับสนุนเงินทุนในชวงเร่ิมตน
ทําการเกษตร รวมทั้งหาแหลงสินเช่ือรายบุคคลที่มีดอกเบี้ยต่ํา และมีระยะเวลาในการผอนชําระหนี้ยาว โดยแหลงเงินทุนเปน
เรื่องสําคัญที่คนรุนใหมตองการใหภาครัฐสนับสนุนมากที่สุด รองลงไปคือ องคความรู การเขาถึงที่ดิน และราคาตามลําดับ  
5. ดานนโยบาย เกษตรกรยุคใหมเห็นวาโครงการของภาครัฐไมตอบสนองความตองการของเกษตรกร เน่ืองจากเปนนโยบาย
หรือการสั่งการท่ีมาจากระดับบนลงลาง ทําใหเกษตรกรยุคใหมไมไดมีสวนรวม นําเสนอความตองการท่ีแทจริง เนื่องจาก
เกษตรกรยุคใหมมีความหลากหลายซ่ึงมีคุณลักษณะและความตองการสนับสนุนแตกตางกัน   

3. การวิเคราะหแนวคิดและความหมายศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 

3.1 แนวคิดและความหมายศาสตรพระราชา 
ในการศึกษาแนวคิดและความหมายของศาสตรพระราชา พบวามีความหมายกวางขวางมาก โดยครอบคลุม

ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติในภาคสวนตางๆท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร แตคนสวนใหญยังคิดวาศาสตรพระราชา คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ดังนั้น               
ในบทความน้ีจึงรวบรวมและวิเคราะหแนวคิดและความหมายศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 

คําวา “ศาสตรพระราชา” เปนคําที่มีการใชกันแพรหลายเมื่อไมนานมานี้ ประมาณ 4-5 ป ที่ผานมา จากการสืบคน
ที่มาของคําวา “ศาสตรพระราชา” โดยการพิจารณาขอมูล พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนารถบพิตร ทรงพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ทรงพระราชทานพระราชดํารัสแกคณะบุคคลตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2512 ถึงป พ.ศ. 2556 นับเวลาประมาณ 
41 ป พบวา  ป พ.ศ. 2525 ทรงมีพระราชดํารัสครั้งแรกเกี่ยวกับศาสตรพระราชา (สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2560: 6) อยางไรก็ตามคําคํานี้นับวาเปนคําที่มีความเหมาะสมกับการนํามาใชใหความหมายในกิจทั้งหลายท่ี
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย นับตั้งแตพระองค
ครองราชยเปนพระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรไทยเปนตนมา ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2559 กอนวันเวลาดังกลาวแลว “ศาสตรพระราชา” อาจมีใชบางแตเฉพาะหนวยงาน หรือ
นักวิชาการที่ทํางานเก่ียวของกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งยังไมแพรหลาย
สูสื่อสารมวลชน แตหลังจากพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ไดนอมนํา “ศาสตรพระราชา” มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและบริหารประเทศ ในรายการ “ศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย คําวา “ศาสตรพระราชา” ก็แพรหลายกวางขวาง
ยิ่งข้ึน จากการสืบคนหาความหมายคําวา “ศาสตรพระราชา” จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจากผูเช่ียวชาญท่ี
มีชื่อเสียงระดับประเทศใหความหมาย สรุปไดดังตอไปนี้ 

สําหรับความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งไมไดกําหนดเปนคําเต็มของคําวา “ศาสตร
พระราชา” จึงไดคนหาแยกเปน 3 คํา คือ คําวา “ศาสตร” คําวา “พระ” และ คําวา “ราชา” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
ศาสตร : น . ระบบวิชาความรู พระ : น .  ใชประกอบหนาคําอื่นแสดงความยกยอง  ราชา : น.  พระเจาแผนดิน , 
พระมหากษัตริย รวมความหมายของพจนานุกรมจึงมีความหมายวา “ระบบวิชาความรูของพระมหากษัตริย”    

หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ เปนหนึ่งในผูที่ไดสัมผัสและริเริ่มนําองค
ความรูของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ไปใชและเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมไดใหคํา
นิยามวา “ศาสตรพระราชา คือ การลงไปศึกษาเรียนรูจากชุมชน ใหชุมชน บอกวาปญหาคืออะไร ความตองการของชาวบาน
คืออะไร พระเจาอยูหัวทรงทําใหเห็นมาโดยตลอด...” นอกจากศาสตร พระราชาแลว ยังมีศาสตรพระราชินี ศาสตรสมเด็จยา 
ศาสตรสมเด็จพระเทพฯ โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเปน “ผูนํา” ของศาสตร
ทุกศาสตร (ศูนยขับเคลื่อนศาสตรพระราชาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2560:9) ศาสตรพระราชาจะเนนการพัฒนาท่ี
มุงสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ตลอดจนสรางความสุขแบบย่ังยืนภายใตหลัก 3 S ไดแก 
Survival (ความอยูรอด) Sufficiency (ความพอเพียง) และ Sustainability (ความยั่งยืน) (สํานักกรรมาธิการ 1 สํานัก
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560: 32) 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไดกลาวถึงคําวาศาสตรพระราชาไววา  ศาสตรแหงการพัฒนาใน
สังคมไทย มีสามศาสตร คือ ศาสตรชาวบาน ศาสตรสากล และศาสตรพระราชา ศาสตรอันที่สามประเทศอ่ืนไมม ีและไดพูดยอ 
ๆ วา ศาสตรพระราชา คือ โครงการตามพระราชดําริสี่พันกวาโครงการ มีหมด การจัดการดิน การจัดการนํ้า การเกษตรกร
แปรรูป พลังงานทางเลือก สิ่งแวดลอมชุมชน การปลูกปา ปลูกตนไม ปลูกพืชผักสวนครัว โครงการ พระราชดําริมีทุกอยาง 
(เกษม วัฒนชัย, 2558 : 14-15)   

พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ “ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2559 โดยรัฐบาลไดนอมนําศาสตรพระราชามาบริหารประเทศ เพื่อสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชนทุกคน
รวมมือกันสานตอพระราชปณิธาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนวา “ศาสตรพระราชาของพระองค 
ไดแก พระราชดําริ คือ แนวคิดปรัชญา และพระราชดํารัส คือ คําสอน ตักเตือน ใหสติ พระราชกรณียกิจ คือ หลักการทรงงาน 
รวมทั้งพระราชจริยาวัตรของพระองค คือ การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี แกปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งจะยังคงอยูคูแผนดิน
ไทยตลอดไป สามารถนอมนําไปประยุกตใชไดในทุกระดับ ตั้งแตการประกอบกิจวัตรประจําวัน และสัมมาชีพของแตละบุคคล 
ไปจนถึงการบริหารราชการแผนดนิ เพื่อสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเปนแนวทางใหกับรฐับาลและขาราชการทุกคนท้ังนี้ ศาสตร
พระราชายังไดรับการยกยองในเวทีระดับโลกและสอดคลองกับวาระของโลก คือ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ (SDGs 2030) คือ อีก 15 ปขางหนา ไดแก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทยมากวา 40 ป และไดรับการเชิดชูสูงสุดจาก
องคการ สหประชาชาติ โดยนายโคฟ อันนัน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดทูลเกลาฯถวายรางวัล ความสําเร็จสูงสุดดาน
การพัฒนามนุษย เน่ืองจากเห็นวาเปนปรัชญาท่ีสามารถสรางภูมิคุมกันในตนเองสูชุมชน สูสังคมในวงกวางขึ้นในท่ีสุด โดย
องคการสหประชาชาติสนับสนุนใหประเทศตางๆ ท่ีเปนสมาชิกทั่วโลก ไดยึดถือเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน”   
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ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี ไดใหความหมายศาสตรพระราชา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสามารถสรุปไดวา “...องคความรูสําคัญที่ทรงศึกษา สั่งสม พัฒนา เพื่อการ
พัฒนาประเทศใหประชาชนอยูดีกินดีมีความสงบสุข ตั้งอยูบนพื้นฐานของกิจที่ทรงทํา คําที่ทรงแนะ/สอนจากพระราช
ประสบการณ 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ศาสตรแหงการพัฒนา มิติที่ 2 ศาสตรแหงความประพฤติ การครองตนในสังคมอยางสงบสุข 
มิติที่ 3 ศาสตรแหงการอยูรวมกัน ปรองดองและสงบสุข ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 3 ป. ไดแก ปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ... ”                     
(ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน” ณ สถาบันพระปกเกลา วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560)           

จากที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวาศาสตรพระราชา เปนศัพทซึ่งปรากฏครั้งแรกเม่ือไร ไมสามารถสรุปไดแนนอน                      
แตมีหลักฐานชัดเจนวา ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ไดกลาวคําวา “ศาสตรพระราชา” ตั้งแต พ.ศ. 2557 และได
ใหความหมายไวกวาง ๆ ดังกลาวมาแลว และเลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล ไดกลาวถึงคําวา “ศาสตร
พระราชา” และใหความหมายไวกอนปลายป พ.ศ. 2559 สําหรับการใหความหมายของคําวา “ศาสตรพระราชา”                      
จากผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแตละทาน ทุกทานไดนําเอากิจทั้งหลาย รวมถึงการครองตนของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประกอบกันเพื่อกําหนดใหเปนขอความสั้นๆที่อธิบาย ความหมายใหได
ครอบคลุมในสิ่งท่ีพระองคทรงทํามาท้ังหมด ซึ่งในความยากท่ีจะหาถอยคํามาใชไดอยางครอบคลุม ครบถวน เน่ืองจากสิ่งที่ผูรู
แตละทานก็ไดมองเนนไปในดานตางๆ ในมุมมองที่สนใจตางกัน สวนความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน                 
ก็เปนความหมายแบบทั่วๆไป แบบกวางๆ ไมไดเปนการเฉพาะใชสําหรับกษัตริยพระองคใด จึงไมอาจนํามาอธิบายตาม
ความหมายท่ีตองการ คือ สิ่งที่สามารถกําหนดความหมายของคําวา “ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ได  เมื่อประมวลสิ่งตางๆ ที่พระองคไดทรงกระทํา รวมถึงความหมายจากผูเช่ียวชาญท่ีมี
ช่ือเสียงระดับประเทศที่ไดนําเสนอในตอนตนแลว  นํามาประกอบเปนความหมายของคําวา “ศาสตรพระราชา”สําหรับการ
ดําเนินงานเพื่อสืบสานศาสตรพระราชา ในครั้งนี้ จึงไดความหมายวา  ศาสตรพระราชา หมายถึง บรรดาองคความรูและ                   
ภูมิปญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ไดพระราชทานผานวิธีการตาง ๆ ดวย
ความมุงหมายที่จะปองกันหรือแกไขปญหาเพื่อสรางวิถี ชีวิตสังคมท่ีมีความปกติสุขใหแกเหลาพสกนิกรและมนุษยชาติทั้งปวง 
ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน (สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560: 9) และ
เมื่อถอดความหมายโดยละเอียดจะพบวา 1) บรรดาองคความรู : องคความรูทุกอยางของพระองคทานที่พระราชทานใหแก
พสกนิกร  ไมแยกวา สําคัญหรือไมสําคัญเนื่องจากสิ่งที่พระองคพระราชทานอาจเปนความรูทั่วๆไปก็ไดจึงไมไดใชคําวา เปน
องคความรูที่สําคัญแตรวมเอาไวท้ังหมดที่พระองคพระราชทานใหแกพสกนิกร 2) ภูมิปญญา : ความรูที่ไดมาและไดผานการใช
จากประสบการณมาแลว 3) พระราชทานผานวิธีการตางๆ : เปนการรวมสิ่งที่พระองคทรงกระทําทุกอยาง ไมวาจะเปน (1) 
การสอนในเรื่องตาง ๆ  (2) โครงการแกไขปญหา  การสรางสิ่งประดิษฐใหม คิดคนนวัตกรรมใหม (3) การให ความย่ังยืนจาก
เกษตรทฤษฎีใหม หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) ที่มีความปกติสุข : ทรงทุมเทการทรงงานเพ่ือใหสังคมไทยมีความ
เปนอยูอยางปกติ มีความสุข ตามความเหมาะสมกับสถานะของแตละบุคคล (5) แกเหลาพสกนิกรและมนุษยชาติทั้งปวง : 
พสกนิกร ใชแทนคําวาปวงชนชาวไทย เพื่อให ครอบคลุมราษฎรของพระองคทุกกลุม เน่ืองจากพระองคไมไดทรงปองกันหรือ
แกไขปญหาใหเพียงประชาชน ชาวไทย ซึ่งหมายถึงเพียงประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยเทาน้ัน แตใชคําวาพสกนิกร จะมีความหมาย
ครอบคลุม ถึงบุคคลที่อาศัยภายใตรมบรมโพธิสมภารโดยไมเลือกวามีสัญชาติไทยหรือไม เชน ชาวเขาที่ยังไมไดสัญชาติไทย 
พระองคก็ทรงไดพระราชทานการแกไขปญหาใหโดยไดสงผลถึงมนุษยชาติ ทําใหความมุงหมายของพระองคทาน ขยายมากขึ้น
สูชาวโลก (6) ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงสันติสุข และยั่งยืน : เปนการใหสามารถดํารงชีพในชีวิตประจําวันไดอยาง มั่นคง มีความ
สามัคคี ปรองดอง สงบมีสันติ และย่ังยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนการรสรางความ มั่นคงในอาชีพ                        
มีภูมิคุมกัน ทําใหเสมือนมีเกราะปองกันภัย เมื่อมีสถานการณที่ควบคุมไมไดเกิดขึ้น โดยไมไดเนน หรือสงเสริมความรํ่ารวยม่ัง
คั่ง แตความมั่งคั่งก็อาจมีไดตามสถานะของแตละคน (สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560: 9-10)            

3.2 แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา  
ในการเรียนรูศาสตรพระราชาเพื่อทําใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองสําหรับสังคมไทยในทุกภาคสวนที่จะนอมนํา

ศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การอยูรวมกันในสังคม การประกอบภารกิจ การพัฒนาประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขในอนาคตของสังคมไทย ซึ่งการเรียนรูศาสตรพระราชาผูเขียนขอสรุปและปรับปรุงวาสามารถเรียนรูได 9 มิติ                        
(สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560:  10-110) ไดแก 

1) มิติเขาใจ เขาถึง พัฒนา 
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2) มิติหลักการทรงงาน 23 ขอ
3) มิติภูมิสังคม โดยศึกษาผานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหงทั่วประเทศ
4) มิติการสรางคนดวยการศึกษาและการเรียนรู
5) มิติหลัก 3 ป โดยศึกษาผานการปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ
6) มิติพระราชกรณียกิจ พระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท
7) มิติพระราชจริยาวัตรเปนตนแบบ
8) มิติเกษตรทฤษฏีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง
9) มิติเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (เชน การจัดการน้ํา, การจัดการดิน, การจัดการปาและสิ่งแวดลอม )

3.3 การขับเคลื่อนแนวคิดศาสตรพระราชาในการสรางและพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart 
Farmers) ใหอยูดีมีสุขอยางย่ังยืน 

จากการศึกษาแนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาจะพบวามีหลายมิติ ดังนั้นผูเขียนขอนําการขับเคลื่อนศาสตร
พระราชาเฉพาะมิติ มิติพระราชกรณียกิจ พระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระราชดํารัสและพระบรม
ราโชวาท,มิติเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชในการอธิบายการขับเคลื่อนแนวคิดศาสตรพระราชาในการสราง
และพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) ใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ดังนี้ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2563: 
ออนไลน) 

3.3.1 พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเกษตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกรณียกจิ พระราชดํารัส พระบรม
ราโชวาท และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและมจีํานวนมาก ในบทความ
นี้ผูเขียนไดคัดเลือกที่เกี่ยวของบางสวนกับการพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม ดังน้ี  

  แนวทางพระราชดําริในการพัฒนาการเกษตร 
พระราชกรณียกิจในดานการพัฒนาการเกษตร มิไดเปนพระราชภารกิจ ที่ถูกกําหนดไววา “เปนหนาที่โดยตรงของ

พระมหากษัตริย” แตการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงงานและทรงริเริ่มสราง
โครงการตางๆ ในดานการ พัฒนาเกษตรข้ึนมากมายโดยตอเนื่อง กออุปการประโยชนแกเกษตรกรและ สังคมไทยอยาง
กวางขวาง เปนสิ่งสะทอนความสนพระราชหฤทัยในกิจการนั้น เปนพิเศษโดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาเปนตัวอยางแก
เกษตรกรเพ่ือนําผลไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่อื่น งานพัฒนาดานการเกษตรตามแนวพระราชดําริทุกงานทุกโครงการ 
ลวนมีจุดมุงหมาย และพันธกิจรวมกันอยูประการหนึ่ง คือ เปนตนแบบเพ่ือการเรียนรู แกหนวยชุมชนพ้ืนที่อื่น โดยเฉพาะศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้น ตั้งข้ึนมาเพื่อเปนแบบ เพ่ือขยายผล และเรียนรูสิ่งผิดสิ่งถูก  

  วิธีการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง เขาพระทัย

ดีวาคนไทยเปนฝายรับเทคโนโลยีมาใชมากกวาจะเปนฝายผลิตเทคโนโลยี  ทรงคํานึงถึงความจําเปนในการรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยตางๆ จากตางชาติมาใช จึงทรงเตือนใหรูจัก “เลือก” ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ สังคมไทย 

จากพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2522 สรุปลักษณะการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไดวา ควรมีลักษณะ
ประหยัด คุมคา และงาย ประชาชน ทั่วไปสามารถใชได  "...เทคโนโลยีที่ดี ท่ีสมบูรณแบบ จึงควรจะสรางสิ่งที่เปนประโยชนได
อยางคุมคา และมีความสูญเปลาหรือความเสียหายเกิดขึ้นนอยท่ีสุด แมแตสิ่งท่ีเปนของเสียเปนของเหลือทิ้งแลว ก็ควรจะไดใช
เทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได เชน ใชทําขยะ และมูลสัตวใหเปนแกส และปุย เปนตน โดยทางตรงขามเทคโนโลยี
ใดท่ีใชการไดไมคุมคา ทําใหเกิดความสูญเปลา และ เสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโลยีที่บกพรอง ไมสมควรจะ นํามาใชไมวา
ในกรณีใด ทานท้ังหลายจะเปนผูใชเทคโนโลยี ในการสรางสรรคตางๆ เพื่อพิจารณาสภาพบานเมือง และฐานะ ความเปนอยู
ของประชาชนตอไป ควรหัดเปนคนชางคิดชางสังเกตในการปฏิบัติงานของตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญโตระดับสูงสําหรับ
ใชในงานใหญ ที่ตองการผลมาก แลวแตละคนควรจะคํานึงถึง และคนคิดเทคโนโลยีอยาง งายๆ ควบคูกันไป เพ่ือชวยใหกิจการ
ที่ใชทุนรอนนอยมีโอกาส นํามาใชไดโดยสะดวก และไดผลดวย..."  อาจกลาวโดยสรุปไดวา แนวพระราชดําริในดานการ
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พัฒนาการเกษตรมีวิธีคิดหรือหลักการในการพิจารณาสิ่งตางๆ อยางเกี่ยวของสัมพันธกัน กลาวคือสิ่งแตละสิ่งแตละปญหา 
แตละปรากฏการณ ลวนเกิดขึ้น ดํารงอยู ดําเนินไปงอกงามแปรเปลี่ยนหรือเสื่อมสลาย ก็ดวยเหตุปจจัยต างๆ ที่เกี่ยวเน่ือง
ซึ่งกัน และกันเกษตรกรรมก็เชนเดียวกัน มิใชเปนสิ่งที่ดํารงอยูอยางโดดๆ แตเปนองคประกอบสวนหน่ึงของระบบธรรมชาติ
หรือระบบนิเวศ ฉะนั้นการพัฒนา การเกษตรหรือการแกปญหาใหแกเกษตรกร จึงตองสัมพันธกับระบบอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงกันอยู  

3.3.2 เกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร  
สําหรับเกษตรทฤษฎีใหมนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ไดทรงทดลอง 

ครั้งแรกที่ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี บริเวณใกลวัดมงคลชัยพัฒนา  จนประสบความสําเร็จกลายเปนตนแบบ
แหลงเรียนรูดานการทําเกษตรแบบทฤษฎีใหมแกเกษตรกร โดยแนวคิดของทฤษฎีใหม คือ การบริหารจัดการท่ีดิน และแหลง
น้ําเพ่ือการเกษตรในรูปแบบใหม อันเปนแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ ถือครองขนาดเล็กโดยเฉลี่ย
ประมาณ 10-15 ไร ที่มีสภาพแหงแลง ขาดน้ํา และธาตุอาหารในดิน ใหมีสภาพท่ีสมบูรณขึ้น จนสามารถนําไปทําประโยชนได
สูงสุด เพื่อใหพออยูพอกินตลอดท้ังป หลักการท่ีสําคัญของทฤษฎีใหม ไดแก (1) ตองเปนระบบการผลิตแบบพอเพียงที่
เกษตรกร สามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับที่ประหยัดกอน (2) กําหนดใหทุกครัวเรือนทํานา  5 ไร เพราะขาวเปนอาหารหลัก
ของชุมชน (3) ตองมีน้ําเพื่อเพาะปลูกสํารองไวใชในฤดูแลง หรือระยะฝนท้ิงชวงไดอยางพอเพียง  (4) เปนการจัดแบงแปลง
ที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสัดสวนการบริหารพ้ืนที่ 30 : 30 : 30 : 10 สวนแรก 30 เปอรเซ็นต ใชเปนพื้นที่ สําหรับ
ขุดสระน้ํา สวนท่ีสอง 30 เปอรเซ็นต ใชเปนพื้นที่ปลูกขาว สวนท่ีสาม 30 เปอรเซ็นต ใชเปนพื้นที่ปลูกพืชไร พืชสวน ไมยืนตน 
ไมผล พืชสมุนไพร และผักสวนครัว สวนที่สี่ 10 เปอรเซ็นตที่เหลือ ใหกันไวเปนบริเวณท่ีอยูอาศัย สัดสวนการบริหารพ้ืนที่นี้
สามารถปรับใชได ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และตามสภาพของที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดลอม แนวคิดการ
พึ่งตนเองตามการทําเกษตรทฤษฎีใหมแบงออกเปน 3 ระดับ ขั้นตนใหเกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได โดยการจัดสรรพื้นที่
ออกเปน 4 สวนดังกลาวขางตน เพ่ือใหมีผลผลิต เพียงพอท่ีจะบริโภคภายในครัวเรือน ขั้นกลาง พัฒนาใหมีความสามารถ
พึ่งตนเองในระดับชุมชน เปนการ เพิ่มการผลิตและ ทําใหมีสินคาและบริการในทองถิ่นเพิ่มมากข้ึน ดวยการ นําเอาผลผลิต
สวนเกินในแตละ ครอบครัวมาจัดการรวมกันในระดับชุมชน ขั้นกาวหนา โดยการพัฒนาชุมชนใหสามารถติดตอสัมพันธกับ 
ระบบตลาดและเศรษฐกิจนอกหมูบาน เพื่อจําหนายผลผลิตสวนเกิน จัดหาทุน วิชาการ และแสวงหา ความรูทางเทคโนโลยี
และทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือใชในกิจการของชุมชน   พระองคทรงแนะนํา หลักการประยุกตใชทฤษฎีใหมวา ทางราชการ
ไมควรเขาไป ใหความชวยเหลือมากเกินไป ควรเขาไปชวยในส่ิงท่ียากและตองใชความรูทางวิชาการ ผูที่นําไปปฏิบัติ จะตองไม
ฟุงเฟอ มีความเพียร และความอดทน ทฤษฎีใหมเปนเรื่องที่สามารถยืดหยุน โดยดัดแปลงการปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ได แนวความคิด “ทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงของ“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทมาต้ังแต
ป พ.ศ.2517 จากนั้นจึงไดมพีระราชดํารัสเรื่อง “ทฤษฎีใหม” ในฐานะท่ีเปนภาคปฏิบัติทางเกษตรกรรมอยางเปนรูปธรรมของ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” มาเผยแพรและไดพระราชทานอยางตอเนื่อง ทฤษฎีใหมนี้ เปนแนวพระราชดําริที่ไดรับการพิสูจนและ
ยอมรับกันอยางกวางขวางในหมู เกษตรกรไทยแลววา พระราชดําริของพระองคเกิดขึ้นดวยพระอัจฉริยภาพสูงที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได อยางแทจริง (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2561:167-168) สําหรับการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมหรือเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจพิจารณา
จากองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลัก 3 หวง 2 เง่ือนไขซึ่งประกอบดวยหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุมกันที่ดี บนเง่ือนไขความรูและคุณธรรม ไดดังตารางที่ 1 (ธันวา จิตตสงวน, 2554 :240-241) 

ตารางที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใชในภาคการเกษตร 
   องคประกอบหลักของปรัชญา    การประยุกตใชในภาคการเกษตร 
ความพอประมาณ -  จัดทรัพยากรดินและน้ําในไรนาตลอดจนปจจัยการผลิตอยางเหมาะสมในกิจกรรม 

   การผลิตพืชและสตัวชนิดตางๆ 
-  เขาใจและยอมรบัอัตภาพของตนเองในการสรางขนาดไรนาและการลงทุนดาน 
   ตางๆ  ท่ีไมมากไมนอยเกินไป 
-  รูจักความสมดุลของตนเองจากการใชเวลาและเงิน ในระหวางกิจกรรมทางเลือก 
   ตางๆที่เกี่ยวของในชีวิต 
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   องคประกอบหลักของปรัชญา                             การประยุกตใชในภาคการเกษตร 

 -  เขาวิถีประเพณี  วัฒนธรรม  กฎหมาย และเง่ือนไขตางๆของชุมชนท่ีตองมี 
   ความสัมพันธดวย 

การมีภมูิคุมกันท่ีดีในตัว -  การกระจายการผลิตในไรนาทีห่ลากหลาย  เพื่อลดความเสี่ยงภัยตามธรรมชาต ิ
   และทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกดิขึ้น 
-  เขาเปนสมาชิกกลุมการผลติ แปรรูป การตลาด และออมทรัพยเพื่อชวยเหลือ 
   เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
-  เนนแนวทางการปองกันดีกวาการแกไขในการทําเกษตรกรรม  จากปญหาโรค 
   แมลงและความไมแนนอนของสภาพดินฟาอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ความรู -  หมั่นคนหาความรู จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนบาน  เขาประชุม   
   ฝกอบรมกับภาครัฐ  และเขาถึงสื่อตางๆอยางเปนประโยชนตออาชีพเกษตรกรรม 
   และวิถีชีวิต 

คุณธรรม -  ฝกนิสัยใหเปนผูมีความอดทน ซื่อสัตย ประหยัด ไมโลภเกินตัว ไมหลงใหลใน 
   กระแสวัตถุนิยม ดําเนินชีวิตตามสายกลางตามวิถีวัฒนธรรมท่ีดีของสังคมไทย 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
          การพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม(Thai Smart Farmers)ใหสามารถประกอบอาชีพรวมทั้งสามารถสรางความไดเปรียบ
ในแขงขันนําไปสูการอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนสิ่งสําคัญนอกจากตัวเกษตรกรที่มีจิตใจมุงมั่นพรอมที่จะเรียนรูพัฒนาและปรับตัวกาว                         
สูการเปนเกษตรกรไทยยุคใหม (Thai Smart Farmers) หรือเกษตรกร4.0แลวหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะ กระทรวงเกษตร
และสหกรณจะเปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) อยางไรก็
ตามท่ีผานมามีการสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการบูรณาการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งตางประเทศแตก็ยังประสบปญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาจากเกษตรกรแบบดั้งเดิมสูเกษตรกรยุคใหมในประเทศไทย   
           ในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่มีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร (พ.ศ.2561 -
2580) แผนยอยเกษตรอัจฉริยะจะพบวาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) ยังคงมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระบบขอมูลสําหรับวางแผนการผลิต รวมท้ังองคความรูดานการผลิตและการตลาด (แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการเกษตร, 2562 :15)  ซึ่งจะพบวาการดําเนินนโยบายและแผนของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตั้งแตเริ่มแรกโครงการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) จนถึงปจจุบัน ยังขาดการสงเสริมและพัฒนาความรูรวมท้ัง
การประยุกตศาสตรพระราชาใหแกเกษตรกรยุคใหมยังไมทั่วถึง โดยหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของสวนใหญ                
มีความเขาใจวา ศาสตรพระราชา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับมิติหลักการทรงงาน มิติเกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง               
ซึ่งแทจริงแลวศาสตรพระราชา คือศาสตรแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่ยังสามารถเรียนรูและประยุกตไดอีกหลายมิติ ทําใหไมได
ขับเคลื่อนแนวคิดและประยุกตศาสตรพระราชาในดานอื่นๆอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวของในการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmers) ควรจะตองศึกษาวิเคราะหอยางละเอียด และทบทวนการนํา
แนวคิดศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกตใชเพื่อเช่ือมโยง
ศาสตรแหงการพัฒนาท้ังสามศาสตร คือ ศาสตรชาวบานไดแก ภูมิปญญาชาวบาน ศาสตรสากลไดแก ศาสตรสมัยใหมจากโลก
ตะวันตกและตะวันออก และศาสตรพระราชา โดยเฉพาะศาสตรพระราชาเปนศาสตรที่มีความหมายกวางมากและลึกซึ้ง
ครอบคลุมองคความรูและภูมิปญญาทั้งหมด รวมทั้งพระราชจริยวัตรและสิ่งตางๆท่ีเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในที่สุดถาองคการและบุคลากรตางๆสามารถเรียนรูจนเกิดความเขาใจและสามารถ
ประยุกตตลอดจนถายทอดองคความรูและประสบการณในการนําศาสตรพระราชามาใชในการแกปญหาและอุปสรรคทางการ
เกษตร นอกจากน้ีจะตองตระหนักและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังไมใชกําหนดแตเพียงนโยบายและแผนเพียงอยางเดียวผลลัพธ
สุดทายจะทําใหการสรางและพัฒนาเกษตรกรไทยยุคใหม(Thai Smart Farmers) สามารถดํารงชีวิตใหอยูดีมีสุขไดอยางยั่งยืน    

2360



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสรมิสหกรณ. (2561). โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ 2561.        
คนเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2563 จาก http://office.cpd.go.th/dacfg/images/Karn2561/Smart-Farmer- 
2018.pdf 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (2559). แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12    
 (พ.ศ. 2560-2564). คนเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จาก 
http://planning.dld.go.th/th/images/stories/section-5/2560/strategy02.pdf 

กระทรวงศึกษาธิการ.(2560). แนวทางการดําเนินงานโครงการสถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน. 
กรุงเทพฯ: ศูนยขับเคลื่อนศาสตรพระราชาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

เกษม วัฒนชัย.(2558).ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเขมแข็งของโรงเรียน.กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ. 
กองบรรณาธิการ นิตยสาร SME Thailand. (2561). Coming of agriculture ฟารเมอรเปล่ียนโลกธุรกิจ.SME   

Thailand, 14 (160), 35-37. 
ภาณี  บุณยเกื้อกูล.(2560).รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเพ่ือสรางความสามารถในการ  

แขงขันภาคเกษตร. กรุงเทพฯ: สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
ฤทัยชนก จริงจิตร. (2559). เจาะลึก “Smart Farmer” แคแนวคิดใหม หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย.คนเมื่อวันท่ี 1  

พฤษภาคม 2563 จาก http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/1074-img.pdf 
ธันวา จิตตสงวน. (2554). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร ในปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับสังคมไทย.   

ณัฏฐพงศ ทองภักดี บรรณาธิการ .กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 
วิษณุ  เครืองาม. (2560). ปาฐกถาพิเศษ.“ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน”  
สิริวัฒน สาครวาสี. (2562). เกษตรกรรมแหงอนาคต. (พิมพครั้งท่ี 1). นนทบุรี: มิตรเกษมการตลาดและโฆษณา. 
สิตาวีร ธีรวิรุฬห. (2559). สมารทฟารม (Smart Farm) การทําเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม.คนเมื่อ 2 พฤษภาคม   

2563 จาก https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-093.pdf 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.(2561). Smart Farmers เกษตรกรยุคใหมใสใจเทคโนโลยีและมีองค   

ความรู.คนเมื่อวันท่ี 1พฤษภาคม 2563 จากhttps://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-  
20181005060126.pdf 

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.(2562). การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม. คนเมื่อวันท่ี 1    
พฤษภาคม 2563 จาก https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2562/mar2562-5.pdf 

สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.(2560). รายงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร 
พระราชา สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง การขับเคล่ือนสืบสานศาสตรพระราชา เพ่ือการปฏิรูป  
ประเทศ. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.(2560). รายงานความคืบหนาของคณะกรรมการขับเคล่ือนสืบ 
สานศาสตรพระราชา สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง การขับเคล่ือนสืบสานศาสตรพระราชา.กรุงเทพฯ:  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2561).ศาสตรกษัตริย. กรุงเทพฯ: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ. 

____________________________.(2562). แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร(พ.ศ.2561-2580).  
กรงุเทพฯ: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

2361



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การธํารงรักษาเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

รศิ คณาพิสุทธิ์ 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
rhasi_kanapisut@cmu.ac.th

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมของเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนใน
พื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  2)  ศึกษาถึงวิวัฒนาการและกระบวนการรักษาเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  3) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบาน
หลวง จังหวัดนาน   เปนการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก
กับผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 20 ราย   ผลการศึกษาพบวา รูปแบบเครือขายในการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนใน
พื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนเครือขายระดับชุมชนหรือเครือขายเชิงพื้นที่ มีการรวมกลุมของบุคคลมาทํากิจกรรม
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในการอนุรักษปาชุมชนในพ้ืนที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนานใหมีความยั่งยืนตลอดไป 
คําสําคัญ : ธํารงรักษา,เครือขาย,อนุรักษ 

Networks Maintenance for communal Forestry Conservation in Baan Luang 
District, Nan Province 

Rhasi Kanapisut 

Faculty of Political Science and Pubjic Administration, Chiang Mai University 
rhasi_kanapisut@cmu.ac.th 

Abstract 

The objective of this study is for : 1) To study the type of networking  to preserve  the 
community’s forest,  2) To study the evaluation of networking  and the factors affect the network 
maintenance, 3) To study problems, obstacles and accepted suggestions to manage  the network .This 
study use the qualitative researching  through  in-depth  interviewing twenty important sources of 
information.As the result of the study, the type are the area networks, people gathering for the continual 
activities with the goal of sustainable conservation 
Keywords : Maintenance,Networks,Conservation 

บทนํา 
อําเภอบานหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดนาน  การติดตอกับจังหวัดนานใชเสนทางตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๙๑  (นาน -  พะเยา) มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๘.๒๑๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๑๑,๓๘๐.๒๕  ไร  คิดเปน
รอยละ  ๒.๙๕  ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดนานมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดอื่น ๆ  ดังนี้  

    ทิศเหนือ         ติดตอกับ  อําเภอเชียงมวน   จังหวัดพะเยา  
    ทศิใต            ติดตอกับ  อําเภอเวียงสา     จังหวัดนานและอําเภอสอง จังหวัดแพร 
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    ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  อําเภอเมือง       จังหวัดนาน 
    ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  อําเภอเชียงมวน   จังหวัดพะเยาและอําเภอสอง  จังหวัดแพร 
 อําเภอบานหลวงมีปาแหงหนึ่งช่ือวาปาหวยสีพัน เปนปาตนน้ําสําคัญท่ีเกื้อกูลชาวบานในตําบลสวด และตําบลปาคา

หลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ไดใชประโยชนท้ังเกษตรกรรมและหากินในชีวิตประจําวัน จากกุง หอย ปู ปลา พืชผัก มา
ตั้งแตสมัยปูยาตายาย จนมีคําเตือนของผูเฒาผูแกท่ีหามผูใดเขาไปตัดโคนตนไม และทําไรเลื่อนลอยบริเวณตนน้ํา เพราะจะทํา
ใหบานเมืองแหงแลง ฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาล และหากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษอยางหนัก คําเตือนนี้คนบานสวดและปาคา
หลวงรูดีวาเปนกฎเหล็ก ที่ทําใหปาเอื้ออํานวยสรรพชีวิตมาจนถึงปจจุบัน ในเดือนตุลาคม 2516 ปาหวยสีพันก็ตองหมนหมอง 
เมื่อมีนายทุนเจาของโรงเลื่อยอาศัยเสนทางถนนที่เพิ่งตัดใหม จากตําบลสวดสูอําเภอเมือง เขามาย่ํายีผืนปาที่บริสุทธ์ิ ดวยการ
ใหคนงานเขาไปตัดโคนบริเวณปาหวยสีพันอยางหนัก ชาวบานท้ัง 2 ตําบล นําโดยคนหนุมอยาง             นายปน อินหลี และ
พวกพองอีก 2-3 คน ไดรวมตัวกัน ยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดและยังไดรองเรียนตอนายตํารวจในพื้นที่ แตดูเหมือน
อิทธิพลจะอยูเหนือ กฎหมาย ยิ่งเมื่อนายตํารวจผูนี้ตองยายไปอยูที่เมอืงแพร การตัดไมที่หวยสีพันก็ดูยิ่งหนักข้ึนเรื่อยๆ 

  จากวันน้ันถึงวันน้ีเกือบ 30 ปแลว ที่จิตวิญญาณของคนหวงแผนดินเชนนายปน อินหลีไมเคยเหือดแหง ยังคงทุมเท
แรงกายแรงใจ เพื่อปกปองรักษาผืนปาตนน้ําจนถึงปจจุบัน หากพบวามีการบุกรุกตัดไมทําลายปาที่ใดในเขตอําเภอบานหลวง 
นายปน อินหลีจะเปนแกนนําในการตอสู คัดคานมาโดยตลอด นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกเผยแพรทางสื่อมวลชนใหสังคมไดรับรู 
ประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นในเขตอําเภอบานหลวง จนสามารถทําใหเกิด
การรวมตัวของชุมชนในนาม “กลุมบานหลวงหวงปา” จัดตั้งเครือขายเพ่ือรวมกันดูแลรักษาปาบานหลวง โดย นายปน  อินหลี
มักพร่ําสอนถายทอดความคิดแกชาวบานและคนรุนหลังอยูเสมอวา“เรามีที่ดินทํานา ทําไร เราตองรักษาปาไมตนน้ําลําธารไว
กอน ถาปาไมสมบูรณมีน้ําไหลตลอดป ก็มีอาหารและมีน้ําดื่มน้ําใชตลอดป มีปาไมก็มีฝนตกตามฤดูกาล ปลูกพืชทํานาได การ
ปลอยใหนายทุนตัดไม ทําใหคนตองอพยพไปขายแรงงานท่ีอื่น เพราะความอดอยาก เพราะปาคือคลังอาหารของชาวบาน” ใน
ปจจุบันแมนายปน อินหลี ไดถึงแกกรรมไปแลวแตคุณูปการท่ีนายปน  อินหลี ไดสรางสมมาทําใหไดรับความเคารพ และการ
ยอมรับเชื่อถือจากคนรุนหลังที่สืบทอดอุดมการณและจิตสํานึกในการดูแลรักษาผืนปาและพัฒนาเครือขายในการรักษาปาเพื่อ
พิทักษปาแหงหวยสีพันใหดํารงคงอยูเปนคูกับอําเภอบานหลวงตลอดไป (ภูมิปญญาและปราชญชาวบานจังหวัดนาน. ศูนย
ความรูประชาชน สํานักงาน กศน.จังหวัดนาน 16 พค.61)    

  อุดมการณในการรักษาผืนปาและดําเนินงานดานการรักษาปาของอําเภอบานหลวงของผูจุดประกายในการรักษา
ผืนปาของอําเภอบานหลวงโดยทุมเทจิตใจและหาแนวรวมในการดําเนินงานทามกลางอุปสรรคอันเนื่องมาจากกระบวนการหา
ผลประโยชนจากผืนปาที่ไมคํานึงถึงผลกระทบกับระบบนิเวศนวิทยาอันเกี่ยวของทั้งผืนปา ที่เปนตนน้ําที่สําคัญในการนําความ
อุดมสมบูรณและเปนตนกําเนิดของสายนํ้าสําคัญที่หลอเลี้ยงพลเมืองไทยท้ังประเทศโดยใชอิทธิพลและเสนสายทางการเงินเปน
ใบเบิกทางในการดําเนินงานจนกอเกิดเปนเครือขายรักษาปาที่เปนตัวอยางแกชุมชนอื่นในจังหวัดนานทําใหเกิดเครือขายใน
ลักษณะเดียวกันแผขยายไปในรูปแบบการบํารุงรักษาปาในรูปแบบตางๆทั่วประเทศและในขณะเดียวกันก็ตองการทราบถึง
วิวัฒนาการและการดํารงอยูของเครือขายที่ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันที่แมผูกอตั้งและเปนผูจุด
ประกายความคิดในการรักษาปาที่แมในปจจุบันไดลวงลับไปแลวแตเครือขายการรักษาปาก็ยังดํารงอยูและย่ิงนับวันจะมีความ
เขมแข็งเติบโตย่ิงขึ้นเพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนารูปแบบในการรักษาปาของชุมชนอื่น หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบในการจัดกิจกรรมของเครือขายการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง

จังหวัดนาน 
2. เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการธํารงรักษา เครือขายรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง

จังหวัดนาน 
3. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในจัดการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัด

นาน 
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วิธีการศึกษา 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนในการนําขอมูลมาวิเคราะหหาคําตอบ ผูศึกษาจึงไดวางแนวทางของการศึกษา 

และการรวบรวมขอมูลไวดังน้ี 
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และ

การรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับงานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานการศึกษา ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและ
การวิเคราะห สําหรับการศึกษาการสรางและการจัดการเครือขายรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

 2. การศึกษาแบบการสังเกต ผูศึกษาใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน ตลอดจน
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน  

 3. การสัมภาษณโดยการเจาะลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสรางแนวประเด็นคําถาม (Interview Guide) 
โดยประเด็น คือ ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ สภาพความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  ขั้นตอนการสรางเครือขายและ
จัดการเครือขาย การสนับสนุนของภาครัฐและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายและจัดการเครือขาย รวมท้ัง
ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยการสัมภาษณบุคคลและกลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายและจัดการ
เครือขาย รวมทั้งผูสนับสนุนท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 
        กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 

    กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวงจังหวัดนาน 
         กลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญคือบุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ประกอบดวย 1) สํานักงานปกครองอําเภอบานหลวง 2) สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบานหลวง 3) หนวยปองกันรักษาปาอําเภอบานหลวง 4) ชุดปฏิบัติการทางทหาร 5) สํานักงานสภาตําบลปา
คาหลวง สํานักงานสภาตําบลบานฟา สํานักงานสภาตําบลบานพี้และสํานักงานสภาตําบลสวด 6 )ที่ทําการกํานันตําบลปาคา
หลวง ตําบลบานพ้ี ตําบลบานฟาและตําบลสวด 7) ที่ทําการผูใหญบานในเขตอําเภอบานหลวง  

เจาะจงคัดเลือกจากกลุมผูนํา  และประชาชนสวนหน่ึงของผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง
จังหวัดนาน โดยสามารถใหขอมูลได และเต็มใจท่ีจะใหขอมูล ประกอบไปดวย กลุมแกนนําที่เปนทางการ และตามธรรมชาติ ผู
อาวุโสในชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
ทั้งหมดตองเต็มใจใหขอมูล รวม 20 คน 

แนวประเด็นการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
แนวประเด็นการสัมภาษณที่ผูศึกษาเตรียมไว แบงออกเปน 6 สวนใหญๆ โดยใชแนวการสัมภาษณกับผูใหขอมูลที่

สําคัญ (Key-informants) โดยประเด็นในการสัมภาษณประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ สภาพความเปนอยู
ของสมาชิกในชุมชน ขั้นตอนการสรางเครือขายตามวิธีชุมชน วิธีการจัดการเครือขายของชุมชน การสนับสนุนของภาคสวน
ตางๆ ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคการศึกษาน้ัน ผูศึกษาไดนําประเด็นคําถาม ตางๆในกระบวนการศึกษา

เชิงคุณภาพมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยในขั้นตอนน้ีผูศึกษาไดวางแผนประสานงานกับกลุมแกนนําที่จะสัมภาษณดวย
ตัวเอง เพื่อขอนัดการสัมภาษณ หรือสอบถามถึงการทํากิจกรรมเพื่อเขาไปรวมสังเกตการณทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Document Study) ที่เกี่ยวของไดแก เอกสารวิชาการหนังสือ วิทยานิพนธและภาค
นิพนธ งานวิจัยตางๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

2. การสัมภาษณ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ 
ผูศึกษาไดคัดเลือกผูใหขอมูลที่สําคัญ จากกลุมตางๆ ในชุมชนไดแก คณะกรรมการชุมชุน ผูอาวุโสในชุมชน ชาวบาน

ที่มีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับเรื่องการสรางเครือขายทางสังคม โดยจะมีการวางแผน ประสานงาน กับผูใหขอมูลลวงหนา 
เพื่อทําความเขาใจในวัตถุประสงคในการสัมภาษณ โดยใชวิธีการพูดคุยแบบสวนตัว และขออนุญาตบันทึกเสียง เพื่อปองกันการ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูล โดยผูศึกษาจะขออนุญาตผูใหขอมูลกอนลวงหนา เพ่ือช้ีแจงวาขอมูล
ที่ไดจะไมนํามาเผยแพร หรือหามีความจําเปนผูศึกษาจะใชนามสมมุติเพื่อไมเกิดความเสียหายแกผูใหขอมูล และพ้ืนที่ใน
การศึกษาในคร้ังนี ้
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3. การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขาไปพักอาศัยในชุมชน เพื่อสรางคุนเคยกับคนในชุมชน เรียนรูวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมทั้งการรวมกิจกรรมกับชุมชน เชนการประชุม รวมเรียนรูในกิจกรรมของกลุม องคกร และศูนยการเรียนรูตางๆ เปน
ตน 

 การตรวจสอบขอมูล 
   ผูศึกษาใชวิธีการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยการตรวจสอบขอมูล

แบบสามเสา (Triangulation) โดยพิจารณาจากเวลา สถานท่ี และบุคคลโดยทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
(Reliability) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายและแกนนํา ดวยวิธีการ สถานท่ี และชวงเวลาท่ีแตกตางกันซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาเชิง
คุณภาพที่จําเปนตองตรวจสอบขอมูล การตรวจสอบขอมูลจะดําเนินการไปพรอมๆกับการเก็บขอมูล โดยในการศึกษาคร้ังนี้ ผู
ศึกษาไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบขอมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ไดมานําเสนอใหกับผูรูทั้งท่ีเปนนักปราชญชุมชน นักวิชาการและนักพัฒนาในพื้นที่ได แลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น เพื่อใหไดขอคิดเห็นตอขอมูลนั้นๆ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณและแมนตรงมากขึ้น 

2. การตรวจสอบขอมูลโดยใชการสนทนากลุมยอย ในขั้นตอนนี้ ผูศึกษาจะทําการศึกษาโดยการสนทนาอยางเปน
ทางการ โดยผูศึกษาจะเลาใหกับผูสนทนาไดฟงขอมูลที่ไดมา เชน ความเช่ือวิถีชีวิตของชุมชน ประเพณีทองถ่ิน การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายสังคม เปนตน หลังจากน้ันผูศึกษาตรวจสอบขอมูลจากผูสัมภาษณและแหลงขอมูลสวนอื่นที่
เชื่อถือไดในชุมชน วาขอมูลสอดคลองกับความจริงหรือไมหรือตองการเพิ่มเติม จนไดขอสรุปที่ทุกคนเห็นวาใกลเคียงความเปน
จริงมากท่ีสุด ซึ่งในการตรวจสอบขอมูลลักษณะนี้ผูศึกษาเห็นวา ขอมูลที่นํามาตรวจเปนขอมูลที่เปนสากล คือ ผูสนทนาทุกคนมี
การรับรู และมีความเขาใจรวมกันในประเด็นที่ศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณ และแมนตรงตามวัตถุประสงคใน
การศึกษา 

  
การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากอาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึกษาจึงทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการ

เก็บขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาวิเคราะหตีความ จากนั้นจึงนํามาจําแนกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แลวจึงนํามาวิเคราะหตามหลัก
ตรรกะ (Logic) เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคูบริบท (Context) เพื่อใหสามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงในความสัมพันธ
ของขอมูล (Successive Approximation) นําไปสูความเขาใจตอการดาํรงอยู การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา และ
นําขอมูลที่หลากหลายมาวิเคราะหหาความสมัพันธ องคประกอบ เหตุการณ เงื่อนไข และปจจัยทั้งภายในและภายนอกมาตอบ
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
ทฤษฎีและแนวคิด 
การศึกษาเรื่องการธํารงรักษาเครือขายของประชาชนเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน ในพ้ืนท่ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายทางสังคมและการอนุรักษทรัพยากรปาไมมาใชเปนกรอบแนวทางใน
จากแนวคิดและทฤษฎีมาจาก หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธจากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ
เครือขายและการอนุรักษปาชุมชน เชน กาญจนา แกวเทพ (2538) ไดใหความหมายวา “เครือขาย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกรที่ตางมีทรัพยากรของตนเอง มีเปาหมายมีวิธีการทํางาน และ
กลุมเปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดมาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกัน
อยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็มีการวางรากฐานเอาไว และเสรี พงศพิศ (2548) ใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง ขบวนการ
ทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคการ สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความ
ตองการบางอยางรวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยางโดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกัน สวนใน
ดานการอนุรักษปาชุมชน อํานาจ เจริญศิลป (2543) ไดใหความหมายของการอนุรักษทรัพยากรปาไมวา การอนุรักษ คือ การ
สงวนรักษา ซึ่งหมายถึง การใช การระวังรักษาทรัพยากรดวยวิธีฉลาด และใหเกิดประโยชนมากที่สุด เกษม จันทรแกว (2540) 
กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวนซอมแซม ปรับปรุงและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจะได
เอื้ออํานวยใหคุณภาพสูงในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป พระสุธรรม ธรรมทัศนานนท (2542) ไดศึกษาเก่ียวกับ
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเกิดองคกรชุมชนในการอนุรักษปาชุมชนซึ่งเปนการแกไขปญหาดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบ
ตอชุมชน อุดมการณในการสรางเครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชนก็เพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน 
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มีปฏิสัมพันธโดยผานประเพณี พิธีกรรม ศาสนาและสถาบันตางๆภายในชุมชน เกิดการเรียนรู พูดคุย ปรึกษาหารือกัน และเกิด
ความตระหนักและรับรูถึงปญหาตางๆที่ตองชวยกันคิดแกไขและองคกรปาชุมชนยังไดมีการติดตอสัมพันธกับภายนอก เชน
หนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการไปมาหาสูติดตอสื่อสารการ
ประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานเปนการเพิ่มศักยภาพและลดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ทําใหมีการจัดการและแกไข
ปญหาไดอยางตอเนื่องขององคกรในการจัดการทรัพยากรปาไม 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากกรอบแนวคิดงานวิจัย อธิบายไดวา เมื่อผูศึกษาไดทราบสาเหตุ รายละเอียดการกอรูปเครือขายของประชาชนเพ่ือ
การอนุรักษปาชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแลว ทําใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษปา ซึ่งทําใหทราบถึงขั้นตอนสรางเครือขาย ซึ่งในระหวางขั้นตอนน้ีก็จะเกิดปญหาและอุปสรรค เมื่อสรางเครือขาย
เสร็จเรียบรอย ผูศึกษาก็จะสามารถจําแนกรูปแบบของเครือขายได เมื่อเกิดเปนเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปา
ชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานแลวผูศึกษาก็จะศึกษาในเร่ืองการจัดการเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปา
ชุมชนและการธํารงรักษาเครือขาย ซึ่งก็จะมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการควบคูไปดวย เมื่อตกผลึกเปนภาพรวม
ของเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปาชุมชนแลวจากน้ันก็จะกลั่นกรองขอมูลเพื่อเปนขอมูลการธํารงรักษารวมถึง
ขอเสนอแนะในการอนุรักษปาชุมชนในรูปแบบเครือขายไดอยางยั่งยืนตอไป 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 20 คนพบวา รูปแบบเครือขายในการจัดกิจกรรม

เพื่อการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนเครือขายระดับชุมชนหรือเครือขายเชิงพื้นที่ มีการรวมกลุม
ของบุคคลมาทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมายในการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  ใหมีความ
ยั่งยนื เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในอําเภอบานหลวงมีวิวัฒนาการและกระบวนการในการดําเนินงาน คือ 1)ตระหนักถึง
ปญหาและสํานึกในคุณประโยชนของปา 2) มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 3)สรางความไววางใจ 4) แสวงหาตัวแทนหรือแกนนําที่ดี  
5) สรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย และมีแนวทางในการธํารงรักษาเครือขายใหมีความย่ังยืนและดํารงคงอยูจนถึงปจจุบันโดยมี
การดําเนินงานอยู 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสรางความเปนองคกรและเครือขายและการทําให เกิดความมั่นคง 
ประกอบดวย 1) จัดบทบาทและกําหนดหนาท่ีของสมาชิกและคณะกรรมการในเครือขาย 2) การสรางความรูสึกรวมกัน 3) จัด
กระบวนการการเรียนรูรวมกัน 4) จัดระเบียบขอมูลขาวสารในการติดตอสื่อสาร  ในข้ันตอนที่ 2 การธํารงรักษาเครือขาย 
ประกอบดวย 1) การมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน 2) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 3) การมีสวนรวมของสมาชิก 4) การมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 5) การมีทีมงานท่ีดี ในดานปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดการและธํารงรักษาเครือขาย

ขั้นตอนการสราง
เ ค รื อ ข า ย ข อ ง
ประชาชนเพื่อการ
อนุรักษปาชุมชนใน
เ ข ต อํ า เ ภ อ บ า น
หลวง จังหวัดนาน 

รูปแบบเครือขาย
ของประชาชนเพื่อ
การอนุรักษปา
ชุมชนในเขตอําเภอ
บานหลวง จังหวัด
นานตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

ปญหาอุปสรรค
ขั้นตอนการ
สรางเครือขาย 

การจัดการเครือขาย
ของประชาชนเพื่อ
การอนุรักษปาชุมชน
ในเขตอําเภอบาน
หลวง จังหวัดนาน 

ปญหาอุปสรรคขั้นตอน
การจัดการเครือขายของ

ประชาชนเพื่อการ
อนุรักษปาชุมชนในเขต
อําเภอบานหลวง จังหวัด

นาน 
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ประกอบดวย งบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ และการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันวางแผน
กําหนดกิจกรรมและติดตามประเมินผลยังมีนอยเห็นสมควรกําหนดโครงสรางของการทํางานใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการทํางาน
และฝกฝนบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะและความชํานาญในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานจนทําใหผูมี สวน
เกี่ยวของและชุมชนเกิดการยอมรับ ศรัทธาและใหการสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังคนในการจัดกิจกรรมของชมรมและ
เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนของชุมชนอําเภอบานหลวงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
เครือขายระดับชุมชน หรือ เครือขายเชิงพื้นที่ คือ เปนการรวมกลุมกันของสมาชิกเพื่อนบานที่อาศัยอยูในละแวก

เดียวกันเพ่ือทํากิจกรรมการรักษาปารวมกัน โดยสมาชิกแตละคนมีความเต็มใจท่ีจะมารวมกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมโดยไมมีการบังคับมาดวยความสมัครใจ แตอาจจะไดรับการเชิญชวนจากเพ่ือนบานหรือสมาชิกดวยกันเอง มารวมกัน
ทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ ใหการชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผกันกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ของคนในชุมชน มีเปาหมายในการรักษาปาไมโดยดาํเนินการตามหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสถานการณและพื้นที่ของสังคม
หรือชุมชน มีแนวทางในการรักษาผืนปาโดยอาศัยการรวมกันแกปญหาทีเกิดขึ้นหรือการใชกุศโลบายทางดานศาสนา วัฒนธรรม
โบราณรวมทั้งการอาศัยอํานาจในทางกฎหมายของบานเมือง ในการทํางานผานกิจกรรมโครงการตางๆ เชน มีประเพณีการบวช
ปา การขอขมาแมน้ําลําธาร  การปลูกตนไม รวมทั้งการสืบทอดความเช่ือหรือเรื่องเลาของชาวบานเก่ียวกับอํานาจสิ่งลี้ลับท่ีมอง
ไมเห็นเกี่ยวกับปาไม โดยการเช่ือมโยงจากชุมชนหรือวัดมาสูบุคคลในพ้ืนที่ นอกจากน้ันการอนุรักษปายังมีการผานกระบวนการ
หรือการเช่ือมโยงจากรัฐผานมาทางงานของหนวยงานอําเภอบานหลวงที่มีมาถึงราษฎรชาวอํา เภอบานหลวงเพ่ือความอยูดีมี
ความสุขของชุมชนอันเปนการปองกันไมใหคนในชุมชนตองเขาไปหาประโยชนจากปาอีกทางหน่ึงเชน โครงการซอมแซมหรือ
ปลูกสรางบานใหกับผูยากไร โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดําริ( อพ.สธ)  โครงการสรางปาสรางรายได
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช การสํารวจตนไมยักษ ตนไม
ใหญ ตนไมหายากและตนไมอายุยืน ในทุกสายพันธุของปาไมในเขตอําเภอบานหลวง  กิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกตนไมในวัดและสํานักสงฆ กิจกรรมการจัดทําแนวเขตปองกันการรุกล้ําปาและปองกันไฟปา มีการ
ปองกันและปองปรามการทําลายปาโดยมีการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด รวมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานหลวง  ฝายปกครอง
อําเภอบานหลวง เจาหนาท่ีปาไมและคณะกรรมการหมูบานในพ้ืนที่อําเภอบานหลวง  จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและแกไข
ไฟปาและหมอกควัน  มีการซอมแซม ปรับปรุง เสริมฝายอางเก็บน้ํา  นอกจากน้ันยังมีการเช่ือมโยงและประสานงานกับ
เครือขายหรือหนวยงานอื่นๆ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณอําเภอบานหลวง และชมรมรักษปาอําเภอเวียงสาจัด
กิจกรรมธนาคารตนไม กิจกรรมคืนปาไมใหธรรมชาติเปนตน  

เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในอําเภอบานหลวงมีวิวัฒนาการและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน
ในการสรางเครือขาย คือสรางความตระหนักรวมกันวาในปจจุบันทรัพยากรปาไมที่อยูในเขตอําเภอบานหลวงมีเหลืออยูนอย
เต็มที อันสืบเน่ืองมาจากการบุกรุกทําลายปาเพื่อการทําเกษตรและการตัดไมเพื่อการคา ทั้งจากราษฎรในอําเภอบานหลวงเอง
และพอคาคนกลาง ตลอดจนราษฎรอําเภอใกลเคียง จากน้ันจึงมีการรวมใจกันสรางองคกรหลักในการพัฒนาเครือขายเพ่ือการ
อนุรักษปาโดยการต้ังชมรมบานหลวงหวงปาขึ้นมาโดยครั้ งเริ่มแรกไดอาศัยวัดเปนศูนยกลางในการสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกิจกรรมที่จะมีขึ้นมาโดยมีจุดประสงคในการดูแลรักษาปาของอําเภอบานหลวงโดยประชาชนที่อยูอาศัยในอําเภอบาน
หลวงรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานไดอาศัยความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
ชุมชนในการรวมมือรวมใจกันในการจัดกิจกรรมตางๆอันเปนผลมาจากความเปนเครือญาติใกลชิดกันอยูในหมูบาน ในตําบล
ของอําเภอบานหลวงอันเปนการปฏิสัมพันธกันเบื้องตนซึ่งตอมาไดขยายออกไปยังตางถิ่นตางอําเภอในเขตจังหวัดนาน ในการ
รวมมือกันจัดกิจกรรมอนุรักษปาอยางหลากหลายและตอเนื่อง นอกจากน้ันการเกิดความเขมแข็งของกิจการและชมรมในการ
อนุรักษปา ยังจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูในองคกรเพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําตองมีการ
แสวงหาตัวแทนหรือคณะกรรมการที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันหรือเปนตัวหลักในการดําเนินกิจกรรม โดยชมรมบานหลวง
หวงปาไดจดัทํากฎ ระเบียบของชมรมท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารของชมรมจากบุคลากรท่ีเปนผูมีความรูความสามารถ
และมีประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆรวมเปนคณะกรรมการคือ นายอําเภอบานหลวง หัวหนาสวนราชการตางๆ  ในพื้นที่
อําเภอบานหลวงและบุคคลผูมีประสบการณกวางขวางเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรม มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและ
ใหการสนับสนุนในดานตางๆของชมรมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของชมรม  กําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเจาอาวาสวัด ที่อยูในพื้นที่อําเภอบานหลวงเปนคณะกรรมการชมรมโดยตําแหนงและใหมีหนาที่และ
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ความรับผิดชอบตามตําแหนงตางๆเชน ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและนายทะเบียนของชมรม  และชมรมมี
การกําหนดสภาพและลักษณะของสมาชิกที่ใหมีสมาชิกโดยตําแหนงและสมาชิกที่มาจากบุคคลทั่วไปเพ่ือเปนแนวรวมสมาชิก
เครือขายการรวมกิจกรรมการอนุรักษปาของอําเภอบานหลวง  

 แนวทางในการธํารงรักษาเครือขายมีการดําเนินงานอยู 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนการสรางความเปนองคกร
เครือขายและการทําใหเกิดความมั่นคงมีการจัดทําระเบียบของชมรมท่ีมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิ กและ
คณะกรรมการของชมรมและเครือขายอยางชัดเจน มีการประสานงานรวมกิจกรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องทั้งกิจกรรม
ที่มาจากประเพณีวัฒนาธรรม ศาสนาและความเช่ือของชุมชนและกิจกรรมที่ทางรัฐมีสวนในการสนับสนุนตามโครงการเพื่อ
ความสุขของประชาชนทางดานการพัฒนาและการแกปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเน่ืองมาจากการการบุกรุกและทําลาย
ปาอันเปนวิธีการท่ีสรางความรูสึก  การจัดกระบวนการเรียนรูของสมาชิกเครือขายและการใหขอมูลขาวสารการใหความรูแก
สมาชิกของชมรมและเครือขายในขั้นตอนท่ีสองการธํารงรักษาเครือขายใหมีความยั่งยืน โดย ชมรมและเครือขายมีการสราง
ความตระหนักในความสําคัญของปาไมวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่อําเภอบานหลวงในทุกดาน 
หากไมมีผืนปาหรือปาถูกทําลายปญหาก็จะเกิดขึ้นกับชาวอําเภอบานหลวงท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสภาพความเปนอยู 
จึงตองมีเปาหมายชัดเจนในการรวมกันอนุรักษและรักษาปามีการรวมมือกันจัดกิจกรรมอยางอยางสม่ําเสมอทั้งในรูปแบบ
ทางดานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางหลากหลายเชน การบวชปา การขอขมาแมน้ํา เปนตน  มีการจัดกิจกรรมท่ีมาจาก
การสนับสนุนของรัฐเชน การปลูกปา การกําหนดแนวเขตท่ีดินทํากิน การปองกันการเกิดไฟปา รวมท้ังโครงการพิเศษตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโครงการสรางปาสรางรายได การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตของชุมชนเปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกันอยางเปนระบบโดยทีมงานท่ีมี
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานรัฐ เอกชน และชุมชนอันแสดงถึงการชวยเหลือเอื้ออาทรและมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
จนทําใหเครือขายการอนุรักษปาชุมชนอําเภอบานหลวงมีความยั่งยืนสืบเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน 

 ในดานปญหาและอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของเครือขายอนุรักษปาชุมชนของอําเภอบานหลวงท่ีคนพบ
ไดแกการขาดเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องจากในการกอต้ังชมรมบานหลวงหวงปาซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดจากการรวม
แรงรวมใจของบุคคลและชาวบานท่ีมีจุดมุงหมายเหมือนกันคือมีความรักและหวงแหนปา ตองการอนุรักษปาใหมีความสมบูรณ
และยั่งยืนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของรมรมสวนใหญไดมาจากการรวมบริจาคของชาวบาน หางรานและเอกชนไมมี
งบสนับสนุนโดยตรงจากรัฐ การจัดกิจกรรมแตละครั้งตองจัดหางบประมาณคาใชจายกันเองทําใหในบางครั้งประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานยังไมสมบูรณเทาท่ีควร  ปญหาอีกดานหน่ึงของการดําเนินงานเน่ืองจากในปจจุบันคนในวัยทํางานของอําเภอบาน
หลวงมีการอพยพยายถิ่นในการประกอบวิชาชีพยังตางถิ่นทําใหจํานวนคนที่ยังคงเหลืออยูตามถ่ินเดิมมีจํานวนนอยสวนใหญ
เปนผูสูงอายุและเด็ก ในการรวมกิจกรรมของชมรมและเครือขายจึงมีปญหาในดานกําลังคนสําหรับกิจกรรมตางๆโดยเฉพาะ
การมีโอกาสในการรวมกันในการวางแผนการดําเนินงานและการกําหนดกิจกรรมรวมท้ังการติดตามประเมินผลงานของการ
ดําเนินงานท่ียังไมแพรหลายและยังอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการในชุดเดิมๆที่ทําหนาที่ในหลายบทบาทและหนาที่ 
จึงเห็นสมควรทบทวนและกําหนดโครงสรางของการทํางานใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการทํางานและฝกฝนบุคลากรรุนใหมใหมี
ทักษะและความชํานาญในการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานใหบังเกิดผลงานเปนท่ีประจักษตอชุมชนโดยทั่วจนเกิด
เปนแรงศรัทธาและเกิดความตระหนักรวมในการรกัษาปาจนเปนแรงผลักดันใหมีการสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังคนใน
การจัดกิจกรรมของชมรมและเครือขายเพือ่การอนุรักษปาชุมชนของชุมชนอําเภอบานหลวงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
1) จัดหาวิทยากรท่ีมีความชํานาญดานกฎหมายปาไมมาใหความรูแกสมาชิกของชมรมและประชาชนในเขตพ้ืน ท่ีให

มากยิ่งข้ึน                           
2) สรางบุคลากรรุนใหมเขามารวมเปนสวนหน่ึงในคณะทํางานของชมรมบานหลวงหวงปาโดยการเพ่ิมกิจกรรม

ประชาสัมพันธความสําคัญของปาและความสําเร็จของโครงการเพื่อจูงใจคนรุนใหมใหมารวมกิจกรรมมากขึ้น 
3) จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนการดําเนินงานการอนุรักษปาชุมชนของชมรมโดยสงเสริมกิจกรรมดาน

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภารกิจและความสําเร็จในการดําเนินงานของชมรมและเครือขายในการรักษาผืนปาใหแกชุมชนใหมาก
ยิ่งข้ึน          
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Abstract 

This article aims to present concepts. "Lam Pao Thanarak Pracharath Model" by taking the leasehold 

rights of state property in the Lam Pao Dam as according to the Treasury Department of the Treasury Project 

Which is considered a public policy for the management of national assets To reduce social inequality and 

improve the quality of life for people  By certifying the right to use the state property To live and eat  There is 

coordination of civil power which consists of government, private and public sectors. Established as a company 

Comprehensive agricultural producer The duties of each sector are defined as follows: The government 

provides infrastructure, public utilities and facilities. The public sector has invested in leasehold rights for state 

property to be invested in shares and are employees in the manufacturing company. The private sector is 

chosen to be an agricultural producer company. By bidding method under the conditions specified by the 

Ministry of Finance In order to create an agricultural project under the philosophy of sufficiency economy And 

manage to maximize efficiency The profits allotted to the public are based on the value of the shares in the 

manufacturing company. As a result, the foundations economy can be self-sustained.  

Keywords: public policy, civil state, model, manufacturing company 
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แนวทางการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ตํารวจ 

ฐปนรรฆ  ชูนาค1* 
1สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

*tapanan_choonak@outlook.co.th

บทคัดยอ 
          แนวทางการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ตํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการศึกษาแนว
ทางการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเปนหลักพื้นฐานในการปกครองผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเตม็กําลงั มีความสุขในการทํางาน สงผลใหงานออกมามี
คุณภาพ องคกรไดรับความเช่ือมั่น ศรัทธา จากปะชาชนและองคกรภายนอก มีผลถีงการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืนใน
อนาคต 

 ผลการศึกษานําทฤษฎีหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชรวมกันใหสามารถตอบสนองขอมูลการวิเคราะหแนวทางการ
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาที่ตํารวจ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี้ คือ 1. หลักนิติธรรม 
หลักการปฏิบัติคือ ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวสวนผูบังคับบัญชาก็ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
เชนกันและตองมีความยุติธรรมในการบริหารงานกับผูใตบังคับบัญชา  2. หลักคุณธรรม คือเจาหนาท่ีตํารวจตองยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกตอง ดีงาม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบ วินัย สุจริต  3. หลักความโปรงใส คือการสรางความไววางใจกันของคนในองคกรและประชาชน โดยปรับปรุงกลไก
การทํางานใหมีความโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร  4. หลักความรับผิดชอบ คือการตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ี กระตือรือรน
แกปญหาของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน กลายอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทํา  5. หลักการมีสวนรวม คือการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรู เสนอความเห็น และมีสวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรมรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ  6. หลักความคุมคา 
คือใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการรณรงคใหมีความประหยัด และงานอยางคุมคา ตลอดจน
ดูแลรักษาสิ่งที่ใชอยูใหใชงานไดนานท่ีสุด  

คําสําคัญ : การบริการ, หลักธรรมาภิบาล, เจาหนาที่ตํารวจ 
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Abstract 

          Guidelines for public service according to the good governance principles of the police. The 
objective is to focus on the study of guidelines for public service in accordance with good governance 
principles. Which is considered as a fundamental rule in governing subordinates in performing their duties 
efficiently Morale worker Able to perform duties at full power Happy at work Resulting in quality work 
The organization has gained confidence from the community and outside organizations. Affecting the 
continuous and sustainable development in the future. 
          The results of the study have applied the good governance principles to be able to respond to 
the data, analysis of the guidelines for public service according to the good governance principles of the 
police. By using 6 principles of good governance as follows:  1. The rule of law The subordinates comply 
with the regulations. The supervisor also obeys the regulations, but must be fair in the administration 
with the subordinates.  2. The moral principle is that police officers must adhere to what is right, good 
and promote and encourage people to develop themselves together. To be honest, sincere, diligent, 
patient, disciplined, honest  3. Transparency principles Is to build trust among people in organizations 
and people By improving the working mechanism to be transparent Disclose information 4. Responsibility 
principles Is aware of rights and obligations Actively solve the problems of people who have suffered 
Dare to accept what you do  5. Principles of participation Is to give people the opportunity to 
participate, make suggestions, share opinions and participate in work or activities with the police.  6. 
Value principles Is to use natural resources that are limited to maximize benefits Including a campaign 
to be economical And work worthwhile As well as maintain the things that are in use for as long as 
possible. 

Keyrords : Service, Good governance, Police officer 

บทนํา 
        “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและ บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรา

รูจักกันในนาม “ Good governance” ที่หมายถึงการปกครองที่เปนธรรมนั้นไมใชเปนแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม  แต
เปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน เปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกัน 
ในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมใหมีความยั่งยืน ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ท้ังองคการภาครัฐและภาคเอกชน
ไดใหความสําคัญ และนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ 
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          หลักธรรมาภิบาลหรือ good governance ไดใหความสําคัญกับระบบคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชนประสบภาวะวิกฤต อันเกิดจากการทุจริตที่ระบาดอยางรวดเร็วและกวางขวาง ความไมรับผิดชอบ
ตอสังคมหรือสวนรวม คํานึงแตประโยชนของตนเองและพวกพองอันเปนการบริหารจัดการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม จึง
จําเปนตองนําหลักธรรมาภิบาลมาชวยกระตุนใหปญหาตางๆท่ีเกิดหมดไปหรือลดนอยลง 
          การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในองคการตํารวจก็เชนกันเพื่อใหการบริการประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจ
เปนไปอยางประสิทธิภาพใหผูปฏิบัติหนาทีสามารถบริการไดบรรลุตามเปาหมาย มีการกําหนดบทบาทของตนอยางชัดเจน 
พรอมที่จะถูกตรวจสอบ และตอบโจทยความตองการของประชาชนไดครบถวน เพราะการการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ ถาปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพประชาชนยอมจะรักและศรัทธา  รวมทั้งเปนที่เช่ือมั่นและศรัทธาขององคกร
ภายนอกท่ีเกี่ยวของดวย 
 
เนื้อหา 
          ความหมายของการบริการ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย “บริการ” หมายถึง 
ปฏิบัติรับใช หรือ ใหความสะดวกตางๆ ดังน้ันการใหบริการจึงหมายถึง งานท่ีมีผูคอยชวยอํานวย ความสะดวกซ่ึงเรียกวา “ผู
ใหบริการ” และ “ผูมารับบริการ” ก็คือผูมารับความสะดวก 
          การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Service” คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ผูอื่น การบริการท่ีดีผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และช่ืนชมองคกร  ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของ
เรา  เบ้ืองหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ 
งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนั้น ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเปนหน าเปนตาขององคกร 
ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย  

          ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปนแนวทาง สําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริม ความเขมแข็ง
หรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ เพื่อบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะ
สังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
การปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542)     

แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล (Good Governance)     

          ธรรมาภิบาลไมใชเรื่องใหมแตมีสอนอยูในหลักศาสนาตางๆอยูแลว แตมิไดเรียกอยางที่เรียกกันในปจจุบันนี้ ในพุทธ
ศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาต้ังแตพุทธกาลแลว โดยหากเราพิจารณาคําสอนของ
พระพุทธเจา จะเห็นวาเปนหลักธรรมที่สอดคลองกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหมและมีการนํามาใชในการบริหารงาน
อยางตอเนื่อง แมกระทั่งในศาสนาอื่นๆก็คิดวามิไดแตกตางกันมากนัก มีคําสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักการธรรมาภิบาล
หรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิการเปนคนสมบูรณแบบ หรือ ideal person นั้นจะนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุขและสวัสดี 
โดยประกอบไปดวยคุณสมบัติ 7 ประการ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). 2541) ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเปนธรรมของคนดี 
การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย รูหนาที่ของตนเอง อันจะทําใหปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีความ
สํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานท่ีทํา ทําใหทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธ์ิ กอใหเกิด
ประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รู
ประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ หนาท่ีการงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร 
อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รูชุมชน รูจักถ่ิน ที่ชุมนุม ชุมชน การ
อันควรประพฤติในที่ชุมชน รูระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทําใหประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
ทองถิ่นนั้น รูบุคคล รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคล เปนการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของ
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งานไดในที่สุด นอกจากน้ียังมีหลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวของอีกมากมาย จึงอาจกลาวไดวา ธรรมาภิบาลสําหรับคนไทยแลวมิใชเรื่อง
ใหมแตอยางไร เพียงแตมีไดนํามาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

          ธรรมาภิบาลจึงเปนเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม ที่มุงเนนหลักการ โดยมิใชหลักการท่ี เปนรูปแบบทฤษฎีการ
บริหารงาน แตเปนหลักการการทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะเกิดความเช่ือมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธ
ที่ดีท่ีสุดคือ ความเปนธรรม , ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

          หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการท่ีดีและมีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารราชการของประเทศท้ังระบบ โดย
กําหนดเจตนารมณขึ้นมาเพ่ือทุกฝายทุกคนในประเทศรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหา 
พฒันานําพาแผนดินไปสูความมั่นคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและกาวไกล  สําหรับในประเทศไทย แนวคิดธรร
มาภิบาลเริ่มใชกันอยางแพรหลายหลังจากท่ีประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยตองกูยืม
เงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เปนผลใหประเทศไทยตองรับแนวคิดธรรมาภิบาล หรือ Good Governance 
ของธนาคารโลกมาใชดวย (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542 : 17) และปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อัน
ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สงเสริมภาคประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม มี
การขอบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปนกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจอยางชอบธรรม มี
ประสิทธิภาพในระบบการเมืองและระบบราชการ ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองเพิ่มมากขึ้น
ไปในทิศทางที่ดีและเจริญกาวหนาตอไป 
          จะไดเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดวางรากฐานใหแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล มาเปนองคประกอบในทางความ
คิดเห็นดวย เมื่อรัฐธรรมนูญเปนที่ยอมรับของประชาชนเทากับวาประชาชนเห็นชอบและยอมรับแนวคิดธรรมาภิบาล และประสงค
จะใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยเร็ว ดังนั้นการบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีลักษณะธรรมาภิบาล ตองมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทย
ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใช ดังน้ี  

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรมการบังคับใหเปนไป ตามกฎหมาย การกําหนด กฎ
กติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกา ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 
กระบวนการเสนอรางกฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ เปนไปดวยความชอบธรรม เน้ือหาของกฎหมายมีความทันสมัย เปนธรรม 
เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเหลานั้นบังคับใชกับทุกคนอยางเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติและไมขัดแยงกับเจตนารมณของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีใชในการบริหารงานรวมกันใน
ภาครัฐ เชน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พัสดุ และการบริหารงานบุคคล เอื้อตอการบริหารท่ี
คลองตัว และรับผิดชอบตอผลงานและประชาชนแตละองคกร กฎกติกาที่ ใชในการบริหารงานภายใน (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2542 : 9)   

2. หลักคุณธรรม คือ คุณสมบัติที่เสริมสรางจิตใจใหดีงามใหเปนผูมีจิตใจสูง ประณีตและประเสริฐ เชน ความรัก
ความเมตตา ความสงสารอยากใหผูอื่นพนทุกข มีความยินดีการวางตัวเปนกลาง ความมีน้ําใจเสียสละ ความกตัญูกตเวที
ความละอายและเกรงกลัวตอบาป ความเคารพนบนอบ และความสุภาพออนโยน เปนตน (ป.อ.ยุตโต 2540: 14) 

3. หลักความโปรงใส ความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหประชาชนเขาถึง ได
สะดวก และมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองในการดําเนินงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2549: 35)  

4. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา
สาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง ความกลาที่จะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการระทําของตน (วีระ ไชยธรรม. 2542: 10)  

5. หลักการมีสวนรวม หมายถึง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจใน ปญหา
สําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ หรือการแสดง ประชามติ (วีระ ไชย
ธรรม. 2542: 11)  

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน การใชทรัพยากรตองเปนไปดวยความประหยัด หมุนเวียนใชและสราง

2382



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ทดแทนใหมอยางมีประสิทธิภาพ พยายามลดการเกิดมลภาวะทั้งในดินในนํ้าและบนอากาศเพื่อการสงทอด ทรัพยากรที่มีความ
สมบูรณใหคนไทยรุนถัดไป  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2554 อางใน วลัยพรรณ จิตตวิญญาณ,2555,หนา 
45 ; สิทธิชัย กิจถาวร,2555,หนา 12; อิทธิพล บุญเดช,2555,หนา 20) 

แนวคิดทฤษฎีการบริการ 

          การใหบริการขององคกรหรือหนวยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานที่ตองมีการติดตอ ประชาสัมพันธกับประชาชนที่
ขอรับบริการโดยตรงเพ่ือใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว  

สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้ 

  1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือประโยชนและบริการท่ีองคการจัดใหนั้น
จะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุด ในการเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานน้ันๆ  

  2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือการใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุดๆ ตาม
ความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 

  3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

  4. หลักความประหยัด คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะ ไดรับ  

  5. หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย สิ้นเปลือง
ทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 

แนวคิดการบริการประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจ 

          สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีบันทึก ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ทายหนังสือ สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ที่ 
0007.1/3909 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยไดมอบหมายให พลตํารวจเอก รุงโรจน แสงคราม รองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ(บร 1) ใหเรงรัดปรับปรุงการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ ตามขอสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษสุวรรณ)/ประธานคณะกรรมการ ขาราชการตํารวจ ในการประชุมคณะกรรมการขาราชการตํารวจครั้งที่ 
13/2559 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเรงรัดปรับปรุงการบริการประชาชนของสถานีตํารวจให
บังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  โดยรวมกับฝาย
อํานวยการและหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการปฏิรูปการทํางานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในระยะเรงดวน ซึ่ง
ไดมีการดําเนินการดังน้ี  

             1. กําหนดแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ ใหดําเนินการตามแนวทางการยกระดับ การ
บริการประชาชนของสถานีตํารวจ และกําชับใหสถานีตํารวจและหนวยบริการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว 

            2. ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ ดําเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ สถานีตํารวจ โดยเนน
การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ และสถานีตํารวจใน พื้นที่จังหวัดชายแดนใหพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้น 

           3. ใหกองบัญชาการตํารวจนครบาล, กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง,ตํารวจภูธรภาค 1-9 และศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต รายงานสรุปผลการปฏิบัติของสถานีตํารวจ และหนวยงานในสังกัดในรอบเดือน เสนอสํานักงาน
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ตํารวจแหงชาติ ผานสํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมบริหารสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทั้งนี้เมื่อครบ 3 เดือน ใหผูบัญชาการ ทําการประเมินบุคลิกภาพของขาราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจและ
หนวยงานในสังกัด หากไมสามารถ ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตามแนวทางได ใหพิจารณาปรับยายไปดํารงตําแหนงสายงานอ่ืนที่
ไมสัมผัสกับประชาชนตอไป โดยใหผูบัญชาการและรองผูบัญชาการ ออกสุมตรวจสถานีตํารวจในสังกัด อยางนอยสัปดาหละ 1 
สถาน ี

4. ใหจเรตํารวจแหงชาติพิจารณาจัดชุดจเรตํารวจนอกเครื่องแบบ ออกสุมตรวจสอบการปฏิบัติ และการใหบริการ
ประชาชนของสถานีตํารวจ รวมทั้งมีการสุมสอบถามความเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือ สื่อมวลชนตางๆ 

5. ใหรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ, ที่ปรึกษา (สบ 10) และผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่ รับผิดชอบพ้ืนที่
หรือหนวยงานขางตนเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติของสถานีตํารวจและหนวยงานในสังกัดให เปนไปตามแนวทาง 

6. แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ ไดเนนการปฏิบัติที่เปน สาระสําคัญ 2 ประการ คือ
บุคลิกภาพ และการปฏิบัติราชการ แบงเปน ในสถานีตํารวจกับนอกสถานีตํารวจ  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 

          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขตของคําวา
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและวางแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ คือ 1) เกิดประโยชนสุข
ของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ ภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีขั้น ตอน 
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 6) ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 ผลการวิเคราะห 

          การศึกษาแนวทางการบริการตามหลักธรรมาภิบาลของเจาหนาท่ีตํารวจ ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกตใช ประกอบดวย 6 ประการดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การใชกฎหมายระเบียบปฏิบัติตางๆดวยความเปนธรรม สามารถปกปองคนดีและลงโทษ
คนไมดีได ไมอยูภายติอิทธิพลของใคร มีความยุติธรรม ความเสมอภาค ใหความเปนธรรมกับผูรับบริการทุกฝาย โดยไมเลือก
ปฏิบัติ และภายในองคกร เชน มาทํางานหรือเขาประชุมใหตรงเวลา รวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาที่ในองคกรดวย 
ความสอดคลองกับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2555, หนา 21) ไดใหความหมายไววา หลักนิติธรรม 
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเคร งครัด ดวยความ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การคํานึงถึงความถูกตองดีงาม ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตอการทํางานอยางมีมนุษย
สัมพันธสุภาพและมีไมตรีจิต พรอมใหบริการ กับประชาชนที่มาขอรับบริการดวยกริยายิ้มแยมแจมใสจิตใจงามยินดีตอการ
ใหบริการ ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนและพวกพอง และปฏิบัติตาม ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการตํารวจ 
สอดคลองกับ  (สํานักนายกรัฐมนตรี 2546 : 60 – 65) ไดใหความหมายวา หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถูกตอง
ดีงาม การสงเสริมสนับสนุนการทํางานใหมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปน
นิสัยประจําชาติ เปนพลเมืองดี คือ ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ไดแก สัจจะ คือ การรักษาความสัจ ทมะ คือ การรูจักขมใจตนเอง ขันติ 
คือ การอดทน อดกลั้น และการอดออม จาคะ คือ การรูจักละวาง ความช่ัว ความทุจริต 

3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจ ซึ่งกันและกันของหนวยงานและผูรับบริการ มีความโปรงใส
ตรวจสอบได โดยปราศจากการทุจริตคอรรัปช่ัน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางตางๆ มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานอยางเปน
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รูปธรรม  มีการจัดทําบัญชีการเงิน สามารถตรวจสอบการทํางานได สวนการบริหาร ภายในองคกรตองมีความโปรงใสในการ
ตัดสินใจ รวมถึงการสื่อสารที่ดีดวย สอดคลองกับ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2555, หนา 21) ไดให
ความหมายไววา เปดเผย/โปรงใส หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง
ตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเช่ือถือไดใหประชาชน ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึง
ขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปไดโดยงาย   

4. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความตระหนักถึงการรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ถือประโยชนของ
ประชาชนเปนเปาหมาย มีการบริการอยางมีคุณภาพ เปนธรรม ทั่วถึง ความใสใจตอปญหา กระตือรือรนในการแก ปญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็น ท่ีแตกตางและมีความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน  สอดคลองกับ 
(สถาบันพระปกเกลา. 2549: 13) ไดใหความหมายวา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะ ของบานเมือง และการกระตือรือรนการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง  

5. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมระหวางหนวยงานกับประชาชน ในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมทั้งเปดชองทางให
ประชาชนเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางแกไขปญหารวมดวย สวนภายในองคกรจะตองสนับสนุนใหคนในองคการเขามา
มีสวนรวม ในการบริหารงานภายในดวย สอดคลองกับ (วีระ ไชยธรรม. ๒๕๔๑ : 11) หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ หรือการแสดง ประชามติ  

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการวางแผนการใชงบประมาณให
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค การจัดความจําเปนกอนหลัง และมีการดูแล รักษา ซอมบํารุงทรัพยากรทีมีอยู ใหใชงานตอไป
ไดนานท่ีสุด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด เลือกเทคโนโลยีใหมมาใชและพัฒนาความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับ (ทินกร อัครศรีชัยโรจน. 2551: 10) ใหความหมายวา หลักความคุมคา หมายถึงการ บริหาร
จัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ดวยความประหยัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ สวนรวม ทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   

สรุป 

         การใชหลักธรรมภิบาลในการบริการของเจาหนาท่ีตํารวจ ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในดานตางๆ
ได โดยเฉพาะงานการบริการประชาชนของสถานีตํารวจทั้งภายในและภายนอกสถานี เปนกลไกในการควบคุมติดตามและ
ตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองคการภายนอกมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกการบริหารองคการ  
เปนการสรางสํานึกที่ดีในการบริหารงาน และการทํางานในองคการ และจัดระบบท่ีสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม ไมวาจะเปน
ในเรื่องของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผูที่เกี่ยวของที่จะไดรับผลกระทบ ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
ในการบริหารงานจนเปนที่ยอมรับของหนวยงานอื่นๆ รวมถึงเปนตนแบบในการพัฒนาดานองคกรสูความเปนเลิศไดอยาง
รวดเร็วถาบุคลากรในหนวยงานชวยกันปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่กําหนดไว เนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบนั้นจะเก่ียวของ
กับประชาชนโดยตรง และสามรถนํามาใชควบคูไปกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐาน
สําคัญที่นํามาใชปฏิบัติการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันของขาราชการตํารวจโดยเฉพาะในเรื่องความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดในการปฏิบัติหนาที่ และคุณธรรม ๔ประการ พระบรมราโชวาทในวโรกาสสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร๒๐๐ป ๒๕ 
เมษายน ๒๕๒๕ คือ ๑.รักษาความสัตย ๒.การรูจักขมใจตัวเอง ๓.อดทน อดกลั้น และอดออม ๔.การรูจักละวางความช่ัว 
ทุจริต ยิ่งทําใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ไดรับความนาเช่ือถือ ยอมรับ และศรัทธาจากประชาชนย่ิงขึ้น เพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการทํางานใหบริการประชาชนอยางถาวรและยั่งยืน ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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ปจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม 

วันทา  บุพศิริ1* สามารถ  อัยกร2 และ สญัญาศรณ  สวัสดิ์ไธสง2  

1รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
2อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

*wantha2523@hotmail.com

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยจูงใจจิตอาสาและระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนใน

เขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจจิตอาสาตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จํานวน 397 คน  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.10) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีแรงจูงใจในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานผลสําเร็จ 
( X =4.17) รองลงมาคือ ดานการแสดงพลัง ( X =4.07) และดานความผูกพัน ( X =4.06) 2) พฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.99) เม่ือพิจารณารายดาน พบวามี
พฤติกรรมจิตอาสาในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานการชวยเหลือผูอ่ืน ( X =4.02) รองลงมาคือ 
ดานการเสียสละตอสังคม ( X =3.99) และดานการมุงม่ันพัฒนา ( X =3.96) 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลดาน
เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําบลที่อาศัยอยู พบวา พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา และอาชีพ พบวา พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในภาพรวม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม ดานความผูกพัน (คาเบตา=.236) และดานการแสดงพลัง (คาเบตา=.137) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขต
อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 48.20 สวนดานผลสําเร็จ ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน

คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจ, พฤติกรรมจิตอาสา  
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ABSTACT 

The purposes of this study included the following: 1) to investigate the level of motivation 

factors and voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province, 2) to compare 

voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province on the basis of their 

personal qualities, and 3) to examine the influences of the motivation factors on the voluntary behaviors 

of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province. The samples were 397 people of Nawa District, 

Nakhon Phanom Province. The instrument used for data collection was a questionnaire and statistics 

employed for data analysis comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test, One – 

way ANOVA, and Multiple Regression Analysis. The study revealed these results. 1) The motivation factors 

of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province, as a whole, was at the high level ( X =4.10) . 
Contemplating each aspect, it was found that every aspect was at the high level. The one which gained 

the highest mean was the success aspect ( X =4.17). Demonstrating the power gained the second highest 

mean ( X = 4 .0 7 ) . The relationship and connection gained the third highest mean ( X = 4 .0 6 ) . 2) As a 

whole, the voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province were at the high 

level ( X = 3 .9 9 ) . Contemplating each aspect, every aspect of the voluntary behaviors of Nawa District 

people, Nakhon Phanom Province was at the high level. Of these aspects, helping others gained the 

highest mean ( X = 4 .0 2 ) ; sacrifice for the society gained the second highest mean ( X = 3 .9 9 ) ; and 

determination to develop the society gained the third highest mean ( X = 3 .9 6 ) . 3) Comparing the 

voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province on the basis of their 

genders, ages, monthly incomes, and locations of their residences, it was found that their voluntary 

behaviors, as a whole, did not differ. When classifying their voluntary behaviors on the basis of their 

educational backgrounds and careers, the study showed that their voluntary behaviors significantly 

differed at .05 statistical level. 4) Regarding the influences of the motivation factors, it was found that the 

connection/ relationship (  = .236) and the demonstration of the power significantly  influenced on the 

voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province at .05 statistical level. Both 

the connection/ relationship and the demonstration of the power could be used to correctly predict the 
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voluntary behaviors of the people in Nawa District, Nakhon Phanom Province 48.20%. In contrast, success 

aspect did not influence their voluntary behaviors. 

Keywords: Motivation factors, voluntary behaviors 

1. บทนํา

จิตอาสา (Volunteer Mind) เปนคุณลักษณะหน่ึงของมนุษยที่สังคมในประเทศ ในปจจุบันน้ีกําลังตองการ สังคม
ตางมุงหวังใหบุคคลยึดถือและนํามาประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงแสดงออกโดยมีความเอ้ือเฟอตอเพื่อนมนุษย การใหความชวยเหลือ 

การเสียสละใหกับคนอ่ืนอยางเต็มใจ การดูแลใสใจสิ่งแวดลอมและชุมชน เปนทุนสังคมท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกกําลังผลักดัน
ใหเกิดข้ึนเพื่อที่จะชวยใหสังคมชาติบานเมืองสามารถดํารงไดอยางปกติสุข (สํานักราชเลขาธิการ, 2552) จิตอาสาเปนคุณธรรม
จริยธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นในสังคม จิตอาสา เพราะความสํานึกของบุคคลที่มีตอสังคมสวนรวมโดยการเอาใจใสและการ
ชวยเหลือ ผูที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่อาสาทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การเสียสละสิ่งของ การเสียสละเงิน 

เวลา แรงกาย และสติปญญาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน ซ่ึงสามารถวัดความเปนผูมีจิตอาสาไดจาก 

1) การชวยเหลือผูอ่ืน 2) การเสียสละตอสังคม และ 3) ความมุงม่ันพัฒนา นับเปนคุณธรรมประการหน่ึงที่สังคมปรารถนาให
สมาชิกของสังคมยึดถือเปนคุณธรรมที่แสดงถึงสํานึกของบุคคลที่มีตอสวนรวม โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมอาสาทําประโยชน
ชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน ปจจุบันสังคมไทยคาดหวังวาจิตอาสาจะเปนคุณธรรมท่ีสมาชิกยึดม่ัน ไมวาจะ
มีบทบาทอยูในสวนใดของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และองคกรตาง ๆ ที่บุคคลเปนสมาชิก กลุมเปาหมาย
หน่ึงที่สังคมใหความสําคัญตอการสงเสริมใหเปนผูมีจิตอาสา น่ันคือ กลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา (ณัชณิชากร ศรีบริบูรณ, 
2550) 

สังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน เปนผลท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของกระแสโลกาภิวัตนในชวง 2 ทศวรรษ ที่ผานมา ซ่ึงนํามาสูการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมไทย ใหผลกระทบทั้งที่เปนคุณ
และเปนโทษในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะการเติบโตทางดานวัตถุที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วกอใหเกิดอิทธิพลของวัฒนธรรม
บริโภคนิยม วัตถุนิยม และกระตุนโนมนาว สงเสริมใหบุคคลโดยเฉพาะเยาวชนวัยหนุมสาวอันเปนพลังสําคัญของสังคมใน
อนาคต ตั้งเปาหมายของชีวิตที่เปนการแสวงหาความม่ังคั่งและวิถีแบบฟุงเฟอ รักความสบาย เนนการแขงขัน เกิดความคิดตัว
ใครตัวมัน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (วิมลพรรณ อาภาเวท และเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ, 2556) 

ในรอบปสองปที่ผานมา (พ.ศ. 2560-2561) อารมณความรูสึกเหลาน้ีไดหวนคืนกลับมาอีกครั้งหน่ึงภาพของความ
สมัครสมานรวมมือรวมใจของประชาชนชาวไทยมีใหเห็นอยางสมํ่าเสมอตามพื้นที่ สาธารณะตาง ๆ ผานโครงการ “หนวย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ที่ไดรวมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนเฉลิมพระเกียรติ 
ซ่ึงในภาพเปนจิตอาสาที่สวมเสื้อ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร สวมหมวกสีฟา และผาพันคอสีเหลืองจิตอาสา (Voluntary) การ
กระทําสิ่งใดก็ตามที่เปนการชวยเหลือผูอ่ืนดวยความสมัครใจโดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ไมวาจะเปนการชวยเหลือดวยแรงกาย
หรือส่ิงของเงินทอง การเห็นประโยชนสวนรวมสําคัญจําเปนมากกวาประโยชนสวนตน มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม ซ่ึง
พฤติกรรมของผูมีจิตอาสาจะประกอบดวยความมีจิตใจเมตตาและเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน เขาชวยเหลือหรืออํานวยความ
สะดวกเทาที่ตนเองสามารถทําได ทั้งกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังใจโดยไมหวังผลตอบแทน หรือกระทั่งการใหความรู
คําแนะนํา มีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เสียสละเวลาเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคม มี
จิตใจมุงม่ันเพ่ือพัฒนาสังคมใหดีขึ้นมีพฤติกรรมท่ีใฝหาความรูและเพียรพยายามที่จะแกไขปญหาของสวนรวม โดยไมขัดกับ
ระเบียบวินัย กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามมีจิตสาธารณะ มีการประพฤติปฏิบัติที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยูเสมอ 
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รวมถึงการเขารวมหรือใหความรวมมือกับชุมชนหรือสังคม ชวยดูแลรักษาสมบัติที่เปนของสวนรวมเทาที่ตนทําได เคารพสิทธิ
หนาที่ของตนเอง ลวนแลวแตเปนการชวยเหลืออยางจิตอาสาทั้งสิ้น  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา ปจจัยที่สําคัญของพฤติกรรมความมีจิตอาสา คือ ปจจัย
สวนบุคคลท่ีเปนลักษณะทางจิต เชน เจตคติทัศนคติ บุคลิกภาพ การรับรูดานตาง ๆ สวนอีกปจจัยหน่ึงเปนปจจัยภายนอกตัว
บุคคล เชน สภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรม เปนตน โดยที่ทั้ง 2 ปจจัยสามารถใชเปนตัวบงชี้พฤติกรรมของแตละ
บุคคลได โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Albert Bandura (1986) ที่มีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเราน้ัน ไมไดเกิดข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปจจัยทางสภาพแวดลอมอยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวมอยูดวย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กิตติพล แตงผิว (2556) ที่ทําการศึกษา ปจจัยที่ มีผลตอจิตอาสาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา จิตอาสาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของชุมชนตําบลมะขามอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานอาชีพ การขัดเกลาทาง
สังคมผานสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนา ความรูความเขาใจรวมถึงการรับรูขาวสารในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่แตกตางกันของประชาชนมีผลตอจิตอาสาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรรณปพร หงสทอง (2561) ไดทําการศึกษา แรงจูงใจของจิตอาสา
เฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

รัชกาลท่ี 9 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเปนจิตอาสาเฉพาะกิจมีคาเฉลี่ยทางสถิติดังน้ี  แรงจูงใจดานผลสําเร็จ 

(Achievement Motivation) เทากับ 4.86 แรงจูงใจดานความผูกพัน (Affiliative Motivation) เทากับ 4.78 และแรงจูงใจ
ดานการแสดงพลัง (Power Motivation) เทากับ 4.79 และท้ัง 3 ดานน้ันมีคาเฉล่ียรวม 4.81 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึง ปจจัยจูงใจจิตอาสาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม เพื่อตองการศึกษาวา ปจจัยดานแรงจูงใจอาสา และปจจัยสวนบุคคลมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสา มากนอยเพียงใด  ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาแนวทางในการเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยจูงใจจิตอาสาและระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม  จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 

 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจจิตอาสาตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมจิตอาสา แตกตาง
กัน 

2. ปจจัยจูงใจจิตอาสามีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวยาง 
 4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จํานวน
ทั้งสิ้น 52,008 คน (ที่มา : ระบบทะเบียนกรมการปกครอง, 2562) 
 4.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยใชวิธีการ
คํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1967 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2551, หนา 67) จํานวน 397 คน ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู วิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ลักษณะคําถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ 2 ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม แบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม แบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Open-ended Form) 

 4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. การหาคาความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  หลังจากน้ันนํามาหาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)  โดยเลือกขอที่ มีคา IOC  
มากกวา 0.5 สวนขอใดมีคานอยกวา 0.5 ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 2. การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรท่ี
ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30 ชุด หลังจากน้ันนํามาหาคาความเช่ือม่ันโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha–Coefficient) ดวยวิธีการของ Cronbach โดยไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ เทากับ .776 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 4.4.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึง
กํานันทุกตําบลในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนมเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 397 คน 

 4.4.2 สงแบบสอบถามไปใหผูที่เก่ียวของพรอมชี้แจงรายละเอียดความมุงหมายของการออกแบบสอบถามน้ี เพื่อ
ทําความเขาใจใหตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 

 4.4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและการลงพ้ืนที่จริง เพื่อนํา
แบบสอบถามไปแจกแกกลุมตัวอยาง จํานวน 397 คน ในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด 
ความมุงหมายของการออกแบบสอบถาม 

 4.4.4 ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อนําแบบสอบถามไปประมวลผล และเคราะห
ขอมูลตอไป  
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4.5 การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมีสถิติดังน้ี 

4.5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก 1) รอยละ (Percentage) 2) คาเฉล่ีย (Mean) 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
 4.5.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 1) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอกับ
คะแนนรวม (Item-total Correlation) ใชในการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) 2) วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s-Coefficient) (Alpha Coefficient Method อางใน นพพร ธนะชัยขันธ, 2550, หนา 19)  
 4.5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนา
หวา จังหวัดนครพนม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล โดยใชสถิติ t-test และ F-test เม่ือ
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s test) 

 4.5.4 การศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจจิตอาสาตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม ผูวิจัยทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

5. ผลการวิจัย

 5.1 ผลการวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา  
 จังหวัดนครพนม รายดาน 

ดานที่ ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชน X S.D. ความหมาย 
1 ดานผลสําเร็จ 4.17 0.51 มาก 
2 ดานความผูกพัน 4.06 0.53 มาก 
3 ดานการแสดงพลัง 4.07 0.58 มาก 

รวม 4.10 0.47 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =4.10) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีแรงจูงใจในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดาน
ผลสําเร็จ ( X =4.17) รองลงมาคือ ดานการแสดงพลัง ( X =4.07) และดานความผูกพัน ( X =4.06) ตามลําดับ 
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5.2 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
 จังหวัดนครพนม รายดาน 

ดานที่ พฤติกรรมจิตอาสา X S.D. ความหมาย 
1 การชวยเหลือผูอ่ืน 4.02 0.58 มาก 
2 การเสียสละตอสังคม 3.99 0.58 มาก 
3 การมุงม่ันพัฒนา 3.96 0.55 มาก 

รวม 3.99 0.43 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมจิตอาสา ของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =3.99) เม่ือพิจารณารายดาน พบวามีพฤติกรรมจิตอาสาในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ดานการชวยเหลือผูอ่ืน ( X =4.02) รองลงมาคือ ดานการเสียสละตอสังคม ( X =3.99) และดานการมุงม่ันพัฒนา ( X =
3.96) ตามลําดับ 

5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ขอสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมจิตอาสา
แตกตางกัน ปฏิเสธ 

2. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมจิตอาสา
แตกตางกัน ปฏิเสธ 

3. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
พฤติกรรมจิตอาสา แตกตางกัน ยอมรับ 

4. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมจิต
อาสา แตกตางกัน ยอมรับ 

5. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมจิตอาสา แตกตางกัน ปฏิเสธ 

6. ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ที่มีตําบลท่ีอาศัยอยูแตกตางกัน มี
พฤติกรรมจิตอาสา แตกตางกัน ปฏิเสธ 

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําบลที่อาศัยอยู พบวา 
พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

เม่ือจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา และอาชีพ พบวา พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนใน
เขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํากวาประชาชนที่ มีการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ และ
ประชาชนท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํากวาประชาชนที่ประกอบอาชีพแลว 

5.4 ผลการวิเคราะหอิอิทธิพลของปจจัยจูงใจจิตอาสาที่มีตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอ 

นาหวา จังหวัดนครพนม 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของปจจัยจูงใจจิตอาสาที่มีตอพฤติกรรมจิตอาสา 
     ของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

ตัวแปร B Std.error (β) t P-value 

(Constant) 2.364 .174 13.558 .000 

ดานผลสําเร็จ .106 .054 .126 1.956 .051 

ดานความผูกพัน .190 .052 .236 3.667 .000* 

ดานการแสดงพลัง .101 .044 .137 2.323 .021* 

R=433, R2 = .488, R2Adj = .482, F = 30.310, Sig = .000** 

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ดานความผูกพัน (คา
เบตา=.236) และดานการแสดงพลัง (คาเบตา=.137) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .433 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพยากรณ 
= .488 โดยสามารถรวมกันทํานายระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 
48.20 สวนที่เหลือรอยละ 51.80 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ สวนดานผลสําเร็จ ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ดังน้ัน จึงนํามาเขียนเปนสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐาน ไดดังตอไปน้ี 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Y  = 2.364 + .106(X1) + .190(X2) + .101(X3) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ZY  = .126(Z1) + .236(Z2) + .137(Z3) 

6. สรุปผลการวิจัย

ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมจิต
อาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน และตําบลที่อาศัยอยู ตางกัน มีพฤติกรรมจิตอาสาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา 
และอาชีพ แตกตางกันมีพฤติกรรมจิตอาสาแตกตางกัน โดยประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํา
กวาประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ และประชาชนท่ีเปนนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํากวาประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพแลว ปจจัยดานความผูกพัน และดานการแสดงพลัง ส งผลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน สวนดาน
ผลสําเร็จ ไมสงผลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน 
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7. อภิปรายผลการวิจัย  
 

 7.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม  จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําบลที่อาศัยอยู พบวา 
พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล ดานระดับการศึกษา และอาชีพ พบวา พฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ใน
ภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรม
จิตอาสา ต่ํากวาประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ และประชาชนที่เปนนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํากวา
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพแลว จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การที่ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํา อาจจะไมคอยใหความสําคัญ
กับการมีจิตสาธารณะมากนัก ซ่ึงการมีจิตสาธารณะเกิดจากการคิดวิเคราะหของแตละบุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณคาและ
ความดีงาม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใด
ทางหน่ึง โดยเกิดจากการรับรูจากการเรียนรู การมองเห็น การคิด แลวนามาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจวาตองการสรางสำนึกแบบ
ใด ก็จะมีการฝกฝนและสรางสมสำนึกเหลาน้ัน ซ่ึงประชาชนที่มีการศึกษาต่ําอาจจะไมใหความสําคัญกับสิ่งน้ีเทาไหร สวนการที่
ประชาชนที่เปนนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมจิตอาสา ต่ํากวาประชาชนท่ีประกอบอาชีพแลว  อาจเปนเพราะนักเรียน
นักศึกษายังเปนผูที่มีอายุนอย ยังใชชีวิตอยูกับการเรียนหนังสือมากกวาเรื่องอ่ืนๆ จึงอาจจะทําใหไมคอยไดคิดถึงเรื่องการมีจิต
สาธารณะมากเทาไหร 

7.2 ปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ดานความผูกพัน (คาเบตา=.236) และ
ดานการแสดงพลัง (คาเบตา=.137) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .433 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิพยากรณ = .488 โดยสามารถ
รวมกันทํานายระดับพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม ไดรอยละ 48.20 สวนที่เหลือรอย
ละ 51.80 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ สวนดานผลสําเร็จ ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอ
นาหวา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจจนาถ ไชยนาพงษ, วนัสรา เชาวนนิยม และ บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2558) ไดทําการศึกษา ปจจัยจูงใจความมีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณสุขของผูนําชุมชนแบบเปน
ทางการในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการจูงใจทุกดานมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกกับความมีจิตอาสา และ
พบวา การยอมรับนับถือ ลักษณะงานอาสา ความกาวหนาในงาน และความสําเร็จของงาน รวมกันอธิบายความมีจิตอาสาของ
ผูนําชุมชนแบบเปนทางการในจังหวัดชลบุรี ไดรอยละ 52.9 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรรณปพร หงสทอง (2561) ได
ทําการศึกษา แรงจูงใจของจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเปนจิตอาสาเฉพาะกิจ แรงจูงใจดานผลสําเร็จ 

(Achievement Motivation) เทากับ 4.86 แรงจูงใจดานความผูกพัน (Affiliative Motivation) เทากับ 4.78 และแรงจูงใจ
ดานการแสดงพลัง (Power Motivation) เทากับ 4.79 และท้ัง 3 ดานน้ันมีคาเฉล่ียรวม 4.81 ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลตอการ
มีจิติอาสา 
 

8. ขอเสนอแนะ  
 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
 1.1 หนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม ดานการมุงม่ันพัฒนาเน่ืองจากเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตอที่สุด โดยการสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนตั้งใจริเริ่มสิ่ง
ใหมๆ เพื่อพัฒนาสังคม รวมมือกับคนในชุมชนคิดกิจกรรมหรือแนวทางที่เสริมสรางใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและ
สวนรวม รวมท้ังสนใจในปญหาและการเปล่ียนแปลง พรอมทั้งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม 
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 1.2 หนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม โดยเนนไปที่ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และนักเรียนนักศึกษา เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาประชาชน
ทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมจิตอาสาต่ํากวาประชาชนกลุมอ่ืน ๆ  
 1.3 หนวยงานที่เก่ียวของควรเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม โดยเนนไปที่ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาประชาชนกลุมน้ี มีพฤติกรรมจิต
อาสาต่ํากวาประชาชนที่มีการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ  
 1.4 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเสริมสรางและพัฒนาปจจัยจูงใจจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม ดานผลสําเร็จ ใหมากที่สุด เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลสําเร็จไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสา
ของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด

นครพนม เชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน ภาวะผูนําของผูนําทองถ่ิน 

2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว โดยทําการเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อที่จะไดทราบปจจัยจูงใจที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชน ของประชาชนในพื้นที่อ่ืน ๆ ของจังหวัดนครพนม 
 2.4 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ ปจจัยจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตอาสาของ
ประชาชนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม เปนขอมูลเชิงประจักษมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

บทความการศึกษาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทยนี้เปนบทความวิชาการ 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19  2. เพื่อศึกษา
มาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 และ 3.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่องอาจทําใหการตัดสินใจหรือการดูแลตนเองบกพรองลง 
ทําใหผูดื่มไมสามารถปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อได และยังไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมทางดานสุขภาพซ่ึงอาจ
สรางความเสี่ยงตอผูอื่นไดอีก เปนผลใหภาครัฐไดกําหนดนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการ
ควบคุมกํากับตนเอง เพื่อปองกันการแพรระบาดโดยการจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนตนเพื่อสวนรวม 

คําสําคัญ : การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล, สถานการณโควิด 19, นโยบาย 
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Controlling alcohol in the COVID-19 situation in Thailand. 
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Abstract 

This is an article on the control of alcohol in the COVID-19 situation in Thailand. With the 

following objectives: 1. To study the causes of alcohol control in the COVID-19 situation 2. To study the 

measures to control alcohol in the COVID-19 situation. And 3. To study the effects of the alcohol control 

measures in the situation of COVID-19 in Thailand 

The results showed that Continuous drinking of alcohol may impair decision-making or self-care. 

Causing drinkers to not be able to protect themselves from infectious diseases And unable to comply 

with regulations in health societies, which may pose a risk to others As a result, the government has set 

policies focusing on the control by the state and the policy focusing on self-control. To prevent the 

spread by restricting the right and freedom of the public. 

Keywords: alcohol control, COVID-19, policy 

1. บทนํา
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปจจุบันที่กําลังเปนปญหาสําคัญของทั่วโลก รวมท้ังประเทศ

ไทย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเช้ือ จากการไมไดดูแลปองกันตัวเองเต็มที่หรืออยูใน
อาการมึนเมาทําใหไมปฏิบัติตามขอแนะนําสุขภาพ เชน การลางมือ ใสหนากากอนามัย หรือเวนระยะหางทางกายกับผูอื่น ยิ่ง
ไปกวานั้น หากติดเช้ือแลวอาจทําใหมีอาการเจ็บปวยรุนแรง จากการมีสุขภาพรางกายท่ีออนแอ หรือมีภาวะภูมิคุมกันโรค
บกพรอง หรือมีโรคประจําตัวจากผลของแอลกอฮอล เชน ตับแข็ง มะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน (ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2563ก)  

ขอมูลทางการแพทยที่ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) ไดรวบรวมไว แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโควิด-

19 ไดงายขึ้นจากการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล เพราะเปนการเพ่ิมการติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยการดื่มหนักและการติดสุราจะ
ทําลายเม็ดเลือดขาว ชนิด macrophage ในปอด เปนการเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเช้ือแบคทีเรียและไวรัส 3-7 เทา และยัง
เพิ่มความเสี่ยงในการติดเช้ือวัณโรค (ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2563ข) นอกจากน้ี ยังแสดงใหเห็นถึงอันตรายมากกวาปกติหาก
ไดรับเชื้อ เพราะการดื่มจะเพ่ิมความรุนแรงของการติดเช้ือในปอด ผูติดสุราหรือปวยจากการดื่มสุรา มีโอกาสเขา ICU มากกวา
ปกติ 60% หากปวยเปนโรคปอดบวม และมีโอกาสเกิดระบบทางเดนิหายใจลมเหลวเปน 3.7 เทาของปกติ หากมีการติดเช้ือใน
กระแสเลือด  (ศูนยวิจัยปญหาสุรา,2563ค) 
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โฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) ไดช้ีแจงวา กลุมคนที่ความเสี่ยงที่สุด คือกลุมคนวัยทํางานท่ีดื่มสุรา
สังสรรค ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับกลุมเล็กๆ ท่ีไปดื่มเหลา เมื่อไปอยูใกลชิดกันก็เปนพาหะโรค กลับไปบานนําเช้ือไปติดผูสูงอายุใน
บาน และทําใหผูสูงอายุในบานเสียชีวิตตามมา ซึ่งเปนสิ่งที่พิสูจนแลววาเปนจริงถือเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะทําใหเช้ือเพิ่มข้ึน หากทุก
คนตองการใหจํานวนผูปวยในแตละวันลดลง ทุกคนตองชวยกันดูแลคนในครอบครัว อยาไปชุมนุม หรือมั่วสุมกันเลย 

อยางไรก็ดี ความเสี่ยงขางตนนั้นไดรับการตอบสนองในเชิงนโยบาย โดยผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง
กรุงเทพมหานคร ไดออกคําสั่งปดรานคาและสถานประกอบการจําหนายสุราเปนการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชน
ในการสัมผัสเชื้อโรคในชวงการแพรระบาดโรคโควิด-19 โดยมีกําหนดระยะเวลาแตกตางกันไปในแตละจังหวัด ซึ่งม ี27 จังหวัด
ที่สั่งปดไปจนถึง 30 เมษายน 2563 และมี 2 จังหวัด คือพิษณุโลก กับภูเก็ต ที่ปดโดยไมมีกําหนดไปจนกวาจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลง (ไทยรัฐออนไลน, 2563) 

ผูศึกษาจึงสนใจการควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 มีสาเหตุอยางไร ภาครัฐมีมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 อยางไร และจากมาตรการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 
มีผลกระทบอยางไร  

2. วตัถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19
2. เพื่อศึกษามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19
3. เพือ่ศึกษาผลกระทบจากมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19

3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย  มีแนวคิดที่เกี่ยวของ คือ 1. 

แนวคิดการระบาดวิทยา และ 2. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับ
ตนเอง     ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. แนวคิดการระบาดวิทยา (ประวิทย  สุนทรสีมะ. 2521)
ศ.นพ.วิจารณ พานิช อธิบายวา การระบาดวิทยา เปนศาสตรวาดวยสารสนเทศเพ่ือการกําหนดนโยบาย/การ

ตัดสินใจดานสาธารณสุข การระบาดเปนศาสตรของการบอกการกระจาย และตัวสะทอนสถานภาพ เกี่ยวกับสุขภาพของ
ประชากร การหาความหมายจากขอมูล การหาความสัมพันธ เหตุ – ผล 

นพ.สุชาติ เจตนเสนา การระบาดเปนศาสตรขั้นพื้นฐานของการบริการสาธารสุข เปนศาสตรที่ดูแลสุขภาพของ
ประชากร 

John M. last 1988 การระบาด คือการศึกษาการกระจายตัวและปจจัยที่กําหนดนโยบายสุขภาพและกิจกรรมของ
รัฐ เพื่อควบคุมเปนหาสุขภาพของประชากร 

ระบาดวิทยา เปนการศึกษาเรื่องโรค หรือสถานะสุขภาพ หรือเหตุการณที่สัมพันธกับสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในดานการเกิดโรค (occurrence) การกระจาย (distribution) สิ่งกําหนด (determinants) 

การเกิดโรคเปนความสัมพันธขององคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกัน 3 ประการ คือ  สิ่งที่ทําใหเกิดโรค (Agent) 

มนุษย (Host) และสิ่งแวดลอม (Environment) โดยองคประกอบท้ังสามนี้จะเอื้ออํานวยและมีปฏิกิริยาตอกัน เชน กรณีที่คน
มีภูมิตานทานตํ่า สุขภาพไมแข็งแรง ติดโรคงายแตอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไมมีเช้ือโรค ก็ยอมไมเกิดโรคข้ึน หรือคนผูนี้อยู
ในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีอํานวย แตไมมีเชื้อโรค เชน อยูในสภาพอากาศหนาว ก็อาจไมเกิดโรคเพียงแตอยูในสภาวะมีโอกาสเกิด
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โรคได และหากเมื่อใดมีปฏิกิริยาตอกันมีองคประกอบครบท้ังสามเกี่ยวโยงกัน บุคคลยอมเกิดโรคข้ึนไดปฏิกิริยาที่มีตอกันของ
องคประกอบท้ังสามนี้ ดร.จอหน กอรดอน (Dr.John Gordon) ไดคิดเปรียบเทียบปฏิกิริยาน้ีวา เหมือนกับการเลนไมกระดก 
โดยมีสิ่งแวดลอมเปนตัวฟลครัมอยูตรง กึ่งกลางปลายท้ังสองขางเปนน้ําหนัก ไดแก สิ่งท่ีทําใหเกิดโรคและมนุษย ดังนี้  

 

                           
  

      ภาพที่ 1 ภาวะความสมดลุย      ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค   ภาพที่ 3 การเปลีย่นแปลงของมนุษย 
ที่มา : ดร.จอหน กอรดอน 

 

1)  เมื่อมีความสมดุลยระหวางนํ้าหนักของสิ่งที่ทําใหเกิดโรคและนํ้าหนักของมนุษยสิ่งแวดลอมที่เปนฟลค
รัม  จะวางอยูตรงกึ่งกลางพอดี เกิดภาวะความสมดุลยขึ้น การเกิดโรคก็จะไมมี ดังภาพท่ี 1  

2)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค ไดแก มีการเพ่ิมจํานวนของสิ่งที่ทําใหเกิดโรคมากขึ้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสิ่งที่ทําใหเกิดโรคทําใหมีน้ําหนักทางปลายน้ีเพิม่มากข้ึน ภาวะสมดุลยจะเสียไป หมายถึง
มีการเกิดโรคขึ้น ดังภาพท่ี 2 

3)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย เชน จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นโดยสัดสวนของประชากรในกลุม
อายุนอยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหมายความวาสัดสวนของกลุมบุคคลที่มีความตานทานนอย หรือกลุมบุคคลท่ีไวตอการเปนโรคเพิ่ม
มากขึ้น    ทําใหน้ําหนักทางปลายน้ีเพิ่มมากข้ึนคานก็จะเอียงไป หมายถึงมีการเกิดโรคขึ้น ดังภาพท่ี 3 

2. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง 
การจําแนกประเภทของนโยบายสาธารณะโดยมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐ (Regulatory Policies) และนโยบาย

ที่มุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง (Self-regulatory Policies) เปนแนวความคิดในการจําแนกประเภทอีกลักษณะหน่ึงโดยให
ความสนใจเก่ียวกับบทบาทในการควบคุมกํากับวาเปนนโยบายที่รัฐเปน ผูควบคุมกํากับโดยตรง หรือเปนนโยบายท่ีรัฐตองการ
ใหประชาชนกลุมตาง ๆ มีบทบาทในการควบคุมกํากับกิจกรรมของตนเอง ซึ่งจะไดกลาวดังตอไปนี้ (Low 1964; Anderson, 

1994: 12-14) 

2.1 นโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐ (Regulatory Policies) ลักษณะนโยบายประเภทน้ี มุงเนน
การกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลซ่ึงเปนการลดเสรีภาพ หรือการ ใชดุลพินิจที่จะกระทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดของผูที่ถูกควบคุม (Totalovin and Daynes, 1988) การกําหนดนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐจะ
กอใหเกิดผลเก่ียวกับความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ อาจจะเปนความขัดแยงระหวางกลุม 2 กลุม อาทิ กลุมผูจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล กับ กลุมรณรงคงดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 

2.2 นโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง (Self-regulatory Policies) ลักษณะการจําแนกประเภท
นโยบายโดยมุงเนนการควบคุมกํากับตัวเอง มีหลักการคลายคลึงกับนโยบายมุงเนนการควบคุมกํา กับโดยรัฐ ทั้งนี้เพราะ
เกี่ยวของกับการจํากัดหรือการควบคุมพฤติกรรมของกลุมประชาชนบางกลุมเชนกัน สําหรับสวนที่แตกตางก็คือ นโยบาย
มุงเนนการควบคุมกํากับตนเองจะมีลักษณะของการสงเสริมการปกปอง ผลประโยชนและความรับผิดชอบของกลุมตน อาทิ
เชน สภาเภสัชกรรม สภาทนายความ แพทยสภา และสภา อุตสาหกรรม เปนตน (The Book of the States, 1988) 

โดยสรุป การระบาดนั้นมีสาเหตุและปจจัยในการกําหนดนโยบายดานสุขภาพและกิจกรรมของรัฐ เพื่อสุ ขภาพของ
ประชากร ซึ่งนํามาสูการกําหนดนโยบายการควบคุมการแพรระบาดในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย  โดยรัฐได

2400



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

กําหนดนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐและนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง  เพื่อปองกันการแพรระบาดโดย
การจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนตนเพื่อสวนรวม ซึ่งนโยบายดังกลาวกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมตาง ๆ ได 
 

4. วิธีการศึกษา 
 บทความน้ีเปนบทความวิชาการ โดยศึกษาจากรายงานสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คําสั่ง ประกาศ 
พระราชบัญญัติตางๆ สถิติที่เกี่ยวของกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ของประเทศไทย และการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยศึกษาขอมูลวันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2563 

 

5. ผลการศึกษา 
1. การศึกษาสาเหตุของการควบคุมครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19  
ดานความสัมพันธระหวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสังคมและโรคติดเชื้อโควิด 19 พบวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 

ประเทศไทยพบผูปวยเปนกลุมกอนคร้ังแรก จํานวน 11 คน ซึ่งมีพฤติกรรมท่ีสืบเน่ืองจากการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกว
เดียวกันในวงสังสรรค โดยมีเพื่อนชาวฮองกงรวมวงดวย และอยูดวยกันเปนเวลานานในที่แคบ  ณ สถานบันเทิงยานทองหลอ 

ตอมาวันที่ 14 เมษายน 2563 พบพนักงานขับรถโดยสาร ขสมก.สาย140 เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปนผูแพรเช้ือใหแก
กลุมเพื่อนที่รวมวงสังสรรคดวยกนัโดยตรวจพบการติดเช้ือ 7 คน จาก 10 คน ซึ่งกลุมนี้มีการทยอยปวยไลเลี่ยกัน จากประวัติ
พบวาเพื่อนท่ีรวมวงดื่มสังสรรค 1 คน มีประวัติเก่ียวของกับสาวเสิรฟที่สถานบันเทิงยานทองหลอ  

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเกิดการเจ็บปวย
ดวยโรคตางๆ รวมท้ังโรคติดเช้ือ ซึ่งมีขอมูลรายงานวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนักและนานจะเพ่ิมความเสี่ยงตอ
การติดเช้ือวัณโรคและทําใหปอดอักเสบได นอกจากนี้ การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่องอาจทําใหการตัดสินใจหรือ
การดูแลตนเองบกพรองลง ทําใหผูดื่มไมสามารถปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือได และยังไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
สังคมทางดานสุขภาพซึ่งอาจสรางความเสี่ยงตอผูอื่นไดอีก เปนผลใหภาครัฐไดกําหนดนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐ
และนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง เพื่อปองกันการแพรระบาดโดยการจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนตนเพื่อสวนรวม 

2. การศึกษามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควดิ 19 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายหลักในการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และแผนยุทธศาสตรนโยบาย
แอลกอฮอลระดับชาติ พ.ศ. 2554-2563 เปนแผนแมบทในการวางนโยบายจัดการปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศ โดย
แผนยุทธศาสตรนโยบายน้ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรโลกในการจัดการปญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอีกทั้งมี
การกำหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ นโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจังหวัด ขึ้นมาเปนกลไกในการจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทั้งสวนกลางและสวนพื้นที่ 
(ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2562) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประเทศไทยได
ประกาศใหโรคโควิด-19 เปนโรคติดตออันตราย ลําดับที่ 14 ของประเทศไทย  และไดมีมาตรการตางๆเพ่ือควบคุมสถานการณ
การแพรระบาดอยางตอเนื่องเพ่ือควบคุมจํานวนผูติดเช้ือไมใหแพรกระจายไปยังวงกวาง ซึ่งมีมาตรการ 2 ระดับ คือ ระดับชาติ 
และระดับจังหวัด  

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ระดับชาติ พบวา มีการเปดศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หรือ ศบค. ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปนประธาน ,ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และแถลงมาตรการของ
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาสั่งปดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะคลายสถานบริการ  ,
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ตอมาประเทศไทยประกาศใช พระราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน มีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีประกาศหามออก
นอกเคหสถานระหวางเวลา 22.00–04.00 น. ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2563 รวมท้ังมีคําสั่งปดรานคา สถานบริการ และสถาน
ประกอบการท่ีจําหนายสุราเปนการช่ัวคราว งดจัดงานสงกรานตและหามจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลซึ่งมีผลถึงวันที่ 30 

เมษายน 2563 กอนจะมีการประกาศหามขายทั่วประเทศ วันท่ี 13 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563  

ภาพที ่4 แผนภาพการดําเนินมาตรการของภาครัฐชวงการระบาดของโควิด-19 

ที่มา : สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และกรมความคมุโรค 

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 ระดับจังหวัด พบวา 20 มีนาคม 2563 

กระทรวงมหาดไทย ไดใหคณะกรรมการอํานวยการศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับจังหวัด พิจารณาปดสถานเบินเทิง และงดจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 24 ชม.ทั้งนี้มีจํานวน 46 จังหวัด โดยจังหวัด
นครปฐม 31 มี.ค.-30 เม.ย. 63 และ สกลนคร 31 มี.ค. - 16 เม.ย.63 ซึ่งถือเปน 2 จังหวัดแรกท่ีประกาศงดจําหนายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล ตอมาลําพูน พิษณุโลก ประกาศงดจําหนาย 1-30 เม.ย. 63 สมุทรสงคราม บุรีรัมย สุรินทร และระยอง ประกาศ
งดจําหนาย 2 -30 เม.ย. 63 และสวนมากนิยมประกาศปดชวง 11-17 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต  และ
ภายหลัง สวนกรุงเทพมหานครไดประกาศงดจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตั้งแต 10-20 เมษายน 2563 (สํานักขาวอิศรา
ออนไลน, 2563) 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ไดลงนามในหนังสือดวนท่ีสุด 
เรื่อง มาตรการในการปองกันการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผูวาราชการจังหวัด
นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา จังหวัดปริมณฑล
ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานครและเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรค จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด
ปริมณฑลในฐานะประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในพื้นที่  
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13 เมษายน 2563 ผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ในฐานะผูกํากับการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉินจังหวัดไดพิจารณาออกคําสั่งปดรานคาและสถานประกอบการจําหนายสุราเปนการช่ัวคราวเพ่ือลดความเสี่ยงของ
ประชาชนในการสัมผัสเช้ือโรคในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (รายงาน ฉบับที่ 101 วันที่ 13 
เมษายน 2563 ) 

ตามทีพ่.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 6) มีการอนุญาตใหขายเหลา เบียร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลได แตตองซื้อ
กลับบานเริ่มตั้งแตเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคมที่ผานมา อยางไรก็ตามมี 5 จังหวัดที่หามขายเหลา ซึ่งทางผูวาราชการจังหวัดแตละ
จังหวัด ไดออกคําสั่งงดจําหนายเหลา เบียรตอจนกวาจะมีคําสั่งเปลีย่นแปลงตอไป ไดแก จ.ปทุมธานี จ.พิษณุโลก จ.เพชรบุรี 
จ.นครพนม และ จ.บุรีรัมย (ขาวสดออนไลน, 2563) 

3. ผลกระทบจากมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 

จากขอมูลการสํารวจประชาชนอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 1,566 ตัวอยาง สํารวจ
วันท่ี 18 - 19 เมษายน 2563 (ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2563) 

ดานพฤติกรรมการดื่มในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 พบวา 73.6% คิดวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
การเพ่ิมความเสี่ยงตอการติดเช้ือโควิด-19 40.7% เปนผูที่ดื่มแอลกอฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา ในกลุมผูดื่ม 81.5% ดื่ม
นอยลงหรือไมดื่มเลย (48.5% ไมดื่มเลย) ในชวง 30 วันกอนการถูกสัมภาษณ โดยเหตุผลท่ีดื่มนอยลงในชวง 30 วันที่ผานมา 
55.7% หาซื้อไมได/ ซื้อยาก 29.5% กลัวเสี่ยงติดเช้ือ 18.6% รายไดนอยลง/ ไมมีเงินซื้อ 18.1% ไมมีเพื่อนดื่ม และ 17.1% 
ตองรักษาสุขภาพใหแข็งแรง กลุมที่ดื่มในชวงหามขาย 35.8% ตุนเครื่องดื่มแอลกอฮอลไวกอน 16.2% ยังหาซ้ือได  และ2.7% 
หมัก หรือตมเอง 

ดานผลกระทบของการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พบวา ในชวงวันที่ประกาศหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตัวอยางรอยละ 15.7 ยังพบเห็นการดื่มสังสรรค และรอยละ 5.8 ยังพบเห็นวามีการขาย ท้ังน้ี กวา 3 ใน 4 ระบุวา
มีการรณรงคงดดื่ม เพื่อควบคุมการแพรระบาดโควิด-19 ในชุมชน/ หมูบาน แตมีเพียงรอยละ 5.6 ที่ระบุวามีการชวยเหลือผู
ติดสุรา อยางไรก็ตาม มีถึงรอยละ 28.7 ที่ระบุวาไมมีผูติดสุรา และรอยละ 50.7 ระบุไมทราบ/ ไมแนใจ 

สวนใหญกวารอยละ 90 ไดรับความเดือดรอนในชวงการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการสูญเสียรายได และมี
ความยากลําบากในการทํางาน/ ประกอบอาชีพ ในทางตรงขาม มีเพียงสวนนอยไมถึงรอยละ 10 ท่ีไดรับความเดือดรอนในชวง
หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากผลที่พบวามีเพียงสวนนอยท่ีไดรับความเดือดรอนจากการหามจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  จึงสามารถใชเปนขอมูลนําไปสนับสนุนมาตรการหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงการระบาดของ โควิด-
19 ได 
6. อภิปรายผล 

 จากการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 ที่แพรกระจายไปกวา 200 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยไดใหความสําคัญและ
ถือวาการหยุดเช้ือน้ันเปนวาระแหงชาติ โดยไดมีมาตรการตางๆ รวมถึงจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม เปนประธาน เพื่อรายงานสถานการณรวมถึงมาตรการตางๆใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง จากการศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการควบคุมเครื่องแอลกอฮอลในสถานการณโควิด 19 นั้น ผูศึกษาเห็นวา มีแนวคิดที่สําคัญ 2 แนวคิด คือ แนวคิด
การระบาดวิทยา ไดอธิบายถึงการเกิดโรคนั้นเปนความสัมพันธขององคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกัน 3 ประการ คือ สิ่งท่ีทําให
เกิดโรค (Agent) มนุษย (Host) และสิ่งแวดลอม (Environment) โดยองคประกอบทั้งสามนี้จะเอ้ืออํานวยและมีปฏิกิริยาตอ
กัน หากนํามาวิเคราะหรวมกับการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 ทีป่ระเทศไทยพบผูปวยเปนกลุมกอนคร้ังแรก จํานวน 11 คน 
ซึ่งมีพฤติกรรมที่สืบเนื่องจากการเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกวเดียวกันในวงสังสรรค โดยมีเพื่อนชาวฮองกงรวมวงดวย และอยู
ดวยกันเปนเวลานานในที่แคบ ณ สถานบันเทิงยานทองหลอ จะพบวา อัตราการแพรกระจายนั้นมีจํานวนมากขึ้นอัน

2403



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

เนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย รวมถึงสถานที่ที่มนุษยไปปฏิสัมพันธกัน เมื่อมีผูปวยจึงทําใหเกิดการแพรกระจายอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นภาครัฐจึงจําเปนตองเขาควบคุมสถานการณที่กอใหเกิดการแพรกระจายเช้ือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐ นโยบายน้ีมุงเนนการกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของปจเจกบุคคลและกลุม
บุคคลซ่ึงเปนการลดเสรีภาพ หรือการ ใชดุลพินิจที่จะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดของผูที่ถูกควบคุม โดยประเทศไทยไดประกาศใชพระ
ราชกําหนดในสถานการณฉุกเฉิน และมีประกาศหามออกนอกเคหสถานระหวางเวลา 22.00–04.00 น. ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 
2563 รวมทั้งมีคําสั่งปดรานคา สถานบริการ และสถานประกอบการท่ีจําหนายสุราเปนการช่ัวคราว งดจัดงานสงกรานตและ
หามจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีผลถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กอนจะมีการประกาศหามขายท่ัวประเทศ วันที่ 13 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนการควบคุมมนุษย (Host) อันไดแก ผูประกอบการ ผูผลิต ผูจําหนาย ผูบริโภค ดานการ
ควบคุมสิ่งแวดลอม (Environment) ไดแก สถานบริการ และสถานประกอบการที่จําหนายสุรา เพื่อปองกัน เช้ือโควิด 19 
หรือสิ่งที่ทําใหเกิดโรค (Agent) 

อีกทั้งภาครัฐไดมีมาตรการดูแลตนเองโดยการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 โดยใชหลักการปองกันโรคติดตอทางเดินหายใจ ไดแก ลางมือ สวมหนากากอนามัย และไมคลุกคลีกับผูปวยโรค
ทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงการเดินทาง หลีกเลี่ยงการอยูในสถานท่ีแออัด หรือมีมลภาวะ และไมอยูใกลชิด ผูปวยไอจาม หาก
เลี่ยงไมไดใหสวมใสหนากากอนามัย การกักตัว 14 วัน หลังเดินทางกลับพื้นที่เสี่ยง ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน 
ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผาเช็ดตัว) เนื่องจากเช้ือกอโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของผูติดเชื้อ และงดกิจกรรมทางสังคม เปนตนง ซึ่งมาตรการดูแลตนเอง สอดคลองกับนโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับตนเอง 
(Self-regulatory Policies) ลักษณะการจําแนกประเภทนโยบายโดยมุงเนนการควบคุมกํากับตัวเอง มีหลักการคลายคลึงกับ
นโยบายมุงเนนการควบคุมกํากับโดยรัฐ ทั้งนี้เพราะเก่ียวของกับการจํากัดหรือการควบคุมพฤติกรรมของกลุมประชาชนบาง
กลุมเชนกัน 

7. ขอเสนอแนะ
1. แมประชาชนท่ัวไปจะทราบถึงความเสี่ยงตอการแพรระบาด และอันตรายหากติดเช้ือ อันเนื่องมาจากการด่ืม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล แตภาครัฐยังจําเปนที่จะตองสรางการรับรูใหมากขึ้น โดยสรางความตระหนักใหมากยิ่งข้ึนกับกลุมที่ดื่ม
ประจํา รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

2. ในชวงประกาศหามจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ยังพบวาบางพื้นที่สามารถหาซ้ือไดจากรานขายของชําใน
ชุมชน/ หมูบาน จึงจําเปนท่ีตองมีการควบคุมบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

3. การชวยเหลือผูติดสุราในชวงประกาศหามจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้นยังไมมีความชัดเจนนัก จึงควร
ขับเคลื่อนมาตรการคัดกรอง/ บําบัดผูติดสุราอยางจริงจัง 

4. ภาครัฐควรมีการชวยเหลือเยยีวยาดานภาษีใหแกผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบ
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การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มี
วัตถุประสงค 5 ประการ ประกอบดวย ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ประการที่สอง เพื่อศึกษาระดับกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด ประการท่ีสาม เพื่อศึกษาระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประการที่สี่ 
เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประการที่หา เพื่อศึกษา
ความสัมพันธของการบริหารทรัพยากรมนุษย กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด ทักษะในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ระดับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
อยูในระดับปานกลาง ระดับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย อยูในระดับมาก ระดับขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อยูในระดับมาก ระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับปานกลาง ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสุขภาพและความปลอดภัย ปจจัยดานการสรรหาและการคัดเลือก ปจจัยดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปจจัยดานกฎระเบียบและนโยบายองคกร และดานกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด รอยละ 81.2 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 

คําสําคัญ: การลาออก  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

The purpose of this study is to study the Resignation decision of employees, of Deestone 

International Co., Ltd. including five objectives: The first is the level of human resource management. 

The second is the level of rules and regulations regarding the operation. The third is the level of 21st 

century skill, the fourth is the level of exit decision of employees. Fifth is the studies the relationship, 

human resource management, rules and regulations regarding the operation, 21st century skill and 

resignation decision of employees of Deestone International Co., Ltd. Data collected through a 

questionnaire survey from a population of 50 people. Statistical frequency, mean, standard deviation 

and multiple stepwise regression analysis for data analysis with statistical significance at the level of 

.0001 

 The results of this study showed that the resignation decision of employees, of  Deestone 

International Co., Ltd. is at a medium level. Level of human resource management at a high. Level 

Regulations regarding the operation is at a high level. Level in the 21st century skill is at a medium level. 

In testing the hypothesis, it was found that health and safety factors, recruiting and selection factors, 

performance evaluation factors, regulatory factors and regulations regarding the operation influenced 

the resignation decision of employees of Deestone. International Co., Ltd. 81.2% with statistical 

significance at the level of .0001 

Keywords: resignation, regulations regarding the operation, 21st century skill 

1. บทนํา
ในโลกปจจุบันมีการแขงขันกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีการแขงขันทางการการคา การตลาด รวมถึ ง

กําลังคนที่ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลจํานวนมาก ดวยที่วาทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งที่มีคุณคาและยังเปนตัวชวยในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพอยางมากท่ีสุดเพื่อที่จะสงออก และบุคลากรท่ีมี
ความผูกพันตอบริษัทจะทุมเทและตัง้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริษัทน้ันประสบความสําเร็จและสามารถทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่บริษัทไดตั้งเปาหมายเอาไว ทรัพยากรมนุษยนั้นเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอบริษัท สามารถทําใหบริษัท
นั้นบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จในเปาหมายที่กําหนดไว พนักงานจะตองมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดของบริษัท ดังนั้นบริษัทหรือองคกรตาง ๆ จะชวยกันทําใหพนักงานน้ันปฏิบัติงานได
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อยางเต็มที่และไมคิดที่จะลาออกจากงาน และจะมีปจจัยแนวโนมการลาออกท่ีแตกตางกันไป คือปจจัยดานโครงสราง นโยบาย 
และบรรยากาศขององคการที่ไมเหมาะสม สงผลตอความเครียดตอพนักงาน เนื่องจากเปนปจจัยที่พนักงานไมสามารถควบคุม 
หรือปรับเปลี่ยนไดดวยตนเอง รวมถึงผูบังคับบัญชาที่มีนโยบายไมชัดเจน (พิมลภัสร พุฒิพิพัฒน ,หนา 58, 2557) เนื่องจาก
ปจจัยการจะลาออกของพนักงานน้ันแตกตางกันออกไปตามปจจัยตาง ๆ และวัฒนธรรมองคกรอัจฉริยะ ( Intelligence 

Culture) เปนองคกรที่เนนความรูเปนสิ่งสําคัญ แตการเรียนรูและการสรางความรูสําคัญที่สุด ดังนั้นเปาหมายขององคกรนี้ คือ 
สามารถในการเผชิญกับสภาพอนาคตที่ไมแนนอนได และตองมีขีดความสามารถ 12 ประการในการเปนองคกรอัจฉริยะ 
(วิจารณ  พานิช, 2550) 

บริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล เปนบริษัทยอยที่เปนสาขาที่ 3 ของบริษัทดีสโตน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีขนาด
ใหญของการผลิตยางอุสาหกรรม และยังเติบโตไดอยางตอเนื่อง แตประสบปญหาของการลาออกของพนักงานคอนขางมาก ซึ่ง
ทางบริษัทเองก็มีการจัดทําแผนโดยฝายบริหารงานบุคคลและธุรการ โดยจะมีแยกออกไป 4 แผนก คือ 1) แผนกสรรหาและ
คัดเลือก 2) แผนกฝกอบรม 3) แผนกคาตอบแทนและสวัสดิการ 4) แผนกแรงงานสัมพันธ เปนตน โดยแตละแผนกจะมีการทํา
หนาที่แตกตางกันไปและในสวนของแผนกแรงงานสัมพันธจะมีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด จะคอยกํากับดูแลขอ
รองเรียนตาง ๆ ของพนักงานเพ่ือใหพนักงานอยูกับบริษัทและปฏิบัติงานใหกับบริษัทตอไป และยังคอยสรางความสุขในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดกับพนักงานในบริษัทเพ่ือท่ีใหพนักงานทุกคนในบริษัทไดปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและยังชวยใหพนักงาน
นั้นอยูกับบริษัทไดนานยิ่งขึ้นอีกดวย และยังสงผลใหคุณภาพการปฏิบัติงานนั้นไมตอเนื่องและการลาออกของพนักงานนั้นมี
ปจจัยการลาออกท่ีแตกตางจากกันไป และการลาออกของพนักงานน้ันมีการเสียภาพพจนของบริษัทเนื่องดวยเปนมีผลกระทบ
ตอความเช่ือมั่นในบริษัท และยังทําใหการผลิตสินคานั้นขาดคุณภาพและไมทันตอการผลิตสินคาที่จะขายไปที่ตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

แมวาการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทจะมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีดีแตก็ยังพบการลาออกของพนักงาน
อยูบอยคร้ังในหลายกรณี รวมถึงกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ีถูกบังคับใชอยางเขมงวดมากจนอาจทําให
พนักงานรูสึกถึงความอึดอัดในการปฏิบัติงาน ประกอบกับความทายทายในการปฏิบัติงานใหมๆที่จําเปนตองใช ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 มาประกอบกัน จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหผูศึกษามีแนวคิดที่จะศึกษาในเร่ืองของ ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   เพื่อที่จะนําขอมูลมาใชประโยชน ในการเปนแนวทาง
และยังเปนแผนการปฏิบัติงานในอนาคตที่จะลดปญหาการลาออกของพนักงานของบริษัทดีสโตน อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด   
ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหรูถึงปจจัยตาง ๆ ของการลาออกของพนักงานในฝายผลิต และยังสามารถกําหนดรูปแบบการ
รักษาหรือสิ่งที่พนักงานตองการระหวางการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความสุขในการปฏิบัติงานและยังทําใหบริษัทนั้นลดปญหา
การลาออกของพนักงานไดและทําใหบริษัทน้ันประสบความสําเร็จตอไป 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2.2 เพื่อศึกษาระดับกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2.3 เพื่อศึกษาระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2.4 เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารทรัพยากรมนุษย กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ทักษะในศตวรรษท่ี 21 กับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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3. สมมติฐานในการศึกษา  
  ในการศึกษาครั้งน้ีไดมุงเนนถึงการตัดสินในการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดย
มีสมมติฐาน คือ การบริหารทรัพยากรมนุษยของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด , กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ความสัมพันธกับการตัดสินในการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย (อนิวัช แกวจํานงค, 2556),  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2562), แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21) และการตัดสินใจ
ลาออก (ดํารง วัฒนา,2555 : 18) จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในการศึกษาดังน้ี 

     ตัวแปรตน                                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 อนิวัช แกวจํานงค (2556) เสนอตอไปวาหนวยงานทรัพยากรมนุษยตองมีพันธกิจและความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ
การจดัการทรัพยากรมนุษยในองคกรโดยกิจกรรมดังกลาวอาจสรุปไดดังนี้  

การบริหารทรัพยากรมนุษย 
1. วางแผนกําลังคน 
2. การสรรหาและการคัดเลือก 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. คาตอบแทนและสวัสดิการ 
5. แรงงานสัมพันธ 
6. สุขภาพและความปลอดภัย 
7. กฎระเบียบ และนโยบายองคกร 
8. การฝกอบรม 

การตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทดีส
โตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั    
1. ปจจัยสวนบุคคล 

2. ปจจัยดานหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน 

3. ปจจัยดานองคกร 
4. ปจจัยดานลักษณะงาน 

5. ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานทางสังคม 

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
 

ทักษะในศตวรรตที่ 21 

1. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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  1) การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) เกี่ยวของกับการสํารวจจํานวนคนคุณภาพความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคลในองคกร  
 2) การสรรหาและการคดัเลือก (Recruitment and Selection) เปนการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมกบัตําแหนงงาน  
  3) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) เปนการวินิจฉัยและตีคาผลการทํางานของบุคคลใหมี
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
 4) การจัดการคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล (Compensation and Benefit Management) เปนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับคาจางเงินเดือนและสวัสดิการตาง ๆ ท่ีพนักงานตองไดรับจากองคกร  
  5) แรงงานสัมพันธ (Labor Relations) เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางฝายนายจาง
และฝายลูกจางรวมท้ังระหวางลูกจางดวยกันเอง  
 6) สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) เปนการสรางเกราะปองกันพนักงานจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จาการทํางานโดยครอบคลุมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่อาจเกดิข้ึนในอนาคต 

 7) กฎระเบียบและนโยบายองคกร (Policy, Regulations and Rules) เปนการกําหนดกฎระเบียบข้ึนในการจัดการ
องคกรซึ่งตองแจงใหทุกคนไดทราบหากละเลยหรือไมปฏิบตัิตามอาจตองลงโทษตามความเหมาะสม  
 8) การฝกอบรมและพัฒนา (Development and Training) มีออกแบบโปรแกรมการฝกอบรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการขององคกร  

 วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้
        1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มีความ
ซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก 
  1.1) ความรเิริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม 

  1.2) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 
  1.3) การสื่อสารและการรวมมือ 

 2) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมลูขาวสารผานทางสื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้ 
   2.1) ความรูดานสารสนเทศ 

   2.2) ความรูเกีย่วกับสื่อ 

   2.3) ความรูดานเทคโนโลย ี

  3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจบุันใหประสบความสําเรจ็ นักเรียน
จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดงัตอไปนี ้
  3.1) ความยืดหยุนและการปรับตัว 
  3.2) การรเิริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 
  3.3) ทักษะสังคมและสังคมขามวฒันธรรม 

 

6. วิธีดําเนินการศึกษา 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝายผลิต แผนกออกหนายาง BC/MC,   แผนกออกลวด BOM – 

BC/MC, แผนกตัดผาใบ BC/MC จํานวน 50 คน (บริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2562) 
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 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรท้ังหมดของฝายผลิต แผนกออกหนายาง BC/MC จํานวน 10 
ตัวอยาง, แผนกออกลวด BOM – BC/MC จํานวน 20 ตัวอยาง, แผนกตัดผาใบ BC/MC จํานวน 20 ตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น  
50 ตัวอยาง 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานที่มีตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัท
ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด แบงออกเปน 5 ตอน 

ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับการทํางานของบริษัทดีสโตน                

  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเ 
ห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

การหาคาความเช่ือมั่น โดยผูศึกษาจะนาแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเช่ือมั่น เปนรายขอ และใช
วิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ใชสูตร Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient และหาคาความเช่ือมั่นรวมโดยใชวิธีการ ของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป, 2533) โดยมีการปรับปรุง
แบบสอบถามสําหรับคําถามขอที่มีคา Item Total Correlation ต่ําเรียบรอยแลว ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดแบบสอบถาม
รวมสัมประสิทธ์ิ อัลฟา = .986 

6.3 การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืน
มาทั้งหมดมาวิเคราะห และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
           1) คารอยละ (Percentage) ใชสําหรับอธิบายขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของประชากรท่ีใชในการ
วิจัย 

          2) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) เพื่ออธิบายแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

สถิติที่ใชในการทอสอบสมมติฐาน ใชเชิงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

            3) การวิเคระหสมการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ใช
ทดสอบระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวกบความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ชูศรี วงศรัตนะ , 

2550) 

 

7. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ผูศึกษาสรุปผล

การศึกษา ดังนี ้
ปจจัยบุคคลของบุคลากร พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง

อายุ 27 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 3 - 5 ป 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ในภาพรวม อยูในระดับมาก   ( X  =3.70) และเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับมาก ( X  =4.24) รองลงมา คือ ดานแรงงาน
สัมพันธ อยูในระดับมาก ( X  =3.78) ดานการฝกอบรม อยูในระดับมาก ( X  =3.71) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู
ในระดับมาก ( X  =3.71) ดานการสรรหาและคัดเลือก อยูในระดับมาก ( X  =3.61) ดานกฎระเบียบ และนโยบายองคกร 
อยูในระดับปานกลาง ( X  =3.57) ดานการวางแผนกําลังคน อยูในระดับปานกลาง ( X  =3.55) ตามลําดับ และดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานสุขภาพและความปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง ( X  =3.47) 

บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.49) และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานทักษะชีวิตและอาชีพ อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.61) รองลงมา คือ ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.47) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อยูในระดับปานกลาง 
( X  = 3.38) 

การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวาบุคลากรในบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.59) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานปจจัยสวนบุคคล 
อยูในระดับมาก ( X  = 3.72) รองลงมา คือ ดานหัวหนนางานและเพ่ือนรวมงาน อยูในระดับมาก ( X  = 3.71) ดานองคกร 
อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.60) ดานลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.51) และ ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.40) 

ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพเขาสมการพยากรณหรืออธิบายการตัดสินใจการลาออก
ของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบวา มี 5 ตัวแปร ไดแก 

 7.1 ดานสุขภาพและความปลอดภัย 

 7.2 ดานการสรรหาและคัดเลือก 

 7.3 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7.4 ดานกฎระเบียบ และนโยบายองคกร 
 7.5 ดานกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวตัวแปรพยากรณทั้งหมด 5 ตัวแปรกับ การตัดสินใจการลาออกของ
พนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อยูในระดับสูง (R = 0. 901) แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวดังกลาวขางตน มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันอธิบายพยากรณความแปรปรวนของการตัดสินใจการลาออกของพนักงาน
บริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรอยละ .812 (R2 = 0.812) 

ปจจัยดานสุขภาพและความปลอดภัย สามารถพยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ 0.598 (R2= 0. .598) แสดง
ปจจัยดานดานสุขภาพและความปลอดภัย สามารถอธิบายการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด ไดรอยละ .598 
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ปจจัยดานการสรรหาและคัดเลือก สามารถพยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ 0.704 (R2= 0. 704) แสดง
ปจจัยดานดานสุขภาพและความปลอดภัย สามารถอธิบายการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด ไดรอยละ .704 

ปจจัยดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถพยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ 0.766 (R2= 0.766) 
แสดงปจจัยดานดานสุขภาพและความปลอดภัย สามารถอธิบายการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ไดรอยละ .766 

ปจจัยดานกฎระเบียบและนโยบายองคกร สามารถพยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 0.787 (R2= 0. 
.787) แสดงปจจัยดานดานสุขภาพและความปลอดภัย สามารถอธิบายการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดรอยละ .787 

ปจจัยดานกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด สามารถ
พยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดอยางมีนัยสําคัญทา งสถิติที่ระดับ 
0.001 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .812  (R2= 0.812) แสดงดานกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สามารถอธิบายการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ไดรอยละ .812 

ตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันอธิบายหรือพยากรณความแปรปรวน ของการตัดสินใจการลาออกของ
พนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดรอยละ 81.2 (R2 = .812) คา Sig. F change = 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา
หรือเทากับ 0.001 ท่ีกําหนดในการ ทดสอบแสดงวามีความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรพยากรณและตัวแปรตามเกิดขึ้นจริงใน
กลุมตัวอยาง 

ไดสมการการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  ดังนี้ 
ระดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

= -0.064 (คาคงที่) + .549  + .275  + .302  + .153  + .190

ไดสมการทํานายท่ีเปนคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้ 
ระดับปจจัยที่มผีลตอการตดัสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

= 0.193 +.237  + .670  + .870  + .071  + .080  

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ผูศึกษามีขอ

คนพบและประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บุคลากร

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือดานคาตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมา คือ ดานแรงงานสัมพันธ ดานการฝกอบรม ดานการประเ มินผล
การปฏิบัติงาน ดานการสรรหาและคัดเลือก ดานกฎระเบียบและนโยบายองคกร ดานการวางแผนกําลังคน และดานสุขภาพ
และความปลอดภัย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
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ดานการวางแผนกําลังคน พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการวางแผนอัตรากําลังคนเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการวางแผนของคนในการปฏิบัติงานในแตละหนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นรเศรษฐ วาสะศิริ, ณัฐวัฒน พระงาม (2559) บทคัดยอ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากร
มนุษยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกกลุมตัวอยางที่ใชการวิจัย ไดแก เจาหนาที่ที่เขา
รับการอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจํานวน 52 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับที่มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0. 85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของเจาหนาท่ีที่มีตอ
การจัดการทรัพยากรมนุษยโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือจําแนกรายดานพบวาดานการวางแผนทรัพยากรมนุษยมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยูในระดับมากสวนดานอื่นอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

ดานการสรรหาและคัดเลือก ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการจัดหาบุคลากรผานชองทางอื่นๆ ที่สามรถเผยแพรไปไดไกลและยังเขาถึงไดงายของ
ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลชลทิชา วิทิตกพัทธ (2550) ศึกษาเร่ืองการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
กลุมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรของผูจัดการฝายบุคคลในกลุมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากการศึกษาพบวาผูจัดการฝาย
บุคคลของกลุมธุรกิจการเงินใหระดับความสําคัญตอการสรรหาบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาการให
น้ําหนักความสําคัญพบวาการใหความสําคัญมากท่ีสุดคือหลักการสรรหาและรองลงมาคือนโยบายการสรรหาอยูในระดับมาก
และแหลงการสรรหาอยูในระดับปานกลาง 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทไดมีมาตราฐานของผลงานของแตละตําแหนงงานที่ปฏิบัติ และตามความ
เหมาะสมของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นดวย     ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย อภินันทพร (2535) 
บทคัดยอ พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตตามการรับรูของมหาบัณฑิตผูบังคับบัญชาและผูรวมงานพบวา
โดยสรุปในภาพรวมทุกกลุมมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตในระดับมากและเม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนรวมเห็นวาคุณลักษณะที่มหาบัณฑิตมีอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยมากกวาขอ
อื่น ๆคือความสามารถในการผสมผสานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนเขาดวยกันและความสามารถในการ
ติดตอประสานงานสวนคุณลักษณะที่มหาบัณฑิตมีอยูในระดับกลางที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ คือความสามารถในการริเร่ิม
สรางสรรคผลงานใหมๆและความเปนผูนําทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหบุคลากรตามช่ัวโมงการทํางานจริงของบุคลากรเอง 
และยังจายคาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนดเพื่อความเปนธรรมแกตัวบุคลากรเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ภัทรพล 
เจิมเกาะ (2547) ศึกษาเรื่อง  พบวา คุณภาพชีวติในการทํางานของอาจารยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวาอาจารยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับมาก 5 ดาน คือ ความเปน
ประโยชนตอสังคม ดานเวลาทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของการทํางาน ดานบูรณาการทาง
สังคมหรือการทํางานรวมกัน ดานสิทธิของอาจารยและประชาธิปไตยในองคการตามลําดับ มีคุณภาพชีวิตในการทํางานใน
ระดับปานกลาง 3 ดาน คือ ดานโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยดานความมั่นคงและความกาวหนาใน
การทํางาน ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมตามลําดับ 

ดานแรงงานสัมพันธ พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการอธิบายขั้นตอนและเง่ือนไขของการจางตามที่กฎหมายไดกําหนดไวใหกับบุคลากร
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อยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  กลาณรงค สุทธิรอด (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“ ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานผลการวิจัยพบวาสมาชิกสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของสหภาพแรงงานใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ผูนําสหภาพแรงงานสมาชิกสหภาพแรงงานสวนปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานในระดับนอย ไดแก การเงินลักษณะการดําเนินงานรัฐบาลกฎหมายและปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานในระดับนอยที่สุด ไดแก นายจางขอสังเกตของงานวิจัยนี้พบวากลุมตัวอยางสมาชิกสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวา
ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยดานการเงินสงผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานระดับนอย 

 ดานสุขภาพและความปลอดภัย พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการจัดหาอุปกรณในการปองกันอันตรายใหกับบุคลากรในบริษัทที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับตําแหนงการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรชัย ตรัยศิลานันท (2552) ปจจัยที่มีผลตอการรับรู
การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาโดยรวมระดับมาก 
พบวา การรับรูของพนักงานตอการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยูในระดับสูงโดยมีการรับรูดานการปองกัน
ความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเปนรับรูดานการสํารวจความปลอดภัยในระดับปานกลาง  ปจจัยดานการจัดการเร่ืองความ
ปลอดภัยปจจัยดานการสาํรวจเรื่องความปลอดภัยและปจจัยดานการปองกันดานความปลอดภัยเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การรับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา 
 ดานกฎระเบียบ และนโยบายองคกร  พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทไดออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไดชัดเจนและยังประกาศ
ใหกับบุคลากรในบริษัทไดรับทราบอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อิงอร ตั้นพันธ (2558) การศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพันของพนักงานระดับหัวหนางานตอองคการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานระดับหัวหนางานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชันสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานระดับหัวหนางานเพศหญิงอายุ 20-34 ปการศึกษาระดับปริญญาตรีสถานภาพ
การสมรสโสดรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20, 000 บาทอายุงานตั้งแต 8 ปขึ้นไปและมีความคิดเห็นตอปจจัยภายในองคการ
แบงเปนดานสมาชิกและผูที่เกี่ยวของกับองคการดานรูปแบบในการทํางานดานคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติงานขององคการใน
ภาพรวมอยูในระดับมากสําหรับดานโอกาสความกาวหนาการทํางานและดานคาตอบแทนและผลประโยชนอยูในระดับปาน
กลางและความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนางานตอองคการแบงเปนดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่นดานพฤติกรรมการให
ความชวยเหลือดานพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกําหนดขององคการ 
 ดานการฝกอบรม พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรท่ีมาปกฺบัติงานทุกคนวึ่งการอบรมจะสอดคลองกับ
ขอบังคับของบริษัทและยังรวมถึงการฝกอบรมข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละตําแหนงงานดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
อนุชา เพ็งสุวรรณ (2548) การศึกษาความตองการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการสําหรับการรองรับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมขาราชการมีความตองการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะหลัก 5 ดานอยูในระดับมากและปานกลางโดยมีความตองการฝกอบรมดานการสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพมากเปนอันดับแรกรองลงมาคือดานการมุงผลสัมฤทธ์ิดานความรวมแรง 2) รวมใจดานการบริการท่ีดีตามลําดับ 

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

 บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมาก  
 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทักษะ
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ชีวิตและอาชีพ รองลงมา คือ ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาในแตละดานพบวา 

ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นวา บุคลากรในบริษัทมีการพัฒนาทักษะของตนเองในดานการปฏิบัติงานและทักษะของการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลาและยังรวมถึงมีการคิดนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติชัย 
สุธาสิโนบล (2559) การพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะสําหรับครู ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกภายใตโครงการตามพระราชดําริผลการศึกษาสภาปญหาดานการจัดการ
เรียนการสอนสรุปพบปญหาใน 3 ดานคือ 1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดานการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและ 3) 
ดานการวัดผลประเมินผล  2. ผลการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนผูเช่ียวชาญเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการพัฒนาทักษะการสอนพบวาครูผูสอนมีความพึง
พอใจตอการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะอยูในระดับปานกลาง หลังการพัฒนาครูผูสอน
มีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการสอนตามแบบการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะอยูในระดับมาก 4. ผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนพบวาในภาพรวมอยูในระดับดี 

ดานทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี พบวา พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บุคลากรมีการใชเทคโนโลยีของบริษัทอยางคุมคาและเปนไปตามกฎระเบียบของ
บริษัทเอง ซึ่งการใชเทคโนโลยียังสอดคลองกับการปฏิบัติ งานนั้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  นุชจรี บุญเกต และ
สมเกียรติ เพ็ชรมาก (2562) ทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขตจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลางเปนการวิจัยเชิงสํารวจกลุมเปาหมาย ไดแก ครูประจําการในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 4 จังหวัด ไดแก สุรินทรศรีสะเกษนครราชสีมาและบุรีรัมยจํานวน 117 คนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัด
ทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูวิเคราะหขอมูลดวยความถี่รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบในภาพรวมวาทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางอยูในระดับมาก การรูสารสนเทศภาพรวมอยูในระดับมาก  การรูดานสื่อภาพรวมอยูในระดับมาก ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอสื่อสาร 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ พบวา พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นวา บุคลากรในบริษัทมีการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับตําแหนงงานที่ปฏิบัติอยูและยังสามารถ
ประยุกตทักษะตางๆท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของแตละตําแหนงงานที่จําเปนอยูเสมอ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กานตร 
วีดาวเรือง (2558) ทักษะชีวิตและการวางแผนการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนชายหลังออกจากศูนยฝกและอบรมเด็ก และ
เยาวชนผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีอายุ 18 ปมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีสถานภาพโสดสาเหตุที่ตองเขามาในศูนย
ฝกฯเนื่องจากใชสารเสพติดมีระยะเวลาที่ตองอยูในศูนยฝกฯ 2 ปกอนเขามาอยูในศูนยฝกฯพักอาศัยกับพอและแมและไมตอง
มารายงานตัวกับศูนยฯทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนพบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมี
ทักษะชีวิตในระดับมากโดยมีทักษะชีวิตในดานการรูจักตนเอง รองลงคือดานการจัดการกับอารมณ ดานการเขาใจผูอื่น ดาน
การสรางสัมพันธภาพ ดานการจัดการความเครียด ดานการสื่อสารดานการแกปญหาและ ดานการตัดสินใจ 

การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานปจจัยสวนบุคคล 
รองลงมา คือ ดานหัวหนนางานและเพ่ือนรวมงาน ดานองคกร ดานลักษณะงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
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ปจจัยดานสวนบุคคล พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด รวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บริษัทมีการา
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติงานงานในบริษัทอยูเสมอและยังพิจารณาอายุของการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีจะปฏิบัติได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ (2556) การศึกษาเร่ืองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักราชเลขาธิการ: ศึกษากรณีแรงจูงใจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดกองกลางสํานักราชเลขาธิการ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก
หากพิจารณาเปนรายดานทั้ง 7 ดานสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้น 1)ดานความรับผิดชอบและความสําเร็จ
ของงาน 2) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3) ดานนโยบายและการบริหารงาน 4) ดานความกาวหนาและความม่ันคง 5)
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 6) ดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น 7)ดานการยอมรับนับถือ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
คุณลักษณะสวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบวาบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลเชนเพศ ตําแหนงงานร ะดับ
การศึกษาและประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมากเหมือนกันทําให
ทราบถึงสถานะแรงจูงใจของบุคลากรภายในองคการใน 

ปจจัยดานหัวหนนางานและเพื่อนรวมงาน พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด รวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวา 
บริษัทมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเองเพื่อเปนการพัฒนาระบบการทํางานและบุคลากรภายในยังมีความใกลชิด
กับเพื่อนรวมงานและหัวหนางานเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระชัย บุญจุรีนาค (2542) การศึกษาเกี่ยวกับ
หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานสภาพแวดลอมในการทํางานและแรงจูงใจในงานท่ีมีความสัมพันธกับความคาดหวังในการธํารง
รักษาคนเกงของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคกร ภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ลักษณะของหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานมี
สัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับความคาดหวังในการสํารงรักษาคนเกงของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคกร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 (3) แรงจูงใจในงานในภาพรวมมีสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับความ
คาดหวังในการสํารงรักษาคนเกงของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01 (4) 
สภาพแวดลอมในการทํางานในภาพรวมมีสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับตํากับความคาดหวังในการชํารงรักษาคนเกงของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดิบแอร 

ปจจัยดานองคกร พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา บุคลากรเขาใจ
ถึงโครงสรางการปฏิบัติงานของบริษัท และยังเขาใจถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติไดเปนอยางดีเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของ
บริษัทไดดี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยุทธ อิศดุล (2552) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เอเชียนสแตนเลยอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวาความผูกพันของ
พนักงานในองคกรในภาพรวมแลวมีความคิดอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายไดพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
อยู 2 ดานโดยคานคาเฉลี่ยสูงสุดในระดบันี้คือดานความภูมใิจท่ีรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรลองลงมาคือดานความเต็มใจทุมเท
ใหกับองคกรสวนระดับความเห็นในระดับปานกลางมี 2 ดานโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับนี้คือดานความภูมิใจท่ีไดรับการ
ยอมรับจากองคกรรองลงมาคือดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

ปจจัยดานลักษณะงาน พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเห็นวา 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดีและสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานตามตําแหนงของการ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันธตอองคการของบุคลากร กรมชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของกรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ังนี้เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอันดับ
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แรกคือดานสัมพันธภาพรองลงมาคือดานความสําเร็จและการยอมรับนับถือดานความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติดาน
นโยบายและการบริการของหนางานดานความมั่นคงและโอกาสเรียนรูความกาวหนาในงานและอันดับสุดทายคือดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม พบวา บุคลากรในบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
เห็นวา บุคลากรมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานไดดีและสอดคลองกับทางบริษัทเองที่มีการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางดานตาง ๆ ใหกับบุคลากรเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงวิกรัย หยอมแหยม (2554) เรื่อง
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท เมวะเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผลวิจัยพบวาภาพรวมอยูในระดับดี โดยดานความ
เกี่ยวของสัมพันธกับสังคมดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัวดานการบูรณาการทางสังคมคานสิทธิตามรัฐธรรมนูญอยู
ในระดับดีสวนดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพดานการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลดานการใหสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมอยูในระดับไมดี 

ในการศึกษาเรื่อง “การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด”ครั้งนี้ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ผลการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานการสรรหาและคัดเลือกดานการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดานกฎระเบียบ และนโยบายองคกร ดานกฎระเบียบและขอบังคับ มีผลตอการตัดสินใจการลาออกของ
พนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดผลการทดสอบทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรที่จะรวมกันพยากรณระดับที่มี
ผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มี 5 ตัวแปร เรียงลําดับจากตัวแปรที่มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด ไดดังนี้ ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานการสรรหาและคัดเลือก
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานกฎระเบียบและนโยบายองคกร ดานกฎระเบียบและขอบังคับ ตัวแปรท้ัง 5 น้ี สามารถ
รวมกันพยากรณการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด รอยละ 81.2 

นอกจากน้ีทั้ง 5 ตัวแปรน้ียังแสดงใหเห็นถึงการเปนตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีส
โตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยทั้ง 5 ตัวแปร ไดแก ดานสุขภาพและความปลอดภัย ดานการสรรหาและคัดเลือก ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานกฎระเบียบและนโยบายองคกร และดานกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด มีผลในทางบวกทุกตัวแปรซึ่งเห็นไดวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร ดังกลาวนี้ มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยาง
แยกกันไมออก กลาวคือ ทั้ง 5 ตัวแปรนี้ลวนแตเปนตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ทั้งนี ้จึงอธิบายไดวาสาเหตุที่ปจจัยทั้ง 5 ตัวแปรดังที่ไดกลาวมาขางตน มีการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัท
ดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดแก ตัวแปรแรก คือ ดานสุขภาพ    และความปลอดภัยเน่ืองจากบริษัทมีการจัดหา
อุปกรณที่สามารถปองกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกตัวบุคลากรในขณะปฏิบัติงานและเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกตัวของบุคลากรเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรชัย ตรัยศิลานันท (2552) ปจจัยที่มีผลตอการ
รับรูการจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา การรับรูของพนักงานตอการ
จัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอยูในระดับสูงโดยมีการรับรูดานการปองกันความปลอดภัยมากที่สุด ตัวแปรท่ี
สอง คือ ดานการสรรหาและคัดเลือกเน่ืองจากบริษัทมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีจะปฏิบัติและ
คัดเลือกคุณสมบัติใหสอดคลองกับลักษณะงานเพ่ือใหไดบุคลากรที่มีทักษะหรอืความสามารถท่ีตรงกับลกัษณะของงานและเพื่อ
ลดการลาออกของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานที่ไมตรงกับตําแหนงงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชลทิชา วิทิตกพัทธ (2550) 
ศึกษาเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูจัดการฝายบุคคลของกลุม
ธุรกิจการเงินใหระดับความสําคัญตอการสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคลากร ตัวแปรที่สาม คือ ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากบริษัทมีการวัดคุณภาพของงานแตละตําแหนงที่แตกตางกันไปและยอดของการทํางานของแตละตําแหนง
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งานตามลักษณะงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติและคุณภาพของงานของแตละบุคคลที่เปนผลตอรายไดหรือคาตอบแทนตาม
การประเมิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรทิพย อภินันทพร (2535) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตตามการรับรูของมหาบัณฑิตผูบังคับบัญชาและผูรวมงานพบวาทุกกลุมมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต ตัวแปรที่สี่ คือ ดานกฎระเบียบและนโยบายองคกรเน่ืองจากบริษัทมีกฎระเบียบและนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนซึ่งประกาศมาโดยผูบริหารเพ่ือใหเปนในแนวทางการปฏิบัติที่ไปในทางเดียวกันและยังสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันเพื่อลดความกดดันที่มีตอบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อิงอร ตั้นพันธ (2558) การศึกษาเรื่อง 
ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหนางานตอองคการของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ดานพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอกําหนดขององคการในระดับมาก ตัวแปรท่ีหา คือ ดานกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทดีสโตน อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด เนื่องจากบริษัทมีการออกกฎระเบียบและขอบังคับที่มีความชัดเจนและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกบริษัทเพ่ือใหพนักงานน้ันไดปฏิบิตไปในทางเดียวกันทั้งบริษัทและเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของบุคลากรในตําแหนง
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (2562) กฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของบริษัทดีสดตน อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใช 

1) บริษัทควรใหมีการจัดหาอุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับตําแหนงงานหรือ
ลักษณะงานเพื่อใหอุปกรณการปองกันมีความเหมาะสมและเพ่ือความปลอดภัยตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบนความเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ 

2) บริษัทควรจัดหาและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงและ
ลักษณะการปฏิบัติงานและยังชวยลดการลาออกจากงานเน่ืองจากการปฏิบัติงานไมตรงกับสาขาที่เรียนมา 

3) บริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามตําแหนงงานและลักษณะงานใหสอดคลองกับบุคลากรเพ่ือให
ลดความกดดันในการปฏิบัติงานของงานที่ปฏิบัติอยูและยังทําใหงานออกมามีคุณภาพท่ีดีตรงตอความตองการของผูบริหาร
หรือลูกคา 

4) บริษัทควรมีการใชกฎระเบียบและนโยบายองคกรใหมีความชัดเจนกับบุคลากรท่ีระดับและทุกตําแหนง
งานเพ่ือใหลดความเหลื่อมล้ําของตําแหนงการปฏิบัติงานและยังใหความยุติธรรมแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานั้งคนไทยและแรงงาน
ตางดาว 

5) บริษัทควรมีการประกาศกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทใหบุคลากรทั้งคนไทยและ
แรงงานตางดาวใหไดรับทราบกันทั้งบริษัทเพ่ือใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดรับรูถึงกฎตางๆ ของบริษัทและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ไปในทางเดียวกันและยังทําใหบุคลากรไมทําผิดกฎของบริษัท 

9.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตอไป 

1)  ควรศึกษาดานอื่นที่สงผลตอการตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล
จํากัด ไดแก ความกาวหนาในบริษัท คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจัก
ขนาดใหญ 

2) ควรเพิ่มประชากรกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา เชน แผนกที่มีบุคลากรท่ีลาออกสูง ไดแก แผนกผสม
ยาง แผนกสรางโครง แผนกอบยาง แผนกตรวจสอบคุณภาพ และเจาหนาที่สํานักงานท่ีประจําอยูในโซนการผลิต เปนตน 

3) ควรมีการศึกษาดวยวิธีการเชิงคุณภาพควบคูไปกับเชิงปริมาณ คือ เก็บรวบรวม ขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหขอมูลชัดเจนและ ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจาก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรร
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของ
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ประชากร คือ เกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 247 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยคําถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย ประเด็นที่มีคะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ดานการเงิน ดานการผลิต และดานแหลง
จําหนายสินคา ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ควรสนับสนุนการกําหนดราคาผลผลิตใหมีความแนนอนและเกษตรกรสามารถ
ตอรองราคาผลผลิตไดดวยตนเอง เพื่อแกปญหาพอคาผูกขาดการลงทุน ควรมีการฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการ
ทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบใหม เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดท้ังป ควรจัดหาตลาดจําหนาย
ผลผลิตใหแกเกษตรกร เพื่อใหมีตลาดรองรับสินคาของเกษตรกรท่ีแนนอน 

คําสําคัญ:  ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนท่ีดิน เกษตรกร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดนครปฐม 

Problems and Obstacles of Agricultural Land Use of Farmers, 
allocated by Nakhon Pathom Land Reform Office. 

Rungnapa  Pengrungruangwong 

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

roong001@hotmail.com 

Abstract 

The purpose of this study 1) to study the problems and obstacles of land use of farmers who 
have been allocated from Nakhon Pathom Land Reform Office, 2) to study the solutions to problems 
and obstacles of land use of farmers who have been allocated from the Office of Land Reform in 
Nakhon Pathom Province. The population is the farmers who have been allocated land in Nakhon 
Pathom Land Reform Area 247 persons. Using the whole population as a sample. The data were 
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analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and data collection with open-ended 
questions by content analysis. 

The results of the study on problems and obstacles of agricultural land use of the farmers who 
were allocated by the Office of Land Reform in Nakhon Pathom Province showed that the overall 
opinion was low and when considering each. In order of descending order, the top three issues were 
financials for production and distribution. Suggestions to solve problems and obstacles of land use of 
farmers who have been allocated from Nakhon Pathom Land Reform Office. It should support the 
pricing of produce and the farmers can bargain themselves. Farmers should be trained to have 
knowledge of integrated agriculture or new farming the farmers can farm all year round. It should supply 
the markets for the farmers to have a market for the products of the farmers. 

Keywords:  Problems and Obstacles of Agricultural Land Use, Farmes,  Office of Land Reform,  Nakhon 
     Pathom 

1. บทนํา
ไทยจัดเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปน

รากฐานเบ้ืองตนของการผลิตผลทางเกษตรกรรม ดังกระแสพระราชดําริของรัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานไวเมื่อ พ.ศ. 2507 วา 
“ในการทําเกษตรใหไดผลที่ดีที่สุดนั้น ปจจัยสําคัญที่รัฐบาลควรจะตองดูแลเอาใจใสมีอยูหลายดานดวยกัน เชน เรื่องของการ
ชลประทาน การพัฒนาคุณภาพดิน เปนตน แตปจจัยท่ีสําคัญที่หวงใยอยางยิ่งในเรื่องการทําเกษตรก็คือ ที่ดินทํากิน หากเราไม
บริหารจัดการท่ีดินสําหรับการเกษตรใหดี ไมมีการดูแลระมัดระวังตามสมควรแลว ในวันขางหนาเราอาจจะตองเสียที่ดินใหแก
กิจการอื่น และไมมีที่ดินเหลือเพียงพอสําหรับการทําการเกษตร พวกที่เคยมีที่ดินก็จะตองสูญเสียกรรมสิทธ์ิกลายเปนผูเชาหรือ
ไรที่ดินทํากินกันมากข้ึน และจะกอใหเกิดความแออัดและปญหาอื่นๆ ตามมาอีก พระองคจึงทรงเห็นวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการ
สงเสริมการเกษตรของประเทศก็คือ การพยายามใหเกษตรกรรักษาท่ีดินไวเปนพื้นที่การเกษตรกรรมใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561: ออนไลน) สอดคลองกับเปาหมายในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 เพ่ือใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมผลผลิต
เกษตรกรรมและเปนการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สรางความเปนธรรมใหเ กิดในหมูเกษตรกรและสังคมชนบท มี
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิในที่ดินทั้งในท่ีดินของรัฐและที่ดินของ
เอกชนที่มีมากเกินความจําเปนไปสูเกษตรกรท่ีไมมีที่ดินทํากิน พรอมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ ปรับปรุง 
สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปนตางๆ และใหมีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเ กษตรกรรมเพื่อเปนทุน
หมุนเวียนและใชจายในการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2532 มีเจตนารมณเพื่อให
สิทธิในท่ีดินมีสวนเกื้อหนุนสภาพความเปนอยูในภาคการเกษตรตามความเปนจริงและสนองนโยบายการดําเนินงานปฏิรูปที่ดิน
ของรัฐบาลใหรวดเร็วและสมบูรณยิ่งข้ึน (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม, 2561: ออนไลน) 

 ภายหลังที่ประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาว รัชกาลที ่9 ทรงใหการสนับสนุนใหโครงการปฏิรูปที่ดินดําเนินไป
โดยสัมฤทธ์ิผล ไดพระราชทานท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจํานวน 44,369 ไร 39 ตารางวา ใหกับสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการจัดต้ังเปนโครงการปฏิรูปที่ดินสําเร็จรูปอยูในทองที่รวม 5 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะให
เกษตรกรมีที่ทํากินช่ัวลูกช่ัวหลาน และไมใหกรรมสิทธ์ิเปนของสวนบุคคล แตจะใหทํามาหากินกันสืบตอไปดวยการจัดแบงให
ตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละครอบครัว ขณะเดียวกันพระองคทรงเล็งการไกลโดยใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมจัดสรรที่ดินสวนหน่ึงไวสําหรับเกษตรกรท่ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น และตองแยกครอบครัวออกไปในอนาคตใหมีที่ทํา
กิน กับท้ังใหจัดตั้งหมูบานสหกรณขึ้นไปในบริเวณที่เกษตรกรใชเปนที่อยูอาศัยอยูกอนแลว ปรับปรุงใหหมูบานสหกรณสมบูรณ 
มีทั้งวัด โรงเรียน สถานพยาบาล รานสหกรณ สถานีตํารวจ และสถานบริการอ่ืนๆ เทาที่จําเปน (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, 2561: ออนไลน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ไดกําหนดใหกระทรวงเกษตร และสหกรณมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การชลประทาน การประมง การปศุสัตว การปาไม การ

2423



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

พัฒนาท่ีดิน และการสหกรณ ประกอบดวยสวนราชการ 14 หนวยงาน ไดแก สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรม
ชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมประมง กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ พรอมทั้งรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจอีก 7 แหง ไดแก องคการอุตสาหกรรมปาไม 
องคการสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคการสะพานปลา องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย และบริษัท ไมอัดไทย จํากัด ในป พ.ศ. 2546 มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมปาไม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ําและพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริม
และพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอ่ืนที่กฎหมายกําหนด ใหเปน
อํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณประกอบดวยสวนราชการ 
13 หนวยงาน ไดแก สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมประมง กรมปศุ
สัตว กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ พรอมทั้งรับผิดชอบ
รัฐวิสาหกิจอีก 5 แหง ไดแก องคการสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคการสะพานปลา องคการตลาด
เพื่อเกษตรกร และองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561: ออนไลน) ตอมาป พ.ศ. 
2552 เปนปมหามงคลท่ีประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยเฉลิมฉลองวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประชาชนทุกหมูเหลาตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดนอมนําปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางาน รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไดยึดหลักตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในการกระจายการถือครอง
ที่ดินอยางท่ัวถึงและเปนธรรม การพัฒนาพ้ืนที่โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการฟนฟูสภาพแวดลอม การคุมครองพ้ืนที่
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางและพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดนิ  เจตนารมณของ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ กระจายสิทธิการถือครองที่ดินใหเกษตรกรผูไรที่ทํากินแลว และใหความชวยเหลือในดาน
การพัฒนาข้ันพื้นฐานการพัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อตองการใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินเปนของตัวเองและ
ไดใชประโยชนในที่ดินอยางเต็มที่ เพื่อผลในการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมในทางออมและยังเปนการดําเนินการในลักษณะ
ควบคุมดูแลใหเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบและชวยใหรูปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นดวย อยางไรก็ตามในความเปนจริงการใช
ประโยชนท่ีดินในเขตการดําการปฏิรูปที่ดินยังมีปญหา ไดแก บางพื้นที่เหมาะสมที่จะใชประโยชนเพื่อการอ่ืนปะปนอยูกับความ
เหมาะสมท่ีจะใชประโยชนทางการเกษตรกรรม แตขอจํากัดคือ ที่ดินที่จัดใหเกษตรกรตองใชประโยชนเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมดวยตนเองเทานั้น ไมสามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นได ในขณะที่บางพ้ืนที่ก็ไมเหมาะสมที่จะทํากา รเกษตร
เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ ตองลงทุนสูง และเกษตรกรขาดเงินทุน (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , 2561: 
ออนไลน) 

 ปจจุบันสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐมไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินออกตามความใน
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 กําหนดใหทองที่อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี 
และอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประกาศเขตประมาณ 228,594.90 ไร จําแนก
ออกเปนอําเภอตางๆไดดังน้ี อําเภอบางเลน เนื้อที่ประมาณ 98,544.20 ไร อําเภอนครชัยศรี (พุทธมณฑล) เนื้อที่ประมาณ 
26,001.70 ไร อําเภอดอนตูม เนื้อที่ประมาณ 104,049.00 ไร เพื่อจัดสรรใหกับเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และ
ไดรายงานปญหาในการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรจากการสัมภาษณเกษตรกร (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม , 
2560: ออนไลน) พบวามีปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ ขาดการดูแลปรับปรุงอยางถูกวิธี การขาดแคลนแหลงน้ําทาง
การเกษตร ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากสภาพดังกลาวหากไมไดรับการแกไขยอมมีผลกระทบตอการใชประโยชน
ที่ดิน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการเกษตรตอไป จากขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชประโยชน
ที่ดินในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เพื่อที่จะไดทราบวาเกษตรกรไดใชประโยชนที่ดินนั้นเพียงใด และการใชที่ดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม และแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคอยางไร เพื่อที่จะไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา
ใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดินตอไป 
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2. วตัถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจาก

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
  ประชากรคือ เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 247 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีดินในเขต
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดตอ
เดือนของครอบครัว การถือครองท่ีดิน จํานวนท่ีดินที่ไดรับจัดสรร ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจรายการ สวนที่ 2 ปญหา
และอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ซึ่งเปน
การประเมินผลความคิดเห็นของเกษตรกร ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปด และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปด ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุม
ประชากรที่ ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30 ชุด เพื่อหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาหา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC)  และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามภาพรวมท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha–
Coefficient) ดวยวิธีการของ Cronbach เทากับ .785     

   การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวย
ตนเองและการลงพ้ืนที่จริงกับเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม จํานวน 247 คน เพื่อให
ขอมูลกระจายตามสัดสวนที่ไดกําหนดไว แลวตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูลประมวลผล
ตอไป   

ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

1. ดานหลักการและระเบียบขอปฏิบัติ
2. ดานการใหบริการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
3. ดานวิชาการและเทคโนโลยี
4. ดานการเงิน
5. ดานแหลงจําหนายสินคา
6. ดานการผลิต
7. ดานแหลงนํ้า
8. ดานสภาพดิน
9. ดานภัยธรรมชาติ

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร 
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
6. รายไดตอเดือนของครอบครัว
7. การถือครองท่ีดิน
8. จํานวนท่ีดินที่ไดรับจัดสรร
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง
ประกอบคําบรรยาย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถี่ คารอย
ละ 2) การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรบัการจัดสรรจากสํานักงานงานการปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดนครปฐม ใชการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) การวิเคราะหแนวทางการแกปญหาและ
อุปสรรคการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีลักษณะเปน
คําถามปลายเปด โดยใชคาความถี่ คารอยละของความถ่ี และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

5. สรุปผลการวิจัย
  ปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย (xˉ = 3.71, S.D. = 0.40) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเงิน (xˉ = 2.44, S.D. = 0.86) รองลงมา ดานการ
ผลิต (xˉ = 2.42, S.D. = 0.60) ดานแหลงจําหนายสินคา (xˉ = 2.37, S.D. = 0.56) ดานหลักการและระเบียบขอปฏิบัติ           
(xˉ = 2.34, S.D. = 0.66) ดานการใหบริการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (xˉ = 2.18, S.D. = 0.54) ดานวิชาการและเทคโนโลยี 
(xˉ = 2.11, S.D. = 0.54) ดานภัยธรรมชาติ (xˉ = 2.09, S.D. = 0.56) ดานแหลงน้ํา (xˉ = 2.04, S.D. = 0.62) และดาน
สภาพดิน (xˉ = 1.98, S.D. = 0.62) ตามลําดับ  

แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนครปฐม จากขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม  สามารถสรุปได ดังนี้ 1) ดานการเงิน ควรมีแนวทางการสนับสนุน
เกษตรกรในการใหราคาผลผลติท่ีมีความแนนอนและสามารถตอรองราคาผลผลิตไดดวยตนเอง เพื่อแกปญหาพอคาผูกขาดการ
ลงทุน 2) ดานการผลิต ควรมีแนวทางการฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบใหม 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป 3) ดานแหลงจําหนายสินคา ควรมีแนวทางการจัดหาตลาดจําหนาย
ผลผลิตใหแกเกษตรกรเพื่อใหมีตลาดรองรับสินคาของเกษตรกรท่ีแนนอน 4) ดานหลักการและระเบียบขอปฏิบัติ ควรมีแนว
ทางการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑในการถือครองที่ดินแกเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึน 5) ดานการใหบริการของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีแนวทางการจัดเจาหนาท่ีทําหนาที่ประสานและตรวจสอบความเปนอยูของเกษตรกร เพื่อใหความ
ชวยเหลือในการแกปญหาการใชประโยชนในที่ดิน 6) ดานวิชาการและเทคโนโลยี ควรมีแนวทางการจัดอบรมใหความรูดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคา เพื่อใหเกษตรกรนําความรูในเร่ืองเทคโนโลยีไปใชในการผลิตสินคาทางการเกษตร 
7) ดานภัยธรรมชาติ ควรมีแนวทางการประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการรวมกันจัดหาน้ํามาใชในการเพาะปลูก เพื่อ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเม่ือเกิดภัยแลง และใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันภัยธรรมชาติ 8) ดานแหลงน้ํา ควรมี
แนวทางการจัดหาแหลงน้ําหรือมีการจัดการเก่ียวกับชลประทานในพ้ืนที่ เพื่อใหมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอตอการผลิตทาง
การเกษตร 9) ดานสภาพดิน ควรมีแนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการปรับปรุงบํารุงดิน การฟนฟูสภาพดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ และลดการใชสารเคมีที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

6. อภิปรายผลการวิจัย
  ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นครปฐม มีรายละเอียดดังนี้ 1. ดานการเงิน พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัทชา คงสัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริม
ใหเกษตรกรทําประโยชนในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิ รูปที่ดินของเกษตรตําบลบอถ้ํา 
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม คือ 
เกษตรกรประสบปญหาดานราคาผลผลิตที่ไมแนนอนและไมสามารถตอรองราคาผลผลิตไดดวยตนเอง ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินขาดการสนับสนุนเกษตรกรในการใหราคาผลผลิตมีความแนนอน และพอคาผูกขาดการลงทุน  2. 
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ดานการผลิต พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของทินกร เพียภูเขียว (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการใชประโยชนท่ีดินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา 1) ภูมิหลังบางประการของเกษตรกร 2) สภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 3) ความตองการใช
ประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ีศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางภูมิหลังบางประการของเกษตรกรกับความตองการใชประโยชนท่ีดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ5) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการศึกษาพบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปจจัยการผลิตมีราคาแพง ความไมแนนอนของราคาผลผลิต และขาดขอมูล
พื้นฐานในการวางแผนการผลิต ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินไมมีการฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกรเก่ียวกับ
การทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบใหม 3. ดานแหลงจําหนายสินคา พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชน
ที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรัตนา รัตนวงษ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพ
สังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) การใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร 
3) สภาพการ ไดรับการสงเสริมการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกร 4) สภาพปญหาการใชประโยชนท่ีดิน และ 5) เปรียบเทียบ
การใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรที่มีลักษณะพื้นฐานทางดานสังคม เศรษฐกิจที่ แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ปญหาและ
อุปสรรคของเกษตรกรสวนใหญ คือ ไมมีตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร ราคาและคุณภาพผลผลิตต่ํา และตลาดรับซื้อผลผลิต
อยูไกล ทั้งนี้ อาจเน่ืองจากผลผลิตของเกษตรกรมีปริมาณมาก ไมมีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรท่ีแนนอน  4. ดาน
หลักการและระเบียบขอปฏิบัติ พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสันทนา ประเสริฐวัฒนากร (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการจัดรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ังศึกษาถึงปญหาของเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลการทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน รายไดของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมและรายดาน สวนการ
ถือครองท่ีดินเมื่อทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช Fisher’s Exact Test พบวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกร
ดานระเบียบขอปฏิบัติ คือ ขาดความรูเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑในการถือครองที่ดิน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินไมมีการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องของหลักการและระเบียบขอปฏิบัติ 5. ดานการใหบริการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสันทนา ประเสริฐวัฒนากร (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและป จจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมทั้งศึกษาถึงปญหาของเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรในเขตจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และรายดาน สวนความคาดหวังของเกษตรกรตอโครงการจัดรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในภาพรวมและดานประโยชนที่ไดรับ อยู
ในระดับมาก ความคาดหวังดานการใหบริการและสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน รายไดของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรในภาพรวมและรายดาน สวนการ
ถือครองท่ีดินเมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน พบวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรดานการให บริการของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ การไดรับการเยี่ยมจากเจาหนาที่หรือหนวยงานอ่ืนนอย ทั้งนี้ อาจเน่ืองจากเจาหนาที่หรือหนวยงาน
ไมไดเขาไปตรวจสอบความเปนอยูของเกษตรกรในการแกปญหาการใชประโยชนในท่ีดิน 6. ดานวิชาการและเทคโนโลยี พบวา
ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกบัผลงานวิจัยของนภัทชา 
คงสัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริมใหเกษตรกรทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และความ
ตองการในการทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผล
การศึกษาพบวา ความตองการใชที่ดินดานเกษตรกรรม เกษตรกรสวนใหญตองการใหราคาผลผลิตสูงข้ึน รวมถึงตองการการ
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ฝกอบรมดานวิชาการและเทคโนโลยีในเรื่องการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญขาด
ความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปผลผลิต 7. ดานภัยธรรมชาติ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชน
ที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัทชา คงสัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริมใหเกษตรกรทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการทําประโยชนในที่ดินใน
เขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัยพบวา ปญหาการใชที่ดิน
ดานเกษตรกรรม คือ เกษตรกรประสบปญหาฝนแลง และปญหาการปนเปอนของสารพิษตกคางในดิน ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินขาดการประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการรวมกันจัดหาน้ําใหเกษตรกรใชในการการเพาะปลูก  
8. ดานแหลงน้ํา พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนท่ีดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจงจิตร ปนแกว (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชประโยชนในท่ีดินทํากินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของ
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 2) ลักษณะและรูปแบบการใชประโยชนที่ดินทํากิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และ 3) ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนในที่ดินทํากิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินทํากิน มีปญหาที่สําคัญ ไดแก พื้นที่อยูไกลจากแหลงน้ํา น้ํามีไม
เพียงพอตอการทําการเกษตร ทําใหไมสามารถใชประโยชนในที่ดินไดตลอด ทั้งนี้  อาจเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญขาดการ
จัดหาแหลงนํ้าหรือไมมีการจัดการเก่ียวกับชลประทานในพ้ืนที่ ทําใหมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการผลิตทางการเกษตร และ 9. 
ดานสภาพดิน พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจงจิตร ปนแกว (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชประโยชนในท่ีดินทํากินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของ
เกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) ลักษณะและรูปแบบการใชประโยชนที่ดินทํากิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และ 3) ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนในที่ดินทํากิน
ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนท่ีดินทํากิน มีปญหาที่สําคัญ ไดแก สภาพดินปนกับกอนหินบางสวนไม
คอยอุดมสมบูรณ ทําใหไมสามารถใชประโยชนในที่ดินไดตลอด ทั้งนี้ อาจเน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญไมมีการปรับปรุงบํารุง
ดิน ขาดการฟนฟูสภาพดินใหมีความอดุมสมบูรณ มีการใชสารเคมีที่กอใหเกิดความเสียหายของสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้1. ดานการเงิน ควรมีแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรในการใหราคา
ผลผลิตมีความแนนอนและสามารถตอรองราคาผลผลิตไดดวยตนเอง เพื่อแกปญหาพอคาผูกขาดการลงทุน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนภัทชา คงสัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริมใหเกษตรกรทําประโยชนใน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพ 
ปญหา และความตองการในการทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรตําบลบอถํ้า ผลการศึกษาพบวา ควรมีการ
สนับสนุนเกษตรกรในการใหราคาผลผลิตมีความแนนอนและสามารถตอรองราคาผลผลิตไดดวยตนเอง เพื่อแกปญหาพอคา
ผูกขาดการลงทุน ท้ังน้ี อาจเนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาดานราคาผลผลิตที่ไมแนนอนและไมสามารถตอรองราคาผลผลิต
ไดดวยตนเอง 2. ดานการผลิต ควรมีแนวทางการฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรผสมผสานหรือ
เกษตรแบบใหม เพื่อใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของทินกร เพียภูเขียว (2550: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชประโยชนที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ภูมิหลังบางประการของ
เกษตรกร 2) สภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 3) ความตองการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา 4) 
ความสัมพันธระหวางภูมิหลังบางประการของเกษตรกรกับความตองการใชประโยชนที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 
5) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวาควรมีการ
ฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการทําการเกษตรผสมผสานหรือเกษตรแบบใหม ทั้งนี้ อาจเน่ืองจากปจจัยการผลิตมี
ราคาแพง ความไมแนนอนของราคาผลผลติ และขาดขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการผลิต  3. ดานแหลงจําหนายสินคา ควรมี
แนวทางการจัดหาตลาดจําหนายผลผลิตใหแกเกษตรกร เพื่อใหมีตลาดรองรับสินคาของเกษตรกรท่ีแนนอน ซึ่งสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของรัตนา รัตนวงษ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
2) การใชประโยชนท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร 3) สภาพการไดรับการสงเสริมการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร 4)
สภาพปญหาการใชประโยชนที่ดิน และ 5) เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีมีลักษณะพื้นฐานทางดานสังคม 
เศรษฐกิจท่ี แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวาควรมีการจัดหาตลาดจําหนายผลผลิตใหแกเกษตรกร ท้ังนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกร
ไมมีตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร ราคาและคุณภาพผลผลิตต่ํา และตลาดรับซื้อผลผลิตอยูไกล 4. ดานหลักการและระเบียบ
ขอปฏิบัติ ควรมีแนวทางการจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑในการถือครองที่ดิน ซึ่ง
สอดคลองกบัผลงานวิจัยของสันทนา ประเสริฐวัฒนากร (2555: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อํา เภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งศึกษาถึงปญหาของเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับสิทธิและ
หลักเกณฑในการถือครองที่ดิน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกรขาดความรูเกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑในการถือครองท่ีดิน  5. 
ดานการใหบริการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีแนวทางจัดเจาหนาที่คอยเขาไปตรวจสอบความเปนอยูของเกษตรกร เพื่อให
ความชวยเหลือในการแกปญหาการใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสันทนา ประเสริฐวัฒนากร (2555: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรตอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกร ตอ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ังศึกษาถึงปญหาของเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวาควรจัด
เจาหนาที่คอยเขาไปตรวจสอบความเปนอยูของเกษตรกร ทั้งนี้ อาจเน่ืองจากเกษตรกรไดรับการเยี่ยมจากเจาหนาที่หรือ
หนวยงานอื่นนอย 6. ดานวิชาการและเทคโนโลยี ควรมีแนวทางการจัดอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตสินคา เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูในเรื่องเทคโนโลยีไปใชในการผลิตสินคา ซึ่งสอดคล องกับผลงานวิจัยของนภัทชา คง
สัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริมใหเกษตรกรทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวาควรจัดอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตสินคา ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญตองการใหราคาผลผลิตสูงข้ึน รวมถึงตองการการฝกอบรม
ดานวิชาการและเทคโนโลยีในเรื่องการใชที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 7. ดานภัยธรรมชาติ ควรมีแนวทางการประสานงานกับ
หนวยงานของรัฐในการรวมกันจัดหาน้ํามาใชในการเพาะปลูก เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าเมื่อเกิดภัยแลง   ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของนภัทชา คงสัมฤทธ์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสงเสริมใหเกษตรกรทําประโยชน
ในที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตําบลบอถ้ํา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพ 
ปญหา และความตองการในการทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของเกษตรตําบลบอถํ้า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการศึกษาวิจัยพบวาควรมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการรวมกันจัดหาน้ํามาใชในการเพาะปลูก 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาฝนแลง และปญหาการปนเปอนของสารพิษตกคางในดิน  8. ดานแหลงน้ํา ควรมี
แนวทางการจัดหาแหลงน้ําหรือมีการจัดการเก่ียวกับชลประทานในพื้นที่ เพื่อใหมีปริมาณนํ้าที่เพียงพอตอการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจงจิตร ปนแกว (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชประโยชนในที่ดินทํากินที่ไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา
ควรมีการจัดหาแหลงนํ้าหรือมีการจัดการเกี่ยวกับชลประทานในพ้ืนที่ เพื่อใหมีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอตอการผลิตทางการเกษตร 
ทั้งนี้ อาจเนื่องจากพ้ืนท่ีอยูไกลจากแหลงน้ํา น้ํามีไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ทําใหไมสามารถใชประโยชนในท่ีดินไดตลอด
9. ดานสภาพดิน ควรมีแนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการปรับปรุงบํารุงดิน มีการฟนฟูสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ
ลดการใชสารเคมีที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจงจิตร ปนแกว (2552: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการใชประโยชนในที่ดินทํากินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2) ลักษณะและรูปแบบการใชประโยชนที่ดินทํากินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ 3) ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนในท่ีดินทํากินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาควรสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการ
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ปรับปรุงบํารุงดิน มีการฟนฟูสภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ ลดการใชสารเคมีที่กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้  
อาจเน่ืองจากสภาพดินปนกับกอนหินบางสวนไมคอยอุดมสมบูรณ พื้นที่อยูไกลจากแหลงน้ํา น้ํามีไมเพียงพอตอการทํา
การเกษตร ทําใหไมสามารถใชประโยชนในท่ีดินไดตลอด 

7. ขอเสนอแนะ
  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 1) ดานการเงิน ควรมีการวางแผนรวมกับเกษตรกรและชุมชน  เพื่อใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร 2) ดานการผลิต ควรสงเสริมใหเกิด
การใชปจจัยการผลิตที่มีในธรรมชาติแทนการใชสารเคมีในการเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรหันมาใชสารสกัดชีวภาพใน
การเกษตรเพิ่มมากข้ึน 3) ดานแหลงจําหนายสินคา ควรสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณและตลาดกลาง 
เพื่อเปนสถานท่ีใหเกษตรไดขายผลผลิต และซ้ือปจจัยการผลิตทางการเกษตร 4) ดานหลักการและระเบียบขอปฏิบัติ ควรจัด
อบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินเช่ือกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรไดทําความเขาใจและรูเง่ือนไขในการขอ
อนุมัติเงินกู 5) ดานการใหบริการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรจัดทําโครงการรวมกันกับหนวยงานหลักเพื่อบูรณาการรวมกัน
ในการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรจะไดนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง  6) ดาน
วิชาการและเทคโนโลยี ควรจัดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูเรื่องของเทคโนโลยี
ในการทําการเกษตร 7) ดานภัยธรรมชาติ ควรกําหนดพื้นท่ีเสี่ยงภัยแลงของเกษตรกร โดยการจัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แลงในระดับตางๆ เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขภัยแลง 8) ดานแหลงน้ํา ควรสนับสนุนการปรับรูปแบบการปลูกพืชให
เหมาะสมกับปริมาณนํ้า โดยเลือกพันธุพืชที่ใชน้ํานอยและใหผลตอบแทนสูง เพื่อลดปญหาปริมาณน้ําที่ไมเพียงพอตอ
การเกษตร 9) ดานสภาพดิน ควรคํานึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนว
ระดับ เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 ขอเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในลักษณะวิจัยเชิงคุณภาพหรือการศึกษาเชิงลึก เพื่อใหทราบขอมูลมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาของเกษตรกรไดมากยิ่งข้ึน และศึกษารูปแบบการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกรท่ีไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพ้ืนที่อื่นๆ เพื่อสามารถนํามาพิจารณาปรับปรุงนโยบายและวิธีการใช
ประโยชนในท่ีดินใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรมากท่ีสุด  
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษา
แนวทางการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 140 คน ใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานอยูในระดับปานกลาง  พนักงานมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา พนักงานรูจักการปองกันตัวจากสารเคมี หรืออันตรายจากเครื่องจักร เพื่อชวยลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุได การทํางานกับเครื่องจักรมีความระมัดระวังมากข้ึน 2) แนวทางการเสริมสรางความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงาน ควรจัดการอบรมอยางสม่ําเสมอเพื่อใหพนักงานตระหนักถึงอันตรายของความปลอดภัยใหกับ
พนักงานในทุกๆเดือน ควรเครงครัดเรื่องการสวมอุปกรณเซฟตี้ในการทํางานในแผนกตางๆ ควรมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนที่ 
การทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร เพ่ือปองกันอันตราย ขอเสนอแนะ บริษัทควร กําหนดนโยบายและมาตรการการสงเสริม
กิจกรรมดานความปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม กระจายขาวสารขอมูลอยางทั่วถึงและประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สวนพนักงานควรตระหนักในภาวะเสี่ยงจากผลของเครื่องด่ืมที่ทําใหมึนเมา 
การพักผอนท่ีไมเพียงพอ รวมทั้งใหความสําคัญกับกิจกรรมความปลอดภัยที่บริษัทจัดใหมีขึ้น 

คําสําคัญ:  การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท เนอรวานาฟูสด แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนชั่นแนล 

Employee Safety Management of Nirvana Farms & Community Co., Ltd. 
Tumbol Tha Luang, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom. 

Rungnapa  Pengrungruangwong 

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

roong001@hotmail.com 

Abstract 

This study has a purpose. 1) To study the level of safety management in the work of 
employees. 2) To study the ways to strengthen the safety of employees. A study of 140 subjects used 
the questionnaire as a data collection tool. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. And data collection with open-ended questions by content analysis. 

2432



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

The study indicated that 1) The level of safety management in the work of employees. 
Employees are constantly monitoring their operations. Employees know chemical defense or mechanical 
hazards, to help reduce the severity of the accident, working with machines is more cautious. 2) 
Employee safety measures should be regularly organized to ensure that employees are aware of the 
safety hazards of their employees every month, strictly wear safety equipment to work in different 
departments. There should be sufficient lighting in the area, machine operation recommendations the 
company should set policies and measures to promote safety activities. Opportunity for employees to 
participate. Disseminate comprehensive information and evaluate employee performance on a 
continuous basis. Employees should be aware of the risk of intoxication, resting is not enough. They also 
focus on the safety activities that the company provides. 

Keywords:  Safety Management, Nirvana Farms & Community Co., Ltd. 

1. บทนํา
       ปจจุบันประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน ทําใหประชาชนมุงเขามา

ทํางานหารายไดในภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการแขงขันในธุรกิจตางๆ คอนขางสูง ทําใหผูบริหารในแตละบริษัทไมเพียงแค
มุงการผลิต การบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพเทานั้น แตยังมุงมั่นและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเปนการรณรงคลดการประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการ
ทํางาน ซึ่งอาจจะเกิดการสูญเสียทั้งทางตรงและทางออมตอบุคลากร ทรัพยสิน และภาพลักษณของบริษัท สาเหตุในการ
ประสบอันตรายจากการทํางานของบุคลากรสวนใหญเกิดจากการกระทําหรือพฤติกรรมในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
สิ่งที่มองขามไมไดเลย แมวาจะมีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โดยการสรางจิตสํานึกผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการฝกอบรม การสนทนา การสอนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
มีการสื่อสารกฎระเบียบ มาตรการตางๆ ใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน โดยผานบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับวิชาชีพแลวก็ตาม ดังนั้น ความปลอดภัยในการทํางานจึงเปนเรื่อง
ที่ตองใหความสําคัญแกไขปญหาอยางจริงจัง (สุกัญญา ทองศรี, 2556) 

 อุบัติเหตุตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานในระหวางการทํางาน  ไมวาจะเปนภาครัฐหรอืภาคเอกชนยอมมผีลกระทบทําให
พนักงานไดรับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิตจากการทํางาน สงผลใหขาดรายไดจากการทํางานและอาจทําใหพนักงานท่ีไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางานรวมถึงพนักงานอ่ืน ๆ เสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานของผูวาจางหรือนายจางนั้นก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน ไมวาจะเปนการจายเงินทดแทนชวยเหลือแรงงานท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งการจายคา
รักษาพยาบาล นอกจากน้ันยังสงผลใหนายจางตองจายคาใชจายเพิ่ม ไมวาจะเปนคาซอมแซมอุปกรณการผลิต คาเสียหายจาก
การผลิตลาชา อันเน่ืองมาจากขาดกําลังพนักงาน ทําใหการผลิตมีไมเพียงพอและสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคเอกชนตองชวยเหลือพนักงานในเร่ืองของการไดรับเจ็บจากการทํางานซึ่งอาจถึงข้ันพิการไมสามารถทํางานได  ทําใหเสีย
คาใชจายเพ่ิมมากขึ้น และยังทําใหขาดแคลนกําลังคนในการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะ
ลดลงหรือเพิ่มมาก ข้ึนอยูกับพนักงานท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการทํางาน ไมประมาทขณะกําลังปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
นายจางตองปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีบังคับโดยออกนโยบายมาตรการตาง 
ๆ ใหสอดคลองกับขอบังคับใช ไมวาจะเปนมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย เปนตน โดยเฉพาะบริษัท นอกจากนี้ยังตองสงเสริมวิชาชีพโดยจัดฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความ
ชํานาญ ลดอุบัติเหตุจากการทํางานได อีกทั้งบริษัทตองเขามาควบคุมดูแลพนักงานหรือลูกจางใหปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่บังคับใชตาง ๆ จึงกลาวไดวาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไมใชเหตุสุดวิสัย หากมีความระมัดระวังหรือมีการปองกัน เพราะ
ถาเกิดขึ้นแลวยอมหมายถึงการสูญเสียชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสินเงินทอง (นววิธ จิตตวรไกร, 2554) 

 บริษัท เนอรวานาฟูสดแอนดคอมเมิซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตั้งอยูในตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
เปนบริษัทผลิตนํ้ามะพราว เนื่องจากพนักงานตองปฏิบัติงานกับเครื่องจักรอยูตลอดเวลา ผูบริหารจึงใหความสําคัญและใสใจ
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางมาก ไดกําหนดเปนนโยบายมาตรฐานความปลอดภัยไววา “พนักงานทุกคน
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทไดกําหนดไว แสดงถึงความตั้งใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึง
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พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัย” จากการสอบถามผูบริหารและหัวหนางานเก่ียวกับการสรางความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานของบริษัท พบวามีปญหาการจัดการความปลอดภัยหลายประการ ไดแก ดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ดาน
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย เปนตน ดังนั้น แนวทางการจัดการดานความปลอดภัยจึงมีความจําเปนอยางมากตอการทํางาน
ของพนักงาน (บริษัทเนอรวานาฟูสด แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2561: ออนไลน) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานเพ่ือใหไดแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานใหกับพนักงานตอไป 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
             จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามากําหนดเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 

  ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 

      

   

  แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4 วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ พนักงาน บริษัทเนอรวานาฟูสดแอนดคอมเมิซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

จํานวน 220 คน(บริษัทเนอรวานาฟูสด แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด , 2561: ออนไลน) กลุมตัวอยางไดแก
พนักงานที่ประจําแผนก 25 แผนก จํานวน 140 คน ซึ่งไดมาจากใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของทาโร ยา
มาเนท่ีความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยวิธกีารสุมตัวอยางแบบงาย   

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานภาพ
5.รายไดตอเดือน
6.อายุการทํางาน
7.ตําแหนง
8.ลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ
9.ประสบการณอบรม
ปจจัยแวดลอม 
10.การเกิดอุบัติเหตุ
11.ความรอน
12.แสงสวาง
13.เสียง
14.อุปกรณคุมครองความปลอดภยั

การจัดการความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน 

1.ดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ
2.ดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ
3.ดานนโยบายความปลอดภัย
4.ดานการบรหิารความปลอดภัย
5.ดานการปฎิบตัิงานอยางปลอดภยั
6.ดานสภาพแวดลอมในบริษัท
7.ดานการปองกันอุบัติเหตุ
8.ดานการจัดสวัสดิการ
9.ดานการควบคมุวิศวกรรม
10.ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน  ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล 
ไดแกเพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน อายุการทํางาน ตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
9.ประสบการณอบรม และปจจัยแวดลอม ประกอบดวยการเกิดอุบัติเหตุ ความรอน แสงสวาง เสียง และอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัย ตอนที่ 2 ระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน  ประกอบดวยดานความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมืออุปกรณ ดานการรับรูเก่ียวกับกฎระเบียบขอบังคับ ดานนโยบายความปลอดภัย ดานการบริหารความปลอดภัย ดาน
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ดานสภาพแวดลอมในบริษัท ดานการปองกันอุบัติเหตุ ดานการจัดสวัสดิการ  ดานการควบคุม
วิศวกรรม และดานความพรอมของรางกายและจิตใจ และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎี 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยโดยศึกษาจากงานวิจัย วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ 2) กําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย 3) กําหนดเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมในเร่ืองที่ศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 4) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นทดสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และ
ทดสอบคาโดยการใชเทคนิค IOC โดยเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ข้ึนไปไวใชตอไป เพราะถือวาเปนขอคําถามท่ีสามารถวัด
ไดตรงจุดประสงคที่ตองการจะวัดได แตถาคา IOC ต่ํากวา 0.60 ขอคําถามนั้นก็ควรจะตัดทิ้งหรือนําไปแกไขปรับปรุงใหมใหดี
ขึ้น 5)นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาไปทดสอบใชกับกลุมตัวอยางที่มีความใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางที่กําหนดไวในการศึกษาครั้งนี้ คือการทดลองใชกับเกษตรกรพื้นท่ีอําเภอกระบุรี จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่นใช
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดวยวิธีการของ ครอนบัค( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.819 6) นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือมั่นไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามที่ไดรับการการตรวจสอบและพัฒนาเคร่ืองมือจากผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คนเรียบรอยแลวนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียง จํานวน 30 ชุด และทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห
และความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 140 ชุด ดวยตนเองโดยลงพื้นที่
เพื่ออธิบายและชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจเก่ียวกับแบบสอบถาม และเก็บคืนไดมา จํานวน 140 ชุด หรือคิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนแบบสอบถามท่ีแจกจายไปท้ังหมด จากนัน้ดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล หลังจากที่ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดประมวลผล
และวิเคราะหขอมูลดวยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 1)วิเคราะหขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถี่ และคารอยละ 2) วิเคราะหขอมูลระดับการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน ดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเสริมสราง
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา  

5. สรปุผลการวิจัย
ผลการวิจัยระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัทเนอรวานาฟูสดแอนดคอมเมิซ อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด มีทั้งหมด 10 ดาน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.36, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย ดังนี้ ดานนโยบายความปลอดภัย (x̄ = 4.48, S.D. = 0.55) รองลงมา ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ( x̄ = 
3.78, S.D. = 0.79) ดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ (x̄ = 3.70, S.D. = 0.83) ดานการรับรูเกี่ยวกับการบรหิารความ
ปลอดภัย (x̄ = 3.65, S.D. = 0.63) ดานการจัดสวัสดิการดานสุขอนามัย (x̄ = 3.29, S.D. = 1.07) ดานความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมืออุปกรณ (x̄ = 3.22, S.D. = 0.91) ดานการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน (x̄ = 3.03, S.D. = 1.16) ดานความพรอม
ของรางกายและจิตใจ (x̄ = 2.92, S.D. = 1.12) ดานสภาพแวดลอมในบริษัท (x̄ = 2.88, S.D. = 0.93) ดานควบคุมวิศวกรรม 
(x̄ = 2.67, S.D. = 1.16) ตามลําดับ 
  ผลการวิจัยแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้ 1) ดาน
นโยบายความปลอดภัย ควรสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือใชที่ดีและทันสมัย เพื่อการทํางานท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น ในการ
ทํางานท่ีมีความเสี่ยง 2) ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ควรจัดหาอุปกรณ ใหมากขึ้น ไดแก หมวกนิรภัย ถุงมือ เพื่อ
ปองกันอันตรายจากการตกหลน ของอุปกรณที่ใชในการทํางาน 3) ดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ ควรจัดการอบรม
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เพิ่มมากข้ึน เพราะพนักงานสวนหนึ่งไมยอมทําตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของบริษัท 4) ดานการรับรูเกี่ยวกับการบริหาร
ความปลอดภัย ควรจัดนิทรรศการความปลอดภัย เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการทํางานอยูตลอดเวลา ที่
อาจจะเกิดไดทุกเมื่อ 5) ดานการจัดสวัสดิการดานสุขภาพอนามัย ควรจัดสถานที่ในการทําความสะอาดรางกายท่ีชําระสาร
อันตราย ใหเพียงพอที่สามรถทําความสะอาด จุดสําสําคัญของรางกายได 6) ดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ควรสงเสริม
ใหมีปายบอกเคร่ืองจักรที่อันตราย เพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะตามมาในการทํางาน 7) ดานการปองกัน
อุบัติเหตุ ควรตรวจสถานท่ีทํางานตางๆ ในแตละแผนกอันไดแก แผนกคลังสินคา/แผนกชางไฟฟา แผนกขับรถโฟลคลิป และท่ี
คาดวาจะทําใหเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งกอนการทํางาน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  8) ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ 
ควรจัดใหมีการตักเตือน ใหเขมงวดมากข้ึนในการทํางานลาชา ทํางานไมตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว ทํางานผิดพลาดบอย 9) 
ดานสภาพแวดลอมในบริษัท ควรจัดพ้ืนที่ใหโลงกวางเพ่ือใหอากาศไดถายเทไดสะดวกตลอดเวลา 10) ดานการควบคุม
วิศวกรรม ควรมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนท่ี การทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร เพื่อปองกันอันตราย 

6. อภปิรายผลการวิจัย
  ผลการวิจัยระดับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท ดังนี้ 1. ดานนโยบายความปลอดภัย 
พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานนโยบายความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะนโยบาย
ของบริษัทอาจจะมีการเขมงวดมาก จึงทําใหพนักงานนั้นทําตามนโยบายของบริษัทอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของสุภชฎา ชูช่ืน (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1) การ
บริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางาน ของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทา
งานของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความปลอดภัยกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาดานนโยบายความปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณในการ
ทํางาน ยังมีประสิทธิภาพท่ียังไมดีพอในการทํางานในบางสวนของงาน ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ไมมีเครื่ องมือใชที่ดีและทันสมัย 
เพื่อการทํางานท่ีมีความปลอดภัยมากขึ้น ในการทํางานท่ีมีความเสี่ยง 2. ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย มีพบวามีระดับการ
จัดการความปลอดภัยในดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุรสิงห วรคุณาลัย (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติงานอยาง
ปลอดภัยของพนักงานฝายปฏิบัติการคลังสินคา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1.ศึกษาระดับการรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) 2.ศึกษาการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
ของพนักงานฝายปฏิบัติการคลังสินคา 3.เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงานฝายปฏิบัติการ
คลังสินคา ผลการศึกษาพบวา ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย พนักงานสวนหน่ึงละเลยเรื่องความปลอดภัย ในช วงเวลา
ทํางานเปนอยางมาก และหัวหนางาน ไมมีการทบทวนในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก ไมมีการจัดนิทรรศการ
ความปลอดภัย เปนการสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานอยูตลอดเวลา ที่อาจจะเกิดไดทุกเมื่อ  3. 
ดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งอาจเปนเพราะมีการอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบกฎระเบียบของการทํางาน
ขอบังคับตางๆ ภายในบริษัท ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภชฎา ชูช่ืน (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1) การบริหารจัดการความปลอดภยัที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทาํงานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน ผลการศึกษา
พบวาดานการรับรูเก่ียวกับกฎระเบียบขอบังคับ ดานการรับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ พนักงานสวนหนึ่งไมยอมทําตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก ไมมีหัวหนางานคอยดูแลอยูตลอด ขาดการจัดอบรม 4. ดานการ
รับรูเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานการรับรูการบริหารความปลอดภัยโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการใหความรูที่เขาใจงาย การอบรมเกี่ยวกับคูมือความปลอดภัย มีการจัดการเร่ือง
ความปลอดภัย อยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภชฎา ชูช่ืน (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
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ความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน ของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผลการศึกษา
พบวาดานการรับรูการบริหารความปลอดภัย พนักงานสวนหน่ึงละเลยเร่ืองความปลอดภัย ในชวงเวลาทํางานเปนอยางมาก 
และหัวหนางาน ไมมีการทบทวนในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก ไมมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัย เปน
การสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการทํางานอยูตลอดเวลา ที่อาจจะเกิดไดทุกเมื่อ  5. ดานการจัดสวัสดิการดานสุขอนามัย 
พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานสุขอนามัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งอาจเปนเพราะบริษัท
ไดจัดตั้งชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงงานคอยดูแลดานความปลอดภัยกับโรงงานและพนักงานตลอด 24 ช่ัวโมง และ
จัดการจราจรท้ังภายในและภายนอกโรงงาน มีหองพยาบาลพรอมยาสามัญ เครื่องมือปฐมพยาบาลประจําโรงงาน มีเจาหนาที่
พยาบาลประจําคอยดูแล และมีเตรียมพรอมตลอด 24 ช่ัวโมง มีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานเปนประจําทุกป มีเจาหนาที่
ดูแลดานอาหาร เครื่องดื่มตามหลักสุขอนามัยประจําโรงอาหาร มีรถรับ-สงอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับพนักงาน มี
หองและอุปกรณออกกําลังกายท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ และสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีเจ็บปวยนอกเหนือจากประกันสังคม
ใหพนักงานทุกคน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอารี เพชรผุด (2536 : บทคัดยอ) กลาวถึง การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่เก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงาน คือ การจัดสิ่งอํานวยความปลอดภัยอื่นๆ เชนการจัดใหมี
เครื่องมือในการปฐมพยาบาล การจัดน้ําดื่มที่สะอาด หองสุขา และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย ผลการศึกษาพบวา ดาน
การสวัสดิการดานสุขอนามัย สถานที่ในการทําความสะอาดรางกายที่ชําระสารอันตรายมีไมเพียงพอตอพนักงาน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจาก สถานท่ีจัดทํามีไมเพียงพอตอการสรางเพ่ิมข้ึน ที่จะใหทันตอพนักงานที่เขามาทํางานอยางเพิ่มขึ้น 6. ดานความรู
เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะบริษัทไดมกีารวางเครือ่งมือ อุปกรณ เครื่องจักรใหเหมาะสม มีคูมือกอนการใชทุกอุปกรณซึ่งทําให
ผูใช มีความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรัศลี จอประยูร (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัทคารตันออปทิคัล (สยาม)จํากัด จากการวิจัยพบวา พนักงานมี
ความเห็นดวยวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยการใชเครื่องมืออุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
ผลการศึกษาพบวา ดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ไดแก การไมศึกษาเครื่องมือเคร่ืองจักรกอนเร่ิมทํางาน จะทําใหเกิด
อุบัติเหตุได ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ขาดปายบอกเครื่องจักรที่มีอันตราย ท่ีจะทําใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย ที่จะตามมา ใน
การทํางาน 7. ดานการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานการปองกันอุบัติเหตุใน
การทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งอาจเปนเพราะบริษัทไดจัดการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องตน การใช
อุปกรณปองกันตัวเองในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานทุกคน มีการติดปายเตือน/เครื่องหมาย เพื่อกระตุนเตือนพนักงานให
ระวังการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางเพียงพอ มีการติดอุปกรณปองกัน
อันตรายจากเครื่องจักรเพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีการรณรงคเรื่องการระวังอันตรายจากการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของฟารัตน สมแสน(2539 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการนํานโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง พบวา พนักงานที่ไม
สวมใสอุปกรณ เครื่องปองกันอุบัติเหตุ จะมีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาพนักงานที่สวมใสอุปกรณเครื่องปองกันอุบัติเหตุ ผล
การศึกษาพบวา ดานการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน ของที่เปนอันตรายหรือเก็บไมมิดชิด ทําใหบางคร้ังหลนใสพนักงาน 
ทั้งนี ้อาจเนื่องจาก ขาดการตรวจสถานท่ีทํางานตางๆ ในแตละแผนกอันไดแก แผนกสินคา/แผนกชางไฟฟา แผนกขับรถโฟลค
ลิป และท่ีคาดวาจะทําใหเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งกอนการทํางาน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  8. ดานความพรอมของรางกาย
และจิตใจ พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานความพรอมของรางกายและจิตใจโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนววิธ จิตตวรไกร (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความตระหนักดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมและความตระหนัก
ดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน รวมท้ังความคิดเห็นของพนักงานตอการสงเสริมความตระหนักและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ การทํางานลาชา ทํางานไมตรงตาม
เปาหมายที่ตั้งไว ทํางานผิดพลาดบอย ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก มีสภาพรางกายท่ีไมปกติ ไดแก งวงนอน ไมสบาย ปวยไข ซึ่งสาเหตุ
เหลานี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ผลการศึกษาพบวา ดานความพรอมของรางกานและจิตใจ การทํางานลาชาทํางานไม
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ตรงเปาหมายที่ตั้งไว ทํางานผิดพลาดบอย ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก มีสภาพรางกายที่ไมปกติ ไดแก งวงนอน ไมสบาย ปวยไข ซึ่ง
สาเหตุเหลานี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได 9. ดานสภาพแวดลอมในบริษัท พบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดาน
สภาพแวดลอมในบริษัทโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะบริษัทไดมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหกับ
พนักงานไวอยางเหมาะสม ในการวางเครื่องจักรใหเหมาะสมการจัดสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมี การตรวจสอบ
สภาพแวดลอม แสง เสียง ความรอน สารเคมีใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายกําหนด การจัดทางออกฉุกเฉินไวอยาง
เหมาะสม การจัดทางเดินคน ทางเดินรถไวใหพนักงานไดเดินอยางปลอดภัย การทําความสะอาดเคร่ืองระบายอากาศใหมี
ประสิทธิภาพการใชงานไดอยางดี นอกจากจะมีการจัดสภาพแวดลอมแลวบริษัทฯยังไดจัดใหมีการตรวจสภาพแวดลอมทุก
เดือนเพ่ือตรวจสอบความบกพรองตางๆ และทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดไป  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ศรัณย ศรลัมพ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติภัย กับผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใตปจจัย 4 ดาน คือ สาเหตุที่เ กิดจากความบกพรองของผูใชแรงงาน ความบกพรองของเครื่องมือเคร่ืองจักร 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพการบริหารความปลอดภัยในโรงงานพบวาสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมี
สาเหตุมาจากสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณรองลงมาคือ สภาพการทํางานของผูใชแรงงาน สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และการบริหารความปลอดภัยตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ดานสภาพแวดลอมในบริษัทอยูภายในพื้นที่ ที่มีอากาศ
รอน และมีอุณหภูมิที่สูง ฝุนละออง ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก พื้นที่ในการทํางานอาจจะมีที่คับแคบจนเกินไป จึงสงผลใหอากาศไม
สามารถถายเทไดสะดวก 10. ดานควบคุมวิศวกรรม มีพบวามีระดับการจัดการความปลอดภัยในดานควบคุมวิศวกรรมโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชลธิชา ชาญยุทธโยธิน (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความ
คิดเห็นของพนักงานตอความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท กูดเวย โฮลดิ้ง จํากัด สาขารังสิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) 
ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอความปลอดภัยในการทํางาน และ 2) ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอความปลอดภัยใน
การทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ดานควบคุมวิศวกรรม ไมมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนที่ การ
ทํางานที่ตองใชเครื่องจักร ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการดูแลที่ไมทั่วถึงในการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร ในขั้นตอนการ
ผลิต ที่เพ่ือใหการทํางานน้ันมีมาตรฐานหรือการปองกันท่ีสามารถ รับประกันความปลอดภัยในการทํางาน ที่อยูกับเครื่องจักร
ได ผลการศึกษาพบวา ดานวิศวกรรม ไมมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนที่การทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก การ
ดูแลที่ไมทั่วถึงในการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร ในขั้นตอนการผลิต ที่เพื่อใหการทํางานน้ันมีมาตรฐานหรือ การ
ปองกันท่ีสามารถ รับประกันความปลอดภัยในการทํางานท่ีอยูกับเครื่องจักรได 
    ผลการวิจัยแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท ดังนี้ 1. ดานนโยบายความปลอดภัย 
ควรสงเสริมดานเครื่องมอืในการทํางานใหมีความทันสมัย เพื่อสะดวกตอการใชงาน และปญหาการซอมแซม ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุภชฎา ชูช่ืน (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา1) การบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา ดานนโยบายความปลอดภัย ควร
สงเสริมดานเครื่องมือในการทํางานใหมีความทันสมัย เพื่อสะดวกตอการใชงาน และปญหาการซอมแซม ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก 
ไมมีเงินงบประมาณในการสั่งซ้ือสินคาหรือทําใหเกิดการสิ้นเปลื้อง 2. ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ควรเครงครัดเรื่องการ
สวมอุปกรณเซฟตี้ในการทํางานในแผนกตางๆ เพื่อการทํางานท่ีปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรสิงห วรคุณาลัย 
(2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการคลังสินคา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1)ศึกษาระดับการรับรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ฝายปฏิบัติการคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2)ศึกษาการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการคลังสินคา บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) 3)เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยของพนักงานฝาย
ปฏิบัติการคลังสินคา ผลการศึกษาพบวา ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ควรเครงครัดเรื่องการสวมอุปกรณเซฟตี้ในการ
ทํางานในแผนกตางๆ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก มีอุปกรณ หมวกนิรภัย  ที่มีไมเพียงพอ ตอความตองการของพนักงาน 3. ดานการ
รับรูเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับ ควรจัดกฎระเบียบใหเครงครัด มีการลงโทษท่ีเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภ
ชฎา ชูช่ืน (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1) การบริหาร
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จัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความปลอดภัยกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวา ควรจัดกฎระเบียบใหเครงครัด มีการลงโทษที่เด็ดขาด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากไมมีหัวหนางานคอยดูแลอยูตลอด ขาดการอบรม 4. ดานการรับรูเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย ควรจัดการ
อบรมอยางสมํ่าเสมอ   เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงอันตรายของความปลอดภัย  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภชฎา ชูช่ืน 
(2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การบริหาร
จัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน 2) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงาน ผลการศึกษาพบวาดานการรับรูการบริหารความปลอดภัย ควรจัดการอบรมอยาง
สมํ่าเสมอเพื่อใหพนักงานตระหนักถึงอันตรายของความปลอดภัย ท้ังนี้ อาจเนื่องจากการทํางานท่ีไมเปนเวลา การปรับเปลี่ยน
เวลางานของพนักงานบางคน จึงทําใหบางคนขาดการอบรมสวนสําคัญไป  5. ดานการจัดสวัสดิการดานสุขอนามัย ควรมี
สถานท่ีในการทําความสะอาดรางกายใหเพียงพอ ตอพนักงาน และอุปกรณทําความสะอาดและ การลางสารปนเปอน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของอารี เพชรผุด (2536) กลาวถึง การจัดการความปลอดภัยในโรงงานตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน คือ การจัดสิ่งอํานวยความปลอดภัยอื่นๆ เชนการจัดใหมีเครื่องมือในการปฐมพยาบาล การ
จัดน้ําดื่มที่สะอาด หองสุขา และสถานท่ีทําความสะอาดรางกาย ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดสวัสดิการดานสุขอนามัย  ควร
มีสถานท่ีในการทําความสะอาดรางกายใหเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก สถานท่ีจัดทํามีไมเพียงพอตอการสรางเพ่ิมขึ้น ใหทันตอ
พนักงานที่เขามาทํางานอยางเพิ่มขึ้น 6. ดานความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมืออุปกรณ ควรศึกษาคูมือกอนลงมือเพื่อลดความเสี่ยง
อันตรายที่จะเกิดอันตรายตอพนักงานกับอุปกรณ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรัศลี จอประยูร (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
มีความสัมพันธกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัทคารตันออปทิคัล (สยาม)จากัด จากการวิจัยพบวา พนักงาน
มีความเห็นดวยวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยการใชเครื่องมืออุปกรณเพื่อความปลอดภัย 
ผลการศึกษาพบวาไดแก ควรศึกษาคูมือเครื่องจักรกอนเริ่มทํางาน จะทําใหไมเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได ทั้งนี้ อาจเน่ืองจาก
พนักงานขาดปายบอกเครื่องจักรที่มีอันตราย และขาดความรูในการทําความเขาใจกับอุปกรณไดดวยตนเอง  7. ดานการ
ปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน ควรมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนท่ีการทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ฟารัตน สมแสน(2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการนํานโยบายความปลอดภัยไปปฏิบัติในโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง พบวา พนักงานท่ีไมสวมใสอุปกรณ เครื่องปองกันอุบัติเหตุ จะมีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาพนักงานที่สวม
ใสอุปกรณเครื่องปองกันอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบวา ดานการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน ควรมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนที่ 
การทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร เพื่อปองกันอันตราย ท้ังนี้ อาจเนื่องจาก ขาดการตรวจสอบสถานที่ทํางานตางๆ ในแตละแผนก 
การซอมแซมลาชา 8. ดานความพรอมรางกายและจิตใจ ควรจัดใหมีการตักเตือน ใหเขมงวดมากขึ้นในการทํางานลาชา 
ทํางานไมตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว ทํางานผิดพลาดบอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนววิธ จิตตวรไกร (2554: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่อง ความตระหนักดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมและความตระหนักดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน รวมท้ังความคิดเห็นของ
พนักงานตอการสงเสริมความตระหนักและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ดานความพรอมของ
รางกายและจิตใจ ควรจัดใหมีการตักเตือน ใหเขมงวดมากขึ้นในการทํางานลาชา ทํางานไมตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว ทํางาน
ผิดพลาดบอย ทั้งน้ี อาจเนื่องจากมีสภาพรางกายที่ไมปกติ ไดแก งวงนอน ไมสบาย ปวยไข ซึ่งสาเหตุเหลานี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรงได 9. ดานสภาพแวดลอมในบริษัท ควรมีการจัดตั้งพัดลมหรือชองระบายอากาศภายในโรงงาน เพื่อใหอากาศ
ถายเท อยูตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของศรัณย ศรลัมพ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาสาเหตุที่
กอใหเกิดอุบัติภัย กับผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายใตปจจัย 4 ดาน คือ สาเหตุที่เกิดจากความบกพรองของผูใช
แรงงาน ความบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักร สภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
พบวาสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมีสาเหตุมาจากสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณรองลงมาคือ สภาพ
การทํางานของผูใชแรงงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และการบริหารความปลอดภัยตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ดาน
สภาพแวดลอมในบริษัท ควรมีการจัดตั้งพัดลมหรือชองระบายอากาศภายในโรงงาน เพื่อใหอากาศถายเทอยูตลอดเวลา  ทั้งนี้ 
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อาจเนื่องจากไมสามารถทําเพิ่มไดเพราะมีพื้นท่ีจํากัด ในการติดต้ังหรือทําชองระบายอากาศ 10. ดานควบคุมวิศวกรรม ควรมี
การตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรใหมีสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชลธิชา ชาญยุทธโยธิน (2553: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานตอความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท กูดเวย โฮลดิ้ง จํากัด สาขารังสิต มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอความปลอดภัยในการทํางาน และ 2) ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานตอความปลอดภัยในการทํางาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ดานควบคุมวิศวกรรม ควรมีการ
ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรใหมีสภาพที่สมบูรณอยูเสมอ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการดูแลไมทั่วถึงและการผสานงานในการซอมแซม
ลาชา  

7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี 1) ดานนโยบายความปลอดภัย ควรสงเสริม ดานเครื่องมือเคร่ืองจักรในการทํางาน

ใหมีความทันสมัย เพื่อสะดวกตอการใชงาน และปญหาการซอมแซม 2) ดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ควรเครงครัดเรื่อง
การสวมอุปกรณเซฟตี้ในการทํางานในแผนกตางๆ 3) ดานการรับรูเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ ควรจัดกฎระเบียบใหเครงครัด มี
การลงโทษท่ีเด็ดขาด 4) ดานการรับรูเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย ควรจัดการอบรมอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหพนักงาน
ตระหนักถึงอันตรายของความปลอดภัย 5) ดานการจัดสวัสดิการดานสุขอนามัย ภายในหองนํ้าควรตองมีปายเชิญชวน การ
รักษาความสะอาด การรักษาความสะอาดทุกวัน 6) ดานความรูเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับ
พนักงานในทุกๆ เดือน เพื่อเปนการอบรม 7) ดานการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน ควรมีแสงสวางที่เพียงพอในพ้ืนที่ การ
ทํางานท่ีตองใชเครื่องจักร เพื่อปองกันอันตราย 8) ดานความพรอมของรางกายและจิตใจ ควรจัดใหมีการตักเตือน ใหเขมงวด
มากขึ้นในการทํางานลาชา ทํางานไมตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว ทํางานผิดพลาดบอย 9) ดานสภาพแวดลอมในบริษัท ควรมีการ
จัดตั้งพัดลม หรือ ชองระบายอากาศ ภายในโรงงาน เพื่อใหอากาศถายเท อยูตลอดเวลา 10) ดานควบคุมวิศวกรรม ควรมีการ
ตรวจสอบเครื่องจักรในการผลิตอยางท่ัวถึง ทุกวันหลังเลิกงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 1)ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน เชน 
ความปลอดภัยในเรื่องสารเคมี เปนตน 2) ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เพื่อเปรียบเทียบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท เนอรวานาฟูสด แอนดคอมเมิซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด กับบริษัท
อื่นๆ และ 3) ควรศึกษาเก่ียวกับความพรอมของรางกายและจิตใจในการทํางาน ไดแก การทํางานลาชา การทํางานผิดพลาด 
เปนตน 
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การมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของ 
เทศบาลนครนครปฐม 

มนูญ จันทรสมบูรณ1 

1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
*manoon77@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนครปฐม จำนวน 398 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาไคสแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับการมสีวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐมโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง สวนรายดาน ประกอบดวย ดานการตดัสินใจอยูในระดับมาก และดานการดำเนนิงาน การรับผลประโยชน 
ดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

2. ปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได     ไมมีความสัมพันธกับระดับการมสีวนรวมของประชาชน
ในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกฬีาของเทศบาลนครนครปฐม ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
คำสำคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา, เทศบาล 
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Public participation in cultural aspects, The traditions and sports of 

Nakhon Pathom Municipality 
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Abstract 

  This objectives of this research to study : 1) the level of public participation in terms of culture, 

traditions and sports 2) the personal factors that affect people's participation in terms of culture 

traditions and sports. The sample group in this research was used 398 people living in Nakhon Pathom 

Municipality area. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The data 

was analyzed with percentage, mean, standard deviation and chi-square test. 

       The research found that: 

1. The level of people's participation in culture traditions and sports of Nakhon Pathom

Municipality overall was in moderate level, while each aspect consisted of decision making in high level, 

moreover the operation, beneficiary, and the evaluation were in medium level. 

2. The personal factors that do not affect people's participation in culture traditions and

sports of Nakhon Pathom Municipality in general, including gender, age, occupation, education and 

income. 

Keywords: Public participation, Culture, Tradition and Sports, Municipality 

1. บทนำ

การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่ประชาชนไดรับโอกาสและไดใชโอกาสที่ไดรับแสดงออกซึ่งความรูสึก
นึกคิด แสดงซ่ึงสิ่งที่เขาตองการ แสดงออกซ่ึงปญหาที่กำลังเผชิญ แสดงออกซึ่งวิธีการแกปญหาและลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจำเปนอยางมากท่ีตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เนื่องจากประชาชนในทองถิ่นเปน
ผูรูถึงสภาพปญหาและความตองการตางๆ ของทองถิ่นตนเองเปนอยางดีซึ่งหากผูที่ทราบปญหาและความตองการ ไดเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนการพัฒนา นาจะเปนสิ่งที่ดีเพ่ือท่ีจะการแกปญหาของทองถิ่นไดอยาง
ตรงจุดกับความตองการมากข้ึน รวมทั้งยังชวยใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชน (วารุณี ชาคํารุณ ,การมีสวนรวม
ของของประชาชนในการจัด เวทีประชาคมชุมชนเพื่ อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ,สืบคน  16 มีนาคม  2562,จาก 
http://www.ethesisarchive.library.tu.ac.th/) 

       กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครนครปฐม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกับการจัดทำ
แผนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ และจัดทำสื่อ จัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวของ
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จังหวัดนครนครปฐม ใหไดมาตรฐาน สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งตางประเทศและในประเทศ เพื่อกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และทองถิ่น และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ ปจจุบันกองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยวและกีฬา มีจำนวนพนักงานท้ังหมด 28 คน โดยปญหา
ที่พบเปนปญหาประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความสนใจในการมีสวนรวมดานวัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬาสงผลทำใหการจัดกิจกรรม 
การวางแผน และการแกปญหายังตอบสนองความตองการของประชาชนไดไมดีเทาที่ควร (หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กอง
สงเสริมวัฒนธรรม การทองเท่ียวและกีฬาเทศบาลนครนครปฐม, 28 มกราคม พ.ศ.2562,สัมภาษณ)   

 จากความสำคัญของปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   
2. วัตถุประสงคในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณี

และกีฬา 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม ผูวิจัยได
ทำการศึกษาคนควา และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนของประชัย ศรจีามร (2549,การมีสวนรวมของประชาชน
ตอการปลูกปาภาครัฐ,หนา 24), โคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen & Upholl, 1980 อางถึงใน วิษณุ หยกจินดา,การมสีวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน,2557,หนา 32)และอรทัย กกผล (2552,คูคิด คูมือ การมสีวนรวมของประชาชนสำหรับ
ผูบริหารทองถิ่น,หนา 19) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดการมสีวนรวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
มีสวนรวมในการดำเนินงาน การมสีวนรวมในการรับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล 

2. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยทีส่งผลตอการมสีวนรวมของประชาชนของ โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen &

Upholl, 1980 อางถึงใน ณรงค วารีชล,การมสีวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสูเมืองนาอยูเทศบาลตำบล
บางพระ,2551,หนา 9), Kasutin (อางถึงใน ฉอาน วุฒิกรรมรักษา,ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมผีลตอการเขามามสีวนรวม
ของประชาชนในโครงการสรางงานในชนบท,2526,หนา 25) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน ประกอบดวย การมีสวนรวมในการตดัสินใจ การมีสวนรวมในการดำเนินงาน การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน
และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำแนวคิดทฤษฎีที่ไดการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี ้
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  ตัวแปรตน   ตัวแปรตาม 

5. วิธดีำเนินการวิจัย
ประชากรท่ีศึกษา 

       ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จำนวน 75,955 คน (เทศบาลนครนครปฐม,สถิติขอมูลดานทะเบียนราษฎร พ.ศ.2562,หนา 19)    

 กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
  กลุมตัวอยาง ไดจำนวนกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamene  เปนประชาชนท่ีพักอาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนคร

นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 398 คน และใชการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามรายชุมชน 

         เครื่องมือในการวิจัย 

         เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ผูศึกษาสรางข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

      การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในเนื้อหานำมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของงานวิจัย วิเคราะหโดยใชคา IOC 

ที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ซึ่งผลการคำนวณคาไดคา IOC เทากับ 0.91 และนำไปทดลองใช (try-out) กับประชาชน ใน
เทศบาลใกลเคียง จำนวน 30 คน วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s 

alpha) กำหนดคานัยสำคัญที่ .05 ข้ึนไป  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามไดคาแอลฟา เทากับ 0.92 

         สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปที่ไดจากแบบสอบถามจะใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 

2. การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม โดย
การหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา 

           เกณฑที่ใชวัดระดับการมีสวนรวมกำหนดเกณฑการแปลความความของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท 
(Best,1986, อางถึงใน บุญมี พันธุไทย,การพัฒนาบทเรียนออนไลนโรงเรียนปากชอง,2546,หนา 60) ดังนี ้

         คาเฉลี่ย             ระดับการมีสวนรวม  
 1.00 - 1.50 นอยที่สุด 

 1.51 - 2.50 นอย 

2.51 - 3.50 ปานกลาง
 3.51 - 4.50 มาก  

 4.51 - 5.00 มากที่สุด 

   ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

การมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

2. การมีสวนรวมในการดำเนินงาน

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
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3. การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามผูวิจัยจะใชคาสถิติคาไคสแควร (Chi-Square,อุทุมพร จามร
มาน,การทดสอบทางสถิติ,2535,หนา19) โดยกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติไวท่ี .05 และจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปใน
การวิเคราะหและความสัมพันธระหวางตัวแปร  
6. ผลการวิจัย

1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐมในภาพรวมสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 คาเบี่ยงเบนมาตฐาน .801 

2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐมดานการตัดสินใจ
ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คาเบ่ียงเบนมาตฐาน .817   สวนดานการดำเนินงาน การรับ
ผลประโยชน การประเมินผลในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32, 3.28, 3.63    และคาเบี่ยงเบน
มาตฐาน .937, .707, .745 ตามลำดับ  

3. ปจจัยดาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดไมสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม ทั้งในภาพรวมและรายดาน มีระดับคานัยสำคัญทางสถิติมากกวา .05 
7. อภปิรายผลการวิจัย

การวิจัยเร่ืองการมสีวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐมอภิปราย
ผลไดดังนี ้

1. จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนคร
นครปฐมในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 คาเบ่ียงเบนมาตฐาน .801 ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของวิษณุ หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) การมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนาทองถ่ินดานการทองเที่ยว 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบวาการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

   ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวจําเปนจะตองประกอบอาชีพตาม
ภารกิจประจําวันอยางตอเนื่องทำใหการมีสวนรวมของประชาชนมีไมมากนัก จึงสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญ
อยูในระดับปานกลาง  

2. จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนคร
นครปฐม ดานการตัดสินใจ สวนใหญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตฐาน .817  ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนิรันดร จงวุฒิเวศย (2550 : บทคัดยอ) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมูบานทุงกราง 
ตำบลทับไทร อำเภอโปงน้ำรอน จังหวัดจันทบุรี พบวาการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญอยูในระดับมาก 

   ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากประชาชนคิดวาการเขารวมกิจกรรมกับเทศบาลนครนครปฐมจะมีประโยชนตอสุขภาพ
รางกายและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยจึงใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจำนวนมาก  จึงสงผลใหการมีสวน
รวมของประชาชนสวนใหญอยูในระดับมาก 

3. จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนคร
นครปฐม ดานการดำเนินงาน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 คาเบี่ยงเบนมาตฐาน .937  ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของสิทธิ์ธนัชท วารุณสหรัชภณ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมตอการบริหารงานปกครอง สวน
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพบวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
ประชาชนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

   ทั้งนี้อาจเปนผลมากจากเทศบาลนครนครปฐมมีการสรางเครือขายกับประชาชนในพื้นท่ียังไมมากเทาที่ควรทำให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมเฉพาะเครือขายของตนเทานั้น จึงอาจสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญอยูในปาน
กลาง  
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4. จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนคร
นครปฐม ดานการรับผลประโยชน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 คาเบี่ยงเบนมาตฐาน .707   ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสิทธ์ิธนัชท วารุณสหรัชภณ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมตอการบริหารงานปกครอง 
สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพบวาการมีสวนรวมรับผลประโยชนของ
ประชาชนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

   ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนขาดสิ่งจูงใจและยังไมทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรมอยาง
ชัดเจน จึงอาจสงผลทำใหการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

5. จากผลการศึกษาพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนคร
นครปฐม ดานการประเมินผล สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 คาเบ่ียงเบนมาตฐาน .745   ซึ่งไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสิทธ์ิธนัชท วารุณสหรัชภณ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมตอการบริหารงานปกครอง 
สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพบวาการมีสวนรวมประเมินผลของ
ประชาชนสวนใหญอยูในระดับนอย 

    ทั้งนี้อาจเปนผลจากประชาชนในพ้ืนท่ีคิดวาการประเมินผลการทำงานของรัฐไมใชหนาท่ีของประชาชนท่ีจะเขาไป
ตรวจสอบ จึงอาจสงผลทำใหการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

6. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในดานวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม  โดยมีคานัยสำคัญทางสถิติมากกวา .05 (Chi-

Square = .170) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555 : บทคัดยอ) ,สิริพัฒน ลาภจิตร (2550 : 

บทคัดยอ),  บรรเจิด สอพิมาย (2550 : บทคัดยอ), นวลนอย ตรีรัตน (2546 : บทคัดยอ), 

               ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากเทศบาลนครนครปฐมไมมีการจำกัดเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ของผูเขารวม
กิจกรรมโดยทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน และอาจรวมท้ังยังมีผูเขารวมกิจกรรมยังไมคอยมากนัก ดังนั้นจึงอาจสงผลทำใหปจจัย
ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได  ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในดานวัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬาของเทศบาลนครนครปฐม 

8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้
1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

1.1 หนวยงานควรจัดการประชุมและเชิญใหประชาชนเขารวมในการนำเสนอเรื่องตางๆท่ีมีความจำเปนในการ
จัดกิจกรรม 

1.2 หนวยงานควรใหประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมและการใชทรัพยากรในการทำกิจกรรม
ในดานวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาของเทศบาลนครนครปฐม 

2. ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงาน
2.1 หนวยงานควรรณรงคหรือกระตุนใหประชาชนเกิดการเสียสละและเขามามีสวนรวมในการลงมือทำกิจกรรม

ดานตางๆท่ีหนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อชวยพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
 3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.1 จัดทําแผนงานหรือโครงการดานการสงเสริมการมีสวนรวมในวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาโดยมุงพัฒนา
สงเสริมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

3.2 สนับสนุนใหประชาชนไดรวมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในแตละชุมชน 

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
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4.1 ควรมีการจัดประชุมประชาคมอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการ
ดำเนินงานตามโครงการตางๆ 

4.2 ใหประชาชนไดซักถามในขอสงสัยซึ่งจะทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางโปรงใสและทำใหประชาชนรูสึกได
ถึงการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรมตางๆไดมากข้ึน 

9. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมในดานวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา เพื่อ

ศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแกไข 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลลัพธของการจัดกิจกรรมตางๆของเทศบาลโดยเปรียบเทียบกับความ

คุมคาของงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

3. ควรศึกษาปจจัยจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมกิจกรรมของเทศบาลรวมทั้งศึกษาสาเหตุที่ทำใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมนอย 
10. เอกสารอางอิง
กฤษฎากรณ  ยูงทอง. (2555). การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาง่ัว. 

จังหวัดเพชรบูรณ. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ.  
จําเนียร  จันทรผลึก. (2557). การมีสวนรวมของประชาชนในการจดัทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล 

เขาชัยสน. พัทลุง: องคการบริหารสวนตําบลเขาชัยสน. 
ฉอาน  วุฑฒิกรรมรักษา. (2526). ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทมีีผลตอการเขามามีสวนรวม 

ของประชาชนในโครงสรางงานในชนบท. จังหวัดราชบุร.ี สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 

ฐิติมา อุดมศรี. (2558). การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบล. จังหวัด 

สมุทรปราการ. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัสยาม. 
ณรงค  วารีชล. (2551). การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสูเมืองนาอยู 

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางพระ. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยบรูพา. 

ณัฏยาณี  บุญทองคํา. (2555). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบล  

ทาพล. จังหวัดเพชรบูรณ. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ. 
ดรรชนี  สระบัว. (2556). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลชะแมบ. 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณในพระ 
บรมราชูปถัมภ. 

ทวีศักดิ์  ไขวพันธุ. หัวหนาฝายบรหิารงานท่ัวไป กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเท่ียวและกีฬาเทศบาลนครนครปฐม .       

28 มกราคม 2562. สัมภาษณ.  
ธนวัฒน  คำภีลานนท. (2550). การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเขตเทศบาลเมืองคูคต. จังหวัด 

ปทุมธานี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑติวิทยาลยั. 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร. 

ธวัช  เบญจาธิกุล. (2529). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเขามามีสวนรวมของชาวนาในการพัฒนาหมูบานชาวเขา. วิทยานิพนธ 
สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

นคร  สำเภาทิพย. (2542). การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่. วิทยานิพนธศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

2448



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 – 10 July 2020 

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

นิรันดร จงวุฒิเวศย. (2550). แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรงุเทพฯ: บริษัทราไทยเพลส. 
ปรัชญา เวสารัชช. (2540). การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: นักงานปฏิรูปการศึกษา. 
ประชัย ศรีจามร. (2549).  การมีสวนรวมของประชาชนตอการปลูกปาภาครัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ประเสริฐ สุนทร. (2543). การมีสวนรวมชองประชาชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกอง 

บังคับการตํารวจนครบาล 6. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วัชราภรณ  เอี่ยมสะอาด. (2538). ปจจัยท่ีมีผลตอความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนาทองถ่ิน. 

 วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วันชัย  วัฒนศัพท. (2544). คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา. 
วิษณุ  หยกจินดา. (2557). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมูบานทุงกราง  จังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี: 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบรูพา. 
สิทธ์ิธนัชท วารุณสหรัชภณ.(2559).การมีสวนรวมตอการบริหารงานปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตลาด 

จินดา อำเภอสามพราน.การคนควาอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สุนทร กองทรัพย. (2548). การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล. นนทบุรี. ภาค 

นิพนธพัฒนาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
อรทัย  กกผล. (2552). คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชนสำหรับผูบริหารทองถิ่น. กรุงเทพฯ:  ส.เจริญการพิมพ. 
อรทัย พระทัด. (2559). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร. สารนิพนธรัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อนุภาพ ถิรลาภ. (2528). การวิเคราะหเชิงสมมติฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณี 

จังหวัดอุบลราชธานี. สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อุทุมพร จามรมาน (2530). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร. คณะครุศาสตร. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
website 

ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลนครนครปฐม. สืบคน 9 เมษายน 2562 จาก https://www.nakhonpathomcity.go.th. 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลนครนครปฐม. สืบคน 9 เมษายน 2562 จาก  https://www.nakhonpathomcity.go.th. 

อำนาจหนาท่ีของเทศบาลนครนครปฐม. สืบคน 9 เมษายน 2562 จาก https://www.nakhonpathomcity.go.th. 

สัมภาษณ์
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเท่ียวและกีฬาเทศบาลนครนครปฐม, 28 มกราคม พ.ศ.2562,

สัมภาษณ. 

2449



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกบัการ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 

มนูญ จันทรสมบูรณ1 

1อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
*manoon77@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขาย
การปองกันการทุจริตในภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐและ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตในภาครัฐ  กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาโดยการกำหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนบุคคลสำคัญ ซึ่ง
เปนหัวหนาและเจาหนาที่รับผิดชอบงานเครือขาย สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 จำนวน 6 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และใชการ
พรรณนาวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชไดแก คาความถี ่และคารอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 
1. กระบวนการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ ที่สำคัญประกอบดวย

1.1 การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐมี 2 รูปแบบ คือ การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐใหมและการพัฒนาศักยภาพเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเกา 

       1.4 มีการสั่งการนโยบายจากทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไปยังเขต
พื้นที่ท้ัง 9 เขตพื้นที่ 

    1.5 การประสานงานเครือขายการปองกันทุจริตในภาครัฐมี 2 ลักษณะ คือ การประสานงานแบบเปนทางการ
และการประสานงานแบบไมเปนทางการ 

2. ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ ประกอบดวย
2.1 ขอมูลขาวสารเรื่องการทุจริตภาครัฐท่ีไดรบัจากประชาชนยังไมเพียงพอทำใหการวางแผนยังไมครอบคลุม

การแกไขปญหาทั้งหมด 

  2.2 เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐยังไมครอบคลุมในทุกจังหวัด 

  2.3 จำนวนบุคลากรยังไมเพียงพอตอภารกิจการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐทุกจังหวัด 

  2.4 การสั่งการเปนการสั่งการแบบบนลงลางทำใหขาดอิสระในการปฏิบัติงาน 

  2.5 เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐขาดการประสานงานท่ีมปีระสิทธิภาพเทาทีค่วร 
  2.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานน้ันยังไมครบถวน ละเอียดเทาที่ควร 
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       2.7 งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรนั้นบางเขตพ้ืนท่ียังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานท่ีอาจจะมีภารกิจ ภาระงาน
มากกวาเขตพื้นท่ีท่ีมีภารกิจ ภาระงานนอย   

3. รูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐที่เหมาะสม
รูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจรติในภาครัฐที่เหมาะสมกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ เขต 7 จากผลการศึกษาพบวา 
  3.1 รูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐที่เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด คือ รูปแบบทุก

ชองทาง 
  3.2 รูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐท่ีเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ รูปแบบวงลอ 

คำสำคัญ: กระบวนการปฏิบัติงาน,ปญหาอุปสรรค,รูปแบบการสรางเครือขาย,สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 7 

The process of operations, problems, and patterns of creating a network for the 

Anti-corruption Commission of the Office of Public Sector Anti-corruption 

Manoon Jansomboon1 

1department of public administration, rajabhat nakhon pathom university 
*manoon77@gmail.com

Abstract 

       This objectives of this qualitative research to study : 1) the operation of network of Anti-

corruption in the public sector. 2) the problem to the operation of network for Anti-corruption in the 

public sector; and 3) to study the pattern of  network for the prevention of corruption in the public 

sector. The samples group in this research was selected using the purposive sampling were 6 importance 

person for network working under the Anti-corruption Commission of the Office of Public Sector Anti-

corruption Commission sector 7. The instruments used of this research were  interview ,constructed by 

the researcher. The data used descriptive analysis with frequency and percentage. 

  The research found that: 

1. The operation of network of Anti-corruption in the public sector. It was concluded that

1.1 The network construction of Anti-corruption in the public sector, there were two ways

to create a network of Anti-corruption in the public sector and the development of network of Anti-

corruption in the former government. 

       1.2  A policy statement from the Office of Public Sector Anti-corruption Commission to all 

of the 9 sectors. 

2451



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

        1.3 There were 2 types of coordination in Anti-corruption networks in the public sector: 

formal co-ordination and non-formal co-ordination. 

2. The problem to the operation of a network for Anti-corruption in the public sector. It was

concluded that: 

      2.1 Information about corruption, that was received by people, who were not sufficient to 

make the plan did not cover all the issues. 

 2.2  Network for Anti-corruption in the public sector were not covered in all provinces. 

       2.3  The number of staff is inadequate to the task of building a network of Anti-corruption in 

the public sector in all provinces. 

 2.4 The command is a top-down command, causing a lack of freedom of operation. 

 2.5 Network Anti-corruption in the public sector, lack of coordination, effective as hoped. 

 2.6 Reporting performance results is not exhaustive. Detailed enough. 

        2.7 The budget that has been allocated is not enough for some area of the work that may 

have more workloads than an area with fewer workloads. 

3. The network model for the prevention of corruption in the public sector.

The study found that :

3.1 The network model of Anti-corruption in the public sector with the most level of

proposals is All-channel Network. 

       3.2 The network model of Anti-corruption in the public sector with the much level of 

proposals is Wheel Network. 

Keywords: Operation, Problem, Network construction, Public Sector Anti-corruption Commission 

 sector 7 

1. บทนำ
สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 มีหนาที่ตามท่ีประกาศกําหนด คือ ดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐที่ไดกระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐหรือที่มีการรองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่
ของรัฐ อันเนื่องมาจากการกระทําทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติสงเรื่องให
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ของรัฐ สงเสริมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ และปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (กฎกระทรวง แบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560,16 ตุลาคม 2560. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 
134 ตอนท่ี 109 ก,หนา 10)  

 สำนักงานมีเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานท้ังหมดเพียง 26 คน ทำใหไมเพียงพอ
กับปญหาการทุจริตที่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการทำงานจะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝายทั้งเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีกลไกหลักในการทำงานที่สำคัญอยางหน่ึงคือ
เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ แตที่ผานมาพบปญหาการทำงานในรูปแบบเครือขายยังขาดระบบและรูปแบบการ
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ทำงานท่ีมีประสิทธิภาพเทาทีค่วร ทำใหผลที่ไดออกมาไมเปนไปตามเปาประสงคที่วางไว (นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ,4 เมษายน 2562,สัมภาษณ) 

จากความสำคัญปญหาขางตน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและ
รูปแบบการสรางเครือขายท่ีเหมาะสมกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต 7 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
3. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ดานการปองกันการทุจริตในภาครัฐ

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปองกันการ

ทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควา และทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน ไดนำหลักการบริหาร POSDCoRB ซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีของ  ลูเทอร กูลิค (Luther

Gulick,2555,แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ,สืบคน 14 พฤษภาคม 2562 ,จาก http://adisony.blogspot.com/ 

?view=snapshot) มาใชเปนแนวทางการตั้งคำถามสมัภาษณ ประกอบไปดวย 7 ดาน คือ ดานการวางแผน (Planning) ดาน
การจัดองคการ (Organizing) ดานการบรรจุ (Staffing) ดานการสั่งการ (Directing) ดานการประสานงาน (Co-Ordinating) 
ดานการรายงาน (Reporting) และดานการจัดทำงบประมาณ (Budgeting) 

2. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน ไดนำเทคนิค SWOT Analysis มาใชเปนแนวทางในการตั้งคำถามสมัภาษณ
ซึ่งเปนแนวคิดทฤษฎีของอัลเบิรต ฮัมฟร ี (Albert Humphrey,2555,ทฤษฎีองคการและการจัดการเชิงกลยุทธช้ันสูง, สืบคน 
14 พฤษภาคม 2562 จาก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swot-humphrey-

swot-2.html)  
3. รูปแบบการสรางเครือขายเปนแนวคิดทฤษฎีของร็อบบินส  (Robbins, 1983 อางถึงในพระดาวเหนือ บุตรสีทา

, 2557, หนา 23) ประกอบดวย เครือขายแบบลูกโซ (Chain Network) เครือขายแบบวาย (Y Network) เครือขายแบบวงลอ 
(Wheel Network) เครือขายแบบวงกลม (Circle Network) และเครือขายแบบทุกชองทาง (All-Channel Network)  มี
ลักษณะสำคญัดังนี ้

       3.1  เครือขายแบบลูกโซ (Chain Network) คือ รูปแบบที่มีการตดิตอสื่อสารไปหรือมาขึ้นหรือลงไปทางเดียว
แลวจึงยอนกลับสวนทางกัน เปนลักษณะของการสื่อสารหลายระดบั ผูสื่อสารคนสดุทายสามารถสื่อสารไดกับคนคนเดียว ซึ่ง
การสื่อสารรปูแบบน้ีไมมีผูนำที่ชัดเจน ตำแหนงตรงกลางมีความเปนผูนำมากกวาตำแหนงอ่ืน  

       3.2 เครือขายแบบวาย (Y Network) คือ เครือขายที่มีบคุคลหนึ่งทำหนาท่ีติดตอสื่อสารไปยังสมาชิกในระดับ 

ถัดไปโดยที่สมาชิกระดับถัดไปมีโอกาสติดตอสื่อสารกันเองบางสวน สมาชิกคนกลางจะทำหนาที่รับและสงขาวสารใหกับ
สมาชิกคนอ่ืนๆซึ่งจะติดตอสื่อสารแบบลูกโซกับสมาชิกที่อยูถัดไปเปนเครือขายที่มีความเปนศูนยกลางนอยกวารูปแบบวงลอ มี
ผูนำท่ีชัดเจนและมผีูนำคนท่ีสองแสดงบทบาทเพ่ิมขึ้น สมาชิกสามารถรับและสงขาวสารไดจากผูนำท้ังสองคน 

       3.3 เครือขายแบบวงลอ (Wheel Network) คือ โครงขายความรวมมือในลักษณะที่การตดิตอ สื่อสาร การ
สนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ถูกสั่งออกจากสวนกลาง หากมวลสมาชิกจะติดตอซึ่งกันและกันจะติดตอผานสวนกลางเปน
เครือขายที่ผูนำมีความชัดเจน อำนาจการควบคุมอยูที่ศูนยกลางซึ่งคือผูนำ 

       3.4 เครือขายแบบวงกลม (Circle Network) คือ รูปแบบที่สมาชิกแตละบุคคลของเครือขายสามารถ
ติดตอสื่อสารและปฏิสมัพันธกับสมาชิกขางเคียงกับตนได หากเปนองคการจะถือวาเปนการสื่อสาร 2 ระดับ คือ ติดตอสื่อสาร
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กับผูบังคับบัญชาข้ันตนและผูใตบงัคับบัญชา เปนเครือขายที่มีการสื่อสารภายในองคกรแบบไมมผีูนำ ทุกคนภายในองคกรมี
ความเทาเทียมกันเรื่องของการกระจายขาวสาร มีอำนาจและอิทธิพลตอกลุมอยางเสมอภาค 

        3.5 เครือขายแบบทุกชองทาง (All-channel Network) คือ เครือขายลักษณะนี้จะไมมศีูนยกลางท่ีเปน
ทางการ สมาชิกมีโอกาสติดตอสื่อสารกันไดทั่วถึง เทาเทียมกันและเปนอิสระไมเขมงวดกอใหเกิดการสือ่สารในวงกวาง เชน ใน
รูปคณะกรรมการ เปนตน นับวาเปนเครือขายการติดตอที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำแนวคิดทฤษฎีที่ไดการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังนี ้

 

 

 

 

 

            
 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรท่ีศึกษา 

       1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือเจาหนาทีภ่ายในสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
จำนวนทั้งหมด 26 คน  

 กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(purpose sampling) 

จากบุคคลสำคัญที่มีหนาที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานดานเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ดังนี ้

1. ผูอำนวยการสำนักงาน   จำนวน    1  คน 

2. หัวหนากลุมงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน      2   คน 

3. เจาหนาท่ีกลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐ จำนวน      3   คน 

รูปแบบการสรางเครือขายท่ีเหมาะสมกับการ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

- เครือขายแบบลูกโซ (Chain Network) 

- เครือขายแบบวาย (Y Network) 
- เครือขายแบบวงลอ (Wheel Network) 

- เครือขายแบบวงกลม (Circle Network) 

- เค รือข ายแบบทุกชองทาง (All-Channel 

Network) 

การสรางเครือขายการปองกันการทุจริต
ในภาครัฐ ของสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 

กระบวนการปฏิบัติงาน

- การวางแผน (Planning) 

- การจัดองคการ (Organizing) 

- การบริหารบคุคล (Staffing) 
- การสั่งการ (Directing) 
- การประสานงาน (Coordinating) 
- การรายงาน (Reporting)  
- การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) 

ปญหาอุปสรรค 
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         เครื่องมือในการวิจัย 

              เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี ผลงานวิจัยทีเกี่ยวของนำมาสรางเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
     ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสัมภาษณ มีขอคำถามเกี่ยวกับเพศและตำแหนง/หนวยงาน โดยมี
ลักษณะคำถามเปนแบบสำรวจรายการ 

    ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณคำถามแบบปลายเปดประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติงาน ตามหลัก POSDCoRB 

โดยแบงออกเปน 7 ดาน คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารบุคคล (Staffing) การสั่งการ 
(Directing) การประสานงาน (Co-Ordinating) การรายงาน (Reporting) และการจัดทำงบประมาณ (Budgeting) รวมทั้งคำ
สัมภาษณเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในแตละดาน 
                ตอนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปด เพื่อศึกษารูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปองกันการ
ทุจริตภาครัฐ ประกอบดวยรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐ ประกอบดวย เครือขาย
แบบลูกโซ (Chain Network) เครือขายแบบวาย (Y Network) เครือขายแบบวงลอ (Wheel Network) เครือขายแบบวงกลม 
(Circle Network) และเครือขายแบบทุกชองทาง (All-Channel Network) 

          วิธีการศึกษา 
          ใชการสัมภาษณ การสนทนากลุมและสัมภาษณแบบเจาะลึก  

   การวิเคราะหขอมูล 

           การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณจะใชคาความถี่ รอยละ และนำเสนอในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
วิเคราะห  
6. ผลการวิจัย 

            ดานกระบวนการในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษามีลักษณะสำคัญ สรุปไดดังนี ้
      1. กระบวนการปฏิบัติงานดานการวางแผน  

                    1.1 การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต 7 มี 2 ลักษณะ ไดแก การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐใหมและการพัฒนาศักยภาพเครือขายการ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐเกา  
                    1.2 การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐมีกระบวนการปฏิบัติงาน 7 กระบวนการ ประกอบดวย 
การประชาสัมพันธหนวยงาน การสรางองคความรู การจัดกิจกรรมการมีสวนรวม การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิก
เครือขาย การกำหนดกลไกสรางระบบจูงใจ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ และการใหความชวยเหลือชวยกันเมื่อ
เกิดปญหา ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานเหลานี้จำเปนตองมีการดำเนินการตามลำดับเพื่อนำไปสูการปองกันการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม 

   2. กระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดการองคกร 
      โครงสรางการทำงานมีการวางนโยบายการดำเนินงานจากทางสวนกลางกระจายการดำเนินงานเกี่ยวกับการ

สรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐไปยังสวนภูมิภาคตางๆทั้ง 9 เขตพื้นที ่
   3. กระบวนการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคคล  
       กลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐมีนักวิชาการยุติธรรมและนักสืบสวนสอบสวนจำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงาน

ดานเก่ียวกับการสรางเครือขาย ทั้ง 9 เขตพื้นที ่
  4. กระบวนการปฏิบัติงานดานการสั่งการ  
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          4.1 มีการสั่งการนโยบายจากสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมายัง
สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท้ัง 9 เขตพื้นท่ี  
          4.2 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีการมอบนโยบายในการดำเนินงานและ
จัดสรรงบประมาณใหสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อดำเนินการภายใตนโยบายและแนวทางท่ีวางไว  
               5. กระบวนการปฏิบัติงานดานการประสานงาน 

      การประสานงานเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐมี 2 ลักษณะ คือ การประสานงานแบบเปนทางการ
และการประสานงานแบบไมเปนทางการ การประสานงานแบบเปนทางการ คือ การประสานงานแบบมีพิธีรีตรองที่ตองปฏิบัติ 
เชน มีหนังสือติดตอหรือแจงเปนลายลักษณอักษร หรือเสนอรายงานเปนลำดับช้ัน สวนการประสานงานอยางไมเปนทางการ 
คือ การประสานงานแบบไมมีพิธีรีตรองเพียงแตทำความตกลงใหทราบถึงการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามจังหวะเวลา และ
จุดประสงคเดียวกัน ซึ่งการดำเนินการตองอาศัยความใกลชิดสนิทสนมเปนสวนตัว 

           6. กระบวนการปฏิบัติงานดานการรายงาน  
            6.1 การรายงานผลการปฏิบัตงิานเครอืขายการปองกันการทุจรติในภาครัฐมี 2 ลักษณะ คือ การรายงานผลทาง

เอกสารและการรายงานผลทางวาจา 
                   6.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐทางเอกสารมีการดำเนินการเมื่อ
เสร็จสิ้นการดำเนินการเปนการรายงานประจำปประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รูปแบบการดำเนินงาน 
งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ ปญหาและอุปสรรค จากนั้นรายงานผลการดำเนินงานไปยังผูบังคับบัญชา 
             7. กระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดทำงบประมาณ 

                7.1 การจัดทำงบประมาณในการดำเนินการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเปนการดำเนินการของ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
                7.2 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณใหสำนักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท้ัง 9 เขตพื้นที่ ดำเนินงานตามที่ไดรับการจัดสรร 

        ดานปญหาอุปสรรค มีดังน้ี 

        1. ปญหาอุปสรรคดานการวางแผน  
          1.1 ประชาชนหวาดกลัวท่ีจะแจงเบาะแสและไมกลาเขารวมเปนสมาชิกเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
เพราะเรื่องการทุจริตภาครัฐเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนท่ี 

          1.2 โครงสรางในการดำเนินงานขาดเสถียรภาพ ขาดความคลองตัว ขาดกำลังคน และขาดงบประมาณสนับสนุน 

 2. ปญหาอุปสรรคดานการจัดการองคกร  
         2.1 ปจจุบันเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐมีเฉพาะในเขตพ้ืนที่ระดับเขตทั้ง 9 เขตเทานั้นจึงยังไม
ครอบคลุมในทุกจังหวัด 

         2.2 การดำเนินงานและการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐยังไมครอบคลุม
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

3. ปญหาอุปสรรคดานการบริหารบุคคล  
               3.1 บุคลากรมีจำนวนไมเพียงพอตอภารกิจการสรางเครอืขายการปองกันการทุจรติในภาครัฐอีกท้ังยังมีภารกิจอ่ืนๆ
ทำใหไมสามารถดำเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
       3.2 การเปดรับบุคลากรใหมเพื่อเขามาปฏิบัติงาน บุคลากรใหมเหลานี้อาจจะยังขาดประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

4. ปญหาอุปสรรคดานการสั่งการ  
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   การสั่งการเปนการสั่งการแบบบนลงลางอาจท่ีจะทำใหขาดอิสระในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากแตละเขตพ้ืนที่มี
สภาพแวดลอม สภาพพ้ืนท่ีที่แตกตางกัน 

5. ปญหาอุปสรรคดานการประสานงาน 

         5.1 เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐจำเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขาย ทำใหการพัฒนา
ศักยภาพนั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
       5.2 โครงสรางการปฏิบัติงานของสำนักงานปองกันและปราบปรามนั้นเปนเขตพื้นที่ซึ่งตองดูแลในหลายจังหวัด ทำ
ใหการพัฒนาศักยภาพนั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

6. ปญหาอุปสรรคดานการรายงาน  
        6.1 การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานยังไมละเอียดเทาที่ควร 
        6.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบวาจานั้นการสื่อสารอาจมีความคลาดเคลื่อน สับสนในขอมูลที่ตองการ
จะสื่อได 

7. ปญหาอุปสรรคดานการจัดทำงบประมาณ  
           การจัดสรรงบประมาณน้ัน สวนกลางจะเปนผูดำเนินการจัดสรรมาให ทำใหบางเขตพื้นที่มีงบประมาณไมเพียงพอ 

เนื่องจากแตละเขตพื้นท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีตางกันหรือมีภารกิจที่ไมเหมือนกัน 

     รูปแบบการสรางเครือขายท่ีเหมาะสมกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐ 
     จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางที่สัมภาษณไดขอสรุปรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปองกันการทุจริตใน

ภาครัฐ  จำนวน 2 รูปแบบดังนี้ 
           1. รูปแบบการสรางเครือขายแบบทุกชองทาง  
              เครือขายลักษณะนี้จะไมมีศูนยกลางที่เปนทางการ สมาชิกมีโอกาสติดตอสื่อสารกันไดทั่วถึง เทาเทียมกันและเปน
อิสระไมเขมงวดกอใหเกิดการสื่อสารในวงกวาง เชน ในรูปคณะกรรมการ เปนตน นับวาเปนเครือขายการติดตอท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

              จากผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม ผูใหขอมูลมีความเห็นสรุปวารูปแบบการสรางเครือขายแบบทุกชองทาง 
เปนอีกรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดที่จะนำมาใชเปนรูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตภาครัฐ สรุปไดดังนี้ 
              1.1 เปนเครือขายท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพไดมี
โอกาสติดตอสื่อสารกันอยางท่ัวถึงและเปนอิสระโดยท่ีไมมีศูนยกลางอยางเปนทางการ 
              1.2 เปนการลดชองวาง ลดขั้นตอน ลดความลาชาในการปฏิบัติงานดานการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐ 
   1.3 รูปแบบนี้ มีขอจำกัดในการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
มาเปนแกนนำเครือขาย คอยขางจะทำไดยากในบางพื้นที่หรือหลายพื้นท่ี 

2. รูปแบบการสรางเครือขายแบบวงลอ  
              เครือขายความรวมมือในลักษณะที่การติดตอ สื่อสาร การสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ถูกสั่งออกจากสวนกลาง หาก
มวลสมาชิกจะติดตอซึ่งกันและกันจะติดตอผานสวนกลางเปนเครือขายที่ผูนำมีความชัดเจน อำนาจการควบคุมอยูที่ศูนยกลาง
ซึ่งคือผูนำ 
              จากผลการสัมภาษณและการสนทนากลุม ผูใหขอมูลมีความเห็นสรุปวารูปแบบการสรางเครือขายแบบวงลอมมี
ความเหมาะสมมากรองลงมา ท่ีจะนำมาใชเปนรูปแบบการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตภาครัฐ สรุปไดดังนี้ 

          2.1 สมาชิกภายในกลุมเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐไดรับขอมูลขาวสารอยางครบถวนเนื่องจากมีการ
ทำงานอยางเปนระบบ  
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          2.2 เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครฐัจะไดรบัการสนับสนุนกิจกรรรมตางๆจากทางสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เนื่องจากรูปแบบนี้จะเปนการกำหนดจากสวนกลาง 
              2.3 รูปแบบนี้จะมีขอจำกัด คือ เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐขาดความเปนอิสระ เนื่องจากการควบคุม
อำนาจน้ันอยูทีส่ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สวนกลาง 

7. อภิปรายผลการวิจัย
             การวิจัยเรื่องกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมกับการปองกันการ
ทุจริตในภาครัฐของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ เขต 7 อภิปรายผลไดดังนี ้

ดานกระบวนการในการปฏิบัติงาน อภิปรายผลไดดังนี้ 
1. กระบวนการปฏิบัติงานดานการวางแผน พบวา การสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 มีกระบวนการปฏิบัติงาน คือ การประชาสัมพันธหนวยงาน การสรางองค
ความรู การจัดกิจกรรมการมีสวนรวม การกำหนดกลไกสรางระบบจูงใจ การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ และการ
ใหความชวยเหลือชวยกันเมื่อเกิดปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระดาวเหนือ บุตรสีทา (2557,การสรางเครือขายและ
การจัดการเครือขายในการเผยแผพระพุทธศาสนาของชุมชนบานพบธรรมนำสุข อำเภอทุงเสลี่ยม จังหวัด หนา 3-4) ที่กลาวถึง
แนวทางการจัดการเครือขายวามี 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ประกอบดวยการจัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย สราง
ความรูสึกรวมในการทำงานรวมกัน จัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดระบบขอมูลขาวสารในการติดตอขาวสาร ข้ันตอนท่ี
สอง ประกอบดวยการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง สรางความเสมอภาคและเทาเทียม รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน และ
การใหความชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนสมาชิก 

    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ตองการจะใหการ
ปฏิบัติงานเรื่องการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐออกมาดีบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นจะมีแคเพียงองคความรูที่
เปนทฤษฎีอยางเดียวไมได จำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากสมาชิกภายในเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐหรือ
บุคลากรภายในสำนักงานท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อใหงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวและรวมกันแกไขเมื่อเกิดปญหาเปนสิ่ง
สำคัญ 

2. กระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดการองคกร พบวา โครงสรางการทำงานมีการวางนโยบายการดำเนินงานจาก
ทางสวนกลางซ่ึงเปนศูนยกลางการทำงานและกระจายการดำเนินงานเกี่ยวกับการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐไปยังสวนภูมิภาคตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุรเดช จงวัฒนาสิริ (อางถึงในอิศยา พัฒนภักดี ,ปจจัยและ
กระบวนการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลตอระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร , 2557, 

หนา 38) ที่กลาวถึงหลักสกาลาร (Scala) หรือสายการบังคับบัญชาเปนการกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจนและมีการแบงระดับของสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนสูลางผูที่อยูในตำแหนงที่สูงกวาจะมีอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบมากกวาผูอยูในตำแหนงที่ต่ำกวาและหลักการสำคัญคือผูบริหารควรเนนตัดสินใจเฉพาะปญหาท่ีสำคัญ
และมอบหมายใหผูบริหารระดับรองลงไปเปนผูแกปญหาประจำวันแทน 

  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมีการกำหนดลักษณะ
การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบตางๆที่เกี่ยวกับการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐลงมายังสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท้ัง 9 เขตพ้ืนท่ีแตละเขตพื้นท่ีนั้นจะประกอบดวยจังหวัดตางๆภายในความรับผิดชอบ ซึ่ง
เขตพื้นที่ทั้ง 9 เขตพ้ืนที่นั้นถือไดวาเปนผูใตบังคับบัญชา การที่ศูนยกลางมอบหมายงานมาเขตพ้ืนที่ตางๆน้ันทำใหการ
รับผิดชอบหนาท่ีการปฏิบัติงานอยูภายในกรอบท่ีไดวางไว 

3. กระบวนการปฏิบัติงานดานการบรรจุ พบวา กลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐมีนักวิชาการยุติธรรมและนัก
สืบสวนสอบสวนจำนวน 5 อัตราปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาคตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดนัย เทียนพุฒ (อางถึงในปย
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ฉัตร จันทิวา, 2546, หนา 255) ที่กลาวถึงการจางบุคลากรที่ดีพัฒนาความสัมพันธที่เหมาะสมและทำใหพนักงานเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานเปนกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ 

  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก กลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 มีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบหลายหนาที่ เชน 
วิเคราะหขอมูลรูปแบบการทุจริต จัดทำมาตรการ/ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่ยังไมเกิด
ความผิดและรวมตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรางและพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐใหมีสวน
รวมในการปองกันการทุจริต เปนตน จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่กลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 จะมีนักวิชาการ
ยุติธรรมและนักสืบสวนสอบสวนบรรจุอยูภายในกลุมงานเพื่อดำเนินงานตางๆตามความเหมาะสมความถนัดในตำแหนงหนาท่ี 

4. กระบวนการปฏิบัติงานดานการสั่งการ พบวา มีการสั่งการนโยบายจากสวนกลางลงมาสูสวนภูมิภาค เปนการ
มอบนโยบายในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณใหมาดำเนินการภายใตนโยบายและแนวทางที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของสุวิช แยมเผื่อน (อางถึงใน มนตรัก ธีรานุสรณ, 2550, หนา 74) ที่กลาวถึง การดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จ คือ การจูงใจผูปฏิบัติงานเปนการใชศิลปะของผูบริหารในการจูงใจ สงเสริม 
สนับสนุน สรางขวัญและกำลังใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรน มีความมุมานะ จงรักภักดีตองานและองคกร ยอมทุมเท
กำลังใจและแรงกายใหกับองคการอยางเต็มที่ ทั้งนี้ผูบริหารจะตองสรางบรรยากาศในการบังคับบัญชาท่ีดีอันจะสรางขวัญและ
กำลังใจใหกับพนักงาน ยอมทุมเทความรูความสามารถใหกับองคการ 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูอำนวยการสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ตองการใหผลการ
ดำเนินงานออกมาดีมีประสิทธิภาพ จึงมีการมอบนโยบายและการจัดสรรงบประมาณตางๆใหกับฝายปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามแผนงาน กิจกรรม โครงการท่ีไดมีการวางไว แตการที่จะใหแผนงาน กิจกรรม โครงการ
ออกมาดีไดนั้นอาจจะตองมีการหาขวัญและกำลังใจในรูปแบบตางๆเพื่อกระตุนบุคลากรใหอยากท่ีจะปฏิบัติงาน ปฏิบัติสิ่ง
ตางๆเพื่อใหแผนงาน กิจกรรม โครงการที่สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 วางไวประสบ
ความสำเร็จผลงานเปนไปอยางมีศักยภาพ 

  5. กระบวนการปฏิบัติงานดานการประสานงาน พบวา มีการประสานงานแบบเปนทางการและการประสานงาน
แบบไมเปนทางการ การประสานงานแบบเปนทางการ คือ การประสานงานแบบมีพิธีรีตรองที่ตองปฏิบัติ สวนการ
ประสานงานอยางไมเปนทางการ คือ การประสานงานแบบไมมีพิธีรีตองเพียงแตทำความ     ตกลงใหทราบถึงการท่ีจะปฏิบัติ
ใหเปนไปตามจังหวะเวลาและจุดประสงคเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2553,ทักษะประสานงาน,สืบคน 
8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  จ า ก   http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=394&read                       
=true&count=true) ทีก่ลาวถึงการประสานงานในทางราชการวาไดมีนักวิชาการใหความหมายไววาหมายถึง การจัดระเบียบ
วิธีการทำงานเพ่ือใหงานและเจาหนาที่ฝายตางๆรวมมือปฏิบัติงานเปนน้ำหนึ่งใจเดียวไมทำใหงานซ อนกัน ขัดแยงกัน หรือ
เหลื่อมล้ำกันท้ังน้ีเพื่อใหงานดำเนินไปอยางราบร่ืนสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายขององคการนั้นอยางสมานฉันทและ
มีประสิทธิภาพ 

  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การปฏิบัติงานของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 นั้นมีการ
ประสานงานท้ัง 2 รูปแบบ คือ การประสานงานแบบเปนทางการและการประสานงานแบบไมเปนทางการข้ึนอยูวาเปนการ
ประสานงานในเรื่องใด ซึ่งการประสานงานอยางเปนทางการน้ันตองมีการทำเปนหนังสือราชการหรือเสนอรายงานเปนลำดับ
ช้ันจึงทำใหจะเกิดความลาชา เพราะตองมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีความซับซอน สวนการประสานงานแบบไมเปนทางการ
นั้นเพียงแตทำความตกลงระหวางกันโดยไมมีแบบแผนแตสามารถเขาใจตรงกันท้ังสองฝายในสิ่งที่ตองการจะประสานงานกัน 
จึงทำใหการติดตอมีความรวดเร็ว รวบรัด สามารถทราบถึงเรื่องที่ตองการจะสื่อสารไดอยางรวดเร็ว เชน การสนทนาดวยวาจา
ทางโทรศัพท การสงขอความผานทางแอพพลิเคช่ันไลน (Line) เพื่อติดตอประสานงานในเร่ืองตางๆที่เกี่ยวของกับเครือขาย
การปองกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 
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6. กระบวนการปฏิบัติงานดานการรายงาน พบวา การรายงานผลมี 2 ลักษณะ คือ การรายงานผลทางเอกสารและ
การรายงานผลทางวาจา ซึ่งการรายงานผลจากเอกสารจะมีการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการเปนการรายงานประจำป
ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รูปแบบการดำเนินงาน งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ ปญหาและอุปสรรค 
จากนั้นรายงานผลการดำเนินงานไปยังผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Luther Gulick (อางถึงใน อิศยา พัฒน
ภักดี, 2557, หนา 37) ที่กลาวถึงการทำหนาที่ในการรับฟงรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคลและหนวยงานที่เปน
ผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมาเพื่อทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานสวนตางๆวางานตางๆสามารถดำเนิ นไปตามแผนงานท่ี 
กำหนดไวหรือไมเพียงใด การรายงานถือเปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงาน 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายท่ี
ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆของบุคลากรภายในองคกรตอผูอำนวยการสำนักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 เพื่อใหไดทราบวาการดำเนินงานในเรื่องตางๆน้ันเปนไปตามแบบแผนท่ีวาง
ไวหรือไม การรายงานผลของทางสำนักงานนั้นมี 2 ลักษณะ คือการรายงานผลทางเอกสารและการรายงานผลทางวาจา ซึ่ง
การรายงานผลทางเอกสารจะตองมีความถูกตองทั้งขอมูลเนื้อหาและหัวขอตางๆของการจัดทำประกอบดวย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค รูปแบบการดำเนินงาน งบประมาณ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ปญหาและอุปสรรค  เมื่อจัดทำแลวเสร็จจึงมี
การนำเสนอผูอำนวยการสำนักงานเพ่ือรับทราบและรวมกันแกไขเมื่อเกิดปญหา สวนการรายงานผลทางวาจาสามารถรายงาน
ไดโดยตรงตอผูอำนวยการสำนักงานมีความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบและแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้น 

7. กระบวนการปฏิบัติงานดานการจัดทำงบประมาณ พบวา การจัดทำงบประมาณในการดำเนินการสรางเครือขาย
การปองกันการทุจริตในภาครัฐเปนการดำเนินการของสวนกลางในการของบประมาณ เมื่อไดงบประมาณมาแลวจึงมีการ
จัดสรรใหเขตพ้ืนที่ดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไพรัช ตระการศิรินนท 
(2548,การคลังภาครัฐ, หนา154) ทีก่ลาวถึงงบประมาณวาหมายถึงเครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาลที่เปนเอกสารแสดงถึงความ
ตองการของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลและหนวยงานตางๆของรัฐบาลซึ่งแสดงออกมาในลักษณะแผนงานทางการเงิน
และโครงการท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณหนึ่งๆโดยรัฐบาลไดสัญญาตอรัฐสภาและประชาชนจะใชเงินภายใตเงื่อนไขที่ได
ตกลงกันแลว 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมีการจัดสรร
งบประมาณใหกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทั้ง 9 เขตพื้นที่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสราง
เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐหรือดำเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการตางๆนั้น      แตละเขตพื้นที่นั้นจำเปนตองมี
การจัดสรรงบประมาณตามความเปนจริงเปนไปอยางเหมาะสมอยูในพ้ืนฐานของความถูกตอง เพราะเงินงบประมาณนั้นเปน
เงินท่ีไดมาจากภาษีของประชาชนจึงควรนำไปใชจายอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

ดานปญหาอุปสรรค มีดังนี้ 
1. ปญหาอุปสรรคดานการวางแผน พบวา ประชาชนหวาดกลัวที่จะแจงเบาะแสและไมกลาเขารวมเปนสมาชิก

เครือขาย เพราะเรื่องการทุจริตภาครัฐเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ อีกทั้งโครงสรางในการดำเนินงานขาด
เสถียรภาพ ขาดความคลองตัว ขาดกำลังคน และขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิกีพีเดีย สารานุกรม
เสรี (2562,การทุจริตทางการเมือง, สืบคนเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จากhttp://www.th.wikipedia.org/wiki/การทุจริต
ทางการเมือง) ที่กลาวถึงการทุจริตทางการเมืองคือการใชตำแหนงหรืออำนาจทางราชการและการเมืองหรือในองคกรของ
เอกชนเพื่อใหไดมาซึ่งรายได หรือการฉอโกงเอาเงินสาธารณชนะมาเปนของตนและพรรคพวกหรือหาประโยชนอื่นๆ ซึ่งการ
ทุจริตนี้อาจมิใชเปนตัวเงิน วิธีการที่ใชอาจจะผิดกฎหมายหรือไมผิดก็ได แตเปนพฤติกรรมซึ่งสาธรณชนจะไมพอใจหรือผิดจาก
จารีตประเพณีนิยม เนื่องจากเปนการกระทำท่ีขัดกับความคาดหวังของสาธารณชนเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและพฤติกรรมที่ดี
ของบุคคลสาธารณะ(ขาราชการและนักการเมืองหรือองคกรเอกชน) 
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  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การทุจริตในภาครัฐเปนการกระทำของเจาหนาที่รัฐในพื้นที่ทำใหประชาชนท่ีอาจจะพบเห็น
การทุจริตรูปแบบตางๆภายในจังหวัดที่อยูภายใตการควบคุมของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 
ไมกลาที่จะมารองเรียน แจงเบาะแสตางๆเพราะกลัวอันตรายกลัวความมั่นคงในชีวิตจึงไดแตเพิกเฉยตอการกระทำที่เกิดขึ้น
พฤติกรรมเหลานี้ลวนแตทำใหการทุจริตของเจาหนาที่ภาครัฐมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งโครงสรางในการดำเนินงานของฝาย
ปองกันการทุจริตในภาครัฐยังไมมีประสิทธิภาพดีมากนัก เชน บุคลากรยังไมเพียงพอ ภาระงานมากกวาจำนวนบุคลากร เปน
ตน ทำใหเรื่องของปญหาการทุจริตในภาครัฐยังคงมีอยู ซึ่งสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐัเขต 7 จึงควรท่ี
จะมีการปรับปรุงแกไขในปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้น 

2. ปญหาอุปสรรคดานการจัดการองคกร พบวา เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐปจจุบันเปนการประจำอยู
ในเขตพื้นที่ทำใหการดำเนินงานและการประชาสัมพันธใหความรูยังไมครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม (2551,แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรและทฤษฎีระบบราชการ, หนา 102) ที่กลาวถึงอำนาจหนาที่ 
(Legal Authority) คือ ระบบราชการมีการกำหนดหนาที่ของแตละตำแหนงไวอยางชัดเจนและเปนอำนาจหนาที่ที่ไดมาจาก
สถาบัน บุคคลใดก็ตามที่มีตำแหนงหนาท่ียอมจะมีอำนาจท่ีจะใชไดอยางถูกตองตามทำนองคลองธรรม ซึ่งอำนาจดังกลาวไมใช
อำนาจสวนบุคคลแตจะเปนอำนาจของสถาบัน 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปจจุบันมีการแบงเปน
เขตพื้นท่ี 9 เขตพ้ืนท่ีซึ่งแตละเขตพื้นท่ีมีการครอบคลมุดูแลหลายจังหวัดทำใหการดำเนินงานการประชาสัมพันธใหความรูยังไม
ครอบคลุมในทุกจังหวัดและอาจที่จะกอใหเกิดความยุงยากไดในกรณีที่จะรองเรียนผานทางสำนักงานโดยตรงกรณีพบเห็นการ
ทุจริตของเจาหนาที่รัฐที่เกิดขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธของเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐยังไมครอบคลุมและ
กวางขวาง ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ก็เปนปจจัยที่ทำใหผลงานดานการจัดองคกรของทางสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 7 ยังไมออกมาดีเทาท่ีควร 

3. ปญหาอุปสรรคดานการบรรจุ พบวา บุคลากรมีจำนวนไมเพียงพอตอภารกิจการสรางเครือขายการปองกันการ
ทุจริตในภาครัฐอีกท้ังยังมีภารกิจอ่ืนทำใหไมสามารถดำเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ แตถาจะใหมีการเปดรับบุคลากรใหม
เขามาปฏิบัติงาน บุคลากรใหมเหลานี้ก็ยังขาดประสบการณและความเช่ียวชาญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม 
(2551,แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรและทฤษฎีระบบราชการ, หนา 102) ที่กลาวถึงคุณสมบัติทางดานวิชาชีพ (Professional 

Qualities) คือ ระบบราชการสงเสริมใหยึดถือหนวยงานและการรับราชการเปนคุณสมบัติทางดานวิชาชีพ การเลือกบุคคลเขา
ทำงาน การไดความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง หรือความกาวหนาในการประกอบอาชีพจะตองพิจารณาจาก
ความรูความสามารถเปนเกณฑ 

  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก จำนวนเจาหนาที่ในฝายปองกันการทุจริตในภาครัฐ  เขต 7 มีจำนวนนอยแตภาระงานใน
ความรับผิดชอบของกลุมงานน้ันมีจำนวนมากซึ่งไมสมัพันธกันทำใหการดำเนินงานนั้นไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควรอีกท้ังยังทำ
ใหเกิดความลาชา แตถาจะใหมีการเปดรับสมัครบุคลากรเขามาปฏิบัติงานใหมทางสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐเขต 7 ก็เกรงวาบุคลากรเหลานี้ยังไมมีประสบการณ ขาดความรูในงาน ผลการปฏิบัติงานที่ไดนั้นอาจจะไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคแบบแผนท่ีทางสำนักงานไดมีการวางไว 

4. ปญหาอุปสรรคดานการสั่งการ พบวา มีการสั่งการแบบระดับบนสูระดับลางอาจที่จะทำใหขาดอิสระในการ
ดำเนินงาน เนื่องจากแตละเขตพ้ืนที่มีสภาพแวดลอม สภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 
(อางถึงจันทิรา มังกรศักดิ์สิทธ์ิ, 2556,ความคิดเห็นของพนักงานตอการสื่อสารภายในองคการ กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช, 
หนา 19)  ที่กลาวถึงการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง หมายถึง การสงขาวสารจากบุคคลที่อยูตำแหนงสูงกวามายังตำแหนงท่ีต่ำ
กวา เปนลักษณะการเคลื่อนที่ของขาวสารไปตามสายการบังคับบัญชา และจากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับบัญชา การ
ติดตอสื่อสารแบบนี้จะเปนไปในรูปของการแจงนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับคำเตือน คำสั่ง คำยืนยัน  หรือการใหขาวสารเพ่ือ
การปฏิบัติงาน 
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  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การปฏิบัติงานที่ยึดหลักการปฏิบัติงานแบบตามสายการบังคับบัญชาเปนการสั่งการจาก
ระดับบนลงสูระดับลาง ซึ่งในท่ีนี้ก็คือผูอำนวยการสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 มีการสั่งการลง
มายังกลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐทำใหการทำงานมีความเปนระเบียบซึ่งงายตอการบังคับบัญชา แตการปฏิบัติงานใน
แบบสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐเขต 7 นี้อาจจะไมเหมาะสมตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐเขตพ้ืนท่ีอื่นเนื่องจากแตละเขตพื้นท่ีมีสภาพแวดลอม บุคลากร วัฒนธรรมองคกรที่ตางกัน การยึดถือปฏิบัติให
เปนไปในรูปแบบนี้ เปนไปในทิศทางเดียวกันนี้อาจจะไมใชสิ่งที่ดีท่ีสุดเสมอไป 

5. ปญหาอุปสรรคดานการประสานงาน พบวา เครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐนั้นจำเปนตองมีการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกเครือขาย อีกท้ังโครงสรางการทำงานนั้นเปนเขตพื้นที่ซึ่งตองดูแลในหลายๆจังหวัด ทำใหการพัฒนาศักยภาพ
นั้นยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2553,ทักษะการประสานงาน, สืบคน 8 สิงหาคม 

2562 จาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_ book_topic.php?bookID=394&read=true&count=true) 

  ที่กลาวถึงการประสานงานในทางราชการวาไดมีนักวิชาการใหความหมายไววาหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการ
ทำงานเพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝายตางๆรวมมือปฏิบัติงานเปนน้ำหนึ่งใจเดียวไมทำใหงานซอนกัน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ำ
กันทั้งนี้เพื่อใหงานดำเนินไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายขององคการนั้นอยางสมานฉันทและมี
ประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก การท่ีจะเปนสมาชิกเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเขต 7 ไดนั้นไมไดมีการกำหนด
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพทำใหสมาชิกเครือขายนั้นมีความหลากหลายในหลายเรื่อง ซึ่งความแตกตางกันนี้อาจที่จะเปน
อุปสรรคกอใหเกิดความคิดเห็นที่แตกตางกัน ความเขาใจท่ีไมตรงกันการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือขายนั้นจึงทำไดคอนขาง
ยากอีกทั้งโครงสรางการทำงานของสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 นั้นไมไดรับผิดชอบเพียง
จังหวัดเดียวแตรับผิดชอบครอบคลุมหลายจังหวัดในเขตพื้นที่จึงอาจกอใหเกิดความลาชาในการประสานงาน การจัดระเบียบ
การประสานงานเพ่ือพัฒนาเครือขายการปองกันทุจริตในภาครัฐ อีกทั้งการประสานงานเพื่อคุยแลกเปลี่ยนกันนั้นอาจจะใช
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ชองทางตางๆในการพูดคุยประสานงานกัน 

6. ปญหาอุปสรรคดานการรายงาน พบวา การรายงานผลการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเขต 7
นั้นมีการดำเนินงานยังไมละเอียดเทาที่ควร อีกทั้งการรายงานผลในรูปแบบวาจาน้ันการสื่อสารอาจทำใหเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน สับสนในขอมูลได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Luther Gulick and Lyndall Urwick (อางถึงในศิริรัตน แสงชี
วงษ , 2554,แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของผูบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, หนา 18) ที่กลาวถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานวาเปนเรื่องที่สำคัญปจจุบันนิยมใชระบบ
สารสนเทศ (Management Information System) การประมวลผลของรายงานท่ีดีนั้นตองใหขอมูลที่พอดีกับงานท่ีจะใชไม
มากหรือไมนอยจนเกินไป ขอมูลตองตอบคำถามไดถูกตอง เที่ยงตรง ทันเวลา การรายงานมีลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ 1) 
รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดไวในแผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงาน
ดวยวาจาหรือดวยลายลักษณอักษร 2) การรายงานเม่ือสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดำเนินงานท้ังหมดสรุปเปน
รายงานผลการดำเนินงานส่ิงท่ีจำเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน 

  ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก การรายงานผลการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเขต 7  การจัดทำ
รายละเอียดของเนื้อหาทางเอกสารนั้นอาจจะยังไมครบถวน เรียบรอยทุกประการ ผูผูรายงานผลควรศึกษารายละเอียดของ
เนื้อหากอนที่จะมาบอกตอถายทอดเพราะผูรายงานผลนั้นเปรียบเสมือนผูสงสารและผูอำนวยการสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครฐัเขต 7 ที่รับรายงานผลน้ันก็เปรียบเสมือนผูรับสาร ซึ่งการรายงานผลทางวาจาการเครือขายการ
ปองกันการทุจริตในภาครัฐเขต 7 ที่ดีนั้นผูสงสารจึงมีความจำเปนที่จะตองถายทอด สื่อสารอยางถูกตองสามารถเขาใจไดงาย 
สวนการรายงานทางเอกสารนั้นเน้ือหาตองครบถวน รูปแบบตองตรงตามหัวขอท่ีไดกำหนดไว เมื่อผูรับสารศึกษาดูแลวสามารถ
เขาใจในส่ิงท่ีผูสงสารตองการจะถายทอดไดทันที 
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7. ปญหาอุปสรรคดานการจัดทำงบประมาณ พบวา การของบประมาณน้ันทางสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทั้ง 9 
เขตพื้นที่ในจำนวนเทากันแตวาแตละเขตพื้นท่ีนั้นมีสภาพแวดลอมที่ตางกัน มีภารกิจภาระงานที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Luther Gulick (อางถึงในศิริรัตน แสงชีวงษ, 2554 ,แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ของผูบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ,หนา 18-19) ที่กลาวถึงงบประมาณวาเปนปจจัย
สำคัญในการบริหาร การดำเนินงานตางๆตองอาศัยเงินงบประมาณสวนราชการไมสามารถผลิตไดเอง ซึ่งงบประมาณจากภาค
ราชการ (Bureaucratic Budgeting) ไดรับการจัดสรรและจัดทำโดยกระทรวง ทบวง กรมตางๆไปตามความจำเปน โดย
จัดสรรตามแผน แผนงาน โครงการที่ไดวางไว 

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 และเขตพ้ืนที่ อื่นนั้นมี
สภาพแวดลอมและภาระงานไมเหมือนกัน ดังนั้นการท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดมี
การจัดสรรงบประมาณมาใหอยางเทากันในท้ัง 9 เขตพื้นที่นั้นอาจจะกอใหเกิดปญหา คือ เขตพื้นที่ที่มีภาระงานมากก็
ปฏิบัติงานอยางติดขัดขาดความคลองตัวเรื่องของงบประมาณสวนเขตพื้นที่ที่มีภาระงานนอยก็ปฏิบัติงานอยางไมติดขัดเรื่อง
ของงบประมาณ ดังน้ัน การที่งบประมาณไมเพียงพอทำใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีในแตละเขตพ้ืนท่ีนั้นตอง
เขามามีสวนรวมเพื่อท่ีจะไดจัดทำงบประมาณในเขตพื้นท่ีของตนเองน้ันอยางเหมาะสม 

รูปแบบการสรางเครือขายท่ีเหมาะสมกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐ อภิปรายผลไดดังนี้ 
1. จากผลการศึกษารูปแบบการสรางเครือขายแบบทุกชองทาง เปนรูปแบบเครือขายที่ผูใหขอมูลเห็นดวยมากที่สุดที่

จะนำมาใชเปนเครือขายในการปองกันการทุจริตภาครัฐ  โดยเห็นวา เปนเครือขายที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนซึ่งมีความ
แตกตางกันในเรื่องของเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพไดมีโอกาสติดตอสือ่สารกันอยางท่ัวถึงและเปนอิสระโดยท่ีไมมศีูนยกลาง
อยางเปนทางการ จึงเปนการลดชองวาง ลดข้ันตอน ลดความลาชาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Harold J. 

Leavitt (อางถึงในคมสัน รัตนะสิมากูล,การศึกษาเครือขายการสื่อสารกับการประกอบสรางความหมาย การพัฒนาแบบยั่งยืน
ของชุมชน เศรษฐกิจพอ เพี ย งบ านดอกบั ว  จั งห วัดพ ะ เยา ,2559 , หน า  21 , สื บค น  8  สิ งห าคม  2562 จาก 

http://www.file:///C:/Users/User/Downloads/133140-Article%20Text-351478-1-10-20180706.pdf) ที่ ก ล าวถึ ง
เครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง (All Channel Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับ
สมาชิกคนอื่นไดโดยตรง ไมตองผานสมาชิกคนอื่นๆ ทั้งในการรับขาวและสงขาว  อาจถือไดวาเปนเครือขายการสื่อสารท่ี
สมบูรณที่สุด เพราะไมมีขอจำกัด การสื่อสารของสมาชิกโดยเครือขาย นี้จะเปดโอกาสใหมีปฏิกิริยายอนกลับสูงท่ีสุด 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก เครือขายแบบทุกชองทางนี้เปนการเปดโอกาสใหกับสมาชิกของเครือขายการปองกันการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 7 ทุกคนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางงายดายและทั่วถึงโดยไมมีขอยกเวนในเรื่องสถานะ
ตางๆ เชน เพศ อายุ เปนตน เพราะทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน อีกทั้งการที่ไมมีศูนยกลางใน
การปฏิบัติงานสมาชิกทุกคนภายในเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ จึงสามารถติดตอกันไดโดยตรงทำใหเปนการลด
ขั้นตอน ลดขอจำกัด  ลดความลาชาตางๆในการปฏิบัติงานไดหลายเร่ืองหลายดาน ทำใหแผนงาน กิจกรรม โครงการตางๆ
ออกมาอยางดีมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมาย แผนงาน วัตถุประสงคที่วางไวอยางเหมาะสมที่สุด   แตอยางไรก็ตาม 
รูปแบบเครือขายนี้ อาจมีขอจำกัดในกรณีที่ประชาชนมีความหวาดกลัวผูมีอิทธิพลและกลัวอันตรายจากการใหขอมูลขาวสาร
การทุจริต รูปแบบนี้จึงอาจเหมาะสมกับชุมชนเมืองท่ีประชาชนมีความรูความเขาใจในระบบราชการเปนอยางดี รวมทั้งมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ท่ีจะปกปองตนเองจากผูมีอิทธิพลได 

2. จากผลการศึกษารูปแบบรูปแบบการสรางเครือขายแบบวงลอ เปนรูปแบบเครือขายที่ผูใหขอมูลเห็นดวยท่ีจะ
นำมาใชเปนเครือขายในการปองกันการทุจริตภาครัฐ  โดยเห็นวา เหมาะสมท่ีจะนำมาใชในการสรางเครือขายการปองการ
ทุจริตในภาครัฐ เหตุผลสนับสนุนคือ สมาชิกภายในกลุมเครือขายจะไดรับขอมูลขาวสารอยางครบถวนเน่ืองจากมีการทำงาน
อยางเปนระบบ แตในขณะเดียวกันก็เห็นวาเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐเขต 7 จะขาดความเปนอิสระ เนื่องจาก
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การควบคุมอำนาจนั้นอยูที่สวนกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Harold J. Leavitt (อางถึงในคมสัน รัตนะสิมากูล,การ
ศึกษาเครือขายการสื่อสารกับการประกอบสรางความหมาย การพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบานดอกบัว 
จังหวัดพะเยา,2559, หนา 21, สืบคน 8 สิงหาคม 2562 จาก http://www.file:///C:/Users/User/ Downloads/133140-

Article.pdf) กลาวถึงเครือขายการสื่อสารแบบวงลอ (Wheel Network) เปนเครือขายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งเปนผูรับ
ขาวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งแลวสงขาวนั้นไปยังสมาชิกคนอื่นๆ บุคคลที่อยูตรงกลางของกลุมจะเปนผูมีอำนาจอยาง
แทจริงและเปนผูนำของกลุมเพราะเปนผูเดียวท่ีรับผิดชอบผลสำเร็จของงาน 

    ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปญหาการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ในปจจุบันมีประชาชนเขา
มามีสวนรวมนอยมาก ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุหลักมาจากกลัวอิทธิพลหรือกลัวไดรับอันตรายจากผูมีอำนาจที่จะเขาไปตรวจสอบ
รวมทั้งเห็นวาไมใชหนาที่ของตนเอง ดังนั้น การนำรูปแบบการสรางเครือขายแบบวงลอ ที่มีการเลือกและแตงตั้งคนใดคนหนึ่ง
เปนแกนหลักในการรับสงขอมูลขาวสารและใหเปนคนกลางในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่หนาที่ปองกันการทุจริตในภาครัฐ
โดยตรงแทนท่ีจะใหทุกคนในเครือขายเปนผูสงขาวสาร จึงมีความเหมาะสมและชวยลดความหวาดกลัวอันตรายของผูรวม
เครือขายได แตขณะเดียวกัน รูปแบบเครือขายนี้อาจมีจุดออน ที่รวมอำนาจการนำเสนอขอมูลไวที่คนใดคนหน่ึง ซึ่งหากมี
ขอผิดพลาดในขอมูลขาวสารหรือมีการปกปดบิดเบือนขอมูล ก็อาจจะทำใหเกิดความเสียหายเกิดข้ึนได ดังนั้นจึงความจำเปน
จะตองมีระบบการตรวจสอบขอมูลไวอีกช้ันหนึ่งดวย รวมทั้งขอจำกัด ในเรื่องการควบคุมเครือขายจะอยูที่สวนกลาง ซึ่งอาจทำ
ใหสำนักงานปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี ไมสามารถกำกับดูแลหรือควบคุมสั่งการในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้
กระบวนการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค 
1. สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 ควรสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนวาประชาชน

จะไดรับการคุมครองดูแลจากทางสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 และหนวยงานตนสังกัดเมื่อแจง
เบาะแสรองเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 

2. สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐควรจัดใหมีสำนักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐกระจายอยูในทุกจังหวัดเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งควรพัฒนาขอมูลความรูและ
การประชาสัมพันธเกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐและผานทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

3. สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัเขต 7 ควรมีการเปดรับสมัครสอบบุคลากรเพื่อมาปฏิบตัิงาน
ในกลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐ เพราะ ถามีจำนวนบุคลากรเพิ่มมากข้ึนก็จะทำใหสามารถปฏิบัติงานเรื่องตางๆของฝาย
งานปองกันการทุจริตในภาครัฐไดอยางรวดเร็วและตอบสนองความตองการไดดี 

4. กลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐควรมีอำนาจตัดสินใจสามารถดำเนินการตัดสินใจในบางเรื่องไดเองโดยไมตอง
รอการอนุมัติสั่งการจากผูอำนวยการ อีกท้ังเมื่อสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตองการที่
จะถายทอดแจงเรื่องใด ควรที่จะมีการประสานงานแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการเพ่ือที่จะไดเปนไปในทิศทาง
เดียวกันลดความผิดพลาดในการถายทอดสั่งการ 

5. สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 ควรใชแอพพลิเคช่ันไลน (Line) ในการนัดหมาย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐจะชวยใหมีความสะดวกและสามารถ
ติดตอสื่อสารไดอยางงายดายมีประสิทธิภาพมากขึ้น      

6. เจาหนาที่ในกลุมงานปองกันการทุจริตในภาครัฐควรมีการปรับปรุงแกไข และจัดทำการรายงานผลทางเอกสาร
ดวยความระเบียบเรียบรอยและเนื้อหาถูกตอง 

7. ภาระงานของแตละเขตพื้นท่ีอาจแตกตางกันสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ควรจัดสรรงบประมาณใหแตละเขตพื้นที่อยางเหมาะสม 
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8. สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 ควรมีการนำรูปแบบการสรางเครือขายแบบวงลอ
(Wheel Network) มาใชนอกเขตชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท เพื่อลดปญหาความหวาดกลัวผูมีอิทธิพลในพื้นที่ของสมาชิก
เครือขาย แตขณะเดียวกันการคัดเลือกผูที่จะเปนแกนนำเครือขายจะตองมีการคัดเลือกอยางละเอียดรอบคอบถี่ถวนรวมท้ัง
ตองมีการคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติภูมิหลัง เพื่อใหไดคนท่ีเหมาะสมที่สุดมาเปนแกนนำ 

9. สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 7 ควรนำรูปแบบเครือขายแบบทุกช องทาง (All-

Channel Network) มาใชในเขตชุมชนเมือง ซึ่งรูปแบบเครือขายน้ีเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน ทุกเพศ อายุ การศึกษา และ
ทุกอาชีพไดมีโอกาสติดตอสื่อสารกันอยางทั่วถึงและเปนอิสระโดยท่ีไมมีศูนยกลางอยางเปนทางการ เปนการลดชองวาง ลด
ขั้นตอน ลดความลาชาในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากประชาชนสวนใหญในเขตชุมชนเมืองมีความรู มีการศึกษาดี รวมทั้งมีฐานะ
ทางสังคม เศรษฐกิจที่จะปกปองตนเองไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงจะมีความพรอมที่จะใหขอมูลขาวสารการทุจริตแกทางราชการ
ไดเปนอยางดี 
9. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

1. การศึกษาเรื่องเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐ ควรท่ีจะมีการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในเชิงลึกใหมากขึ้น
โดยกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดตางๆ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  

2. ควรท่ีจะศึกษาเรื่อง รูปแบบการทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ และแนวทางแกไขในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
10. เอกสารอางอิง
กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 (2560). ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 134, ตอนที่ 109 ก. (ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560). 
กลุมงานบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. มาตรฐานกำหนดตำแหนง ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ. คนวันที่ 9 มีนาคม 2562 
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การทุจริตในภาครัฐเขต 7. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครนายก. เครือขาย 4 ภาคสวนใน 
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ประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

มนูญ จันทรสมบูรณ1* และ ปาริชาติ โพธิ์พัฒน2 

1อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*manoon77@gmail.com

บทคัดยอ 

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอําเภอสาม
พราน  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอําเภอสาม
พราน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการของสํานักทะเบียนอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 392 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามลักษณะงานที่ใหบริการ เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ 
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 
         ผลการศึกษาพบวา 

1. ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตร อยูในระดับมาก ประกอบดวย ประสิทธิภาพในมิติ
คาใชจาย ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร และประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ 

2. ปจจัยดานตําแหนง ,ความรูความชํานาญ มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร และปจจัย
ดานตําแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพในการใหบริการ,ดานทะเบยีนและบัตร,ที่วาการอําเภอ 
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Abstract 

This research aimed to: 1) study the efficient level of services in the Registration and 

Identification Card Section at Samphran Disctrict Office; and 2) study the personal factors that affected 

to effectiveness in services of the Registration and Identification Card Section at Samphran Disctrict 

Office. The research sample was 392 service recipients, Registration and Identification Card Section , 

Samphran Disctrict Office, derived by proportional stratified random sampling as distributed by 

description of job services. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

Data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square.  

 The results showed that: 

1) Overall the level of the efficient level of services in the Registration and Identification Card

was at a high level. These aspects were the effective dimensions of expenses, management process and 

output issues.        

2) Factors of  position, knowledge and skill affected to effectiveness in services dimensions of

management process ,while  factor of  position affected to effectiveness in services dimensions of output 

issues, with statistical significance level at .05        

Keywords : Effectiveness in Services, Registration and Identification Card Section, Disctrict Office 

1. บทนำ
       ประสิทธิภาพในการใหบริการ เกิดจากความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งมีผลตอความสำเร็จ

ของงานและหนวยงาน กลาวไดวาหากหนวยงานใดบุคลากรไมมีความพึงพอใจในการทำงาน ก็อาจจะเปนมูลเหตุหนึ่งที่ทำให
งานและการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพรวมท้ังการกระทำหรือทาทีที่แสดง สงผลใหคุณภาพของงานลดลงและเปนผลเสียตอ
หนวยงาน แตในทางตรงกันขามหากหนวยงานมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทำงานในการบริการ ก็ยอมสงผลบวกในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเปนสิ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานความเต็มใจในการใหบ ริการ และหนวยงานใดเห็น
ความสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงานท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากรในหนวยงาน มีความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยูเสมอวาการปฏิบัติงานท่ีทำใหเกิดความพึงพอใจ (ประสิทธิภาพในการใหบริการ,สืบคน 11 
มกราคม 2563,จาก http://www.thailandindustry.com) 
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       ฝายทะเบียนและบัตร ที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการแก
ประชาชนในดานการแจงเกิด แจงตาย การยายที่อยูการเพ่ิมช่ือ-จำหนายช่ือ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร การขอเลขท่ีบาน การรื้อถอนบานรวมทั้งการคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎรในการดำเนินงานดาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจำนวนท้ังหมด 7 คน ปญหา
ที่สำคัญในปจจุบันพบวามีประชาชนรองเรียนเรื่องคุณภาพการใหบริการ ไดแก ระเบียบข้ันตอนท่ียุงยากและซับซอน ลาชา 
ปญหาระบบคอมพิวเตอรเกิดการขัดของบอยครั้งหรือระบบลม ทำใหประชาชนตองรอการใชบริการเปนเวลานาน เอกสารที่ใช
ในการติดตอราชการบางกรณีที่ตองใชตนฉบับมิใชสำเนาทำใหเกิดความยุงยากในการใหบริการและประชาชนไมไดรับความ
สะดวก ซึ่งปญหานี้เปนไปอยางตอเนื่องยังไมไดรับการแกไข จนทำใหประชาชนท่ีมาใชบริการเกิดทัศนคติที่ไมดีตอเจาหนาที่ที่
ใหบริการงานทะเบียนและบัตร (สมจิตร ชุติมาลัยกุล,20 มกราคม 2563,หัวหนาฝายทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียน ที่วาการ
อำเภอสามพราน,สัมภาษณ) ซึ่งสมควรที่จะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใหบริการของเจาหนาท่ีเพื่อนำขอมูลไป
ใชในการปรับปรุงการใหบริการตอไป        

       จากความสำคัญปญหาขางตนทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการในการใหบริการดานทะเบียนและ
บตัรของที่วาการอำเภอสามพรานรวมทั้งปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใหบริการ 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการ

อำเภอสามพราน 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย

การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยไดทำการคนควาและทบทวนแนวคิดทฤษฏีมาใชเปนกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกันตยา เพิ่มผล (2557,การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน,หนา 10)

อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย (2535,การพัฒนาบุคคลเพื่อประสิทธิผลของภาพ,หนา 13)  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544,จิตวิทยา
บริหารงานบุคคล,หนา 20) พัชรินทร ไชยวรินทรกุล (2551,ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
,หน า  65) ทิพาวดี  เมฆสวรรค  (2538,การส งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ ,หน า  2) ราชบัณฑิ ตยสถาน 
(2546,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ,หนา 210) ติน ปรัชญพฤทธิ (2543,ทฤษฎีองคการ,หนา 77) นาตภา ไทยธวัช 
(2550,ความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ,หนา 55) จิตติมา อัครธิติพงศ 
(2556,เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย, หนา 36) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตน 

ประสิทธิภาพ หมายถึง หลักการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย  ประสิทธิภาพในมิติ
กระบวนการบริหาร ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของสมใจ ลักษณะ (2552,การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงาน,หนา 14)  Katz, Danial and Robert L.Kahn (อางถึงใน อนุรักษ วัฒนะถาวรวงค ,ปจจัยที่มีความสำคัญสงผลตอ
ประสิทธิภาพ,2516,หนา 18) Delamotte และ Takezawa (อางใน กนกวรรณ ชูชีพ,ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทำงานของขาราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต,2551,หนา 15) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตน ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพ หมายถึง เพศ อายุ ตำแหนง ความรูความชำนาญ และประสบการณ 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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                ตัวแปรตน                                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

       1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                1.1 ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนที่มาใชบริการของสำนักทะเบียนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน
เฉลี่ย 18,936 คน/ป 
                1.2 กลุมตัวอยาง กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane ไดจำนวนกลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีมา
ใชบริการดานทะเบียนและบัตร ที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 392 คน และใชการสุมแบบแบงช้ันตาม
สัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) กระจายตามลักษณะงานท่ีใหบริการ  
            2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของแลว นำมาสรางเปนแบบสอบถามท่ี
สอดคลองกับกรอบแนวความคิดและนิยามศัพทที่กำหนดไวใหเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วา
การอำเภอสามพราน โดยแบงแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

          ตอนท่ี 1 เปนคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ที่ใหบริการ ไดแก เพศ อายุ ตำแหนง ความรูความ
ชำนาญ และประสบการณ 

          ตอนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร 
ประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกำหนด
ระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

          ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปด ท่ีเปดโอกาสให
ผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

       3. การทดสอบเครื่องมือ 
           3.1 ทดสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Conguence) ของ

ผูเชี่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปโดยกำหนดเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ 1) เห็นวาสอดคลองใหคะแนน +1 2) ไมแนใจใหคะแนน 0 3) เห็นวาไมสอดคลองใหคะแนน -1 ขอถามที่มีคา 0.5-1.0 มี
คาความเที่ยงตรงสูงถาต่ำกวา 0.5 ตองปรับปรุง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท,การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย,2555,หนา 30) 

ประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรท่ีวาการ
อำเภอสามพราน 

        1. ประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย 
        2. ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร 
        3. ประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ 

ปจจัยสวนบุคคล 

            1. เพศ 

            2. อายุ 

            3. ตำแหนง 
            4. ความรูความชำนาญ 

            5. ประสบการณ 
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         จากการทดสอบหาคา IOC ในภาพรวมคา IOC เทากับ 0.96 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดและเมื่อแยกเปนราย
คำถามพบวามีคา IOC อยูในชวงเกณฑที่กำหนด 

           3.2 นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูล (Pretest) จากกลุมตัวอยาง 30 คนแลวนำมาหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) เพ่ือตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคาครอนบารคแอลฟา (Alpha Coefficient 

Reliability) เปนการหาความเช่ือมั่นโดยการทดสอบวาแบบสอบถามแตละขอมีความสัมพันธกับขออื่นๆ ในฉบับเดียวกัน
หรือไม โดยใชคะแนนแอลฟาต้ังแต 0.6 ขึ้นไป ถานอยกวานั้นควรปรับปรุงแบบสอบถามหรืออาจตัดบางขอทิ้ง (รุจเรขา วิทยา
วุฑฒิกุล,การประยุกตสถิติเพื่อการวิจัย,2553,หนา 150) 

       จากการนำแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่นในภาพรวมไดคาแอลฟา เทากับ 0.74 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

       4. การวิเคราะหขอมูล 

           4.1 ปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาท่ีที่ใหบริการวิเคราะหโดยการหาคาความถี่ และคารอยละ 
           4.2 ระดับประสิทธิภาพการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วิเคราะหโดยหาคาเฉลีย่  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาแปลความหมายจากคาเฉลี่ยที่ได มีเกณฑในการแปล
ความหมายจากคาเฉล่ียดังน้ี (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย,ขอคำนึงในการสรางเครื่องมือประเภทมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)

เพื่องานวิจัย,2558,หนา 5)    
                         คาเฉลี่ย           ระดับประสิทธิภาพ 

                       4.51 - 5.00       มากที่สุด 

                       3.51 - 4.50       มาก 

                       2.51 - 3.50                  ปานกลาง 
                       1.51 - 2.50       นอย 

                       1.00 - 1.50       นอยที่สุด 
           4.3 การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามผูศึกษาจะใชสถิติคารอยละ คาไคสแควร (Chi-Square) 

โดยกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติไวที่ .05 (การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS,2558,หนา 58) และในการศึกษาครั้งนี้ ผู
ศึกษาใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 
6. ผลการวิจัย 

            1. ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.45 

            2. ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
ประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย สวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 

            3. ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร สวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 

            4. ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาน
ประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ สวนใหญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.48 

            5. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการ
อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม สรุปไดดังนี้ 
                5.1 ปจจัยดาน ตำแหนง ความรูความชำนาญ มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร  

ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

                5.2 ปจจัยดานตำแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ  ในระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ .05 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
          การศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุกัญญา จำนงค (2556,ประสิทธิภาพ
ในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ,หนา 47) ได
ศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี พบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายทะเบียนและบัตร อยูในระดับมาก 

                ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากฝายทะเบียนและบัตร ที่วาการอำเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม มีการใหบริการดาน
ทะเบียนและบัตรที่ดี มีการใหบริการท่ีรวดเร็ว ทำใหประชาชนที่มารับบริการเกิดความสะดวกสบายในการรับบริการดาน
ทะเบียนและบัตร จึงทำใหมีระดับประสิทธิภาพในภาพรวม อยูในระดับมาก 

2. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ดานประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย สวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุกัญญา จำนงค 
(2556,ประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุ รี จังหวัด
ชลบุรี,หนา 47) ไดศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฝายทะเบียนและบัตร อยูในระดับมาก 
                ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากฝายทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชอยางพอเพียงและความจำเปนในการใชงานงบประมาณในการปฏิบัติงานคอนขางนอย ดั งนั้นจึงทำใหมีระดับ
ประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย อยูในระดับมาก 

3. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ดานประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร สวนใหญอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุ
กญัญา จำนงค (2556,ประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี,หนา 47) ไดศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนัก
ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายทะเบียนและบัตร อยูในระดับ
มาก 

                ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากฝายทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมีการวางระบบการ
บริหารและกำหนดแนวทางข้ันตอนในการปฏิบัติงานเปนอยางดี ดังนั้นจึงทำใหมีระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร 
อยูในระดับมาก 

4. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรของท่ีวาการอำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ดานประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ สวนใหญอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุ
กัญญา จำนงค (2556,ประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี,หนา 47) ไดศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนัก
ทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายทะเบียนและบัตร อยู ในระดับ
มาก 

                 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากทางฝายทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  มีคุณภาพการ
ใหบริการดานทะเบียนและบัตรเปนไปตามความคาดหวังของประชาชนท่ีมาใชบริการ คำนึงถึง  ประโยชนสวนรวมโดยไม
ลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติในการใหบริการ ดังน้ันจึงทำใหมีระดับประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ อยูในระดับมาก 
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5. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตำแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร ใน
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  โดยพบวา ตำแหนงเจาหนาท่ีปกครอง , ตำแหนงลูกจาง/พนักงานจาง มีระดับประสิทธิภาพอยู
ในระดับมากที่สุด ในขณะท่ีตำแหนงปลัดอำเภอ มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขันติรักษ 
ตันติเฉลิม (2549,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม ,หนา 53) ได
ศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนั กโยธาธิการกลาโหม พบวาตำแหนงมี
ความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพ 

                 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ท่ีใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูที่มีตำแหนงนอยกวาใสใจใการบริการมากวาผูที่มีตำแหนงสูงกวา จึงอาจทําใหปจจัยดานตำแหนงมีความสัมพันธกับระดับ
ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร 

6. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความรูความชำนาญของเจาหนาที่ที่ใหบริการ มีความสัมพันธกับระดับ
ประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05    โดยพบวาเจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญมาก
ที่สุด มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่เจาหนาที่ที่มีความรูความชำนาญงานมาก,และความรูความชำนาญ
งานปานกลาง มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขันติรักษ ตันติเฉลิม (2549,ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม ,หนา 53) ไดศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม  พบวาความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับระดับ
ประสิทธิภาพ 

                 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ท่ีใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ที่มีความรูความชำนาญมากจะมีทักษะและประสบการณสูงกวาผูที่มีความรูความชำนาญนอยกวาจึงอาจทําใหปจจัยดาน
ความรูความชำนาญมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร 

7. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานตำแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ  ใน
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบวา ตำแหนงเจาหนาที่ปกครอง , และตำแหนงปลัดอำเภอ มีระดับประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีตำแหนงลูกจาง/พนักงานจาง มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของขันติ
รักษ ตันติเฉลิม (2549,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม,หนา 53) ได
ศึกษา เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม พบวาตำแหนงไมมี
ความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพ 

                 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจาหนาที่ท่ีใหบริการดานทะเบียนและบัตรของที่วาการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ผูที่มีตำแหนงสูงกวามีเงินเดือนมากกวามีความพรอมในการบริการมากกวามากวาผูที่มีตำแหนงและเงินเดือนนอยกวา จึงอาจ
ทําใหปจจัยดานตำแหนงมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและผลลัพธ   
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1. จากผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตรในภาพรวมแมจะอยูในระดับมาก แต
ก็ควรจะมีตองมีแผนรองรับการใหบริการในอนาคตในโลกยุคดิจิตอลเพื่อใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
ที่ตองการความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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2. ในภาพรวมระดับประสทิธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตร ดานประสิทธิภาพในมิติคาใชจาย แมจะอยู
ในระดับมาก แตควรนำงบประมาณที่ไดมาพัฒนาอบรมศักยภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเกิดประโยชน
คุมคามากท่ีสุด 

3. ในภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตร ดานประสิทธิภาพในมิติกระบวนการ
บริหาร แมจะอยูในระดับมาก แตอาจจะตองปรับปรุงข้ันตอนในการใหบริการใหเกิดความรวดเร็ว ลดข้ันตอนท่ีซ้ำซอนและ
คุณภาพของงานท่ีทำออกมาตองถูกตองและครบถวน 

4. ในภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการใหบริการดานทะเบียนและบัตร ดานประสิทธิภาพในมิติผลผลิตและ
ผลลัพธ แมจะอยูในระดับมาก แตก็ควรใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการใหบริการ เพื่อสนับสนุนและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดตรงจุด 

5. จากผลการศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานตำแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร
โดยพบวาตำแหนงของเจาหนาท่ีสวนใหญมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากที่สดุ จึงเห็นควรใหที่วาการอำเภอสามพราน ควร
ใหอิสระในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีเพื่อความสำเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ เชน สามารถแกไขปญหาที่เรงดวน โดยไมตองรอการ
ตัดสินใจจากหัวหนางาน 

6. จากผลการศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานความรูความชำนาญ มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิตกิระบวนการ
บริหาร โดยพบวาความรูความชำนาญของเจาหนาท่ีสวนใหญมีประสิทธิภาพในการใหบริการมาก จึงเห็นควรใหที่วาการอำเภอ
สามพราน ควรจะมีการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูการทำงานในดานอื่นเพิ่มมากข้ึนไมใชมีแตความรูในดานที่ทำประจำ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานหรือการทดแทนในวันท่ีเจาหนาท่ีดานอื่นๆ ไมเพียงพอ  

7. จากผลการศึกษาท่ีพบวาปจจัยดานตำแหนง มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพในมิติกระบวนการบริหาร
โดยพบวา ตำแหนงของเจาหนาที่สวนใหญมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากท่ีสุด จึงเห็นควรใหที่วาการอำเภอสามพราน  

เพิ่มการพัฒนาอบรมเจาหนาท่ีในเฉพาะตำแหนงดานทะเบียนและบัตรเพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการในอนาคตตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวตัถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลออมใหญ 2) 
เปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ความรูความชํานาญ 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน ตําแหนง ประสบการณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการของเทศบาล
ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 388 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสดัสวนกระจายตาม
ลักษณะงานท่ีใหบริการ เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมลู สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติ t-test  คาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลตําบลออมใหญ สวนใหญอยูในระดบัมาก ประกอบดวย

ประสิทธิภาพในดานตนทุน ประสิทธิภาพในดานคณุภาพ ประสิทธิภาพในดานปรมิาณงาน และประสิทธิภาพในดานการ
ใหบริการ  

2. พนักงานเทศบาลที่ม ีเพศ ตําแหนง ตางกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนพนักงานท่ีมีอายุ ความรูความชํานาญ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และประสบการณ ตางกัน มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน,พนักงานเทศบาล,เทศบาลตําบลออมใหญ 
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Abstract 

The research aim to: 1) to study the operational efficiency of  municipality officer at Omyai 

Subdistrict Municipality Office; and 2) compare the operational efficiency of  municipality officer as 

classified by personal factors with gender, age, knowledge and skill, working duration, position and 

experience. The research sample was  388 service recipients derived by proportional stratified random 

sampling as distributed by description of job services.  Research instruments was a questionnaire 

constructed by the researcher. Data were analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, 

the t-test statistic and one - way analysis of variance. 

The research found that: 

1. The overall operational efficiency of the officers was in high level, while each aspect consisted of

cost efficiency, quality efficiency, workload efficiency, and service efficiency were in high level. 

2. The municipality officer with differences in gender, position had different operational efficiency

with statistical significance level at .05, whereas there were no differences in those as classified by age, 

knowledge and skill, working duration and experience. 

Keyword:  
1. บทนำ

     ในปจจุบันองคกรตางๆ ไดหันมาใหความสำคัญกับประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนในองคกรของตนเองมากขึ้น
เพราะความเจริญกาวหนาขององคกร ตลอดจนการบริหารงานขององคกรจะบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือไมขึ้นอยูกับ
สามารถในการทำงานของพนักงาน ที่จะทำใหองคกรไดรับความคุมคาและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงวิธีการใชทรัพยากรใหเกิด
ความประหยัดหรือสิ้นเปลืองใหนอยที่สุด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน จึงกลาวไดวาประสิทธิภาพเปนสิ่งสำคัญ
ตอทุกองคกร และองคกรตางๆ ตองคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้ งระดับผูบริหารลงมาจนถึงผูปฏิบัติที่ตองมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดผลสำเร็จของงานน้ันเปนไปอยางรวดเร็ว  (ประสิทธิภาพ,สืบคน 25 มีนาคม 2563,

จาก http://www.webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2554/chutimun_norkaew/fulltext.pdf) 

     เทศบาลตำบลออมใหญตั้งอยูใน ตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยและความสะอาด สรางและบำรุงถนนและทาเรือ ดับเพลิงและกูภัย จัดการการศึกษา ใหบริการ
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สาธารณสุข สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดีในทองถิ่น  นอกจากน้ียังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อื่น ๆ ซึ่งปจจุบันมีพนักงานท้ังหมด 51 คน ปจจุบันพบปญหาพนักงานทำงานลาชาและผิดพลาดบอย อีกทั้งยังทำงานไมได
มาตรฐาน จึงทำใหพนักงานทำงานไมประสบผลสำเร็จ ซึ่งสงผลกระทบทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลออมใหญไมมี
ประสิทธิภาพและอาจจะสงผลใหเทศบาลไมสามารถดำเนินการใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีไดวางไวตามแผนพัฒนา
เทศบาล(หัวหนาฝายอำนวยการ สำนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ, 30 มีนาคม 2563,สัมภาษณ) 

จากความสำคัญของปญหาขางตนทำใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ

ความรูความชำนาญ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหนง ประสบการณ 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิจัย

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจยัไดทำการคนควาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีมาใชเปนกรอบแนวคิดและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Peterson & Plowman (อางถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน,2545,หนา 9) มิลเล็ท (Millet,อางถึงใน สถิต คำลาเลี้ยง,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน, 2544, 

หนา 13) ไซมอน (Simon,อางถึงใน สถิต คำลาเลี้ยง,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน, 2544, หนา 13) ทิพาวดี 
เมฆสวรรค (อางถึงใน ธานินทร สุทธิกุญชร,สภาพแวดลอมของงานที่มีผลตอประสิทธิภาพ , 2543, หนา 10) Harring 

Emerson (อางถึงใน คฑาวุธ พรหมายน,ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, 2545, หนา 14) Edgar L, Morphet (อางถึงใน 
จันทรานี สงวนนาม,หลักการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ, 2536,หนา 14) ปเตอรสัน และโพลแมน (Peterson and 

Plowman,1953,อางถึงใน อรษา โพธ์ิทอง,องคประกอบของประสิทธิภาพ,2537,หนา 36) ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่
กลาวมาขางตน ประสิทธิภาพหมายถึง หลักการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในดานตนทุน 
ประสิทธิภาพในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพในดานปริมาณงาน และประสิทธิภาพในดานการใหบริการ 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของ สเตียรส(อางถึงใน ฤทัยทิพย โพธิ์ออน,ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ,2550,หนา 14) สมยศ นาวีการ (อางถึงใน กชพร พุทธจักร ,อิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพ,2553) มาโนช สุขฤกษ และคณะ (อางถึงใน สถิต คำลาเลี้ยง ,ความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
,2544,หนา 18-19) สมพงษ เกษมสิน (สมพงษ เกษมสิน ,การบริหารจัดการองคกร,2519,หนา 271-272) Becker and 

Neuhauser (อางถึงใน ครรชิต สลับแสดง,ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,2540,หนา 16) ซึ่งจากการทบทวน
แนวคิดที่กลาวมาขางตน ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ หมายถึง เพศ อายุ ความรูความชำนาญ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ตำแหนง และประสบการณ 
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ชในการวิจัย

1.1 ประชากรท่ีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใชบริการของเทศบาลตำบลออมใหญเฉลี่ย(ยอนหลัง 3 ป
พ.ศ.2560-2562) จำนวน 12,418 คน/ป 

    1.2 กลุมตัวอยาง ไดมาโดยใชสูตร Taro Yamane ไดจำนวนกลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีมาใชบริการเทศบาล
ตำบลออมใหญ จำนวนเฉลี่ย 388 คน และใชการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามลักษณะงานท่ีใหบริการ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรางจากแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อใหแบบสอบถามครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยแบงโครสรางแบบสอบถามออกเปน 3 สวน
ดังนี ้

    สวนที่ 1 เปนคำถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเทศบาล ไดแก เพศ อายุ ความรูความชำนาญ ระยะ
การปฏิบัติงาน  ตำแหนง ประสบการณในการทำงาน  

    สวนที่ 2 เปนคำถามเก่ียวกับระดับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ตนทุน คุณภาพงาน ปริมาณงาน การใหบริการ   ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกำหนดระดับความคิดเปน 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้เกณฑในการแทนคาคะแนนตัวเลือกระดับความคิดเห็น จะเปนดังนี้ 
ตัวเลือก     คะแนน 

มากที่สุด      5 

มาก    4 

ปานกลาง      3 

นอย    2 
นอยที่สุด      1 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ
2. อายุ
3. ความรูความชำนาญ
4. ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
5. ตำแหนง
6. ประสบการณ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลออมใหญ

1.ประสิทธิภาพดานตนทุน
2. ประสิทธิภาพดานคณุภาพงาน
3. ประสิทธิภาพดานปรมิาณงาน
4. ประสิทธิภาพดานการใหบรกิาร
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 สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปดที่เปดโอกาศให
ผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 3. การทดสอบเครื่องมือ 

     3.1 ทดสอบความตรง (Validity) ของเคร่ืองมือโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Conguence) ของ
ผูเชี่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไปโดยกำหนดเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ 1) เห็นวาสอดคลองใหคะแนน +1 2) ไมแนใจใหคะแนน 0 3) เห็นวาไมสอดคลองใหคะแนน -1 ขอถามที่มีคา 0.5-1.0 มี
คาความเท่ียงตรงสูงถาต่ำกวา 0.5 ตอง ปรับปรุง (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา,2543,หนา 
150)  

          จากการทดสอบคา IOC ในภาพรวมคา IOC เทากับ 0.92 แตละขอคำถามมีคา IOC เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด 

     3.2 นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูล (Try out) จากกลุมตัวอยาง 30 คนแลวนำมาหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) เพ่ือตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคาครอนบารคแอลฟา (Alpha Coefficient 

Reliability) เปนการหาความเช่ือมั่นโดยการทดสอบวาแบบสอบถามแตละขอมีความสัมพันธกับขออื่นๆ ในฉบับ เดียวกัน
หรือไมโดยใชคะแนนแอลฟาตั้งแต 0.6 ข้ึนไป ถานอยกวานั้นควร ปรับปรุงแบบสอบถามหรืออาจตัดบางขอท้ิง (ธณัฐพล ชะอุม
,ตัวแบบการบริหารจัดการท่ีมีผลตอประสิทธิผล,2558, หนา 112)  

    จากการนำแบบสอบถามไปคำนวณหาคาความเช่ือมั่นพบวามีคาแอลฟาเทากับ 0.83 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

     4.1 ปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยการหาคาความถี่ และคารอยละ 

     4.2 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาแปลความหมายจากคาเฉลี่ยที่ได มีเกณฑในการ
แปลความหมายจากคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,การวิจัยเบ้ืองตน,2554,หนา 124) 

   คาเฉลี่ย     ระดับประสิทธิภาพ 

  4.51 - 5.00     มากที่สุด 

  3.51 - 4.50     มาก 

  2.51 - 3.50    ปานกลาง 
  1.51 - 2.50     นอย 

  1.00 - 1.50     นอยที่สุด 

     4.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยใชสถิติ t-test ใช
กับตัวแปรที่ไมเกินสองกลุมและความแปรปรวนทางเดียว  F-test (One Way Anova) ใชกับตัวแปรสองกลุมข้ึนไป โดย
กำหนดคานัยสำคัญไวที่ .05 (เทียมจันทร  พานิชยผลินไชย ,สถิติเพื่อการวิจัย,2540,หนา 32) และในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

6. ผลการวิจัย 
 1. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .606 
 2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมดานดานตนทุนสวนใหญอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.86  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .614 
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 3. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานคุณภาพงานสวนใหญอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.63  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .657 

 4. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานปริมาณงานสวนใหญอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.74  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .591 

 5. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานการใหบริการสวนใหญอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.61  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .592 

 6. เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ สรุปไดดังนี้ 
           6.1 ปจจัยดาน เพศ ตำแหนง ของพนักงานเทศบาล ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาล ตางกัน ในระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบวา เพศหญิง มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก ในขณะท่ี เพศ
ชาย มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับ ปานกลาง    และพบวาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ มีระดับประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก ในขณะที ่ลูกจาง/พนักงานจาง มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง 

     6.2 ปจจัยดาน อายุ ความรูความชำนาญ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประสบการณ ของพนักงานเทศบาลตางกัน มี
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ไมแตกตางกัน ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สามารถอภิปรายผลดังนี ้
 1. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญในภาพรวมสวน
ใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกตรา ศรีอุดทาภาร (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู: กรณีศึกษาขาราชการครูเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ 2 จังหวัดจันทบุรี พบวาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อยูในระดับมาก 

     ทั้งนี้อาจเปนผลมากจากเทศบาลตำบลออมใหญมีมาตรการใหความสำคญัและมุงมั่นพยายามที่จะพัฒนาให
พนักงานเทศบาลทุกคนมีความรูความสามารถ จึงทำใหระดับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานเทศบาลในภาพรวม
สวนใหญอยูในระดับมาก 

 2. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมดานตนทุนสวนใหญ
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นราศร ีอภิบาลศรี (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบวาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อยูในระดับ
มาก 

     ทั้งนี้อาจเน่ืองจากเทศบาลตำบลออมใหญมมีาตรการใหความสำคัญ ในการใชวัสดุอุปกรณและงบประมาณอยาง
คุมคาใชทรัพยากรที่มีใหเกดิประโยชน ดังนั้นจึงทำใหระดับประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในดานตนทุน 
อยูในระดับมาก 

 3. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานคณุภาพ
งานสวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกตรา ศรีอดุทาภาร(2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู: กรณีศึกษาขาราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาที่ 2จังหวัดจันทบุรี พบวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาล อยูในระดับมาก 
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     ทั้งนี้อาจเน่ืองจากเทศบาลตำบลออมใหญมมีาตรการใหความสำคัญ ในการวางแผนในการทำงานและการบริหาร
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงทำใหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในดานคณุภาพงาน 
อยูในระดับมาก 

 4. จากผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานปริมาณ
งานสวนใหญอยูในระดับมาก ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกตรา ศรีอุดทาภาร (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครู: กรณีศึกษาขาราชการครูเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 2 จังหวัดจันทบุรี พบวา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาล อยูในระดับมาก 

     ทั้งนี้อาจเน่ืองมากจากเทศบาลตำบลออมใหญมีมาตรการใหความสำคญัในการบรหิารจัดการเวลาท่ีดี ตั้งใจ
ปฏิบัติงานใหสำเร็จตามเปาหมายและรวดเร็วจึงทำใหใหระดับประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลดาน
ปริมาณงาน อยูในระดับมาก  

 5. จากผลการศึกษาพบวา    ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญดานการ
ใหบริการสวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยัของ ขันติรักษ ตันติเฉลมิ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม พบวาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อยูในระดับมาก 

     ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากเทศบาลตำบลออมใหญมมีาตรการใหความสำคัญในการจัดการคุณภาพในการใหบริการ
เปนไปตามความตองการของประชาชนท่ีมาใชบริการโดยคำนึงถึงการใหบริการอยางรวดเร็วและบริการทุกคนอยางเทาเทียม 
ดังนั้นจึงทำใหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาลในดานการใหบริการ อยูในระดับมาก 

 6. ปจจัยดานเพศพนักงานเทศบาลตางกันมรีะดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางกันในระดับทีม่ีนัยสำคญัทาง
สถิตที่ .05 โดยพบวา เพศหญิง มีระดบัประสิทธิภาพอยูในระดับ มาก รองลงมาคือเพศชายมีระดับประสิทธิภาพอยูในระดบั 
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขันติรักษ ตันติเฉลิม (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัตงิานบรรเทาสาธารณภัยของขาราชการสำนักโยธาธิการกลาโหม พบวาปจจัยดานเพศมี
ความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพ 

      ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญเพศหญิงมคีวามใสใจเรียนรูและมคีวามรอบครอบในการ
ปฏิบัติงานมากกวาเพศชายจึงทำใหปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกบัระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานเทศบาล
ในภาพรวม 

 7. ปจจัยดานตำแหนงพนักงานเทศบาลตางกันมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตางกันในระดับที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิตที่ .05 โดยพบวาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับมากเทากัน ในขณะท่ี ลูกจาง/
พนักงานจาง มีระดับประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปติ วัลยะเพ็ชร (2548, บทคัดยอ) ได
ทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมกิจการพลเรอืนทหารเรือ พบวาปจจัย
ดานตำแหนงปฏิบตัิงานไมมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพ  
       ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ พนักงานเทศบาลและลูกจางประจำมีเงินเดือนท่ีมากกวา
และมีความมั่นคงในอาชีพมากกวา ลูกจาง/พนักงานจาง  จึงทำใหปจจัยดานตำแหนงมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในภาพรวม 

8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. เทศบาลตำบลออมใหญจะตองมีแผนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

 2. เทศบาลตำบลออมใหญควรนำงบประมาณที่ไดมาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใหเกิด
ประโยชนคุมคามากท่ีสุด 

 3. เทศบาลตำบลออมใหญจะตองมีการพัฒนาอบรมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น  
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4. เทศบาลตำบลออมใหญตองมีการปรับปรุงข้ันตอนในการดำเนินงานใหเกิดความรวดเร็วมากข้ึน
5. เทศบาลตำบลออมใหญตองใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการใหบริการ เพื่อสนับสนุนและตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดตรงจุด 
6. เทศบาลตำบลออมใหญตองมีการอบรมพัฒนาพนักงานเพศชายใหมากขึ้น เพราะจะทำใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง

เทาเทียมและมีประสิทธิภาพ 

7. เทศบาลตำบลออมใหญตองมีการจัดอบรมพนักงานจางใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อท่ีจะใหพนักงานจางทำงาน
รวมกับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เทศบาลตำบลออมใหญตองมีการอบรมพัฒนาพนักงานจาง ใหมีประสิทธิภาพใหมากขึ้น เพื่อท่ีจะใหพนักงานจาง
ทำงานรวมกับพนักงานเทศบาลและลูกจางประจำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. เทศบาลตำบลออมใหญตองมีมาตรการพัฒนาความรูความชำนาญใหแกพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ใหกับหนวยงาน 

10. เทศบาลตำบลออมใหญควรมีการจัดอบรมพนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4 – 5 ป ใหมีความตั้งใจและมี
การพัฒนามากข้ึน 

11. เทศบาลตำบลออมใหญควรมีการเพ่ิมรางวัลตอบแทนใหแก พนักงานเทศบาลที่อยูมานานเพื่อเปนแรงจูงใจใน
การตั้งใจปฏิบัติงาน 

9. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลออมใหญ แตละฝายมี

ประสิทธิผลตางกันอยางไร 
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การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน จังหวัดนครปฐม 

รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

roong001@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในหมูบานจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ เครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานจังหวัดนครปฐม 3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในหมูบานจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในหมูบานจังหวัดนครปฐม จํานวน 314 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหา
คารอยละ ความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา ระดับการมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีสวนรวมดําเนินการ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ปจจัยสวนบุคคล มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรสนับสนุนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในชุมชนมากท่ีสุด โดยจัดกิจกรรมรวมกันอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนระยะ ๆ และจัดหาที่
ทิ้งขยะใหเหมาะสม และมีรถเก็บขยะมาเก็บตามที่กําหนด 

คําสําคัญ:  การมีสวนรวม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอมในหมูบาน 

Participation in the Conservation of Natural Resources and the Environment 
of Volunteer Network for the Protection of Natural Resources and the 

Environment in the Village, Nakhon Pathom Province. 

Rungnapa  Pengrungruangwong 

Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

roong001@hotmail.com 

Abstract 
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This study aims to 1) to study the level of participation in the conservation of natural resources 
and the environment of volunteer network for the protection of natural resources and the environment 
in the village, Nakhon Pathom Province, 2) to study the factors that related to participation in the 
conservation of natural resources and the environment of volunteer network for the protection of 
natural resources and the environment in the village, Nakhon Pathom Province, 3) to study the problems 
and suggestions about the participation in the conservation of natural resources and the environment of 
volunteer network for the protection of natural resources and the environment in the village, Nakhon 
Pathom Province.  The representative sample is volunteer network for the protection of natural 
resources and the environment in the village, Nakhon Pathom Province 314 people. The tools that used 
to collect the data was a questionnaire. analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation 
and the chi-square statistic. 

The results of participation in the conservation of natural resources and the environment  found 
that the overall participation levels were in the high level and when considered individually side by 
descending order . In the order from high to low, the participation process, the participation of benefit, 
the participation in monitoring and evaluation, and the participation in decision making. That according 
to the hypothesis of personal factors  related with the participation of the public in the conservation of 
natural resources and the environment are statistically significant at the 0.05 level. 

The suggestions for participation in the conservation of natural resources and environment. It 
should encourage people to participate in the community as much as possible. Organize activities to 
conserve natural resources and environment periodically and provide appropriate waste disposal. and 
had the car to collect the garbage as required time. 

Keywords:  Participation,  Conservation of Natural Resources and the Environment, Volunteer 
     Network for the Protection of Natural Resources and the Environment in the Village. 

1. บทนํา

      ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบันไดลดนอยลงและอยูในสภาพท่ีเสื่อมโทรมอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุง
การเจริญเติบโตและการแขงขันทางดานการคาและการลงทุน ทําใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาตเิกินศักยภาพและ
สงผลกระทบตอความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเหมืองแร มีการเปดหนาดิน กอใหเกิดปญหาการชะลาง
พังทลายของดิน และปญหาน้ําทิ้งจากเหมืองลงสูแหลงน้ํา กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา กิจกรรมทางการเกษตร ไดแก มีการใชสาร
ฆาแมลงเพื่อเพ่ิมผลผลิต สงผลใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย เน่ืองจากมีการสะสมสารพิษไวใน
รางกายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดอันตรายในระยะยาวและเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากการ
เจ็บปวยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง สวนกิจกรรมการบริโภคของมนุษย สงผลใหมีการใชทรัพยากร
อยางฟุมเฟอย ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอมตามมา ดังจะเห็นไดจากการเกิดน้ําเสียในแมน้ําลําคลอง อากาศเปนพิษจากการขยายตัวของชุมชน เศษ
ขยะและสารพิษตาง ๆ ลวนเปนผลมาจากกระบวนการผลิตในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยท้ังสิ้น (นิวัติ เรืองพานิช, 2546) 

 ผลจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบันเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการรวมท้ังการดํารงชีวิต
ของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตทิางธรรมชาตมิีความผนัผวนและรุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวาง
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ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดานน้ํา และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่งจากภัยพิบัต ิและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน
ที่เกิดจากสาธารณภัย ขอเสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ  ไดแก 1) การรักษาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุลและย่ังยืน 3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 4) สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
กลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2561) รวมท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 
2560 ไดกลาวถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไววา บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ 1) อนุรักษ ฟนฟู หรือ
สงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ 2) จัดการ 
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 3) เขาช่ือกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
พิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 4) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน  (มาตรา 43) บุคคลมีหนาที่รวมมือและ
สนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม  (มาตรา 50)  รัฐตอง 1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะสําหรับกจิกรรมที่เกี่ยวของ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน
ใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใชสิทธิและมีสวนรวมในการดําเนินการดวย 2) อนุรักษ คุมครอง 
บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวมดําเนินการ
และไดรับประโยชน จากการดําเนินการดังกลาวดวยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 57) การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(มาตรา 58) และรัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรนํ้า และพลังงาน (มาตรา 72) ดังนี้ 1) วางแผนการใชที่ดินของ
ประเทศใหเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 2) จัดใหมีการวางผังเมืองทุก
ระดับและบังคับการใหเปนไปตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองใหมีความเจริญโดยสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 3) จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อใหประชาชนสามารถมีที่ทํากินไดอยางทั่วถึง 
และเปนธรรม 4) จัดใหมีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น 5) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาและ
สนับสนุนใหมีการผลิตและการใชพลังงานทางเลือกเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานพลงังานอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2561) 

 จากการศึกษาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2561) พบวา ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดนครปฐมอยูในขั้นวิกฤติในหลายดาน 
ไดแก ปญหาขยะมูลฝอย และปญหาน้ําเสีย เปนตน อีกทั้งยังเปนจังหวัดที่ไมมีพื้นที่ปาตามธรรมชาติ การแกไขปญหาดังกลาว
จะตองอาศยัความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานของตนเอง เนื่องจากเปนผูที่มี
ความใกลชิดกับสิ่งแวดลอมในหมูบานเปนอยางยิ่ง โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีนโยบายใหทุก
หนวยงานใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
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หมูบาน จึงไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)ใน
ระดับตําบล อําเภอ และทุกจังหวัดในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2555 เพื่อเปนกลไกสําคัญในการประสานการดําเนินงาน
ระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน อีกทั้งยังมี
บทบาทในการเปนหูเปนตาชวยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นับวาเปนอีกหนทางหน่ึงที่คอยชวยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดเขาไปแกปญหาไดอยางทันทวงที  ดังนั้น จึงมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานใหมีความรูความสามารถและมีพลังเขมแข็ง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม , 
2561)  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม จังหวัดนครปฐม  เปนหนวยงานภายใตสั งกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจทั้งในระดับ
กระทรวงและในระดับจังหวัด ภารกิจสําคัญคือ จัดทําแผนจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัดและแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ โดยมุงเน นการ
ประสานงานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานในจังหวัดที่สังกัดกระทรวงตาง 
ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) มีบทบาทสําคัญในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดนครปฐมเปนอยางยิ่ง ตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพื่อใหนครปฐมเปนจังหวัดสะอาดประชาราษฎรจงรักภักดีตามนโยบาย
ตอไป (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม, 2561) ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานใน
จังหวัดนครปฐมเพื่อนํามากําหนดเปนแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานใหคงสภาพแวดลอมที่นา
อยูตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในจังหวัดนครปฐม 

3. สมมติฐานการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังนี ้

 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน 

1. เพศ
2. อายุ
3. นับถือศาสนา
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษาสูงสดุ
6. รายไดตอเดือน

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
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7. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน
8. สังกัดอําเภอ
9. สถานภาพในเครือขาย
10. ในรอบปท่ีผานมาเขารวมประชุม/อบรมเกีย่วกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

แผนภูมิที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
5. วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ สมาชิกในเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม จํานวน 1,456  คน  กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกในเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม จํานวน 314  คน ไดมาจากการเปดตารางสูตรขนาดของกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือแบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยเพศ อายุ นับถือ
ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน สังกัดอําเภอ สถานภาพในเครือขาย ในรอบป
ที่ผานมาเคยเขารวมประชุม/อบรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือไม  สวนที่ 2 ระดับการมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ประกอบดวยดานการตัดสินใจ ดานการรวมดําเนินการ ดานการรับ
ผลประโยชน และดานการติดตามและประเมินผล เปนคําถามแบบปลายปด โดยใชมาตราสวนประเมินคา สวนท่ี 3 ปจจัยสวน
บุคคลที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในจังหวัดนครปฐม  สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในจังหวัดนครปฐม เปนคําถามแบบปลายเปด 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทํารางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนดโดยพิจารณาให
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค สมมุติฐานการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และความเหมาะสมของ 
เนื้อหาการวิจัย และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นทดสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ 3 คน โดยใชคา IOC 
โดยเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาทดสอบใชกับ 
กลุมตัวอยางที่ใกลเคียง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่น ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ดวยวิธีการของ Cronbach  ไดคา
ความเชื่อม่ันเทากับ .950 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือมั่นไปใช
จริงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอน โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากการปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญอีกครั้งใหชัดเจนกอนนําไปใชแจกใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมช้ีแจงบอกวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ 
แลวนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล หลังจากที่ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี ้1)การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี (frequency) และการ
หาคารอยละ (percentage) 2) การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  
ดานการตัดสินใจ ดานการรวมดําเนินการ ดานการรับผลประโยชน และดานการติดตามและประเมินผล โดยใชคาเฉลี่ย 
(mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมหมูบานของเครอืขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ Chi – square 4) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว
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ทางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมหมูบานขอ งเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในจังหวัดนครปฐม โดยใชคาความถี่(frequency) และคารอยละของความถ่ี 

6. สรปุผลการวิจัย
ผลการวิจัยระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม พบวา การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของ ทสม. โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 3.58 , S.D = 0.47) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการมีสวนรวมดําเนินการ (  = 3.63 , S.D = 0.48) รองลงมา ดานการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน (   = 3.58 , S.D = 0.47) ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (   = 3.57 , S.D = 

0.57) และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (   = 3.54 , S.D = 0.56) ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพบวา เพศ อายุ การนับถือศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน 
สังกัดอําเภอ สถานภาพในเครือขาย การเขารวมประชุม/อบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรอบ
ปท่ีผานมา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ดานการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมดําเนินการ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และดานการมีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐมได 15 ประเด็น ดังนี้ 
1. เครือขาย ทสม. ขาดความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.45 แนว
ทางแกไข ควรมีการจัดการอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเครือขาย ทสม. 2. ในท่ี
สาธารณะมีขยะกระจัดกระจายจากการท้ิงไมเปนที่ของประชาชน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.13 แนวทางแกไข ควร
จัดหาที่ท้ิงขยะใหเหมาะสม และมีรถเก็บขยะมาเก็บตามท่ีกําหนด  3. เครือขาย ทสม. ขาดเงินทุนที่จะนํามาใชประโยชนเพ่ือ
ชุมชน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.15 แนวทางแกไข ควรมีเงินอุดหนุนมาใหเครือขาย ทสม. ใชทําประโยชนเพื่อชุมชน 4. 
ประชาชนยังขาดสํานึกตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.53 แนวทางแกไข ควร
ปลูกฝงใหประชาชนชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการปลูกปา ไมตัดไมทําลายปา   5. แหลงที่อยู
อาศัยขาดการดูแลรักษาใหสะอาด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 แนวทางแกไข ควรมีการรณรงคให รักษาความสะอาด
ของท่ีอยูอาศัยอยูเสมอ 6. กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการ
ทํางาน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.51 แนวทางแกไข สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรจัดกิจกรรม
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนระยะ ๆ 7. ที่สาธารณะขาดถนนลอมรอบและมีการท้ิงขยะลงในที่
สาธารณะ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.53 แนวทางแกไข ควรมีการสรางถนนลอมรอบท่ีสาธารณะและควรมีหนวยงานมา
ดูแลการทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ 8. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 10.75 แนวทางแกไข ควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมากท่ีสุด 9. เครือขาย ทสม. ขาดเครื่องมือและเงินทุนในการทํางาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 
แนวทางแกไข ควรจัดหาเครื่องมือและควรมีเงินอุดหนุนใหกับเครือขาย ทสม. ไดใชในการทํางาน 10. ในแมน้ํามีประชาชนทิ้ง
สิ่งปฏิกูล ทําใหนํ้าเนาเสีย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.15 แนวทางแกไข ควรรณรงคไมใหทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ํา เพราะ
จะทําใหน้ําเกิดการเนาเสีย 11. ถนนยังขรุขระ เปนหลุมเปนบอทําใหการสัญจรลําบาก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 
แนวทางแกไข ควรปรับปรุงถนนใหเรียบเพื่อใหการสัญจรสะดวกสบาย 12. ประชาชน ขาดความสามัคคีในการทํางาน จํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 6.45 แนวทางแกไข ควรจัดอบรมประชาชนเพ่ือใหเกิดความสามัคคีในการทํางาน  13. ในที่สาธารณะมี
ประชาชนทิ้งขยะ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.38 แนวทางแกไข ควรมีหนวยงานคอยกํากับดูแลการท้ิงขยะลงในท่ี
สาธารณะ 14. เครือขาย ทสม. ยังไดรับขอมูลขาวสารไมทั่วถึง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.53 แนวทางแกไข สํานักงาน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมจงัหวัดนครปฐมควรแจงขอมูลขาวสารใหท่ัวถึง  และ 15. คนในชุมชน ขาดการรักษาความ
สะอาด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.23 แนวทางแกไข ควรจัดรณรงคเพื่อปลูกฝงใหคนในชุมชนไดรับรูและชวยกันรักษา
ความสะอาด 

7. อภปิรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของเครือขายอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (    = 3.58 , S.D = 0.47) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ดังนี้ ดานการมีสวนรวมดําเนินการ รองลงมา ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพันธุพงษ คงเดชอดิศักดิ์ (2557 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะชาง จังหวัดตราด ผลการวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติมีสวนรวมในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล และสุดทายดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจากเครือขาย ทสม . มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและใหขอมูลเก่ียวกับหมูบานแกเจาหนาที่เพื่อนใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสามารถรวมใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ไดแก การใชแหลงน้ําในการอุปโภคและบริโภค 
เปนแหลงอาหาร แหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาติ และเปนสถานท่ีทองเท่ียว 

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม ควรสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในการประชุมคนหาสาเหตุของปญหาสาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน 
และรวมกันกําหนด จัดทําแผนโครงการตาง ๆ รวมกัน โดยเนนใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสรางจิตสํานึกที่
ดีในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน 2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครปฐมและผูนําหมูบาน ควรจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดลอมไทยของทุก ๆ ป เพื่อรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกรวมกัน
ลดภาวะโลกรอน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในหมูบานรวมกัน 3) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม ควรรณรงคใหประชาชนไดมีสวนรวมกิจกรรมประชาสัมพันธ ไดแก การ
รณรงคหามทิ้งขยะ การใหขอมูลแกนักทองเที่ยวโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมประชาชน โดยเนนที่สื่อ
ตาง ๆ ไดแก หอกระจายขาว วิทยุ โปสเตอร แผนพับ เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 1)ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ เพื่อใหทราบความตองการท่ีแทจริงของประชาชนเพ่ือที่จะนําไปสูการพัฒนา
ที่เหมาะสม 2) ควรเปรียบเทียบบทบาทของประชาชน ผูนําชุมชน เจาหนาที่ภาครัฐที่มีตอการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่งจะ
ไดมาซึ่งปญหาและแนวทางแกไข เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
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การจัดการองคการกับการพัฒนาทางนวัตกรรมในยุคเทคโนโลย ี

จักราวุธ จุฑาธิปไตย 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอแนวคิดที่เก่ียวกับการจัดการองคการกับการพัฒนาเทคโนโลยี เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว การเตรียมพรอมขององคการตอการรับมือกับเทคโนโลยีเปนสิ่งที่สําคัญเพ่ือตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการขององคการในอนาคตที่จะเกิดข้ึนไดอยางเทาทัน การสรางองคความรูและความเทาทันขององคการตอยุคนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีจึงเปนเรื่องเรงดวน องคการตองมีเปาหมายรวมกับการวางแผนนโยบายที่ชัดเจน นําไปสูการปฏิบัติจริงเพ่ือ
สรางโอกาสใหกับองคการตอสถานการณที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและคาดไมถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ การนําเทคโนโลยีเขามามี
สวนชวยผลักดันทางดานการจัดการองคการถือไดวามีประสิทธิภาพสูงในยุคปจจุบันเพราะมีสวนชวยในการลดปญหาในเรื่อง
ของระยะเวลาสถานที่ และลดความยุงยาก ซับซอนทางดานการบริหารจัดการไดอยางเปนระบบ สรางความคลองตัวของ
องคการ ซึ่งผลของการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนกับการจัดการองคการจะสรางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยผลการ
ดําเนินการขององคการจะเปนตัวชี้วัดใหเห็นอยางชัดเจน 

คําสําคัญ: การจัดการองคการ, เทคโนโลยี, นวัตกรรม 
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Abstract 
 

This article presents concepts related to organizational management with development of 

technology due to the rapid change. The organization's readiness to cope with technology is important 

in response to problems and needs in the future. Creating knowledge and keeping up of the organization 

in the technological innovation era is therefore urgent. The organization must have common goals with 

clearly policy planning that bring about to practicality in order to create opportunities for the 

organization to situations that occur in the future and unpredictably with efficiency. The introduction of 

technology to help organizational management is considered highly effective in the present because it 

helps to reduce time, location and complexity systematically. Bringing technology into organizational 

management will make rapid change which the organization's performance will be  clear indicator. 

 

Keywords: Organizational management, Technology, Innovation 

 

1. บทนํา 
  ปจจุบันการจัดการองคการมีสวนสําคัญอยางมากตอยุคสมัยที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการองคการ ทุกองคการซึ่งมีขนาดขององคการแตกตางกัน หลากหลายประเภท 
หรือแตกตางกันในเรื่องของสถานที่ต้ังลวนแตจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับการพัฒนาของนวัตกรรมท่ีเปน
ความคิด การปฏิบัติและสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีการนํามาใชมากอนและอาจเปนการพัฒนาท่ีไดมาจากดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยูแลว ใหมีความทันสมัยมากข้ึนใชไดผลดีย่ิงข้ึน เมื่อนําเอานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการจัดการน้ันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวาเดิม ประกอบกับประหยัดเวลาและแรงงานไดดวยแตนวัตกรรมเปนเพียงสวนหน่ึงของเทคโนโลยีเพราะ
ไมใชเทคโนโลยีทั้งหมดจะเปนนวัตกรรม ซึ่งจุดเริ่มตนขององคการรวมกับการดําเนินงานตลอดจนการขยายองคการและการ
ดํารงอยูตอไปขององคการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะตองเผชิญกับหลายปจจัยแวดลอมที่เขามาสงผลกระทบ
อยางรวดเร็ว สงผลอยางมากและมีความสําคัญย่ิงตอการกําหนดวัตถุประสงคกับการวางเปาหมายเพ่ือนําไปสูนโยบายของ
องคการซึ่งจะเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสรางกลยุทธ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไปยังเปาหมายตามนโยบาย
ขององคการเปนการกระจายจากกลยุทธไปสูกลไกของแผนในระดับปฏิบัติการ การนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมทําใหลด
เวลาในการบริหารจัดการองคการและสถานท่ีต้ังไดอยางดีเย่ียม เมื่อมีขอมูลที่ไดรับการบันทึกและนําไปสูกระบวนการ
ประมวลผลอยางเปนข้ันตอนมีความถูกตองเพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการขององคการทําใหมีสวน
ชวยในกระบวนการตัดสินใจไดเปนอยางดีเปนการลดความซับซอน ความยุงยากในเรื่องของความแตกตางได ประกอบกับการ
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ทํางานรวมกันของระบบภายในโดยการใชเวลาท่ีไมมากเพ่ือเขาถึงโครงสรางขององคการ โดยกลยุทธและกลไกของแผนในแต
ละข้ันตอนแตละสวนงานจะตองมีความสอดรับในการผสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไวขององคการ
ดวย การจัดการมักจะมีความหลากหลายภายในองคการ (Diversity Management) ถือเปนสวนหน่ึงของปญหาในดานความ
ทาทายขององคการท่ีจะตองเผชิญ เพราะคุณลักษณะท่ีสําคัญเห็นชัดเจนของการเปนองคการคือ การทํางานรวมกันของ
บุคลากรจํานวนมาก จึงตองอาศัยหลักการบริหารบนความหลากหลายภายในองคการใหมีประสิทธิภาพ การมีกลยุทธเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหองคการสรางความไดเปรียบทางผลสัมฤทธ์ิการทํางาน สิ่งเหลาน้ีจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีมีผลโดยตรงหรือโดยออม
ตอการจัดการองคในยุคของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. ปจจัยในการจัดการองคการ
2.1 องคการสมัยใหม (Modern Organization) 
การจัดการองคการ ทุกองคการซึ่งมีขนาดขององคการแตกตางกัน หลากหลายประเภท หรือสถานที่ต้ังลวนแต

จะตองมีการบริหารจัดการที่ดี การนําแนวความคิดแบบใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งเดิมที่มีอยูแลวนํามาใชในรูปแบบใหม 
เพ่ือที่จะทําใหเกิดประโยชนทางในทางการจัดการ ซึ่งจุดเริ่มตนขององคการรวมกับการดําเนินงานตลอดจนการขยายองคการ
และการดํารงอยูตอไปขององคการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะตองเผชิญกับหลายปจจัยแวดลอมที่เขามาสงผล
กระทบอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคมแวดลอม และเทคโนโลยีทําใหองคการตองปรับตัวมีแนวทางความ
พรอมในการจัดการที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเพ่ือรับมือกับการจัดการในรูปแบบสมัยใหม สิ่งเหลาน้ีลวนแต        
เปนสวนหน่ึงขององคการสมัยใหมซึ่งจะตองใชหลักการจัดการ ขบวนการ  และคุณสมบัติของนักบริหารท่ีมีความสามารถ 
(อรุณ รักธรรม, 2560: 80) องคการสมัยใหม (Modern Organization) เปนการจัดการที่เกิดข้ึนภายในองคการตลอดจน
มุมมองทางดานการจัดการเปนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือใหบรรลุไปยังเปาหมายที่วางไว เชน  

1. องคการจะตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ
2. องคการจะตองประกอบไปดวยการทํางานรวมกันของบุคลากร
3. องคการจะตองมีการจัดการโครงสรางอยางเปนระบบ แบงสายงานหนาท่ีรับผิดชอบของแตละสายอยางชัดเจน
ดังน้ันจะพบไดวาการจัดการองคการในยุคสมัยของการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเกิดข้ึนของนวัตกรรมตาง ๆ กับ

ปจจัยแวดลอมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ทําใหแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองคการในรูปแบบเดิมกับการจัดการ
องคการในยุคสมัยใหมจึงมีความแตกตางกันอยางมาก การมุงเนนท่ีลักษณะงานและทักษะการทํางาน สถานที่ ต้ังขององคการ
ในการทํางานรวมกับระยะเวลาท่ีจะตองมีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเปนสิ่งสําคัญในการจัดการองคการ
สมัยใหมทั้งน้ีจะตองเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะพิเศษในการทํางานไดอยางหลากหลายมากข้ึนซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญในการ
ใหคาตอบแทนของการทํางาน (Compensation) ซึ่งจะมีแนวโนมวาจะเปนการตอบแทนไปตามลักษณะ (Skill base) แทน
การตอบแทนแบบเดิมเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ (อรุณ รักธรรม, 2560: 77) กลาววา พฤติกรรมองคการ 
(Organizational Behavior) น้ันคือการศึกษาพฤติกรรมของบุคลากรในดานของทัศนคติตอองคการ จํานวนปริมาณของ
บุคลากรในองคการ การประสานติดตอสัมพันธกัน ความรูสึกนึกคิด การแสดงออกทางสภาพแวดลอมตอองคการซึ่งจะสงผล
ตอเปาหมายขององคการที่วางไว รวมไปถึงประสิทธิภาพขององคการอีกดวย 

2.2 การประสานภายในองคการและระหวางองคการ (Collabaration) 
การใหความรวมมือทางการทํางานภายในองคการและระหวางองคการเปนการใหความรวมมือเพ่ือยกระดับการ

ทํางานท่ีสูงข้ึนไปกวาการติดตอประสานงานกัน เพ่ือกาวไปสูความรวมมือกันโดยการจัดการอยางเปนระบบท่ีมีองคประกอบ
ทางการวางแผนใหบรรลุวัตถุประสงคและการวางเปาหมายองคการที่ตองการระดมความรวมมือกับนําเอาทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายดานเขามารวมกันและแบงปนการใชประโยชนรวมกันถือเปนการยอมรับทางความรวมมือ รวมไปถึงรับผิดชอบตอ
ผลเสียและผลสําเร็จที่จะเกิดข้ึนตามมาจากความรวมมือกันเพ่ือแกปญหาความซับซอนภายในองคการหรือระหวางองคการทํา
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ใหทุกภาคสวนสามารถบูรณาการความรวมมือไดอยางเต็มรูปแบบ เปดกวางและเกิดความเชื่อมโยงกัน (Open and 

Connected Organization) เปนการแบงปนขีดความสามารถในการทํางานโดยบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลซึ่งกันและกัน
ตลอดจนกลไกหรือภาคสวนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยการจัดระบบโครงสรางที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบันในลักษณะ
การเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือขายมากกวาในลักษณะสายงานแบบลําดับชั้นขององคการ โดยจะตองมีความพรอมทาง
ศักยภาพและความทันสมัย (Potential and High Performance Organization) โดยมีองคประกอบในการวิเคราะหขอมูล
ขาวสาร การสรางนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคมีการประยุกตนําเอาองคความรูในหลากหลายสาขาวิชาเขามาใชไดอยาง
ทันสมัยเพ่ือปรับตัวสูสภาพความเปนองคการสมัยใหมและเตรียมการปฏิบัติงานไวอยางลวงหนาสม่ําเสมอเพ่ือการทํางานได
อยางเหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบในทุกภาคสวน 

2.3 กระบวนการการจัดการ (Management Process) 
การจัดการเปนข้ันตอนที่ทําใหกิจกรรมตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลตาม

ศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรขององคการน้ัน ๆ โดยนําเอาหลักการของการจัดการมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการ
ขององคการโดยมีการกําหนดการวัดและประเมินผล การใหคาตอบแทนในการทํางาน ระบบการบริหารจัดการขององคการ
เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ รวมกับการมีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณของชวงเวลา
ได มีการกําหนดข้ันตอนการทํางานไวอยางชัดเจนประกอบกับการประยุกตใชรูปแบบในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มุงเนน
ในดานของความคุมคาทางดานงบประมาณของการดําเนินงานองคการตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการในการกําหนดการ
วางแผนนโยบายให ดี ข้ึนอยางตอเน่ืองโดยอาศัยกลไกการแปรสภาพขององคการไปตามกาลเวลาและยุ คสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงเพราะไดรับผลมาจากเทคโนโลยีโดยควรจะมีองคประกอบท่ีสําคัญ (กฤษณา ถนอมธีระนันท, 2558: 66) 
Louis A. Allen, 1973 กระบวนการการจัดการ (Management Process) ดังตอไปน้ี 

1. การวางแผนองคการ (Planning) เปนการกําหนดวัตถุประสงคและวางเปาหมายเพ่ือนําไปสูนโยบายขององคการ
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสรางกลยุทธ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไปยังเปาหมายตามนโยบายขององคการเปน
การกระจายจากกลยุทธไปสูกลไกของแผนในระดับปฏิบัติการโดยกลยุทธและกลไกของแผนในแตละข้ันตอนแตละสวนงาน
จะตองมีความสอดรับในการผสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไวขององคการดวย 

2. การจัดโครงสรางองคการ (Organizing) เปนการทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่องคการไดวางเปาหมายไว ซึ่งเปน
กิจกรรมที่จะทําเก่ียวกับการจัดแบงโครงสรางขององคการวาจะตองมีหนาที่รับผิดชอบงานอะไรบางและแตละสายงานจะ
สามารถจัดแบงงานกันอยางไร ผูรับผิดชอบแตละสายงานในสวนน้ันเปนใคร มีการรายงานผลการทํางานตามลําดับชั้นใน
รูปแบบใด ตองกําหนดผูมีอํานาจในการรับผิดชอบสั่งการ 

3. ผูนําองคการ (Leading) เปนการโนมนําบุคลากรซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการใหบุคลากรขององคการมีการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะตองใชหลักในการผสานงานการสื่อสารติดตอที่ดี การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน ผูบริหารองคการจะตองมีภาวะผูนําสูงที่เหมาะสม สรางความสามัคคีภายในองคการและสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีภายในองคการและระหวางองคการ 

4. การควบคุมองคการ (Control) มีองคประกอบท่ีหลากหลายสวนผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือนําพาองคการให
ดําเนินการไปได เมื่อองคการไดวางเปาหมายและมีการวางแผนท่ีจะทําโครงสรางขององคการ บุคลากร การฝกอบรม และการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรเพ่ือความมั่นคงวาองคการจะดําเนินไปตามสิ่งท่ีไดวางไว ผูนําองคการจะตองมีการ
ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับผลงานจริงตามมาตรฐานที่มีการกําหนดไว หากผลงานจริงไมเปนไปตาม
เปาหมายก็จะตองทําการปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาใหเปนไปตามกระบวนการติดตามประเมินและวัดผล เปรียบเทียบและมีการ
แกไขอยางตอเน่ือง 

2.4 นวัตกรรมและการปรับตัวในยุคเทคโนโลยี (Innovation and Technology Era) 
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การเปลี่ยนแปลงเพ่ือคิดคน ริเริ่ม และแสวงหาสิ่งใหม ๆ ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาท่ีจะตอบรับกับปญหาใหม ๆ ที่เขา
มาเพ่ือตอบสนององคการไดอยางไมสิ้นสุดเปนกระบวนการในการทํางานท่ีใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและการกอเกิดทาง
จินตนาการเพ่ือนํามาสูการปฏิบัติจริงและขยายผล ไดอยางตอเน่ืองเปนการปรับตัวเพ่ือยอมรับเขาสูความเปนยุคดิจิทัล 
(Digitization) โดยการผสานกันของขอมูลขาวสารและการจัดเก็บผานทางระบบออนไลนซึ่งเปนเครื่องมือเพ่ือการใชงานได
อยางทุกที่ทุกเวลาประกอบกับมีความสามารถทางดานการวิเคราะหขอมูลที่มีความซับซอนสูงไดอยางรวดเร็วชวยใหเกิดขีด
ความสามารถในการตอบสนองความตองการขององคการไดทุกขนาด ทุกประเภทไดอยางปลอดภัยมีความมั่นคงและประหยัด
ทางดานคาใชจาย เปนการทํางานท่ีรวมกันบูรณาการในเชิงของยุทธศาสตรต้ังแตในระดับการวางแผนไปสูระดับการวาง
นโยบายและไปจนถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงผานทางระบบของเทคโนโลยีอยางเต็มรูปแบบมีกระบวนการ
เชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันมีการควบคุมอยางรอบคอบและมุงไปสูผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติงาน มีการแบงปนและเขาถึง
ซึ่งทรัพยากรขอมูลขาวสารในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางคุมคารวดเร็ว มีความถูกตอง
แมนยําสูง (Shared Services) เมื่อการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีในปจจุบันกาวกระโดดไปอยางมาก ดังน้ันการเตรียมความพรอม
ทางดานบุคลากรขององคการที่มีหนาที่ขับเคลื่อนกลไกขององคการใหเดินหนาได จึงตองมีการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
ควบคูกันไปดวย (สุธินี ฤกษขํา, 2560: 28) กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการทําใหบุคลากรขององคการน้ัน ๆ มี
การพัฒนาที่ดีข้ึนมีศักยภาพสูงเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในแงของสภาพจิตใจและผลการปฏิบัติงาน  เพราะฉะน้ันการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Development: HRD) ก็เพ่ือจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององคการน้ันเอง ความรูดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน เกิดจากการผสมผสานความรูหลากหลายสาขาเขาดวยกัน เชน จิตวิทยา เศรษฐศาสตร และใช
ทฤษฎีดานเชิงระบบซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือ ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา อีกทั้งการ
พัฒนาของนวัตกรรมที่เปนความคิด สิ่งประดิษฐใหม ๆ การดําเนินการรูปแบบใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีการนํามาใชมากอน
ตลอดจนการพัฒนาท่ีไดมาจากดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลว ใหมีความทันสมัยมากข้ึนใชไดผลดีย่ิงข้ึน เมื่อนําเอานวัตกรรม
มาใชจะชวยใหการจัดการน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม รวมไปถึงเปนการประหยัดเวลาและแรงงานไดดวยแต
นวัตกรรมเปนเพียงสวนหน่ึงของเทคโนโลยีเพราะไมใชเทคโนโลยีทั้งหมดจะเปนนวัตกรรมดวย เปนตน 

 

3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและปจจัยแวดลอมกับการจัดการองคการ  
 3.1 การจัดการองคการกับระบบสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เปนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการรวบรวมขอมูลการ
จัดเก็บ การประมวลผล รวมไปถึงการแบงปนขอมูลสารสนเทศแบบเปนระบบเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามา
อยางตอเน่ืองและกาวกระโดดอยางรวดเร็วในยุคปจจุบันซึ่งทําใหมีความสําคัญอยางมากตอการบริหารจัดการองคการ สวน
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) เปนระบบที่มีการนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขามาใชทางการปฏิบัติการ
ขององคการเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองนําไปใชในเกิดประโยชนไดอยางสูงสุดในการสนับสนุนทางการบริหารจัดการและ
ประกอบการตัดสินใจขององคการ 

 
 

ภาพที ่1 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
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ระบบสารสนเทศ (Information system) เปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เขาดวยกันโดยมีการประมวลผลขอมูล   
ตาง ๆ น้ันทําใหสามารถเชื่อถือไดและนําขอมูลที่ไดรับการประมวลผลแลวไปใชในการบริหารจัดการภายในองคการไดเพ่ือเปน
การชวยในการสรุปผลซ่ึงมี (สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ, 2550: 3) องคประกอบดังตอไปน้ี 

1. บุคลากร เปนองคประกอบหลักของระบบสารสนเทศท่ีจะทําหนเท่ีนําขอมูลดิบ (Data) ไปผานกระบวนการในการ
ประมวลผลใหเปนสารสนเทศอยางเปนข้ันตอน 

2. ขอมูล คือ ขอมูลดิบที่ยังไมไดเขาสูกระบวนการในการประมวลผลเพ่ือใหไดความถูกตอง ยังไมสามารถนําไปใชได
3. ข้ันตอน เปนการนําขอมูล (Data) ไปผานกระบวนการในการประมวลผลเพ่ือนําไปสูสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือ

และมีความถูกตองสามารถนําไปใชได 
4. ฮารดแวร (Hardware) คือ อุปกรณที่สําคัญในการบริหารจัดการสารสนเทศอยางเปนระบบ
5. ซอฟตแวร (Software) เปนองคประกอบของระบบสารสนเทศซ่ึงทํางานดวยชุดคําสั่งในการประมวลผล

สารสนเทศใหเปนไปตามข้ันตอน 

เทคโนโลยี (กฤตชน วงศรัตน, 2555: 65) เปนการใชความรูหลักการ เครื่องมือ เทคนิคดานความคิด ระเบียบวิธีดาน
กระบวนการตลอดจนวิทยาศาสตรทั้งสิ่งประดิษฐ ที่มีวิธีการมาประยุกตใชในระบบตาง ๆ เพ่ือชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดการใหดีย่ิงข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินการใหมีมากย่ิงข้ึน แตในสวนของเทคโนโลยีเองน้ันไมใชทั้งหมดจะ
เปนนวัตกรรมแตอาจเปนเพียงสวนหน่ึงของนวัตกรรมน้ันเอง 

3.2 ความคลองตัวและกระบวนการปรับตัวขององคการ 
เมื่อองคการมีความพรอมในการรับมือตอยุคที่มีการพัฒนาทางนวัตกรรมของเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

การปรับตัวใหมีความพรอมเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตยอมกอใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร
จัดการขององคการน้ัน ๆ และประโยชนในความคลองตัวขององคการเองก็จะเปนสวนชวยสําคัญท่ีทําใหองคการเขาสูการ
แขงขันในระดับสากลไดเปนอยางดี มีขีดความสามารถทางการตอบสนองตอความตองการของบุคลากรภายในองค การ
ตลอดจนตางองคการและผูรับบริการไดอยางรวดเร็วคงไวซึ่งประสิทธิภาพขององคการอีกดวย  

องคการในยุคปจจุบันตองมีการจัดการท่ีทันยุคเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา ในปจจุบันระบบแบบเรียลไทม (Real-time) 

เปนระบบหน่ึงที่มีขีดความสามารถสูงเปนการนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมทําใหลดเวลาในการบริหารจัดการองคการและ
สถานที่ต้ังไดอยางดีเย่ียม เมื่อมีขอมูลที่ไดรับการบันทึกและนําไปสูกระบวนการประมวลผลอยางเปนข้ันตอนมีความถูกตอง
เพ่ือใหไดมาซึ่งสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการขององคการและมีสวนชวยในกระบวนการตัดสินใจไดเปนอยางดีซึ่งทํา
ใหลดความซับซอน ความยุงยากในเรื่องของความแตกตางได ประกอบกับการทํางานรวมกันของระบบภายในโดยการใชเวลาที่
ไมมากเพ่ือเขาถึงโครงสรางขององคการ ซึ่งสิ่งที่สําคัญอีกสวนหน่ึงก็คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Network) ท่ีนําเอาระบบ
สารสนเทศมาพัฒนาประยุกตใชโดยเช่ือมตอกันหลายระบบเพ่ือเกิดเปนการเชื่อมโยงขนาดใหญของกันและกัน กอใหเกิดการ
ทํางานที่เร็วข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน การแบงปนทางขอมูลและแบงสายการทํางานอยางเปนระบบซ่ึงเครือขายเหลาน้ีจะ
ชวยในการประมวลผลขอมูลสารสนเทศสงตอใหกับองคการซึ่งจะใชองคประกอบ 3 สวนคือ ความตองการ (Requirement) 
ทรัพยากร (Resource) และบริการ (Service) เปนตน 

3.3 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการจัดองคการ 
ผูบริหารองคการจะตองมีการรับรูและเขาใจถึงสถานการณทางเศรษฐกิจเปนอยางดี ซึ่งสําหรับผูบริหารขององคการ

น้ัน ตองมีการวางแผนองคการและรวมไปถึงการคาดการณเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก ในสภาวะท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา หลายองคการจะตองกําหนด
กลยุทธเพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนน้ันอาทิ เชน การปรับโครงสรางแบงสายขององคการใหมีความ
คุมคา การปรับปรุงการบริหารจัดการองคการ การวางแผนคาใชจาย การจัดลําดับความสําคัญขององคการ รวมถึงการ
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ประสานติดตอเพ่ือสรางเครือขายใหกับองคการในการขยายเพ่ือการเติบโตของตัวองคการเอง มีการดําเนินการท่ีตอบสนอง
อยางทันที ทันเวลาและเชิงรุกมากกวาการต้ังรับกับสถานการณซึ่งจะตองทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยมีการคาดการณไว
ลวงหนาเสมอ (Pro-Active) ปฏิบัติงานโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง รวมกับความตองการของบุคลากรใน
องคการซึ่งเปนไปตามการวางนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลไดจริง มีความสามารถในการใชองคความรู 
สติปญญารวมกับขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือการแกไขปญหาในเชิงสรางคุณคา (Khowledge Worker) มีความสามารถที่จะ
พรอมรับการเรียนรูอยางตอเน่ืองและรวมกับการใชเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability) รวมดวยในการจัดการองคการโดย
นําองคความรูดานการพัฒนามาประยุกตใชผสมผสานกับการรับมือตอผลกระทบทางเศรษฐกิจและนําไปสูการปฏิบัติงานให
เกิดผลไดข้ึนจริงตอองคการอีกดวย 

3.4 จริยธรรมของการจัดการองคการ (Management Ethics) กับระบบสารสนเทศ 
การจัดการองคการอยางมีจริยธรรมจะตองมุงเนนท่ีจะกอใหเกิดความเทาเทียมกันท้ังภายในองคการและระหวาง

องคการ ต้ังอยูบนพ้ืนบานของความยุติธรรมโดยใช การจัดการและวางแผน ขบวนการจัดการอยางมีระบบเปนข้ันตอน มุงเนน
แนวความคิดและวิธีการทํางานเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม (Transform) เพ่ือสรางความเชื่อถือ ไววางใจทั้งตัวบุคลากรใน
องคการและองคการอื่นไดอยางแทจริง ซึ่งการจัดการองคการอยางมีจริยธรรมจะตองคํานึงถึงหลักการและเหตุผลโดยมุงเนน 
3 ประเด็นไดแก 

1. สิทธิสวนบุคคลของบุคลากรองคการทั้งในและนอกองคการ
2. ประโยชนตอสวนรวมของตัวองคการเองและองคการอื่น รวมไปถึงสังคมโดยรอบ
3. ความยุติธรรมที่องคการควรมีและสํานึกในการรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดจากกระทําขององคการ
การพัฒนาองคการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชก็เพ่ือวัตถุประสงคที่จะตองการใหบรรลุตาม ท่ีวางไวและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาปรับใชมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในยุคปจจุบัน ทําให
สามารถทํางานรวมกันไดในหลายภาคสวน การไดมาซึ่งขาวสารหรือสารสนเทศมีเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ จึงตองระมัดระวังตอ
การทํางานท่ีจะสรางผลกระทบตอสิทธิของผูอื่นหรือระหวางองคการที่ตางกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับองคการย่ิงข้ึน (กฤตชน วงศรัตน, 2555: 65) การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
จริยธรรมทางสังคมเปนหลักดวยเพราะผลกระทบอาจจะมีมากในวงกวางตามศักยภาพขององคการแตละองคการ ดังน้ัน
ผูบริหารองคการและบุคลากรจึงควรเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งที่เก่ียวของโดยตรงหรือโดยออมกับองคการ
เพราะจะเปนประโยชนในการใชบริหารระบบสารสนเทศใหประสบความสําเร็จและหลีกเลี่ยงความลมเหลวทางจริยธรรมของ
องคการท่ีจะตามมาในภายหลังได รวมกับการคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคม จรรยาบรรณองคการ ความถูกผิดทาง
เทคโนโลยีและรวมไปถึงการปองกันจากผูไมหวังดีอีกดวย ในบางครั้งสภาพแวดลอมตาง ๆ มักมีผลกระทบตอองคการเปน
อยางมากซึ่งอาจไมไดเกิดข้ึนจากภายในองคการเองทําใหไมสามารถควบคุมไดดังน้ันการทราบถึงปญหาอยูตลอดเวลาจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะสรางโอกาส (Opportunity) ในการเปนองคประกอบหลักตอประสิทธิภาพขององคการ (Environment Impact) 
และเปนสิ่งที่ชวยใหองคการตอบสนองตอการรับทราบพรอมการแกไขปญหาอยางตอเน่ืองเปนโอกาสในดานพัฒนาองคการให
มีประสิทธิภาพตามกระบวนการที่ไดวางไวโดยองคการจะตองมีวัตถุประสงคประกอบการวางแผนนโยบายท่ีชัดเจน 

4. บทสรุป
การจัดการองคการในยุคสมัยของการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเกิดข้ึนของนวัตกรรมตาง ๆ กับปจจัยแวดลอม

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ทําใหแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการองคการในรูปแบบเดิมกับการจัดการองคการในยุค
สมัยใหมจึงมีความแตกตางกันอยางมาก การเปลี่ยนแปลงเพ่ือคิดคน ริเริ่ม และแสวงหาส่ิงใหม ๆ ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาท่ีจะ
ตอบรับกับปญหาใหม ๆ ท่ีเขามาเพ่ือตอบสนององคการไดอยางไมสิ้นสุดเปนกระบวนการในการทํางานท่ีใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและการกอเกิดทางจินตนาการเพ่ือนํามาสูการปฏิบัติจริงและขยายผล ไดอยางตอเน่ืองเปนการปรับตัวเพ่ือยอมรับ
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เขาสูความเปนยุคดิจิทัล การนําเอาเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมทํา ใหลดเวลาในการบริหารจัดการองคการและสถานท่ีต้ังได
อยางดีเย่ียม เมื่อมีขอมูลที่ไดรับการบันทึกและนําไปสูกระบวนการประมวลผลอยางเปนข้ันตอนมีความถูกตองเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สารสนเทศที่ตอบสนองตอความตองการขององคการและมีสวนชวยในกระบวนการตัดสินใจไดเปนอยางดีซึ่งทําใหลดความ
ซับซอน ความยุงยากในเรื่องของความแตกตางได ประกอบกับการทํางานรวมกันของระบบภายในโดยการใชเวลาท่ีไมมากเพ่ือ
เขาถึงโครงสรางขององคการ ดังน้ันการเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนที่จะตองคํานึงถึงจริยธรรมทางสังคมเปน
หลักดวยเพราะผลกระทบอาจจะมีมากในวงกวางตามศักยภาพขององคการแตละองคการ ดังน้ันผูบริหารองคการและบุคลากร
จึงควรเรียนรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทั้งที่เก่ียวของโดยตรงหรือโดยออมกับองคการเพราะจะเปนประโยชนในการใช
บริหารระบบสารสนเทศใหประสบความสําเร็จและหลีกเลี่ยงความลมเหลวทางจริยธรรมขององคการ เพราะการรับผิดชอบตอ
สังคมเปนสิ่งที่สําคัญตอการจัดการองคการอีกดวย 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหมองเห็นความสําคัญของการสื่อสาร ในเรื่องของการรับรูขาวสาร และ
การมีสวนรวมของคนในชุมชน สวนรูปแบบและวิธีการสื่อสาร จําเปนตองอาศัยสื่อในการประชาสัมพันธ อาทิเชน ปายประกาศ 
บอรดประชาสัมพันธ วิทยุชุมชน หรือ สถานท่ีชุมชน เพื่อการบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ สิ่งหน่ึงที่ควรตระหนักคือ 
สิทธิในการรับรูขาวของของคนในชุมชน เขาสามารถรับรูขาวสารจากหนวยงานที่สงมายังประชาชนใน ชุนชนไดอยางไร จากผูนํา
ชุมชน ผูใหญบาน อาสาสมัคร (อสม.) หรือใครที่จะมีสิทธิในการรับรูขาวสารไดบาง หรือมีวิธีการสื่อสารอยางไร ที่ใหทุกคนไดรับ
ขาวสารไดอยางถูกตองชัดเจน และทันเวลา กับ สถานการณนั้นๆ ดวย ในบทความน้ีเสนอประเด็น 1) การสื่อสารอยางมีสวนรวม 
2) แนวความคิดเก่ียวกับสิทธิไดรู (Right to Know)  ตามท่ีกฎหมายกําหนด

คําสําคัญ: การสื่อสาร แบบมีสวนรวม สิทธิการรับรู 
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Abstract 

This academic article the author aims to see the importance of communication. In the matter of 

receiving news and participation of people in the community the form and method of communication it is 

necessary to use public relations media such as notice boards, public relations boards, community radios, 

to inform or community locations for notification purposes. One thing to be aware of is the right to receive 

news from the community. He can receive news from agencies that send to the public in how are 

community leaders, village heads, volunteers, or who can have the right to receive news? or how to 

communicate that allows everyone to receive accurate, clear, and timely news as well. In this article, the 

issue is 1) participatory communication 2) The concept of rights to know (Right to Know) as Law 

Keywords: communication, Participatory, Recognition  

1. บทนํา
กลยุทธการสื่อสารอยางมีสวนรวม สามารถเพ่ิมศักยภาพการสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางความตระหนักรูสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน ก็เทากับวาเปนบทพิสูจน แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา หรือการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อกอใหเกิด
ความรวมมือ จากประชาชน และประชาชนสามารถรับรูสิทธิในการเขาถึงขาวสารของทางราชการ และสามารถเปนตนแบบใน
การขยายผลการศึกษาไปยังชุมชน อ่ืนๆ ตอไป เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน หรือการบอกตอ เปน
อีกหนทางหน่ึงที่อยางใชกับชุมชน การอาศัยสื่อประชาสัมพันธเปนชองทางในการสื่อสารใหคนในสังคมเกิดการรับรูขาวสารจาก
ชุมชนไปสูชาวบาน บางครั้งอาศัย สื่อปาย ประชาสัมพันธคงยังไงเพียงพอเทากับการลงมือลงพื้นที่ไปยังชุมชน เพื่อเปน การ
กระจายขาวสาร ไปทั่วถึงทุกคนไดรับทราบ เพื่อตามวัตถุประสงคของการกระจายขาวสาร เพื่อการบอกกลาวหรือช้ีแจงใหทราบ
เรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ยังคงเปนกระบอกเสียงที่ด ีสําหรับชุมชนในสังคมท่ีตองการมาวาขาวสารท่ีผานมาผานไปวันๆ เทานั้น 

2. วัตถุประสงค เพื่อใหมองเห็นความสําคัญของการสื่อสาร ในเรื่องของการรับรูขาวสาร และการมีสวนรวมของคนในชุมชน

3. การสื่อสารแบบมีสวนรวมกับสิทธิในการรับรูของประชาชน

3.1 แนวคิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม 
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 การมีสวนรวมของชุมชนในการสื่อสาร สามารถพิจารณาไดจากการมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร  
(กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543) ดังนี้ (1) เปาหมายของการสื่อสาร (2) ลักษณะของการสื่อสาร (3) ผูสงสาร (4) ประเภท
ของเนื้อหาสาร (5) ประเภทของชองทาง/สื่อ (6) ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ นอกจากนี้ระดับของการมีสวนรวมใน 
การสื่อสารสามารถกระทําไดหลักๆ 3 ระดับ โดยเรียงจากระดับการมีสวนรวมตามฐานะที่นอยที่สุดไปจนถึงมากท่ีสุด ดังนี้ (1) 
ผูรับสาร (2) ผูสงสาร และ (3) ผูวางแผนและกําหนดนโยบาย  

3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิไดรู (Right to Know) 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนสิทธิตรวจสอบการทํางานของหนวยงานและเจาหนาที่

รัฐ เพื่อสงเสริมสิทธิพลเมือง (Citizen Right) ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในรัฐหรือประเทศเสรีประชาธิปไตย ซึ่งการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนี้ เปนสวนสําคัญและเปนคุณคาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยตัวแทนท่ีใหประชาชน
เลือกตั้งผูแทนประชาชนไปทําหนาที่เปนรัฐบาลบริหารประเทศ แมประชาชนจะไดมอบอํานาจอธิปไตยใหผูแทนไปบริหาร
ประเทศแลวแตประชาชนก็ยังมีสิทธิในอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงมีสิทธิตรวจสอบ รับรูการปฏิบัติงานของผูปกครองประเทศ 
สิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการนี้ จึงเปนสิทธิที่ประชาชนตรวจสอบและมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อใหการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เปนการปกครองโดยประชาชนอยางแทจริง สิทธิดังกลาวนี้ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศดวย ดังนั้นสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการจึงเปนสิทธิที่ สนับสนุนสิทธิทางการเมืองของประชาชนท่ีมี
ระดับคาบังคับทางกฎหมายสูงสุด  

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ไดรับรอง สิทธิไดรู ของประชาชนไว แมจะมิได
มีนิยามความหมายของสิทธิไดรูเอาไว แตพอจะกําหนดความหมายท่ีสําคัญไดจากลักษณะของสิทธิตางๆ ในพระราชบัญญัติฯ 
ดังกลาวมาพอสรุปความหมายของสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ วาหมายความถึง อํานาจโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
ประชาชนเพื่อไดรับรู เขาใจ แจงถึงสิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่ งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายน้ันจะ
ทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง 
แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดท่ีทําใหสิ่งบันทึ กไว
ปรากฏได ซึ่งอยูในครอบครองหรือควบคุมดูแลของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวน
ราชการ สังกัดรัฐสภา ศาล เฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระ
ของรัฐและหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ความสําคัญของสิทธิไดรู (Right to Know) คือ สามารถเสริมสรางความเข็มแข็งทางกฎหมายของชุมชนโดยเฉพาะการ
ทําใหชุมชน (Community) มีความรู ความเขาใจ เขาถึงและตรวจสอบทางการเมืองการปกครองของรัฐ เพราะชุมชนเปน
รูปแบบพ้ืนฐานของกลุมการเมืองการปกครอง ในสังคมมนุษยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากสังคมการเมืองแบบอ่ืนๆ เมื่อชุมชนมี 
ความรู ความเขาใจในการเมืองการปกครองของรัฐมากยิ่งข้ึน โดยการไดรูขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐ หรือราชการในฐานะที่
เปนผูปกครอง ผูดําเนินโครงการตางๆ ของรัฐ ชุมชน จะสามารถมีสวนรวม แสดงความคิดความเห็น เสนอแนะ ตรวจสอบเพื่อ
สรางความโปรงใส และประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดังนั้นชุมชนจะตองไดรูไดทราบถึงกิจกรรมการ
ดําเนินงานของราชการโดยเฉพาะการกระทําท่ีกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในชุมชน ไมเฉพาะแตปจเจกชนคนใด 
คนหนึ่งเทานั้น เพราะการขับเคลื่อนสังคม ประเทศชาติ ควรจะตองถูกขับเคลื่อนไป ดวยกันทุกสวนตั้งแตระดับปจเจกบุคคล 
ชุมชน และประเทศชาติ การขับเคลื่อนจะตองอาศัยพลังในการขับเคลื่อนซึ่งพลังทางความรู คือ พลังสําคัญที่จะนําพาการ
ขับเคลื่อนไปได   

การ “ไดรู” จึงเปน “สิทธิ” ที่สําคัญจนไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2538 รวมท้ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติ
รับรองเปนสิทธิของบุคคลที่ จะไดรูขอมูลในความครอบครองของรัฐ ตลอดจนขอมูลการดําเนินงานที่จะกระทบกระเทือนไม
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เฉพาะ แตตัวบุคคลนั้นเอง หากแตรวมไปถึงจะกระทบกระเทือนตอ “ชุมชนทองถิ่น” ของบุคคลนั้นๆ ดวย โดยมีบทบัญญัติที่
สําคัญ ดังนี้  
 มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลที่ เปนความจริง และมีสิทธิ
รองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกัน เพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค รั ฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 
มาตรา 48 ทวิ บุคคลยอมมีสิทธิที่จะไดรบัทราบขอมูลหรือขาวสารจากหนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือ
การตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ในเมื่อการนั้นมีหรือ อาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
ตน ท้ังนีต้ามที่กฎหมายบัญญัติ 9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชํา
ชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคท่ี
เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐใน การตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ คุมครองผูบริโภครวมทั้ง
ตรวจสอบ และรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครอง ผูบริโภค ทั้งนี้ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการขององคกรอิสระดังกลาวดวย  
  จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะเห็นไดวาสิทธิไดรูมีพัฒนาการที่กวางขวางข้ึนเพราะ
นอกจากจะใหสิทธิไดรูขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐแลว ยังกําหนดเฉพาะไปถึงสิทธิไดรูขอมูลที่
เปนจริงในฐานะผูบริโภค และสิทธิไดรูขอมูลผลกระทบดานคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือที่อาจกระทบ
ตอสวนไดเสียของบุคคลเองหรือชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีสิทธิทราบคําช้ีแจง เหตุผลท่ีหนวยงานของรัฐจะมีการอนุญาตดําเนิน
โครงการใดๆ อันอาจกระทบตอตัวบุคคลและตัว ชุมชนทองถิ่นดังกลาว   
 

3.3 รูปแบบการสื่อสารตามกระบวนทัศน  
 การพัฒนาแบบทางเลือกจากการนําเสนอขางตน ไดแสดงใหเห็นวาการสื่อสารไดเขามีบทบาทในการพัฒนา อีกทั้ง
รูปแบบการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนทัศนการพัฒนาที่ถูกนํามาใช ซึ่งในกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ
ทางเลือกนี้ การสื่อสารไดเขามามีบทบาทในกระบวนการสรางสรรค  การมีสวนรวมของประชาชนผานรูปแบบการสื่อสารที่
เรียกวา “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” (Participatory Communication) (กรรณิการ เพ็งปรางค, 2548 : 63) ซึ่ง กรรณิการ 
กลาววาแนวคิดเรื่อง “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” มี 2 นัยยะ คือ 1) คือการใชการสื่อสารประเภทตางๆ เปนหนทางหรือเปน
เครื่องมือนําไปสูการมีสวนรวมในชีวิตสาธารณะ เชน การเขียนจดหมายเปดผนึกถึงสื่อมวลชนเพ่ือรองเรียนการทํางานของ
เจาหนาท่ีรัฐ การรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในท่ีประชุมหมูบาน 2) คือการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาส
เขามามีสวนรวมในตัวการสื่อสารเอง โดยรูปแบบของการเขาถึงการสื่อสารนั้นมีอยู 3 รูปแบบ คือ (1) การเขาถึงในฐานะผูบริโภค 
หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสใชสื่อในฐานะ “ผูรับสาร/ผูดู/ผูชม/ผูอาน” โดยสามารถที่จะเลือกบริโภคสื่อไดจากรูปแบบของ
รายการที่หลากหลายและมีชองทางในการสะทอนปฏิกิริยาของตนสูผูผลิต ที่เรียกวาเปน “ผูรับสารที่เอาการเอางาน” (Active 

Audience) 2) การเขาถึงสื่อในฐานะผูผลิต หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสเขารวมในเชิงกระบวนการผลิต เชน  การเขารวมเปน
แขกรับเชิญในรายการวิทยุ การเขารวมเปนแหลงขาว การมีสวนรวมในการเลือกประเด็นนําเสนอ เปนตนการสื่อสารแบบมีสวน
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รวม: กลไกในขับเคลื่อนแนวคิดสูการปฏิบัติภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาแบบทางเลือก 3) การเขาถึงสื่อในฐานะผูบริหารสื่อ 
หมายถึง การทีบุ่คคลไดมีสวนเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจตางๆ ในองคกรสื่อ เชน การกําหนดเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสม การ
กําหนดชวงเวลา การวางระบบบริหารงาน/ระบบงบประมาณ การมีสวนรวมในการพัฒนาแผนงานและนโยบายตางๆ  

กรรณิการ  เพ็งปรางค และกาญจนา แกวเทพ (2548 : 63) อธิบายความหมาย “การสื่อสารแบบมีสวนรวม” มี 2 นัย
ยะ คือ 1) คือการใชการสื่อสารประเภทตางๆ เปนหนทาง หรือเปนเครื่องมือ นําไปสูการมีสวนรวมในชีวิตสาธารณะ เชน การ
เขียนจดหมายเปดผนึกถึงสื่อมวลชนเพื่อรองเรียนการ ทํางานของเจาหนาที่รัฐ การรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโ ครงการ
พัฒนาในที่ประชุมหมูบาน 2) คือการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาส เขามามีสวนรวมในตัวการสื่อสารเอง โดยรูปแบบของ
การเขาถึงการสื่อสาร มี 3 รูปแบบ คือ (1) การเขาถึงในฐานะผูบริโภค หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสใชสื่อในฐานะ “ผูรับสาร/ผู
ดู/ผูชม/ผูอาน” โดยสามารถท่ีจะเลือกบริโภคสื่อไดจากรูปแบบของรายการท่ีหลากหลายและมีชองทางในการสะทอนปฏิกิริยา
ของตนสูผูผลิต ที่เรียกวาเปน “ผูรับสารที่เอาการเอางาน” (Active Audience) (2) การเขาถึงสื่อในฐานะผูผลิต หมายถึง การที่
บุคคลมีโอกาสเขารวมในเชิง กระบวนการผลิต เชน การเขารวมเปนแขกรับเชิญในรายการวิทยุ การเขารวมเปนแหลงขาว การมี
สวนรวมในการเลือกประเด็นนําเสนอ เปนตน (3) การเขาถึงสื่อในฐานะผูบริหารสื่อ หมายถึง การที่บุคคลได มีสวนเกี่ยวกับ
ระบบการ ตัดสินใจตางๆ ในองคกรสื่อ เชน การกําหนดเน้ือหา และรูปแบบที่เหมาะสม การกําหนดชวงเวลา การวางระบบ
บริหารงาน/ระบบงบประมาณ การมีสวนรวมในการพัฒนาแผนงานและนโยบายตางๆ 

อยางไรก็ตามนอกจากนิยามดังกลาวจะไดแสดงความหมายของการสื่อสารแบบมีสวนรวมทั้ง 2 นัยยะแลว ยังไดแสดง
ใหเห็นวาการสื่อสารแบบมีสวนรวมนั้น ยังมีความเกี่ยวของกับรูปแบบการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับชุมชน จน
ไปถึงระดับมวลชนอีกดวย และเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงนิยามการสื่อสารแบบมีสวนรวมทั้งสองนัยยะและความหลากหลายของ
รูปแบบการสื่อสารท่ีมีบทบาทตองานพัฒนาตามกระบวนทัศน ผูเขียนเสนอแบบจําลองแนวคิดของการสื่อสารกับการสื่อสารแบบ
มีสวนรวม ดังนี ้

แบบจาํลองกระบวนการส่ือสาร 
ผูเขียนเสนอแบบจําลองแนวคิดของการสื่อสารกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม  กนกทิพย บํารุงศรี (2563 : 6) ในการ

เสริมศักยภาพการสื่อสารอยางมีสวนรวมใหกับชุมชน ไดมุงการเปลี่ยนบทบาท ทางการสื่อสารจากผูรับสารแบบรับ (Passive) 

เปนผูรับสารแบบรุก (Active) เปลี่ยนจาก “ผูรับ สาร” เปน “ผูสงสาร” การปรับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสาร “แบบทางเดียว” 
เปน “แบบสองทาง” การปรับเปลี่ยนการไหลขอมูลขาวสารจาก “บนลงลาง” เปน “ลางขึ้นบน” ปรับเปลี่ยนการไหล ขอมูล
ขาวสารจาก “แนวต้ัง” เปน “แนวนอน” ไดเลือกกลยุทธการสื่อสาร ไดแก การจัดประชุม การจัดอบรมสิทธิของแรงงานเด็กขาม
ชาติ การสรางสื่อชุมชนและการมอบสื่อ 

บทความน้ีจึงจะไดนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือการมีสวนรวมจัดการปาชุมชนของชาวบานหวยแกว ก่ิง
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม” (ศรีธรณ โรจนสุพจนและคณะ, 2547) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยผลการวิจัยพบวา ชาวบานหวยแกวในยุคบุกเบิกมีความเกี่ ยวของสัมพันธกับปาอยางมาก โดย
ชาวบานไดใชปาและรักษาปาควบคูกันไป เปนการจัดการปาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ตอมาเม่ือรัฐนําปาหวยแกวใหเอกชนเชาได
กอใหเกิดความขัดแยงในชุมชน เนื่องจากชาวบานสวนหนึ่งชุมนุมเรียกรองจนไดปากลับคืนมา และไดชื่อวาเปนปาชุมชนแหงแรก

สื่อตางๆ 

วิธีการเขาถึงการเขาถึง 
การสื่อสาร 

ปญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้น 

การรับรูขาวสาร 

ประชาชน/การมีสวนรวม 
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ของประเทศไทย เมื่อไดปากลับคืนมาชาวบานหวยแกวไดทําการจดัการปาชุมชนโดยจดัตั้งคณะกรรมการปาชุมชน มีการวางแผน 
ตั้งกฎเกณฑ และมีการดําเนินงาน แตก็มีความกระตือรือรนแคเพียงในชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน เพราะหลังจากน้ันการจัดการปาก็
จํากัดอยูในวงแคบและไมสืบทอดไปยังคนรุนใหม สวนในการสื่อสารในการจัดการปานั้นมีเพียงการพูดคุยอยางไมเปนทางการใน
กลุมที่ใชปา อกีทั้งสื่อท่ีมีอยูเดิมในหมูบานเชนการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมหมูบานก็มิไดถูกนํามาใชอีกตอไป เพราะในอดีต
ชาวบานมีความขัดแยงกันอันเน่ืองมาจากการเชาปาของเอกชน สวนการสื่อสารกับสังคมภายนอกนั้น พบวาแกนนําได
ติดตอสื่อสารกับภายนอกชุมชนมาก แกนนํามีบทบาทในเครือขายปาชุมชน แตประโยชนท่ีกลับเขามาในหมูบานหวยแกวมีนอย 
อยางไรก็ตามตอมาชาวบานไดผลิตสื่อสมัยใหมขึ้นมา 3 สื่อ ไดแก สื่อสไลด สื่อวีดิทัศน และสื่อการจัดรายการวิทยุชุมชุน โดย
ชาวบานไดเขามามีสวนรวมในทุกองคประกอบของการสื่อสาร ทุกระดับของการมีส วนรวม และทุกข้ันตอนของการผลิต 
กอใหเกิดผล 5 ประการคือ 1) การสรางและถายทอดความรู 2) การสานความสัมพันธของชุมชน 3) การเปดพื้นที่ใหกับผูหญิง
และเด็ก 4) การจุดประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับปา 5) การสรางผูใหขอมูลขาวสารในชุมชน ซึ่งสภาพการสื่อสารในชวงหลังที่
สมาชิกในชุมชนไดผลิตสื่อสมัยใหมขึ้นมาน้ัน เปนการสื่อสารแบบมีสวนรวมในนัยยะที่ 2 คือ การเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
สื่อสาร รวมถึงการแสดงใหเห็นถึงการใชรูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย ซึ่งทายที่สุดก็ไดสงผลตอการสรางพลังใหกับ
ชุมชนในการจัดการปาชุมชนในที่สุด จากแนวคิดนี้การสื่อสารอยางมีสวนรวม ผูเขียนไดสังเกตเห็นจุดเดนของแนวคิดการสื่อสาร
อยางมีสวนรวมคือการกระจายอํานาจไปสูคนในชุมชน เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น การพึ่งพาตนเอง 
ความเทาเทียมกัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายของคนในชุมชน รวมกัน ซึ่งเปนแนวคิดที่มีความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารอยางมี
สวนรวม และการเปดโอกาส ใหคนในชุมชนเขามารวมเสนอความคิดเห็น และรวมกันแกไขปญหาตามเปาหมายที่วางไว ให เกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยมีประชาชนเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของภานุพงศ ภูโต (2551) 
เรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมกรณีศึกษาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อําเภอทาวง ตําบลเขาสมอคอน 
จังหวัดลพบุรี พบวาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 
ในการเกื้อกูลกันภายในศูนยเรียนรูฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติ ติดตามผล 
รวมถึงการรับผลประโยชน โดยมีเจาหนาที่สงเสริมเปนผูสรางกระบวนการเรียนรู ใชวิธีการสรางปราชญชาวบานข้ึนมาประจํา
ศูนยเรียนรู เพื่อสรางการเรียนรูใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรูตอไป จึงทําใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน เปน
ศูนยเรียนรูของคนในชุมชนอยางแทจริง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดม ไพรเกษตร และปยากร หวังมหาพร (2560) 
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนผานทางสื่อสังคมเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐไทย พบวาหนวยงานภาครัฐสวนใหญที่ใชเฟสบุค
เปนหนวยงานสนับสนุน การใชเฟสบุคมีลักษณะเปน Page ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หนวยงานภายในเปนผูดูแล มี
วัตถุประสงคการใชเพื่อเปนชองทาง สื่อสาร/ประชาสัมพันธกับประชาชน ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ การ
สนับสนุนของผูนําวัตถุประสงคของนโยบาย และความรวมมือของประชาชนโดยมีความสัมพันธ กับระดับการมีสวนรวมผาน
เฟสบุคสูงสุด สําหรับหนวยงานภาครัฐที่ไมใชเฟสบุค เนื่องจาก มีชองทางสื่อสารกับประชาชนอ่ืนอยูแลว ไมมีบุคลากรดูแล เปน
ตน ปญหาและอุปสรรคในการ ใชเฟสบุคเพ่ือการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ เชน บุคลากรขาดความรู สําหรับแนวทางใช
เฟสบุคของหนวยงานภาครัฐเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน เชน การอบรมบุคลากร การ ประชาสัมพันธ เปนตน การสื่อสาร
แบบมีสวนรวมกับชุมชน มีกระบวนสื่อสาร มีรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับเครื่องมือในการวิจัยของผูทําวิจัย
ในแตละบุคคล และวิธีการสื่อสารท่ีอยากใหประชาชนมีสิทธิ์ในการรับรูขาวสารในหนวยงาน และการนําการสื่อสารมา
ประยุกตใชอีกดวย และอาจมีความสอดคลองกันระหวางกลุมเปาหมายและวิธีการสื่อสารในการดําเนินงานแตกตาง ผูเขียนจึง
วิเคราะหงานวิจัยโดยการเปรียบเทียบ ดังขอมูลตอไปนี ้  

3.4 การเปรียบเทียบการสื่อสารและมีสวนรวมกับชุมชน 
การสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมจัดการปาชุมชนของชาวบานหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  เครื่องมือใน

การสื่อสารและกลยุทธที่ใช คือ สื่อบุคคล คือการพูดคุยอยางไมเปนทางการในกลุมที่ใชปา สื่อสารดวยวาจา สวนของทางการ
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สื่อสาร ไดมีการสื่อสารที่ไปขยายผลตอ คือ สื่อสารกับสังคมภายนอกน้ัน ใชแกนนําไดติดตอสื่อสารกับภายนอกชุมชน และผล
การสื่อสารและการมีสวนรวมกับประชาชน/ชุมชน ไมไดผลทาที่ควร เพราะมีกลุมเปาหมายของการส่ือสารคือ ประชาชน เพียง
รับขอมูลขาวสารมาเทาน้ัน เดิมใช สื่อสไลด สื่อวีดิทัศน และการจัดรายการวิทยุชุมชุน แตควรมีสื่อสมัยใหมนําเขาใชหลากหลาย
มากขึ้น หรืออาจใชสื่อสมัยใหมเขามาแทนท่ี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารไดดียิ่งข้ึน 

การสื่อสารแบบมีสวนรวมกรณศีึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อําเภอทาวง ตําบลเขาสมอคอน 
จังหวัดลพบุรี เครื่องมือในการสื่อสารและกลยุทธที่ใช คือ มีเจาหนาท่ีสงเสริมเปนผูนําทางการสื่อสาร และมีการจัดกิจกรรมเปน
ตัวเชื่อมโยง สวนชองทางการสื่อสาร คือสรางปราชญชาวบานไดมี ศูนยเรียนรูฯ และเปดโอกาสใหผูเขารวมมีสวนรวมในการคิด 
ริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ปฏิบัติ ติดตามผล รวมถึงการรับผลประโยชน และผลการสื่อสารและการมีสวนรวมกับประชาชน/ชุมชน
กระบวนการเรียนรู ใชวิธีการสรางปราชญชาวบานข้ึนมาประจําศูนยเรียนรู เพื่อสรางการ เรียนรูใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรูตอไป 
จึงทําใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน เปนศูนยเรียนรูของคนในชุมชนอยางแทจริง  ใชกระบวนการ Plan 
(วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) 

การมีสวนรวมของประชาชนผานทางสื่อสังคมเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐไทย เครื่องมือในการสื่อสารและกลยุทธที่ใช 
คือ การใชเฟสบุค ที่หนวยงานจัดทําขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางการสื่อสารในการประชาสัมพันธใหประชาชนการรับรู
ขาวสาร สําหรับชองทางการสื่อสาร  คือ การใชเฟสบุคมีลักษณะเปน Page ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หนวยงานภายในเปน
ผูดูแล มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธกับประชาชน และผลการสื่อสารและการมีสวนรวมกับประชาชน/

ชุมชน คือ ระดับการใชเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน ดานการใหขอมูลขาวสาร หนวยงานภาครัฐ
เห็นวา ขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานภาครัฐใหกับ ประชาชนผานทางเฟสบุค มีการปรับปรุงหรืออัพเดตอยูเสมอ และมีการเปด
โอกาสใหประชาชน แสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ท่ีตองการขอเสนอแนะจากประชาชนผานทางเฟสบุค ซึ่งควรมี การแจง
ผลการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจผานทาง เฟสบุคเมื่อมองในภาพรวมถึง ระดับการใชเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐ
เพื่อการมีสวนรวมของประชาชนอยูที่ระดับการใหขอมูล ขาวสาร แตยังพบปญหาเรื่องในหนวยงานที่ยังกังวลถึงความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อสังคมออนไลน อยางเชน เฟสบุคที่จะนํามาใชเพื่อการมี
สวนรวมของประชาชน ปจจัยที่ไมใชเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน ก็คือหลายหนวยงานก็มี
ชองทางสื่อสารกับประชาชนชองทางอื่นอยูแลว ซึ่งบางหนวยงานมีเว็บไซตที่ชองทางสื่อสารหลักกับประชาชน นอกจากนี้
หนวยงานไมมีบุคลากรดูแล การขาดแคนกําลังคนหรือการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดาน IT อยางแทจริง 
อีกทั้งยังยากตอการควบคุมเรื่องขอมูลและความปลอดภัยของระบบของเฟสบุค ยังเปนขอกังวลของหลายหนวยงาน และ
ผูบริหารไมมีนโยบายที่จะนํามาใช ซึ่งผูบริหารยังมองไมเห็นประโยชนจากการใชเฟสบุคเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน 

จากการวิเคราะห งานวิจัย เรื่องการสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมจัดการปาชุมชนของชาวบานหวยแกว ก่ิงอําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม นําการสื่อสารมาใชเพียงสื่อบุคคล ทําใหไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพียงกลุมเล็ก ไมไดกระจายไปยังการ
สื่อสารกลุมใหญ สวนงานวิจัย เรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
อําเภอทาวง ตําบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี ใชปราชญ ชาวบานและใชกระบวนการ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check 

(ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการใหเหมาะสม) เห็นวามีกระบวนการเขาถึง และเร่ิมมีการสื่อสารและชาวบานมีสวนรวมมาก
ขึ้น อาจจะเปนการสื่อสารในกลุมชุมชน หรือละแวกใกลเคียงเทานั้น สวนงานวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนผานทางสื่อ
สังคมเฟสบุคของหนวยงานภาครัฐไทย การใชเฟสบุคมีลักษณะเปน Page ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน หนวยงานภายในเปน
ผูดูแล มีวัตถุประสงคการใชเพื่อเปนชองทาง สื่อสาร/ประชาสัมพันธกับประชาชน แตก็ยังพบปญหาที่เกิดขึ้นคือ การควบคุมเรื่อง
ขอมูลและความปลอดภัยของระบบความปลอดภัยของเฟสบุค อาจมีการควบคุมการสงขอมูลขาวสารไดยาก แตขอมูลขาวสารมี
ความรวดเร็วเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันการควบคุมการเผยแพรขาวสารตางๆ เปนการควบคุมยาก ยัง
สงผลกระทบอืน่ๆ เชน ความเขาใจในเรื่องของขาวสารนั้นถูกตองตรงกับขอเท็จจริง ได มากนอยเพียงไร เปนวัดผลประสิทธิภาพ
การสื่อสารท่ีดี แตผลเปนไปในทิศทางบวก หรือลบก็ไดเชนกัน 
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4. บทสรุป
การสื่อสารแบบมีสวนรวมกับสิทธิในการรับรู สามารถเปนตัวขับเคลื่อนแนวคิดการสื่อสารตามกระบวนทัศนของการ

สื่อสารแบบทางเลือกที่หลายวา เปนกระบวนการพัฒนาท่ีมีลักษณะคอนขางเปน “อุดมคติ” ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และ
บรรลุตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวในที่สุด เพียงแตขั้นตอนในการสื่อสารที่ไมวาจะเปนไปในทิศทางไหน จากระดับลางสูบน หรือจาก
ระดับบนสูลาง หรือระดับคูขนาน ก็ยังใชกระบวนสื่อสารไดทุกรูปแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการสื่อสาร ว าถายทอดไปถึง
ผูรับสารอยางไร และในขณะเดียวกันควรควบคูกับสิทธิในการรับขาวสารของประชาชนท่ีตามที่กฎหมายกําหนดไวใน 
พระราชบัญญัติการรับรูขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีเอื้อสําหรับประชาชนในการรับรูขาวสารทางการท่ีเปนประโยชนตอ
ตนเอง สังคมและประเทศตอไป 

5. เอกสารอางอิง
กรรณิการ เพ็งปรางค และ กาญจนา แกวเทพ. (2548). การมีสวนรวมในการสื่อสาร:จากแนวคิดสู การปฏิบัติจริง .  

วารสารนิเทศศาสตร, 48 (23), 3-4, 62-81. 
กาญจนา แกวเทพ และคณะ. (2543). สื่อเพ่ือชุมชน: การประมวลองคความรู. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 

วิจัย (สกว.). 
กุลฤดี นุมทอง. (2558). การสื่อสารอยางมีสวนรวมเพื่อสรางความตระหนักรูสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ของแรงงานเด็กขามชาติใน  ชุมชน 

จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรมนิดา, 58 (2), 72.   

นภดล เฮงเจริญ. (2548). กระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ. รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญกับการ 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในโอกาสการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 7 ป, 48 (4) 4. 

นัทมน คงเจริญ และ อุนใจ เจียมบูรณะกุล. (2544). การมีสวนรวมทางการเมืองของหญิงรากหญา:อดีต ปจจุบัน อนาคต.  
เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุงเรืองโรจน  (2556). การสื่อสารแบบมีสวนรวม: กลไกในขับเคล่ือนแนวคิดสูการปฏิบัติภายใต 
กระบวนทัศนการพัฒนาแบบทางเลือก. คนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563  

จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ HUSO/article/view/32227/27517  
วรพจน วิศรุตพิชญ. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. (พิมพครั้งท่ี 2) 

กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
วิทยา ภานพุงศ ภูโต. (2551). การสื่อสารแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อําเภอ 

ทาวง ตําบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
ศรีธรณ โรจนสุพจน, ภัทมัย อินทจักร และ นิคม ชัยขุนพล . (2547). การส่ือสารเพ่ือการมีสวนรวมจัดการปาชุมชนของ 

ชาวบานหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
สงกรานต ปองบุญจันทร. (2561). กลไกทางกฎหมายกับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีจากมลพิษขาม 

พรมแดนของประเทศไทย: กรณีศึกษาเหมืองถานหินและโรงไฟฟาถานหินหงสา แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว. วารสาร 
นิติสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเขียงใหม, 61 (1), 55-86.  

อุดม ไพรเกษตร และ ปยากร หวงัมหาพร. (2560). การมีสวนรวมของประชาชนผานทางสื่อสังคมเฟสบุคของ           
หนวยงานภาครัฐไทย. วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 60 (1) 

2513



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ  
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย) 

2514



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

ฤาจะมาถึงทางตันของแอรบัส เอ380 

พัชรียา วิภาสเศรณี 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการทองเท่ียว และการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

patchareeya.vi@spu.ac.th 

บทคัดยอ 

 เปนที่ทราบกันดีวา ตลาดของธุรกิจการบินนั้นเติบโตรุดหนาไปอยางรวดเร็ว ไมเพียงแคเสนทางบินใหม
หรือจํานวนสายการบินที่ดําเนินกิจการขนสงขามประเทศแตยังรวมถึงจํานวนทาอากาศยานที่สรางข้ึนใหมเปน
จํานวนมากอีกดวย ตลาดของเครื่องบินพาณิชยนั้นแบงสันปนสวนกันระหวางสองคายยักษใหญ A และ B คือ แอร
บัส และโบอิ้ง ทั้งสองนั้นไดแขงขันกันมาเปนเวลายาวนาน แอรบัส เอ380 คือ อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดใน
โลกซึ่งแอรบสัหวังจะใหมาแทนที่อากาศยานรุน 747 ของคายโบอิ้ง อยางไรก็ตาม โครงการสรางอากาศยานขนาด
ยักษความจุสูงของคายยุโรปไมไดเปนไปตามแผนการนัก แอรบัสไดเผชิญอุปสรรคอยางมากมายกวาที่ เอ380 จะ
สามารถพัฒนาไดอยางสมบูรณสูทองตลาด และสงมอบใหกับสายการบินลูกคาจนทายที่สุดไดประกาศยุติ
สายการผลิตเครื่องบินรุนดังกลาวภายในป ค.ศ.2021 บทความนี้จะใหยอนถึงท่ีมาของการสรางอากาศยานรุน
ดังกลาว และเปนการวเิคราะหถึงความสําเร็จ อุปสรรค และอิทธิพลของแอรบัส เอ380 ที่มีผลตอตลาดการบิน
โดยรวมอยางพอสังเขป  
คําสําคัญ: ตลาดการบิน, แอรบัส, โบอิ้ง, อากาศยาน 

The End has come too early for Airbus A380: A case study 

Patchareeya Vipaseranee 

Airline Business, College of Tourism and Hospitality, Sripatum University 

patchareeya.vi@spu.ac.th 

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. (Dartmouth College, 2004: 223-245) With the 
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introduction of the Airbus A380, it seems Airbus would like to use this state-of-the-art ultra- 
high capacity airliner to replace an obsolete Boeing 747 and claim a status as a new “Queen 

of the Sky” instead. However, Airbus plans did not go well as expected. The European 

manufacturer has announced to cease a production of the superjumbo by 2021. This article 

would give a brief analysis on an Airbus A380’s scenarios and implications towards airline 

market nowadays.  
Keywords: The Airline market, Airbus, Boeing, Aircraft 

1. บทนํา
           ชวงตนของทศวรรษท่ี 90 แอรบัสมีความคดิที่จะสรางอากาศยานรุนใหมทีด่ีกวา และเพื่อมาแทนท่ีโบอิ้ง 747-400 หรือท่ี
คุนกันในช่ือวาจัมโบ (R. G. Grant, 2010: 377-383) ซึ่งเปนเจาตลาดอากาศยานลําใหญ ณ ขณะนั้นต้ังแตปทศวรรษท่ี 1970 ไดมี
โครงการ A3XX เพื่อสรางอากาศยานขนาดใหญความจุสูง (Ultra-High Capacity Airliner: UHCA) จึงไดริเริ่มขึ้นภายใตการนาํ
ของวิศวกรแอรบัส Jean Roeder (R. G. Grant, 2010: 430)  แอรบสัไดประกาศถึงอภิมหาโครงการนี้ที่งาน Farnborough 

Airshow ประเทศอังกฤษในป 1990 โดยใหขอมูลวา เครื่องบินรุนใหมของตนมีตนทุนดานปฏิบัติการนอยกวาโบอิ้ง 747-400 ถึง
รอยละ15 (Norris et al., 2005) โบอิ้งไดแสดงความสนใจท่ีจะรวมศึกษา และพัฒนาเคร่ืองบินพาณิชยขนาดใหญ (Very Large 

Commercial Transport: VLCT) นี้รวมกับแอรบัสดวย เนื่องจากเล็งเห็นวา ตลาดของเครื่องบินใหญในอนาคตจะมีขนาดที่
คอนขางจํากัด (Limited Segment) แตทายที่สดุแผนนีเ้ปนอันยกเลิกไปเพราะแอรบัสประกาศท่ีจะพัฒนาดวยตนเองภายใตชื่อโปร
เจคต A3XX โดยจะตอยอดจากเครื่องบินแบบแอรบัส เอ340 (Forbes Thailand, 2557) ซึ่งเปนเครื่องบินท่ีมีขนาดใหญ และ
ทันสมัยที่สดุของแอรบัสในขณะนัน้ ทางโบอิ้งเองก็มีจุดยืนที่แตกตางออกไป โดยเล็งเห็นถึงอนาคตมากกวาที่ตลาดจะถูกแทน
ชองวางดวยอากาศยานท่ีมีขนาดยอมลง มีตนทุนท่ีประหยดั และเดินทางไดไกลขึ้น เอ3XX นี้จะไดรับการออกแบบที่แตกตางไป
จากอากาศยานท่ีมีอยูของแอรบัส โดยมีหองโดยสาร 2 ช้ันเพื่อรองรับผูโดยสารจํานวนมาก และใหพ้ืนท่ีโอโถงเพ่ือความ
สะดวกสบายระหวางการเดินทาง รองรับสิ่งอํานวยความสะดวกตามความตองการของสายการบินที่เปนลูกคา อาทิ บาร รานคา
ปลอดภาษ ี เลาจนพักผอน  เปนตน ในป ค.ศ. 2000 บอรดบริหารของแอรบสัไดประกาศช่ือของอากาศยานรุนใหมนี้อยางเปน
ทางการ คือ แอรบัส เอ380 โดยที่เลือกใชเลขแปดก็เพราะวา 8 คอื เลขมงคลของประเทศในแถบทวีปเอเชียซึ่งเปนตลาดที่แอรบสั
หวังจะเขาไปเจาะ และเลขแปดท่ีรูปรางคลายวงกลมสองวงวางซอนกันก็สื่อถึงการท่ี เอ380 มีหองโดยสารภายใน 2 ช้ัน (Double 

Decker) นั่นเอง (Norris et al., 2005) 

2. วตัถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อไดทราบถึงท่ีมาของการสรางอากาศยานแอรบสั เอ380
2.2 เพือ่วิเคราะหถึงความสําเรจ็ อุปสรรค และอิทธิพลของแอรบสั เอ380 ที่มีผลตอตลาดการบิน

3. การผลิต ทดสอบ และสงมอบ
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โครงสรางหลักของ เอ380 ถูกผลิตขึ้นในฝรั่งเศส เสปน เยอรมนี และอังกฤษ ช้ินสวนของเครื่องบินมีขนาดใหญมาก ไม
อาจขนสงไดดวยวิธีธรรมดาดวยทางรถ สวนประกอบตางถูกขนมาทั้งทางเรือ และทางอากาศดวยเคร่ืองบินแบบ Airbus A300-
600 Beluga และทางถนนเสนทางพิเศษท่ีสรางข้ึนโดยเฉพาะ นํามาประกอบ ณ โรงงานท่ีเมืองตลููส เครื่องลําแรกไดรับการเผยโฉม
ตอสาธารณชนเมื่อ 18 มกราคม 2005 ณ เมืองตูลูส และข้ึนบินทดสอบ ในเดือนเมษายนปเดยีวกัน อาจกลาวไดวา แอรบสั เอ380

นี้คือความรวมมือระดับพหุนานาชาติของยุโรปก็วาได (Multinational effort) ซึ่งกอใหเกิดการจางงานในทวีปอยางมหาศาล  

ภาพที่ 1 เครื่องบิน เอ380: A multinational effort 

ที่มา: www.bbc.com 

              แมความสําเรจ็ในการนําเจา Super Jumbo ทะยานฟาไดจะเปนเรื่องนายินดี แตสิ่งท่ีเริม่สงผลเสียหายตอแอรบัสจาก
การคนควาวิจัย เอ380 ก็คือตนทุนคาใชจายที่สูงกวาที่คาดการณไว เดิมทีแอรบสัคาดการณตัวเลขของการพัฒนาไวที่ประมาณ 9.5
พันลานยูโรในป 2000 แตตัวเลขกลับพุงสูงไปถึง 1 หมื่น 7 พันลานยูโร แตนักวิเคราะหคาดการวาตวัเลขท่ีแทจริงอาจพุงสูงถึง 2
หมื่น 5 พันลานยูโร (25 billion U.S. dollar) แอรบัสเผชิญปญหากระบวนการผลิตแตแรกในการวางระบบสายไฟภายในของ
อากาศยานจํานวนมหาศาล และตองแกไขอยูหลายครั้ง จนนําไปสูการสงมอบใหกับลูกคาลาชา แอรบัสประกาศเลื่อนสงมอบอยาง
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นอย 3 ครั้งดวยกัน ยอดการผลติที่ลดลงจากแผนการเดิม นําไปสูราคาหุนของบริษัท และรายรับทีล่ดลงตามลําดับ แมจะเผชิญ
ความยากลาํบากในการผลิต แตทายสุดกส็ามารถสงมอบใหกับลูกคารายแรก (Launched Customer) ก็คือสิงคโปรแอรไลน เมื่อ
วันท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2007 เที่ยวบินปฐม SQ380 เสนทางระหวางสิงคโปรไปยังซิดนีย ออสเตรเลีย ไดเปดขายผานการประมูล
ออนไลนเพื่อการกุศล มรีาคาตั้งแตระดับ 500 เหรียญสหรัฐไปจนถึงสูงสุดประมาณ 1 แสนเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว สายการบิน
ยักษใหญอยางเอมิเรตสก็ไมยอมนอยหนา เปนลูกคารายที่ 2 ที่รบัมอบแอรบัส เอ380-800 นี ้ และเปดเท่ียวบินจากดูไบไปยัง
นิวยอรคในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008 เอมิเรตสคือลูกคารายใหญของแอรบัส และใช เอ380 นี้เปนฟลีทหลักในการเจาะตลาด
ภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ปจุบันมีแอรบัส เอ380 ใชถึง 112 ลํา ถือเปนผูใขอากาศยานรุนนีร้ายใหญที่สุดในโลก (Largest A380 

Operator) แอรบสัไดทําการสงมอบใหกับสายการตาง ๆ เรื่อยมา ไมวาจะเปน Qantas, British Airways, Lufthansa, การบิน
ไทย และ Malaysia Airlines ในป 2016 บริษัทประกาศในงาน Farnborough Airshow วามีแผนจะพัฒนารุนอัพเกรดของแอร
บัส เอ380 และสามารถเพิม่กําลังการผลิตไดมากข้ึนเพื่อใหทันสงมอบไดเร็วกวากําหนดเพื่อตอกยํ้าความมั่นใจใหกับตลาด และ
ลูกคา  

4. อนาคตของ Super Jumbo 380 รุงหรือรวง

แอรบัสคาดการณวา เอ380 เปนเครื่องบินแหงศตวรษท่ี 21 ที่สามารถรองรับการเดินทางผูโดยสารคราวละจํานวนมาก
และสรางนิยามใหมในการเดินทางระดับชั้นพรีเมียม ลูกคารายใหญที่สุด คือ เอมิเรตสที่ใชเครื่องบินรุนดังกลาวเปนฝูงบินหลัก สาย
การบินรวมชาติอยางเอติฮัดก็ไมนอยหนา ถึงแมจํานวนอากาศยานจะไมมากเทา แตก็จัดเต็มดานความหรูหรามาแทนท่ีเอตฮิัดได
นําเสนอรูปแบบของการเดินทางทีเ่หนือไปกวาช้ัน 1 ของสายการบินอ่ืน ๆ คือ The Residence by Etihad มาในรูปแบบของ Sky 

Penthouse แบงเปนหองนอน หองนํ้าสวนตัว หองนั่งเลน และบรกิาร Butler สวนตัว ที่จะใหบริการตลอดเที่ยวบิน รวมถึงเลาจน
ลอยฟาที่ใหผูโดยสารสามารถนั่งปรับเปลีย่นอิริยาบถระหวางการเดนิทาง อาจกลาวไดวา เอ380 ไดสรางนิยามใหมของการเดินทาง
บนอากาศ ทั้งความสะดวกสบายแตก็สามารถขนสงผูโดยสารคราวละเปนจาํนวนมากเชนกัน อยางไรก็ดีถึง เอ380 จะเปนอากาศ
ยานรุนใหมที่จัดเตม็ไปดวยเทคโนโลยลี้ําสมัย พื้นที่กวางขวาง และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับความตองการของสายการ
บินไดมากมาย อยางไรก็ตาม ความตื่นตาตื่นใจกลับเปนเพียงระยะเวลาชั่วครูเทาน้ัน ซึ่งมีเหตุมาจากหลายปจจัย  

นับตั้งแตป 2005 มีกวา 57 บริษัทท่ีลงคําสั่งซื้อ เอ380 แตตอมาหลายสายการบินตางตดัลดยอดสัง่ซื้อ เอ380 คงคาง 
หรือมีแผนการที่จะแทนท่ี Super Jumbo นีด้วยอากาศยานแบบ 2 เครื่องยนตในอนาคต อาทิ สายการบิน Qantas ไดยกเลิก 

ออเดอรคงคางอีก 8 ลําที่เหลือ สายการบินเอมเิรตสที่เปนลูกคารายใหญที่สุดของแอรบสัไดลดปริมาณการสั่งซื้อลงจาก 162 ลํา จะ
เหลือแค 123 ลําทั้งหมด (รวมถึงจํานวนท่ีใชอยู) และมีแผนการที่นาํเอาแอรบัส เอ350 เขามาประจําการในฝูงบินแทน การยกเลิก
คําสั่งซื้อจากเอมเิรตสครั้งนี้ถือเปนตัวเรงที่ทําใหจุดสิ้นสดุของแอรบัส เอ380 มาเร็วขึ้น แอรบัสแถลงการยุติการผลิต เอ380 อยาง
โดยกระทันหันหลังจากผลิตมาได 12 ป นาย Tom Enders (อดีต) ผูบริหารของแอรบัสถึงกบัไดระบุวา “การตัดสินใจครั้งนี้ ทําให
เราไมมียอดสั่งซื้อ เอ380 มากนัก สงผลใหแนวโนมการผลิตไมยั่งยืน แมเราจะดําเนินพยายามขายกับสายการบินอ่ืนในชวงเวลาไมกี่
ปมานี้ก็ตาม ซึ่งน่ีจะทําให เอ380 จะดําเนินการสงมอบเคร่ืองบินลาํสุดทายเสร็จสิ้นในป 2021” นอกจากน้ี เอ380 ในเวอรช่ันของ
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เครื่องบินบรรทุก Cargo ก็มีแมแตโอกาสข้ึนทะยานฟาเนื่องจากไมมีคําสั่งซื้อเลยแมแตลําเดียว ยอดขายท่ีแอรบัสตั้งเปาไวคือ 700 

ลํา แตสรุปรวมยอดขายในเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 นี้ ทําไปไดแคเพียง 313 ลํา และสงมอบไปได 234 ลําเทานั้น    

สายการบินมาเลเซยีแอรไลนไดทบทวน และถอด เอ380 เปนจํานวน 6 ลําออกจากฝูงบิน หลังจากพบวาเครื่องบินน้ัน 
“ใหญ” เกินกวาเสนทางเครือขายของตน และพยายามจําหนายออกไป แต ณ ปจจุบันยังไมสามารถหาผูซื้อได ยังคงเหลือใชไว 3
ลํา สาํหรับผูโดยสารชาวมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธฮีัจจ และอุมเราะห สวนอีก 3 ลําที่เหลือจอดไวสําหรับ Standby 
Izham Ismail ประธานเจาหนาทีบ่ริหารของสายการบินมาเลเซีย แอรไลน ไดใหเหตผุลวา เอ380 นั้นมีขอจํากัดดานการใชงานซ่ึง
ขึ้นอยูกับเสนทาง และความตองการของตลาด สําหรับเอมิเรตสหรือบริทิชแอรเวยนั้นเหมาะสม แตเครือขายของสายการบินตนนั้น 
เอ380 มีขนาดใหญเกินไป ทํากําไรไดยาก ทางบริทิชแอรเวยเอง วิลลีย วอลซ ผูบริหารบริษัท IAG เจาของบริทิชแอรเวยไดบอกวา 
เครื่องบินรุนนี้ แมจะดีแตกม็ีราคาแพงเกินไป 

ภาพที่ 2 สายการบินที่ยังใช เอ380 อยู 

ที่มา: www.BBC.com 

           อยางไรก็ดีทางสายการบนิตาง ๆ ไดหันมาปรับเปล่ียนเลอืกใชฝูงบินท่ีมีความคาทางตนทุนมากกวาอยางอากาศยานโบอ้ิง 
777 หรือ 787 และใชเพียงแค 2 เครื่องยนต โดยเฉพาะ 787 ไดตอยอดความสาํเร็จมาจาก 777 สามารถทําการบินไกลไดโดยไม
ตองหยุดพัก เพิ่มโอกาสในการบุกเบิกตลาดเสนทางใหม ๆ ที่ไมคาดวาจะทํากําไรได สายการบินมีโอกาสทดลอง และชิมลางตลาด
ใหม ๆ ไดมากกวา (Tom Otley, 2018: 38)  
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จากท่ีกลาวมานี้อาจจะดไูมยตุิธรรมนัก หากนํา เอ380 และ 787 หรือ Dreamliner มาเปรียบเทียบกนัเพราะเปนอากาศ
ยานคนละขนาด และตอบโจทยตลาดท่ีตางกัน  ตนทุนนํ้ามันที่แพงนับตั้งแตป 2001 ทําใหหลายสายการบินยตุิการบินระยะไกล 
หันมาเนนตลาดภูมภิาค (Regional Route) แตการมาของ 787 ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา Dreamliner Effect ขึ้น เที่ยวบินระยะไกล
แบบบินตรงกลับมาขยายตัว และเสนทางใหม ๆ เหลานี้เรียกวา Long Thin Route หมายถึง เสนทางหรือเมืองที่อาจจะไมใชเมือง
หลักหรืออยูหางไกล แตสามารถเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการบินตรง และทํากําไรไดหากใชเครื่องบินท่ีมีความจุไมมาก
จนเกินไป และมตีนทุนคาปฏิบตัิการที่เหมาะสม Dreamliner Effect นี้ยังสงผลกระทบใหญตอตลาดการบินนั่นคือ 787 กลายเปน
ตัวเจาะหรือทําลายฮับ (Hub Buster) เมื่อสายการบินตาง ๆ สามารถบินตรงระยะไกลขามทวีปได ผูโดยสารก็ไมจําเปนจะตองไป
ตอเครื่องที่ศูนยกลาง หรือ ชุมทางการบินใหญๆอยางในทวีปตะวันออกกลางอีก กลาวคือ 787 ไดทําการผาตัดเสนทางการ
คมนาคมทางอากาศ กอใหเกิดการแตกตัวของเครือขายการบินใหม ๆ มากขึ้น (Network Fragmentation) ซึ่งเปนผลดี และ
ทางเลือกใหกับผูบรโิภค และนักเดินทาง  

5. บทสรุป 

อาจสรุปไดวา เอ380 จะเปนอากาศยานล้ํายุคที่ผสมผสานขนาดอันมหึมา และเทคโนโลยีอันล้ําสมัย ครั้งหนึ่ง อดีต
นายกรัฐมนตรีโทน่ี แบลรของอังกฤษ และอดีตนายกรัฐมนตรี โฮเซ หลุยส โรดริเกซ ซาปาเตโรของสเปนไดกลาววา แอรบัส เอ380

คือสัญลักษณของความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ และการบรรลคุวามฝนใหกลายเปนจริง ในทางตรงขาม ณ ชวงเวลาเดียวกัน ขั้วตรง
ขามอยางโบอ้ิงไดดําเนินยุทธศาสตรแหงอนาคตดวยการริเริม่อากาศยานที่ชวยลดตนทุนคาปฏิบตัิการ เปนมิตรกบัสิ่งแลดลอม 
สมรรถนะดี ขนาดปราดเปรยีว และมีพสิัยบินไกลอยาง787 แตแอรบัสเลือกจะเดิมพันกับอนาคตกับเครื่องบินลําใหญแทน อาจ
กลาวไดวา แอรบัสไดดําเนินยุทธศาสตรผิดพลาด การที่ราคาน้าํมันพุงสูง และเหลานักรณรงคมกัตั้งคําถามเร่ืองผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากการเดินทางดวยเคร่ืองบินนั้น ทําใหสายการบินเลือกใชเครื่องบินขนาดเล็กของทั้งสองคายที่มีความคุมคาดาน
การเงินมากกวา ผูเขียนเองมองวา หากแอรบัสไดรเิริ่มโครงการ เอ380 พรอม ๆ กับโบอิ้ง 747 ก็อาจจะประสบความสําเร็จ
มากกวาน้ี อากาศยานบางรุนอาจจะเหมาะสมกับเพียงแคระยะเวลาท่ีถูกผลิตออกมาเทานั้น แตไมใชสําหรับโลกอนาคต เปนที่นา
เศราวา แม เอ380 จะเปนท่ีช่ืนชอบของผูโดยสารแตกลับกลายเปนของแสลงของสายการบิน และตํานานโรงแรมหรูลอยฟานี ้
จะตองปดฉากลงเร็วกวาท่ีควรจะเปน   
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บทคัดยอ 

อาการเจ็บปวยทางรางกายเปนอาการที่สามารถสังเกตไดจากภายนอก  ในขณะท่ีอาการเจ็บปวยภายในจิตใจเปนสิ่ง
ที่ซอนลึกภายใตรางกายและพฤติกรรมอันยากท่ีจะเขาใจและสังเกตเห็น “ภาวะซมึเศรา” เปนอาการของโรคทางดานจติใจ
ประเภทหนึ่งที่สังเกตไดยากและไดสรางความสญูเสียอยางนาสลดใจของหลาย ๆ ครอบครัว เนื่องดวยสภาพสังคมปจจุบันท่ี
ความสัมพันธหรือความผูกพันของผูคนในสังคมมีความเบาบางลง  ในขณะท่ีความเจริญกาวหนาของสังคมกดดันใหมนุษยสวน
ใหญตางเรงแสวงหาความมั่งคั่งร่ํารวย ดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุภายนอกเพ่ือความสุขเล็กนอยและไมยั่งยืน สงผลใหเกดิความ
ออนแอในสวนของสภาพจิตใจ ทําใหผูคนสวนหนึ่งท่ีมีความเปราะบางดานคณุธรรมจริยธรรม จนอาจนําไปสูการกอ
อาชญากรรมตอบุคคลอ่ืนในสังคม  กระน้ันในบางกลุมมีความออนแอทางจิตใจไมสามารถเขมแข็งและอยูไดดวยตนเองอาจ
หลีกหนีปญหาดวย “การฆาตัวตาย” ที่มีปรากฏขึ้นเปนจํานวนมากในสังคมปจจุบัน  ดังนั้นการทําความเขาใจภาวะซึมเศราจึง
เปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรใหความสนใจและใสใจซึ่งกันและกันจึงจะสามารถลดปญหาอาชญากรรมท่ีมีโอกาสทวีความรุนแรง
มากข้ึนในอนาคต 
คําสําคัญ: ภาวะซึมเศรา,  การฆาตัวตาย,  เด็กและเยาวชน 
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Abstract 

Physical injuries are symptoms that are visible from the outside, while mental illness is deeply 
hidden under the body and behaviours that are difficult to comprehend and notice. “Depression” is 
symptom of one type of mental illnesses, which is difficult to observe and has caused tragic loss to 
various families, deriving from the environment of the current society, where relations or connection of 
the people in the society have weakened, as progress of the society pressures most of the human beings 
to expedite seeking for prosperity and wealthiness, with properties, money, gold and other material 
objects, just for a small amount of happiness and without sustainability. This results in mental 
weakness, and that is why some people with vulnerable morality may commit crimes to others in the 
society. However, in some groups with mental weakness, they are unable to stand strong or stay by 
themselves. They might flee from the problem by the mean of “self-destruction,” which has 
considerably appeared in the society nowadays. Therefore, understanding depression is what should be 
paid attention to by the society. And empathy will then be able to reduce criminal problems that could 
multiply their intensity in the future. 
Keywords:  depression, suicide, juvenile  and youth 

1. บทนํา

จากเหตุการณอาชญากรรมรับตนป 2563 ลาสุด ไมวาจะเปนเหตุการณกราดยิ่งที่จังหวัดโคราช ขาวชายคลั่งรัวยิงปน
ภายในอาคารพาณิชยหลายสิบนัดบริเวณซอยจุฬาฯ 10 หรือลาสุดเหตุการณหนุมยิงอดีตแฟนเกาเสียชีวิตในคลินิกเสริมความ
งามกลางหางเซ็นจูรี่ ฯ (ไทยรัฐออนไลน, 2563)  ซึ่งเปนประเด็นที่สังคมกําลังใหความสนใจเปนอยางมากนี้สะทอนใหเห็นวา
ความเจริญอันเปนความมุงหมายของทุกสังคมแตอีกมุมหนึ่งของความเจริญนั้นอาจทําใหเกิดความเสื่อมลงของคุณธรรม
จริยธรรมภายในจิตใจมนุษยไดดวยความเติบโตของเทคโนโลยีที่เขามามีปฏิสัมพันธกับมนุษยแทนความสัมพันธระหวางมนุษย
กับมนุษยดวยกันเอง สงผลใหความเปนมนุษยของคนในสังคมลดนอยลง สรางความแปลกแยกแตกตางขึ้นในหมูมนุษยดวยกัน
เอง ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีถูกลดทอนลงสงผลใหผูคนในสังคมขาดพันธะยึดเหนียวจิตใจที่เขมแข็ง ในขณะท่ีร ะบบทุน
นิยมไดสรางคานิยมทางวัตถุกระตุนกิเลสตัณหาท่ีซอนอยูในจิตใจมนุษยทุกผูทุกคน เมื่อแรงกดดันจากสังคมมีการปะทะสังสรรค
กับกิเลสภายในจิตใจท่ีออนแอ ทําใหเกิดความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุด จากปจจัย 4  ประการ  ไดแกอาหาร ที่อยูอาศัย 
เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ปจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต กลายเปนความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดเกินความจําเปน 
โดยเฉพาะความตองการดานวัตถุสิ่งของ เงินทอง ช่ือเสียง มีการแกงแยงแขงขัน สรางความกดดันทางสังคม เกิดความตึงเครียด
ในระดับบุคคลบนสังคมอันเปลี่ยวเหงา กอเกิดเปนโรคทางจิตเวชในช่ือ “โรคซึมเศรา” ที่กําลังเปนภัยเงียบปลิดชีวิตผูคนใน
สังคมอยางนาหดหูและทวีความรุนแรงตามความเจริญกาวหนาของสังคมท่ีดําเนินไอยางตอเน่ือง ดวยพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
(อัมพร  เบญจพลพิทักษ, ม.ป.ป.) ซึ่งเปนความประพฤติที่แตกตางไปจากบรรทัดฐานของกลุมโดยกลุมคนในสังคมเห็นวาผิด 
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หรือแตกตางจากคนทั่วไป ผลของการกระทํามีตั้งแตสงผลเพียงเล็กนอยไมกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมจนกระทั่งถึง
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมอยางรุนแรงที่ผูปวยอาจจะกระทํากับบุคคลอื่นในสังคมดังขาว
อาชญากรรมท่ีกลาวไวในเบ้ืองตนหรือกระทําตอตนเองในลักษณะของการ “ฆาตัวตาย” ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่องและเพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งปจจุบันพบวาผูปวยมีอายุนอยลงทุกทีดังขาวการฆาตัวตายเม่ือ วันที่ 15 มิถุนายน 
2562 สามเณรนอย วัย 14 ป ผูกคอตาย ท่ีหองเรียนบาลี (ไทยรัฐออนไลน,  2562a) 

 วันท่ี 26 กันยายน 2562 นิสิตป 1 คณะนิติศาสตร จุฬาฯ มีอาการเครียดหนักใชสายไฟผูกคอตัวเองภายในหองนอน 
(ไทยรัฐออนไลน,  2562b) 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เด็กชายวัย 13 ป นอยใจท่ีโดนยาดุ เรื่องแอบหนีเที่ยว จึงตัดสินใจผูกคอฆ าตัวตายบนตน
ทุเรียน (ไทยรัฐออนไลน,  2562a) 

ขาวการฆาตัวตายดังกลาวประกอบกับรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขซึ่งได รายงานจํานวนผูฆาตัวตาย
สําเร็จเรียงตามรายปจําแนกตามชวงอายุ (กรมสุขภาพจิต, 2563)  ตั้งแต พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2561 พบวาในประเทศไทยมีการ
ฆาตัวตายสําเร็จในชวงเวลา 10 ป ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1  รายงานจํานวนการฆาตัวตายของประเทศไทยแยกตามชวงอายุ 

ป พ.ศ. 0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 
5 0  - 
59 

6 0  - 
69 

7 0  - 
79 

8 0 
ขึ้น 

ไ ม
ทราบ 

รวม

2551 3 225 808 935 771 496 307 179 54 0 3,778 
2552 2 254 728 906 793 523 335 178 68 0 3,787 
2553 3 256 770 885 756 508 298 207 69 0 3,761 
2554 2 239 749 950 767 604 311 190 61 0 3,873 
2555 0 256 717 941 827 576 362 220 86 0 3,985 
2556 5 231 648 938 862 594 352 220 90 0 3,940 
2557 0 162 591 894 824 702 443 237 97 0 3,950 
2558 0 153 570 929 939 748 470 272 124 0 4,205 
2559 1 193 617 930 861 760 447 231 91 0 4,131 
2560 1 139 575 835 858 725 474 221 106 0 3,934 
2561 0 131 645 887 844 715 511 282 122 0 4,137 
ทีมา  :  กรมสุขภาพจิต, 2563 

 จากตารางดังกลาว จะเห็นวาอัตราการฆาตัวตายมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในชวง 3 ปหลังที่เพิ่มสูงขึ้นจากป 
2551 จํานวนมาก และพบในกลุมวัยทํางานมากกวาวัยอื่นๆ แตที่นาสนใจคือกลุมชวงอายุของวัยรุนซึ่งจะพิจาราณาไดจาก 3 
ชวงอายุ คือ ชวง 0-9 ป 10-19 ป และ 20-29 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่คาบเก่ียวกับความเปนวัยรุน (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย , 
2547)  ที่มีตัวเลขการฆาตัวตายจํานวนไมนอยเลยทีเดียว แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการฆาตัวตายไดลุกลามมาสูเด็กและ
เยาวชนมากข้ึน ท้ังน้ีสาเหตุการฆาตัวตายในเด็กและเยาวชนสวนหน่ึงเกิดจากภาวะของโรคซึมเศราโดย นพ.ณัฐกร จําปาทอง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร กลาววา ในชวง 3 ปท่ีผานมา จากการรวบรวมขอมูลทั้งจากกรมสุขภาพ 
และใบมรณบัตรจากกระทรวงมหาดไทย พบวา เด็กไทยในวัย 10 - 19 ป มีอัตราความพยายามฆาตัวตายประมาณ 1,500 - 
2,000 คน โดยขณะที่อัตราการฆาตัวตายสําเร็จอยูท่ีประมาณ 140-160 คน แตในความเปนจรงิอาจมีจํานวนเด็กและเยาวชนท่ี
ฆาตัวตายมากกวาที่มีการตรวจพบ ทั้งนี้ นพ.ณัฐกร จําปาทอง ยังไดกลาวถึงสาเหตุสําคัญในการฆาตัวตายของเด็กและเยาวชน
วามาจากเรื่องความสัมพันธในครอบครัว และคนรอบขาง รองลงมา คือ เรื่องทางจิตเวช เชน โรคซึมเศรา ไบโพลาร และการใช
สารเสพติด ตามลําดับ (Porraphat Jutrakul, 2561) 

 โรคทางจิตเวช ดังเชน “โรคซึมเศรา” นับวาเปนสาเหตุของปญหาการฆาตัวตายที่กําลังไดรับความสนใจในการศึกษา 
เพื่อหาขอมูลอันเปนประโยชนตอการเยียวยา และรักษาผูปวยในกลุมอาการดังกลาว ซึ่งเปนอาการปวยทางจิตที่นอกจากจะ
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สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูปวยแลว ยังสงผลรายแรงตอชีวิตอีกดวย ซึ่งปจจุบันโรคซึมเศรากําลังระบาดอยาง
กวางขวางทั่วทุกสังคมและกลุมอายุ ดังท่ีปรากฏเปนขาวจํานวนมากในสังคม ทั้งที่เปนกลุมนักรองนักแสดงวัยรุน ซึ่งนับวาเปน
ตนแบบใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการฆาตัวตายไดงาย เชนกรณีของนักรองหนุม วงสควีซ แอนนิมอลมือกีตารวงอินดี้ ที่
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ดวยการฆาตัวตาย (ไทยรัฐออนไลน, 2560)  ซึ่งพบสาเหตุภายหลังวามาจากอาการของโรคซึมเศรา 

ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงเปนการเปนการศึกษาและและนําเสนอเพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกันถึงภาวะของโรค
ซึมเศราต้ังแตสาเหตุ ประเภท ลักษณะอาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันรักษาโรค และการวิเคราะหภาวะซึมเศรากับ
การฆาตัวตายของเด็กและเยาวชนไทยตามแนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเพื่อสรางความตระหนักรูในปญหาและชวยกัน
ปองกันรักษาเด็กและเยาวชนท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป

2. โรคซึมเศรา ? ภัยเงียบของสังคมสมัยใหม

“โรคซึมเศรา”  เปนโรคเกี่ยวกับอารมณอยางหนึ่ง ซึ่งหากมีปญหาเรื่องอารมณแลว ผูปวยก็จะมีปญหาของพฤติกรรม
ตามมาดวย คนกลุมนี้จะมีภาวะซึมเศรา หรือบางครั้งก็แสดงออกมาเปนอารมณหงุดหงิด ซึ่งสวนใหญโรคซึมเศราในเด็กจะ
แสดงออกมาในอารมณที่หงุดหงิด โดยมีลักษณะอาการตอไปนี้ตั้งแต 5 ขอหรือมากกวาน้ีติดตอกันอยางนอย 14 วัน จะเขา
ขายเปนโรคซึมเศรา  

1. มีอารมณซึมเศรา (เด็กหรือวัยรุนอาจมีอาการหงุดหงิด โกรธงาย)

2. เบื่อ หมดความสนใจหรือความสุขในการทํากิจกรรมตางๆ

3. นอนไมหลับ หรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมาก

4. เหนื่อยงายหรือไมคอยมีแรง

5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป

6. รูสึกไรคา รูสึกไมดีกับตัวเอง

7. ไมมีสมาธิหรือลังเลใจไปหมด

8. พูดชา ทําอะไรชาลงหรือกระวนกระวาย ไมอยูนิ่ง

9. มีความคิดอยากตาย คิดทํารายตัวเอง (ศูนยสุขภาพจิตภาวการณเจ็บปวย, ม.ป.ป.)
ทั้งนี้อาการดังกลาวเปนเพียงสัญญาณเตือนหรือลักษณะโดยท่ัวไปที่พอจะสังเกตเห็นจากพฤติกรรมภายนอกได แต

ถึงอยางไรก็ตามตองมีการตรวจวินิจฉัยจากแพทยที่ตองสอบถามรายละเอียดของอาการและเร่ืองราวจากผูปวยหรือบางคร้ัง
จากญาติผูใกลชิดรวมดวย เพื่อใหเขาใจผูปวยและแนใจวาผูปวยไมไดเปนโรคทางจิตเวชอื่นๆท่ีคลายคลึงกับโรคซึมเศรา รวมถึง
สอบถามประวัติความเจ็บปวยอ่ืนๆเพ่ือดูวาเปนสาเหตุของโรคซึมเศราหรือไม 

2.1  ประเภทของโรคซึมเศรา 
ภาวะของโรคซึมเศราสามารถแบงออกไดเปน  6 ประเภทหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

1. การซมึเศราจากการปรับตัว (major depression) เกิดจากการท่ีมีเรื่องมากระทบ และเด็กไมสามารถ
ปรับตัวกับเรื่องน้ันๆ ได ซึ่งเรื่องดังกลาวรบกวนความสุขในชีวิต การทํางาน การนอนหลับและนิสัยการกิน  ติดตอกันอยาง
นอย 2 สัปดาห จนมีอาการซึมเศรา บางคนอาจพบแคเพียงหนึ่งอาการแสดงของภาวะซึมเศรา ขณะท่ีคนอื่น ๆ อาจจะพบ
หลายๆอาการแสดง 

2. ภาวะซึมเศราแบบนอยๆ  (persistent depressive disorder) หรือที่เรียกวา ภาวะจิตซึมเศรา
(dysthymia) จะมีอาการแสดงของอารมณไมรุนแรงนัก แตจะเปนไปอยางตอเนื่องอยางนอย 2 ป ในบางชวงเวลาของภาวะ
ซึมเศราประเภทน้ีอาจมีภาวะ major depressionรวมดวย ซึ่งจะรบกวนการดํารงชีวิตประจําวัน 

3. ภาวะซึมเศราหลังคลอดบุตร  (Postpartum Depression)  มารดาหลังภาวะคลอดบุตรมักมีอาการ
ซึมเศราท่ีรุนแรงและใชเวลากลับปกตินาน ภาวะซึมเศราที่คุณแมมือใหมมักเจอหลังคลอดจะเรียกวาแบบ "baby blues" 

4. ความผิดปกติทางอารมณตามฤดูกาล  (Seasonal affective disorder - SAD)  เปนภาวะซึมเศรา
ในชวงฤดูหนาว (และบางครั้งก็เกิดภาวะใบไมรวง) มักเกี่ยวของกับภูมิอากาศท่ีมีแสงแดดนอย 
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5. ภาวะซึมเศราโรคจิต (Psychotic depression ) เปนภาวะซึมเศรารุนแรงที่เกิดในผูปวยโรคจิต
(Depression) มักเกิดพรอมอาการทางจิตเชน เชนเห็นภาพลวงตาและภาพหลอน 

6.ความผิดทางจิตชวงกอนมีรอบเดือน ( premenstrual dysphoric disorder) ซึ่งเปนอาการซึมเศราที่
เกิดขึ้นประมาณหนึ่งสัปดาหกอนและหลังชวงมีประจําเดือนของผูหญิง 

ผูมีภาวะซึมเศรา (Depression) บางคนอาจมีความผิดปกติแบบอารมณสองขั้วรวมดวย (bipolar disorder) ซึ่งกอน
หนานี้เรียกวาโรคซึมเศราแบบมีอาการหดหู  (manic-depression illness) ซึ่งเปนลักษณะที่มีอารมณแปรปรวนรุนแรงสลับ
ไปมาระหวางความคิดฟุงซานขาดสติ(mania)และภาวะซึมเศรา(Depression)  (ออเนสด็อคส,  2561) 

2.2  ตนกําเนิดโรคซึมเศรา 
ปจจัยหรือสาเหตุที่กอใหเกิดโรคซึมเศรามี 2 ปจจัยหลัก (ศูนยสุขภาพจิตภาวการณเจ็บปวย, ม.ป.ป.)  ดังนี ้

1. ปจจัยทางชีวภาพ  ซึ่งเปนปจจัยที่พิจารณาในมุมมองทางดานวิทยาศาสตรที่สามารถตรวจพิสูจนใหเห็น
ผลในเชิงประจักษได ดังน้ันปจจัยทางชีวภาพจึงเปนปจจัยแพทยรวมถึงผูปวยสามารทําการตรวจสภาพรางกายเพื่อทําการ
วินิจฉัยยืนยั่นได โดยสามารถแบงสาเหตุในเชิงชีวภาพเปนสามเหตุยอยๆ ไดดังตอไปนี้ 

- ดานพันธุกรรม กรรมพันธุ หรือพื้นฐานดั้งเดิม  มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเปนโรคซึมเศรา 
หรือมีลักษณะนิสัยเปนคนออนไหวงาย คิดมาก มองโลกในแงลบ  

- การมีสารเคมีในสมองท่ีไมสมดุลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ  
2. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมตั้งแตเด็กจนโต

-  การเลี้ยงดูของพอแม โดยขอมูลจากนิตสารรักลูกไดกลาวถึงวิธีการเลี้ยงดูพอแมที่สงผลใหลูก
เกิดภาวะซึมเศรา ดังน้ี 

-  คาดหวังมาก มอบความเจ็บปวดใหลูกพอกับแมที่ปูทางเดินใหลูกสารพัด เพราะอยากใหลูก
เปนคนสมบูรณแบบในสายตาคนรอบขาง ท้ังเลือกโรงเรียนให ผลการเรียนตองดี โตขึ้นไปสอบเปนหมอ สอบเปนนักบิน ตอง
ทําในส่ิงท่ีพอกับแมอยากใหทํา จนลืมคิดไปวาเด็กคนหนึ่งจะแบกรับความคาดหวังไหวหรือเปลา เมื่อภูมิคุมกันทางดานจิตใจ
พอแมไมเคยสรางให ก็นําลูกไปสูอาการซึมเศราในท่ีสุดคะ 

-  ไมเคยใหกําลังใจลูกกําลังใจและคําพูดดานบวก มีพลังชวยใหจิตใจของลูกเขมแข็งไดดี แตหาก
พอกับแมไมมีความสัมพันธอันดีกับลูก เพราะกลัวลูกเหลิง จึงไดแตเงียบ ไมกลาวชมเม่ือทําดี แตหากทําพลาดมาพูดสามวันก็
ไมจบ อาจจะดวยความหวังดี แตเด็กคนหนึ่งไมรูหรอกคะ เขาแคอยากไดยินคําชมเรียบๆ งายๆ จากคนที่เขารักเทานั้นจริงๆ 

-  ปลอยใหลูกเผชิญปญหาเพียงลําพังพอกับแมควรรูปญหาของลูกและมองดูอยูหางๆ บาง  ทํา
ใหลูกรูวาเขาไมไดตัวคนเดียว หากไมสนใจเลย หรือเห็นเปนเรื่องเล็กๆ ของเด็ก คิดวาลูกออนแอไปเอง ตําหนิลูกวาปญหาแคนี้
ก็รับไมได ลูกจะรูสึกแยและฝงใจวาถูกทิ้งใหเผชิญปญหาคนเดียว เขาจะไมเปดใจใหพอกับแมอีก และเลือกเก็บปญหาทุกอยาง
ไวเพียงลําพงั 

-  เปรียบเทียบลูกกับคนอ่ืนนี่คือปญหาระดบัชาติ แตพอแมหลายคนยังทําแบบน้ีอยู เชน เด็กคน
นั้นทําไมเขากินขาวเกงกวา เด็กบานนั้นทําไมเรียนเกงกวา ลูกเขาผลการเรียนดีแลวของลูกละ ทําไมเด็กคนนั้นเปนเด็กดีทําไม
ลูกดื้อ เปรียบเทียบแบบน้ีผลระยะยาวทําใหเขาเปนคนขี้อิจฉา เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอ่ืนเสมอในทุกๆ เรื่อง จนเปนทุกขใน
ใจ 

-  ใชความรุนแรงในครอบครัวพอกับแมที่ชอบทะเลาะกันตอหนาลูก บางคร้ังยังลากลูกเขาไป
เกี่ยวดวย ดาทอลูกเพื่อใหอีกฝายเจ็บใจ และลงเอยดวยการทํารายรางกายกัน สิ่งเหลานี้ทํารายจิตใจลูกอยางรุนแรง เขาคิดวา
พอกับแมทะเลาะกันเพราะเขา เขาหวาดกลัวรูสึกวาไมมีที่พ่ึงพา (รักลูก,  2561) 

-  อิทธิพลจากบุคคลใกลชิดหรือคนรอบขาง 
-  ความกดดันทางสังคมท่ีกระตุนใหเกิดความเครียดมากเกินไป หรือเรื้อรัง ซึ่งสงผลตอการ

ทํางานของสารเคมีในสมอง 

2.3  ผลกระทบจากโรคซึมเศรา 
โรคซึมเศรานับวาเปนอาการปวยทางจิตที่สงผลกระทบตอผูปวยหลายดาน อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากอาการของโรค

ดังที่กลาวมาแลวขางตน ซึ่งมีลักษณะการดํารงชีวิตที่ผิดไปจากปกติและเปนการดํารงชีวิตที่ทําลายสุขภาพของผูปวยจึงเปน
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ที่มาของโรคตางๆทางดานรางกายมากมาย ตั้งแตโรคทางกาย เชนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไทรอยด 
โรคภูมิแพ โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคสมองเสื่อม และโรคมะเร็ง  

นอกจากน้ียังสงผลตอระบบการคิดตัดสินใจอันมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอวิถีชีวิตความ
เปนอยูมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการเกิดอุบัติเหตซุึ่งอาจจะมีความเสี่ยงมากกวาคนปกติ ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากสารเสพติด
เนื่องจากเสพมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดจากความรูสึกท่ีอยากทําใหตนเองมีความสขุจึงมีการเสพสารเสพติดที่เกินขนาดท่ีรางกาย
จะทนได หรือแมกระทั่งฆาตัวตาย (รักลูก, 2561) 

2.4  การปองกันโรคซึมเศรา 
การปองกันนับวาเปนหนทางท่ีดีกวาการรักษา เน่ืองจากเปนเสมือนการรับวัคซีนกอนที่โรครายจะเกิดขึ้นซึ่งจะยาก

ตอการรักษา เพราะการรักษาก็เปนเสมือนการซอมแซมยากตอการท่ีจะกลับมาสมบูรณดังเดิมและยังมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคนั้น
ซ้ําอีกไดงาย ดังน้ันการศึกษาทางดานการปองกันโรคซึมเศราจึงมีความจําเปนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคลทั่วไปรูจักดูแล
ตนเองใหหากใไกลจากการเกิดโรคซึมเศรา โดยมีแนวทางการปองกันตามหลักสุขศึกษา ดังน้ี 

1. อาหาร ใหกินอาหารครบ 5 หมู หากขาดสารอาหารบางอยางไปจะทําใหมีความเสี่ยงเปนโรคซึมเศรา
มากขึ้น เชน โอเมกา 3 วิตามิน อี ซี ดี ทองแดง ธาตุเหล็ก 

2. การออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายสัปดาหละอยางนอย 4 วันตอสัปดาห ตอเนื่องกัน 30 -40 นาที
เปนการออกกําลังกายเบาๆ เชน เดินเร็วก็ได 

3. การพักผอน นอนหลับใหเพยีงพอกับท่ีรางกายตองกาย ใหตื่นขึ้นมาแลวรูสึกสดช่ืน ไมงวงหรือยังเพลีย
อยู 

4. การทําสมาธิ (Mindfulness) เพื่อผอนคลายจิตใจ มีงานวิจัยมากมายพบวาการทําสมาธิชวยใหสมอง
ผอนคลาย ลดความเครียดได 

5. การฝกคิดบวก ปอนความคิดทางบวกใหกับตัวเองอยู เสมอเพื่อสรางใหจิตใจมีความเขมแข็ง เอาชนะ
อุปสรรคในชีวิตได (ศูนยสุขภาพจิตภาวการณเจ็บปวย,  ม.ป.ป.) 

ทั้งนี้จากแนวทางการปองกันดังกลาวนับวาเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่นอกจากจะปองกันการกอเกิดของโรคซึมเศรา
แลวยังชวยปองกันใหหากไกลจากโรคอื่นๆไดเปนอยางดีทีเดียว แตทั้งนี้เนื่องจากการเกิดของโรคซึมเศรามีสาเหตุมาจากหลาย
ปจจัย โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางสังคมที่นับวาเปนตัวแปรสําคญัที่มีอทธิพลที่ทําใหเกิดโรคซึมเศราไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่สภาพแวดลอมในโลกแหงทุนนิยม ที่สังคมใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจ มีสภาพชีวิตที่ตางคนตางอยูขาดพันธะยึด
เหนี่ยวทางจิตใจระหวางกันยิ่งเปนการเปดโอกาสใหโรคซึมเศราเขามากล่ํากลายสูบุคคลไดงาย ดังนั้นเมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยง
หรือปองกันการเกิดโรคซึ่มเศราได หรือเม่ือมีอาการของโรคแลวนั้น จึงนําไปสูการเรียนรูวิธีการเรียนรูที่จะรักษาโรคดังกลาว
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตอันเปนผลกระทบที่รุนแรงท่ีสุด 

2.5  แนวทางการรักษาโรคซึมเศรา 
การรักษาภาวะซึมเศราน้ันสามารถรักษาไดหลากหลายวิธีตามสาเหตุแหงการเกิดโรค มีทั้งการใชยา การทําจิต

บําบัด และการปรับสภาพแวดลอม การตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษา จิตแพทยจะเปนผูประเมินและตัดสินใจใชวิธีการ
รักษาท่ีเหมาะกับผูปวย แตโดยท่ัวไป หากไมมีอาการรุนแรงมาก การปรับสิ่งแวดลอมและการทําจิตบําบัดก็สามารถทําให
ผูปวยมีอาการดีขึ้นได หากแตในกรณีที่มีอาการรุนแรงการรักษาดวยยารวมกับการทําจิตบําบัดจะมีประสิทธิภาพในการรักษา
มากขึ้น 

การปรับสิ่งแวดลอม 
ความเครียดนับเปนสาเหตุหลักของภาวะซึมเศรา ซึ่งสวนมากวัยรุนจะมีความเครียดมาจากเร่ืองการเรียนและเร่ือง

เพื่อน เนื่องจากเปนวัยท่ีตองเน่ืองจากสาเหตุหลักของภาวะซึมเศราคือความเครียด การรักษาก็คือบรรเทาความเครียดดังกลาว 
ใหคลายไป สวนมากในวัยรุนจะมีความเครียดในเร่ืองการเรียนและเพ่ือนทางดานการเรียน นับเปนปญหาใหญของเด็กและ
เยาวชนแทบทุกคนโดยเฉพาะในกลุมที่เรียนไมเกง พอแมผูปกครองจะคาดหวังใหเด็กเกง สวนเด็กที่เรียนเกงมากๆ พอแมก็จะ
คาดหวังเชนกัน และถาเด็กเรียนเกงมากๆ จะเปนที่คาดหวังของครูและโรงเรียนดวย เด็กตองแบกรับความหวังของทุกคน
เอาไว สงผลใหมีความเครียด พอแมจึงควรใหเด็กไดเรียนตามความสามารถของตนเอง สอนใหเด็กใชชีวิตใหเปนซึ่งจะมี
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ความหมายตอความสําเร็จในอนาคตของเขาไมดอยไปกวาการเรียน ซึ่งหากพอแมและครูหันมาทําความเขาใจเด็กใหมากขึ้น 
ความเครียดของเด็กจะนอยลง 

เพื่อน เปนบุคคลที่มีสวนตอพัฒนาการทางดานสังคมของวัยรุน โดยวัยรุนมีความตองการในการเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนและสังคมรอบ ๆ ตัว มีการรวมกลุมเพื่อนรุนเดยีวกัน ซึ่งสวนใหญมีความคิดหรือทําอะไรคลาย ๆ กัน ชวยเหลือกัน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันเมื่ออยูในกลุม กลุมเพื่อนนี้จะมีอิทธิพลมากตอทัศนคติ ความสนใจ และพฤติกรรมการ
แสดงออกของวัยรุน วัยรุนมักมีความคิดวาความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไมมีความสําคัญเทากับความเห็นของกลุม และมีความ
ตองการใหผูใหญยอมรับกลุมเพื่อนของตนดวย มาก เด็กตองการการยอมรับจากเพ่ือนมาก จึงควรสอนใหเด็กมีลักษณะที่ดีใน
ตัว น่ันคือ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มองโลกในแงดี เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน สิ่งตางๆ  เหลาน้ีจะทําใหเขาเปนที่รักของเพื่อนได หรือ
หากเขามีปญหากับเพื่อน หนาท่ีของพอแมคือการรับฟง และปลอบโยน ถึงแมวาจะไมสามารถลดความเครียดที่เกิดจากเพ่ือน
ได แตเมื่อกลับถงึบาน มีพอแมที่พรอมจะเขาใจเขา ก็จะชวยใหความเครียดเรื่องเพื่อนลดลงไปไดมากเลยทีเดียวการปองกัน 

พันธุกรรม  
พันธุกรรมเปนสาเหตุการเกิดโรคที่หาวิธีรักษาไดคอนขางยาก แตสิ่งที่สามารถทําไดคือเรื่องของความเครียด พอแม

ส า ม า ร ถ ช ว ย เ ห ลื อ ใ น ก ร ณี ที่ เ ด็ ก เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม เ ค รี ย ด  โ ด ย มี ห ลั ก ก า ร ดั ง นี้  
 - ทําความเขาใจเด็ก จะชวยใหเด็กคลายความเครียดลงไดมาก 

 - เ ลี้ ย งดู ลู ก ด วยความ รัก  ให เ ด็ ก รู สึ ก ว า เ ป นที่ รั กขอ งพ อแม  จะช วยสร า งภู มิ ต านทานที่ ดี ให ลู ก 
 - ส อ น ใ ห ลู ก ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง ดี  ส อ น ใ ห เ ด็ ก ม อ ง โ ล ก เ ป น  2  ด า น  คื อ มี ด า น ดี แ ล ะ ด า น ไ ม ดี             
การสอนเด็กใหมองโลกในแงบวกเพ่ือเปนกําลังใจ สวนการมองโลกในแงลบ จะชวยใหเราพัฒนาและปรับปรุงตัวเองใหดียิ่งๆ 
ขึ้นไป โดยการฝกมองโลกในแงดีไดจะทําใหเด็กมีตนทุนชีวิตที่ดีมาก 

- ส อ น ใ ห เ ด็ ก ช ว ย เ ห ลื อ ตั ว เ อ ง  เ ข า สั ง ค ม ใ ห เ ป น  จ ะ ทํ า ใ ห เ ข า ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก ค นอื่ น 
 - สอนใหเด็กรูจักวางแผนชีวิตเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ เพราะถาวางแผนทุกเรื่องของชีวิต ก็จะเครียด จึงควรสอนใหจัด 
ความสําคัญของชีวิตใหได วาสิ่งนี้สําคัญควรทํา สิ่งนี้ไมสําคัญไมตองทํา 

- สอนใหเด็กรูจักใหอภัยตัวเอง คนเราทุกคนเกิดมาลวนตองเคยทําผิดพลาด และหากเราสามารถใหอภัยตัวเองได 
รูจักปรับปรุงตัวเอง เขาก็จะจัดการกับความซึมเศราไดงายมาก 

- สอนใหรูจักขอบคุณสิ่งตางๆ รอบตัว ไมวาจะเปนพอแม ครู ผูมีพระคุณ หรือแมกระท่ังขอบคุณตัวเอง หากทําได
เขาก็จะเปนคนท่ีมีความสุข 

- สอนเด็กตามวัย ไมควรสอนอะไรที่เกินวัย เชน เด็กเล็กไมควรคาดหวังวาเขาจะตองทําไดหลายอยาง สวนวัยรุนควร
ใหเกียรติแสดงความคิดเห็นบาง อยาไปทําเหมือนวาเขายังเปนเด็กเลก็ ๆ (สุชา  จันทรเอม,  2536)  แมวาจากตัวเลขท่ีพบจะมี
วัยรุนเปนโรคซึมเศราคอนขางมาก แตหากพอแมใหความใสใจ ดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยความรัก ความเขาใจ ก็จะเปนเกราะ
ปองกันใหพวกเด็กและเยาวชนหางไกลจาก “โรคซึมเศรา” ไดดีที่สุด (สุวรรณี พุทธิศรี,  ม.ป.ป.) 

3. จากโรคซึมเศราสูการฆาตัวตายในเด็กและเยาวชนไทยมองผานแนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยา
การวิเคราะหโรคซึมเศรากับปญหาการฆาตัวตายในเด็กและเยาวชนไทยตามมุมมองของอาชญากรรมนั้น สามารถ

แบงประเด็นในการพิจารณาออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ีเปนสาเหตุหรือตนกําเนิดของโรคซึมเศราอันนําไปสูปญหาการฆาตัวตาย 
และในสวนของแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งจะไดแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ประเด็นในเรื่องสาเหตุของโรคซึมเศรากับปญหาการฆาตัวตาย
          จากการศึกษาและทําความเขาใจโรคซึมเศราจากท่ีผานมา พบวาปจจัยหรือสาเหตุที่กอใหเกิด 
โรคซึมเศรามี 2 ปจจัยหลัก (ศูนยสุขภาพจิตภาวการณเจ็บปวย,  ม.ป.ป.)  ดังนี ้
 1.1 ปจจัยทางชีวภาพซึ่งเปนปจจัยที่พิจารณาในมุมมองทางดานวิทยาศาสตรที่สามารถตรวจพิสูจนใหเห็น

ผลในเชิงประจักษได ไมวาจะเปนทางดานพันธุกรรม การมีสารเคมีในสมองที่ไมสมดุลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่ง
ตรงกับแนวคิดของซีซาร ลอมโบรโซ นักอาชญาวิทยาสํานักอาชญาวิทยา 

ปฏิฐานนิยม  (Positive School) ซึ่งมีการศึกษาหาสาเหตุการกระทําผิดเปนรายบุคคล โดยนําหลักการทดสอบทาง 
วิทยาศาสตรมาใชในการศึกษาสาเหตุการกระทําผิด เกิดจากลักษณะทางชีวภาพท่ีแปลกประหลาด หรือมีความเปนพิเศษ จะ
แตกตางจากคนท่ัวไป และยังมีการ “สืบสาย มาจากบรรพบุรุษ” (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ, 2531)  การมีสภาพจิตใจท่ีผิดปกติ
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สงผลใหเด็กและเยาวชนไมสามารถควบคุม Id (ฟรอยด, ซิกมันด,  2531)  หรือสัญชาตญาณดิบภายในตัวเองได หรือตกอยูใน
สภาพการควบคุมตนเองท่ีต่ํา (low self control theory) นําไปสูการฆาตัวตายดวยอารมณเพียงช่ัววูบ 

 1.2 อิทธิพลจากบุคคลใกลชิดหรือคนรอบขาง นอกจากสาเหตุทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดจากพอแมคน
ในครอบครัวสูลูกไดแลว ซึ่งในทัศนะของผูเขียนมีความเห็นวาอาจไมใชการถายทอดทางพันธุกรรม แตเปนการเรียนรูที่เด็ก
เรียนรูพฤติกรรมและมีการเลียนแบบพฤติกรรมของพอแมผูปกครองที่มีความใกลชิดตามแนวคิดและทฤษฎี แบนดูรา ซึ่งเช่ือวา
การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เนื่องจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีอยู
รอบ ๆ ตัวอยูเสมอ ทั้งนี้การเรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมมีปจจัย ดังน้ี 

1. กระบวนการความเอาใจใส (Attention) โดยเด็กจะมีความตั้งใจเรียนรูพฤติกรรมนั้นจากบุคคลใกลชิดหรือ
บคุคลท่ีตนช่ืนชอบ หรือสังเกตเห็นพฤติกรรมนั้นผานทางสื่อตางๆ 

2. กระบวนการจดจํา (Retention)   เด็กจะมีการจดจําสิ่งท่ีตนเองสังเกตและไปเลียนแบบไดถึงแมเวลาจะ
ผานไปก็ตาม 

3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอยาง (Reproduction) เปนกระบวนการท่ีเด็กสามารถแสดง
ออกมาเปนการการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจของเด็กที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบท่ีตนสังเกต
เนื่องจากความคาดหวังวา การเลียนแบบจะนําประโยชนมาให 

นอกจากเด็กและเยาวชนผูที่ยังขาดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหพฤติกรรมหรือกระแสตางๆในสังคมมีการลอก
เลียนพฤติกรรมจากพฤติกรรมตางๆในสังคม ไมวาจะเปนตัวละคร บุคคลที่ตนช่ืนชอบ หรือแมแตเพื่อนในกลุมเดียวกัน 
ประกอบกับอาการของโรคซึมเศรายิ่งเปนแรงผลักที่สําคัญที่สงผลใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจในการฆาตัวตายเพ่ือหลีกหนี
สังคมเมื่อเผชิญกับปญหาแรงกดดันทางสังคมหรือความลมเหลวในชีวิตตามแนวคิดภาวะกดดนัทางสังคมระหวางเปาหมายและ
วิธีการของ Merton (ปุระชัย เปยมสมบูรณ,  2531)  ตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2  แนวคิดภาวะกดดันทางสังคมระหวางเปาหมายและวิธีการของ Merton 
แบบของการปรับตัว เปาหมาย วิธีการ 

1.การคลอยตาม (Conformity) + + 

2.การเปลี่ยนแปลง (Innovation) + - 

3.การยึดพิธีการ (Ritualism) - + 

4.การหลบตัว (Retreatism)
- 

(การหลุดพนจากความเศรา) 
- 

(การฆาตัวตาย) 
5.การกบฏ (Rebellion) + - + - 

ที่มา : ปุระชัย เปยมสมบูรณ,  2531 
จากแผนภาพการฆาตัวตายของเด็กและเยาวชน ภาวะซึมเศราของวัยรุนนั้นมีลักษณะตรงกับรูปแบบการปรับตัว

รูปแบบที่ 4 ซึ่งเปนการที่กลุมเด็กและเยาวชนหลีกหนีจากความรูสึกทุกข หรือความไมสบายใจจากสังคมท่ีตนอยูดวยการตัด
การปฏิสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในสังคม เกิดความเก็บกด ตึงเครียดกับภาวะกดดันที่เกิดขึ้นเพียงผูเดียว เกิดเปนภาวะซึมเศรา 
โดยไมขอความชวยเหลือจากคนในสังคมและตัดสินใจหลีกหนีปญหาดวยการฆาตัวตายในท่ีสุด 

สุดทายตนตอของการเกิดโรคหรือภาวะซึมเศราในเด็กและเยาวชนนั้นสถาบันครอบครัวหรือการเลี้ยงดูของพอแม
นับเปนปจจัยที่สําคัญดังท่ี การอบรมเลี้ยงดูมีผลอยางยิ่งตอการมีพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เพราะเด็กจะรับรู พฤติกรรมของ  
พอแมที่ปฏิบัติตนตอเด็ก (อุรุดา สุดมี,  2533)  กลาววาการถูกอบรมเลี้ยงดูคือการท่ี บิดามารดาหรือผูดูแลเด็กปฏิบัติตอเด็ก
และเรียกรองใหเด็กปฏิบัติตอตนและตอผูอื่นไปในทํานองตางๆฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูคือการที่ผู เลี้ยงดูกับเด็กมีการติด          
ตอเก่ียวของกันอันเปนทางใหผูเลี้ยง ดูสามารถใหรางวัลหรือลงโทษตอการกระทําตางๆ ของเด็กไดทําใหเด็กไดเลียนแบบผู
เลี้ยงดูอีกดวย สวนการที่ผูเลี้ยงดูจะสงเสริมหรือขัดขวางลักษณะหรือพฤติกรรมใดๆ ของเด็กยอมข้ึนอยูกับ ความนิยมของ
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สังคมหรือของกลุมที่เขาเปนสมาชิกอยู ฉะนั้นจึงเขาใจไดวาจากวิธีการอบรมเลี้ยงดู เด็กนี้ ผูเลี้ยงดูจะถายทอดลักษณะตาง ๆ 
ในสังคมน้ันใหแกเด็กถาผูเลี้ยงดูมาจากกลุมหรือสวนของสังคมท่ีแตกตางกัน แนนอนวาเขาเหลาน้ันจะใชวิธีการอบรมเลี้ยงดู
เด็กที่แตกตางกันไปไดดวย ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับความเช่ือลักษณะนิสัยและความเคยชินของคนในแตละกลุมซึ่งแตกตางกัน 
Hurlock (ชิตกมล สังขทอง,  2536) ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเปน 3 แบบ ดังตอไปนี้  

รูปแบบที่ 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic Rearing) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่
บุตรรูสึกวาบิดามารดาปฏิบัติตนอยางยุติธรรม บิดา มารดา มีความอดทนไม ตามใจจนเกินไป และเขมงวดกวดขันจนเกินไป 
ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของบุตรให ความรวมมือแกบุตรตามโอกาสอันควร    

รูปแบบที่ 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันหรือแบบเผด็จการ (Autocratic Rearing) หมายถึงการ
อบรมเลี้ยงดูที่บุตรรูสึกวาบิดามารดากาวกายเรื่องสวนตัวของตนเองยับยั้ง การแสดงออก ทําใหตนเองรูสึกผิดเมื่อแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ถูกบังคับใหทําตามความ ตองการของบิดามารดาและบิดามารดาใชคําพูดที่ทําใหตนเองรูสึกอับอาย  

และ รูปแบบที่ 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย (Laissez-faire Rearing) หมายถึง การ อบรม
เลี้ยงดูที่บุตรรูสึกวาตนไดรับการตามใจไมไดรับการเอาใจใสและไมไดรับ คําแนะนําชวยเหลือเทาที่ควร (สุรีย กาญจนวงศ,  
2549)   

รูปแบบการเลี้ยงดูที่สงผลใหกิดภาวะซึมเศราเปนไปได 2 รูปแบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันหรือแบบ
เผด็จการ (Autocratic Rearing) ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาวชนไมกลาที่จะปรึกษาหรือเลาปญหาใหกับพอแมผูปกครองทราบ มี
การกอดปญหาไวกับตนเอง และหาวิธีแกปญหาดวยตนเองโดยการฆาตัวตายเพ่ือหลีกหนี้ความทุกขและสภาพครอบครัวที่
กดดันนั้น  

และการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย (Laissez-faire Rearing) นับวาเปนการเลี้ยงดูที่พอแมผูปกครองจะไมทราบ
ปญหาของลูก ปลอยใหลูกดูแล และจัดการกับปญหาดวยตนเองซ่ึงเมื่อลูกมีภาวะหรืออาการของโรคซึมเศราพอแมผูปกครอง
จะไมทราบและเขาชวยเหลือไดไมทันกับการตัดสินใจฆาตัวตายของลูก 

4. บทสรุป และขอเสนอแนะ
โรคซึมเศรามีเหตุปจจัยการกอกําเนิดของโรคท้ังที่มาจากดานชีวภาพพันธุกรรมของบุคคลน้ัน และเกดิจากสภาพ

สังคมท่ีมีความเจรญิกาวหนาทางดานวัตถุสรางความตองการและแรงกดดันอันนําไปสูความตึงเครยีดของผูคนในสังคมอยาง
แพรหลาย กอเกิดเปนพฤติกรรมอาชญากรท่ีรุนแรงตอสังคม และเปนปจจัยสําคญัที่ผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยจํานวนไม
นอยที่ขาดแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เขมแข็งกาวสูหนทางการแกปญหาหรือเลือกที่จะหลีกหนีปญหาดวยการจบชีวิตตนเอง โดย
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหานั้นสามารถใชการรักษาทางการแพทยโดยการใชยาในการควบคุมอารมณของเด็กและ
เยาวชน แตนั้นเปนเพียงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและสุขภาพกายของเด็กและเยาวชนไป
ดวย และการปองกันและแกไขปญหาจากสังคมโดยมีครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญในการที่จะชวยปองกันภาวะโรค
ซึมเศรากอนท่ีจะเกิดขึ้น เพราะการปองกันยอมดีกวาการแกไข เนื่องจากบางคร้ังอาจไมมีโอกาสท่ีจะแกไขไดทันจนนํามาซึ่ง
ความเสยีใจสูพอแมผูปกครองตลอดจนเพ่ือนรวมสังคมเดียวกันในภายหลังได 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาถึงภาวะของโรคซึมเศราตั้งแตสาเหตุ ประเภท ลักษณะอาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันรักษา

โรค ตลอดจนการวิเคราะหภาวะซึมเศรากับการฆาตัวตายของเด็กและเยาวชนไทยตามแนวคิด ทฤษฎทีางอาชญาวิทยา สิ่ง
หนึ่งที่ตองยอมรับอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตายอันมีสาเหตุมาจากภาวะของโรคซมึเศรา
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีการรวมมือจากภาคสวนของสังคม เพื่อสรางพันธะทางจิตใจที่เขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชนตาม
ทฤษฎีทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bonding Theory).ของ Travis Hirschi ไดดังตารางตอไปน้ี 

Attachment (ความรูสึกผูกพัน) -ดานครอบครัวควรเปนพันธะทางจิตใจที่เขมแข็งใหกับลูก มั่นสังเกตพฤติกรรม
สรางความรักความอบอุน เปนที่ปรึกษาท่ีดีของลูก  
- ดานสังคม ทุกคนในสังคม ไมวาจะเปนครู-อาจารย เพื่อน หรือบุคคลที่ใกลชิด
กับเด็กและเยาวชนควรชวยกันสอดสองดูเด็กและเยาวชนอยางใกลชิดมีการ
สังเกตพฤติกรรม และเปนที่ปรึกษาที่ดีเมื่อเด็กมีปญหา ไมตีตราหรือซ้ําเติมเมื่อ
เด็กมีการกระทําผิด
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Commitment (ความยึดมั่น) การท่ีเด็กและเยาวชนไดรับเกียติจากสังคมหรือไดรับความช่ืนชม ยกยองจะเปน
ขอผูกมัดหรือเปปนหลักยึดมั่นขณะตัดสินใจซึ่งจะทําใหเด็กไมกลาทําสิ่งที่
เบี่ยงเบนจากบันทัดฐานของสังคมอันจะสงผลกระทบตอช่ือเสียงที่ตนเองดสราง
มาดวยความยากลําบาก 
- ดานครอบครัว พอแมควรหมั่นกลาวคําชมเชยลูกเมื่อลูกทําสิ่งท่ีดี  
- ดานสังคม สงเสริมใหเด็กเขารวมการปรพกวดหรือแขงขันในเวทีตางๆเพื่อสราง
ประสบการณและทําใหเด็กไดรับการยอมรับทางสังคม ซึ่งไมวาผลการแขงขันจ
เปนอยางไรตองสอนใหเด็กเรียนรูที่จะยอมรับและพันาตนเองอยางตอเนื่อง 
พรอมกลาวชมเชยเม่ือเด็กประสบความสําเร็จ 

Involvement (ความเก่ียวของ) -ดานครอบครัว ควรหาเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกัน แทนการตางคนตางอยู 
เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว และเปนการหา
กิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับเด็กและเยาวชนไดทําภายใตการดูแลของพอแม
ผูปกครอง 
- ดานสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ชุมชน หรือสังคม เชนกิจกรรม
การออกกําลังกาย กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือใหเด็กไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทั้ง
ตอตนเองและสังคม และไดระบายความความเครียดที่จะนําไปสูสภาวะซึมเศรา 
ตลอดจนเปนการสงเสรมิสขุภาวะทางดานรางกายและจิตใจท่ีเขมแข็งไดเปนอยาง
ดี 

Belief (ความเชื่อ) - ดานครอบครัว ควรปลูกฟงวัฒนธรรม จารีต ธรรมเนียมอันดีงามและถูกตอง
ทางสังคมใหกับเด็กและเยาวชน สอนใหเด็กและเยาวชนเรียนรูการจัดการกับ
ความทุกขหรือปญหาที่ถูกตอง มองการฆาตัวตายเปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติโดย
ช้ีใหเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเพื่อใหเด็กไดคิดพิจารณา
อยางหมาะสมกับศีลธรรม 
- ดานสังคม ควรมีการจัดกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชชีวิตที่
ถูกตอง เรียนรูโรคซึมเศราและการปองกันแกไขปญหา เชน คายธรรมะ คาย
พัฒนาทักษะและศักยภาพการดํารงงชีวิต การจัดกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เปนตน   

จากแนวทางการกไขปญหาตามทฤษฎีทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bonding Theory).ของ Travis Hirschi 
ขางตนเปนเพียงขอเสนอแนะเบ้ืองตนที่ยังอยูในแผนกระดาษ ทั้งนี้การจะปองกันหรือแกไขปญหาอยงมีประสิทธิภาพจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกคนในสังคมในการนําไปประยุกตปฏิบัติใหเหมาะสมสอดคลองตามสถานการณและสภาพของ
ครอบครัวหรือลักษระบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อสามารถปองกันการรุกลามของภาวะของโรคซึมเศราตลอดจนการ
แกไขปญหาการฆาตัวตายพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยับยั้งปญหาการฆาตัวตายใน
เด็กและเยาวชนกอนท่ีจะสรางความเสียใจในภายหลัง 
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แดนสวรรคแหงเกาหลีตอนใต: เกาะเจจู 

กฤศนพัชญ บุญชวย 

สาขาการจดัการการทองเที่ยว วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

Krissanabhat.bo@spu.ac.th 

บทคัดยอ 

เกาะเจจตูั้งอยูในจังหวัดเจจูของสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต เปนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ
และดึงดดูนักทองเที่ยวจากท่ัวโลกดวยธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธ์ิ และมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจนักทองเที่ยว 
เปรียบดินแดนสวรรคแหงเกาหลตีอนใต เกาะเจจไูดรับการข้ึนทะเบยีนจากองคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ใหเปนท้ังมรดกโลก (World Heritage Site) แหลงอนุรักษทางชีวภาพ (Biosphere Reserve) และเครือขาย
อุทยานธรณี (Geoparks Network)  บทความน้ีจะพาผูอานทําความรูจักกับเกาะเจจู สถานท่ีสําคญั กิจกรรมทีส่ามารถทําได
ระหวางการไปทองเที่ยวอยางพอโดยสังเขป 

คําสําคัญ: เจจู, เกาะ, นักทองเที่ยว, เกาหลี, ธรรมชาติ 
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Discovering Korea's Hawaii: Jeju island 

Krissanabhat Boonchuay 
Program in Tourism Management College Of Tourism 

Sripatum University 

Krissanabhat.bo@spu.ac.th 

Abstract 

Jeju island: a part of Jeju province, Republic of Korea is one of the most desirable destinations that draw 

most attention from tourists all over the world due to its breathtaking nature, fresh air and there are 

tourist attractions that attract tourists like as the paradise in South Korea.. Jeju island is entitled from 

UNESCO a World Heritage Site, Biosphere reserve and Geoparks Network. This article will take you to 

discover what lies in Jeju island and what to do in this paradise of Korea.   

Keywords: Jeju, Island, Tourists, Korea, Nature 

1. บทนํา

เกาะเจจูเดิมมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป แตช่ือที่นิยมกันที่สุดคือเกาะTamna ( ) ที่แปลวา “ประเทศเกาะ” 
(Jeju: Korea Tourist Organization: p 24) (island country) จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยา บริเวณนี้มีการต้ัง
ถิ่นฐานมาอยางเน่ินนานประมาณ 200 ป กอนคริสตกาล ในประวัติศาสตรเกาหลียุคโบราณ เกาะTamna นี้เปนท่ีรูจักในฐานะ
ราชอาณาจักรแหงทองทะเล มีการติดตอกับดินแดนภายนอกและสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับจีนในสมัยราชวงศถัง  
ในสมัยราชวงศโชซอน เกาะเจจูเปนจุดหมายปลายทางสําหรับการเนรเทศนักโทษ และอาชญากรที่ทําความผิดรายแรง เนื่อง
ดวยอยูทามกลางทะเล และแยกตัวออกไปจากแผนดินใหญ  

 ในชวงของสงครามเกาหลี (Bruce Cummings, 2010)  กลุมกบฎฝายซายไดทําการสังหารทหาร และพลเรือน 
เปนจํานวนมาก เน่ืองจากไมพอใจและไมตองการการเลือกตั้งรัฐบาลใหมที่จะจัดขึ้นโดย United Nations Temporary 

Commission on Korea (UNTCOK) รัฐบาลเกาหลีใตจึงตอบโตโดยการสังหารหมูกลุมกบฎ กวาดลางฝายซายจากพรรค
แรงงานเกาหลีเปนจํานวนมาก เกาะเจจูสูญเสียประชากรไปกวารอยละ 25 บางสวนลี้ภัยไปยังญี่ปุน ไดมีการขุดคนซากศพเปน
จํานวนมากจากการนองเลือดในคร้ังนั้นในบริเวณสสุานใกลกับสนามบินเจจู ตอมาทางรัฐบาลเกาหลีไดออกมากลาวขอโทษญาติ
ผูเสียชีวิตจากเหตุการณในประวัติศาสตรดังกลาว 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาระสําคัญของ ประวัติความเปนมาของ เกาะเจจู สถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
ประเทศเกาหลี วิถีชีวิตความเปนอยูดั้งเดิม ที่สงผลตออุตสาหกรรมทองเท่ียวประเทศเกาหลี 
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2. ดินแดนสวรรคแหงเกาหลีตอนใต 
 

2.1 สภาพทางภูมิศาสตร 
 เนื่องดวยสภาพภูมิศาสตรที่เปนเกาะ ถูกโอบลอมดวยทะเลและไดรับอิท ธิพลจากลมมรสุม เกาะเจจูจึงมีสภาวะ

ภูมิอากาศแบบกึ่งรอนช้ืน (Humid Subtropical Climate) อุณหภูมิปานกลาง ในฤดูรอนมีอากาศรอนช้ืน สวนฤดูหนาวมี
อากาศแหงและเย็น รวมถึงมีฝนตกบาง คลายคลึงกับญี่ปุน  เจจูมีเขาฮาลลาซานตั้งอยูบริเวณใตกลางของเกาะและเปนภูเขาที่
สูงที่สุดดวยความสูงถึง 1,950 เมตร เปนภูเขาไฟรูปโลห (Shield Volcano) ที่เกิดจากการสะสมของลาวาบะซอลตที่ไหลดวย
ความหนืดต่ํา แมจะไมสูงชันมากแตก็มีขนาดที่ใหญโตแผตัวไพศาล  

  เขาฮาลลาซานนี้มีสถานะเปนอุทยานแหงชาติของเกาหลี และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกจากทาง
ยูเนสโกดวย สถานท่ีแหงนี้มีคุณูปการตอการวงการวิทยาศาสตรและการศึกษาทางชีววิทยา มีการคนพบสัตวสปชีสที่หายาก
อยางเชน ซาลาแมนเดอรและ งู พันธตาง ๆ (Jeju: Korea Tourist Organization: p 19) อุทยานแหงชาติฮาลลาซานน่ีเปน
สถานท่ีที่นิยมไปสําหรับนักทองเท่ียวเพราะมีทิวทัศนที่สวยงาม เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวสายผจญภัยที่ช่ืนชอบการเดินเขา
และทดสอบรางกายของตนเอง โดยเสนทางการเดินขึ้นเขาจะแบงเปนสองเสนทางคือฝงตะวันตกและตะวันออก ดานละสอง
เสนทาง หากตองการพิชิตยอดเขา ใหเลือกเสนทางฝงตะวันออก เสนซองพานัก (Seongpanak Trail)  หรือ เสนทางกวานึมซา 
(Gwaneumsa Trail) อุทยานแหงชาติฮาลลาซานนี้ไมเก็บคาใชจายกับนักทองเท่ียว เปดใหเขาฟรี อยางไรก็ตามนักทองเที่ยว
ควรเตรียมสภาพรางกายใหพรอม รวมถึงนํ้าดื่มหรืออุปกรณเดินเขาตาง ๆ  และเลือกเสนทางที่เหมาะสมกับตนเนื่องจากจุดแวะ
พักกอนถึงยอดเขามีระยะทางจากดานลางมาก และนักทองเท่ียวตองลงมาถึงดานลางกอนเวลา 18.00 น. เนื่องจากทางการ
ไมใหนักทองเท่ียวอยูบนเขาในเวลากลางคืน และอาจมีการปดอุทยานไมใหเขาชมหากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย  

 

2.2 เสนทางการทองเท่ียว 
  สําหรับการเดินทางไปยังเจจู นักทองเที่ยวสามารถมาไดจากทั้งสองเมืองใหญที่เปนศูนยกลางการคมนาคมของ

ประเทศเกาหลีใตอยางโซลและปูซานโดยเคร่ืองบิน แตหากมาจากโซลตองไปเริ่มตั้งตนที่สนามบินนานาชาติกิมโป (Gimpo 

International Airport) ซึ่งมีหลายสายการบินที่เปดใหบริการเท่ียวบินไปยังเจจูไดแก โคเรียนแอร ทีเวย (T’Way) จินแอร (Jin 

Air) เอเชียนา หรือเจจู แอร (Jeju Air) ซึ่งไมวาจะเดินทางมาจากโซลหรือปูซานก็ใชเวลาไมตางกันมากนักคือประมาณราว1
ช่ัวโมง  

  การเดินทางดวยรถสาธารณะภายในเจจูเดิมทีอาจเรียกไดวาการเดินทางแบบน้ี มีขอเสียเปรียบเมื่อเทียบกับเมืองใหญ
อยางโซลและปูซาน เนื่องจากรถมีรอบเวลาจํากัดและใชเวลาเดินทางนาน แตปจจุบันไดมีการปรับปรุงระบบการเดินรถให
ทันสมัยเปนอยางมากซึ่งสะดวกสะบายตอการใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน สามารถชําระคาโดยสารโดยการใชบัตรแบบเติม
เงิน (Pre-paid card) เชนT money หรือ Cash Bee ได (Jeju: Korea Tourist Organization: p 2)   สามารถติดตาม
สถานะการเดินรถ เสนทางรถบัส ปายรถไดผานทางหนาเว็ปไซต  การคํานวณระยะเวลาการเดินทางรถบัส รถยนต หรือ
แมกระท่ังการเดินเทา สามารถดูไดผานแผนที่เนเวอรหรือคาคาโอแมพ  เรียกไดวาเทคโนโลยีปจจุบันทําใหการทองเที่ยวเปน
เรื่องสะดวกสบายมากขึ้น 

  การเดินทางอีกทางเลือกคือหากไมเชารถยนตขับเอง ก็ตองใชบริการแทกซี่หรือรถของบริษัทนําเท่ียว หากใชรถแทกซี่
ในเจจู จะมีแทกซี่ที่ใหบริการตามภาษาท่ีคนขับพูดไดเพิ่มเติมอาทิ อังกฤษ จีน และญี่ปุน ซึ่งสามารถเลือกจองไดตั้งแตจาก
สนามบินหรือศูนยบริการนักทองเที่ยว ถาหากจะเรียกใชบริการเองหรือโบกตามทองถนน อาจจะไดคนขับที่ไมสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได   
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2.3 สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

 เจจูมีสถานที่ทองเที่ยวทั้งในเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตรใหแกนักทองเท่ียวไดเลือกสรร อาจกลาวไดวาเกาะ
สวรรคทางตอนใตของเกาหลีนี้ จะตอนรับคุณดวยสายลมอันสดช่ืนและบรรดาโขดหินที่มีรูปรางลักษณะแตกตางกันออกไป    
อันเปนศิลปะทางธรรมชาติที่เกิดจากภูเขาไฟ นอกจากอุทยานแหงชาติฮาลลาซานที่อยูใจกลางของเกาะแลว ยังมีอีกหลาย
สถานท่ีที่ควรคาแกการไปทองเท่ียวเยี่ยมชม โดยมีสถานท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

2.3.1 เขาซองซาน อิลชุงบง (Seongsan Ilchulbong Mt.) เปนภูเขาไฟขนาดยอมท่ีมีอายุมากวา 5000 ป ความ
สูง 180 เมตร ลักษณะคลายกับปากปลองภูเขาไฟ สิ่งที่เปนไฮไลทสําหรับสถานที่น้ีคือการเดินทางขึ้นมาชมพระอาทิตยขึ้นโดยมี
มุมมองใหทัศนียภาพแบบ 360 องศา เปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยววา Sunrise Peak และในชวงเย็นสามารถมาชมตอน     
พระอาทิตยตกดิน สําหรับบริเวณดานลางมีการใหบริการข่ีมาแกนักทองเที่ยว เขาซองซาน อิลชุงลงน้ีถือเปน 1 ใน 7 สุดยอด
ภูมิทัศนของเกาะเจจูที่ไมควรพลาดทุกประการ (Jeju: Korea Tourist Organization: p 47)   

2.3.2 แนวหินแตกจุงมุน-แดโป (Jungmun-Daepo Columnar Joints) อีกหนึ่งผลงานสรรสรางจากการระเบิด
ตัวของภูเขาไฟ เมื่อลาวาท่ีมีความรอนสูงเย็นตัวลง แนวหินเกิดแตกเปนรูปหลายเลี่ยม เกิดเปนแนวทิวทัศนท่ีสวยงามริมทะเลท่ี
เหมาะแกการชมวิว รับลมทะเล และพักผอนหยอนใจ  

2.3.3 น้ําตกชอนเจยอน (Cheonjeyeon Waterfall) หนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ที่อยูในสถานะ 1 ใน
7 สุดยอดภูมิทัศนของเจจูเฉกเชนเดียวกับเขาวองวาน อิลชุงบง และอุทยานแหงชาติฮาลลาซาน เปนน้ําตก 3 ช้ันที่งดงามที่สุด
บนเกาะเจจู สายนํ้าตกลงจากหนาผาที่มีลักษณะเปนแทงหินทรงเหลี่ยม ลงสูแองน้ําสีน้ําเงินที่คอย  ๆ ไลสี และระดับความใส
เปนสีฟาและเขียว น้ําตกแบงออกเปน 3 ช้ัน ในช้ันที่ 2 และ 3นี้ มีสะพานซอนอิมเกียว (Seonimgyo) หรือสะพาน 7 นางฟา 
ซึ่งเปนอีกหนึ่งจุดชมวิวท่ีควรคาแกการมาชม สามารถเห็นทิวทัศนรอบๆ ตนไม สายนํ้า และทะเล ไปจนถึงเขาฮาลลาซานท่ีอยู
ตรงใจกลางเกาะเจจู  

2.3.4 เขาซันบังซาน (Sanbangsan Mt.) เปนเขาที่มีตํานานเลาขานวาเปนสวนยอดของเขาฮลลาซาน ที่เทวดาหัก
มาวางไว และเปนที่ตั้งของวัดซันบังกุลซา และวัดโพมุนซา ทางขึ้นเปนบันไดหินที่นํานักทองเที่ยวไปสูถ้ําลาวา ซึ่งจะมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูและบอน้ําท่ีเชื่อวาเปนบอศักดิ์สิทธ์ิ สําหรับการอธิษฐานขอพร และปดเปาสิ่งช่ัวราย  

2.3.5 หาดยงมอรี (Yongmeori Shore) เปนหาดทรายสีดําสนิท และมีผาหินเรียงตัวซอนกันเปนช้ัน ซึ่งเปนอีก
ผลงานสรรคสรางของการระเบิดของภูเขาไฟตั้งแตโบราณกาล หาดยองมอรีนี้เปนจุดแรกท่ี  เฮนดริก ฮาเมล (Hendrick 

Hamel) นักเดินเรือชาวดัตชขึ้นฝงและคนพบเกาหลี (Hendrick Hamel, 1998)   และยังมีเรือจําลองของฮาเมลตั้งใหเขาชม
และถายรูปดวย  

นอกจากท่ีกลาวมาแลว ยังมสีําหรบัสถานที่ทางดานวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ ไดแก 
1. วัดยักชอนซา (Yakcheonsa) เปนวัดที่สรางเลียนแบบสถาปตยกรรมในยุคโชซอน มีความใหญโตอลังการ วิหาร

เปนที่ประดิษฐานของพระไวโรจนพุทธะดวยความสูงถึง 5 เมตร ขางในประดับตกแตงดวยงานจิตรกรรมที่มีสันสดใสและงานไม
แกะสลักอยางประณีต  

2. พิพิธภัณฑแฮ-นยอ (Haenyeo Museum) เปนสถานที่ที่จะใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเกาะและชาวประมง
โบราณในวิถีชีวิตแบบเจจู คําวาแฮ-นยอ ในภาษาเกาหลี หมายถึง ชาวประมงหญิง เกาะเจจูแหงนี้ ผูหญิงมีหนาที่ออกหาปลา
และดําน้ําเก็บสัตวทะเลเพื่อใชในการบริโภค ซึ่งอาจมีตั้งแตเด็กไปจนถึงหญิงชราอายุกวา  70 ป เดิมทีหนาที่นี้เปนของผูชาย   
แตในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 ผูชายท่ีทํางานหรือเปนแรงงานมีหนาท่ีตองเสียภาษีใหกับทางการโชซอนอยางหนัก ชาวเจจูจึงหา
วิธีเลี่ยงภาษีโดยการใหผูหญิงออกไปหาปลาแทน ณ ขณะนั้นกฎหมายยังละเวนการเก็บภาษีสตรีอยู (เนตรา จัตุรงคธาริณี   
และคณะ, 2561: 196)  

3. พิพิธภัณฑพื้นบานและประวัติศาสตรธรรมชาติเจจู อีกหนึ่งสถานที่ที่นาสนใจและมีการจัดแสดงเปนอยางดีใหทั้ง
ความเพลิดเพลินและความรูวิถีชีวิตชาวเจจู มีหุนจําลองที่นาสนใจมากมาย ผูที่หลงรักในประวัติศาสตรไมควรพลาดเปนอยางยิ่ง 
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2.4 กิจกรรมนันทนาการและที่พัก 

 เจจูไมใชเมืองเกาะที่อยูหางไกลแผนดินใหญที่ไรสีสัน แตมีกิจกรรมความบันเทิงมากมายท่ีมอบประสบการณอันนา
ตื่นเตนและนาจดจําใหกับนักทองเที่ยว อาทิ การเดินทางไกลข้ึนเขา ที่มีหลายที่ใหเลือกและการทดสอบความทรหดทางรางกาย
และจิตใจสําหรับนักทองเท่ียวที่ชอบการผจญภัย อาทิ อุทยานแหงชาติฮาลาลซาน เขาซงซาน และอิลชุงบง มีกิจกรรมการเดิน
ทางไกลรอบเกาะเจจูผาน Olle Trails เสนทางเดินนี้มีความยาวถึง 422 กิโลเมตร ทั่วทั้งเกาะ พาดผานทั้งบริเวณชนบท 
เรือกสวนไรนา ชายหา และปา เสนทางน้ีไมคิดคาใชจาย เขาถึงไดฟรี แตอาจจะจางผูนําเที่ยวที่สามารถเลาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพ่ือเพิ่มอรรถรสในการเดินทาง และจัดแผนการเดินทางที่เหมาะสมดวย (Kate Farr and 

Rachel Read, 2018: P28)   
แนนอนวาการท่ีเปนเกาะ ลอมรอบดวยทะเล และไดรับฉายาวาฮาวายแหงเกาหลี เจจูจึงมีหาดสวยงามที่ใหไปเท่ียว

พักผอนหยอนใจ สถานท่ีที่เปนที่นิยม อาทิ หาดฮยอพแจ (HyeopJae Beach) เปนหาดยอดนิยมและสวยที่สุดของเกาะเจจู 
หากตองการไปเลนเซิรฟในฤดูรอน ตัวเลือกที่ดีท่ีสุด คือ หาดจุงมุน แตถาเปนสกีน้ําหรือเลนเรือใบ สามารถทําไดตลอดทั้งปและ
ทุกฤดูกาล   

       กิจกรรมที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงคือ การดําน้ํา ก็สามารถทําไดที่เจจูเชนกัน ดังที่กลาวไปแลววาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
เจจูคือผูหญิงเปนคนดํานํ้าหาปลา แฮ-นยอ หรือชาวประมงหญิงยังคงสืบทอดวิถีชีวิตมาจนถึงปจจุบัน สามารถดําน้ําไดลึก      
10-20 เมตร โดยไมตองสวมอุปกรณหายใจ และเปนหนาเปนตาของชาวเจจู  (Kate Farr and Rachel Read, 2018: P28) 
นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิถีชีวิตและทดลองดําน้ํากับ แฮ -นยอได และจบกิจกรรมดวยการรับประทานอาหารทะเลสด ๆ   
จากทองทะเลเกาหลี  

 ในสวนของฝากและของที่ระลึก หนึ่งในสินคาสงออกของเจจูที่มีช่ือเสียงและทํารายไดใหกับเศรษฐกิจของเกาะคือชา
เขียว หากตองการสัมผัสชาเขียวตนตํารับของเกาหลี ตองเดินทางไปท่ีไรชาโอชอลลก (O’ Sulloc) หรือไรโดซัน ดาวอน 
(Dosun Dawon) นักทองเที่ยวสามารถชมไรชาและเรียนรูวิธีการปลูก การชง และการดื่มอยางถูกตอง ซื้อผลิตภัณฑจากชา
เขียวทั้งขนม เครื่องสําอางค รวมถึงอิ่มอรอยจากขนมและเคร่ืองดื่มที่คาเฟไดดวย โดซัน ดาวอน เปนไรชาท่ีใหญที่สุดในเจจู 
โอบลอมดวยภูเขา กับสีเขียวขจีของแนวไรชา เปนหนึ่งในสถานท่ีที่มีช่ือเสียงอยางมากสําหรับคนรักชาเขียว  

 สําหรับสถานท่ีพักในเจจูมีหลากหลายระดับราคา ทั้งโรงแรม เกสตเฮาส  ในระดับราคาตั้งแตคืนละ 10000 วอน     
ไปจนถึงระดับ 3 แสนวอน แลวแตทําเลและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่พักที่ผูเขียนจะแนะนํานี้อยูในระดับบน ที่มี
คาใชจายสูง แตเหมาะกับการท่ีจะมาพักผอนและดื่มด่ําธรรมชาติฮาวายแหงเกาหลีแหงนี้ ไดแก  

2.4.1 Haevichi Hotel and Resort เปน complex ขนาดใหญที่มีสนามกอลฟถึง 36 หลุม Jogging Track 

ขนาดใหญ เลาจนและหองจัดเลี้ยงรองรับแขกจํานวนมาก หองมีขนาดเริ่มที่ 45 ตารางเมตร หองพักสามารถมองเห็นวิวทะเล
และมหาสมุทรไดอยางชัดเจน เปนโรงแรมท่ีเหมาะทั้งการพักผอนหรือจะประชุม จัดเลี้ยง จัด Event ก็ไดเชนกัน ครบวงจร  

2.4.2 The Shilla Jeju เปนแบรนดโรงแรม และ Serviced Residence อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี The Shlla 

Jeju ใหประสบการณการเขาพักในแบบหรูหรา  สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มีหองพักกวา 400 หองที่สามารถเลือกไดทั้ง
วิวทะเลหรือวิวภูเขา  มีสวนขนาดใหญกวา 8 เอเคอรที่เช่ือมตอกับหาดจุงมุน 3 สระวายน่ําขนาดใหญ  สปา และฟตเนส 
6 หองอาหารนานาชนิด เรียกไดวา ท่ีนี่คือสวรรคแหงการพักผอนอยางดีที่สุด   

  2.4.3 Hyatt Regency Jeju สําหรับช่ือแบรนดคงไมตองพูดถึง Hyatt คือ แบรนดระดับโลก และมีมาตรฐานการ
บริการในระดับแนวหนาของวงการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งในรมและ
กลางแจง สระวายนํ้า สปา และยังมีหองพิเศษที่เหนือกวาโรงแรมอื่น  ๆ คือ หองแบบ ondol-style ซึ่งเปนการออกแบบ
เหมือนเกาหลีในยุคโบราณ หองเปนพื้นไม ใชเตียงท่ีติดกับพ้ืน (low bed) ผสมผสานกับวิวทะเลสุดลูกหูลูกตา (Kate Farr and 

Rachel Read, 2018: P30)   
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3. สรุป
เจจูเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีนาคนหา สมกับฉายาฮาวายแหงเกาหลีใต ถึงแมจะหางไกลจากแผนดินใหญและไมได

ใหญโตหรือมีกิจกรรมในเชิงพาณิชยเขมขนเทาโซลและปูซาน แตเสนหของเจจูกลับแตกตางออกไป แฝงไวดวยวิถีชีวิตดั้งเดิม 
ผสมผสานกับธรรมชาติที่สวยงามทําใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมากและเปนหนึ่งในสถานท่ีทองเที่ยวท่ีทําเงิน
ใหกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวของเกาหลีไดอยางดี  ทั้งยังเปนเมืองที่บริษัททัวรนิยมจัดทริปทัวรเจจูกันอยูสม่ําเสมอ เพราะ
นอกจากจะมีอากาศกําลังสบายทั้งป เกาะเจจูยังเปนเขตมรดกโลก มีสภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศท่ีนาสนใจ เนื่องจากวา
เปนเกาะที่เกิดจากการระเบิดของปลองภูเขาไฟทําใหมีธรรมชาติสวยงาม มีมหัศจรรยถ้ําลาวา และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอ่ืนๆ อีกมากมายหลายแหง

4. กิตติกรรมประกาศ
ผูเรียบเรียงขอกราบรําลึกถึงคุณูปการของคณาจารยผูเปดโลกทัศนทางดานการทองเที่ยวระหวางประเทศ และยึด

รูปแบบวิธีในการประสาทวิทยาการแกนักศึกษาใหกับผูเขียนเปนเวลานาน คือ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ แหงคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานไดประสิทธิ์ประสาทความรูทางดานการทองเท่ียวระหวางประเทศใหผู
เรียบเรียง และทําใหผูเรียบเรียงไดรูจักกับ การจัดการการทองเท่ียวระหวางประเทศอยางถองแท และทฤษฎีความสัมพันธ
ระหวางประเทศนั้นผูเขียนไดรับวิทยาการจาก ดร.กัณฐัศศา พงษหิรัญ แหงคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเรียบ
เรียงไดนําวิทยาการท่ีไดรับมอบมาประยุกตและถายทอดความรูตอแกนักศึกษา กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

นอกจากนี้ผูเรียบเรียง ขอขอบบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย ซึ่งมีสวนกระตุนใหบทความ
วิชาการเรื่องนี้ผลิตออกมาไดอยางถูกตองสมบูรณ 

2546



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

เอกสารอางอิง (References) 

เนตรา จัตุรงคธาริณีและคณะ. (2561). เที่ยวลาสุด เกาหลี The Guidebook (กรุงเทพฯ: ทิงคเน็ต), หนา 196 
Bruce Cummings. (2010) Korean War: A History (New York: Modern Library, 2010) 

Hendrick Hamel. (1998)  Hamel’s Journal: And A Description of The Kingdom of Korea, 1653-1666.  

(Korea: Royal Asiatic Society, 1998) 
Kate Farr and Rachel Read. (2018) “Jump Into Jeju” in Business Traveler Asia Pacific. (July-August 2018,  

p 28) 

2547



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

มนตเสนหวฒันธรรมการทองเที่ยวของเมียนมาร 

สุวภา จรดล 
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บทคัดยอ 

ประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได ตระหนักดีวาภาคบริการและอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งทางดานยุทธศาสตร ตอการเติบโตดานเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งเปนการพัฒนาอาเซียนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สังคม รวมถึงแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมรดกทางประวัติศาสตร อาเซียนจึงไดมีการต้ังเปาหมายการเจรจาการเปดเสรีการคาบริการ
และการทองเท่ียว โดยมีการจัดทําแผนงานและขอตกลงตาง ๆ เพื่อนาไปสูเปาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 
2558 (กรมการทองเที่ยว, 2558) 

พมา หรือ เมียนมาร มีช่ืออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เขารวมเปนประเทศสมาชิกของ
อาเซียนลําดับที่ 8 ท่ีเราตางก็รูจักกัน ดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่มีมารวมกัน และแนนอนวาประเทศพมาหรือเมียนมาร
แหงนี้เปนประเทศท่ีมีมนตเสนห และวัฒนธรรมท่ีนาคนหาอยูอยางมากมาย เนื่องจากเปนประเทศท่ีประกอบไปดวยประชากร
หลากหลายกลุมชาติพันธุ ไมวาจะเปนพมา มอญ ฉิน คะฉิ่น ยะไข คะยา และชิชญา ที่อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานยังดินแดนท่ีราบ
ลุมแมน้ําอิรวดีแหงน้ี หลายสิบปท่ีเมียนมารปดประเทศดวยสาเหตุจากความไมสงบทางการเมือง ตัดขาดความสัมพันธกับโลก
ภายนอกมานานนับสิบป แตภายใตแนวนโยบายของรัฐบาลทหารเผด็จการ เมียนมารที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งปาไม แรธาตุ และกาซธรรมชาติ เมียนมารจึงเปนขุมทรัพยที่นักลงทุนท่ัวโลกตางใหความสนใจ 

คําสําคัญ: การทองเที่ยว,เมียนมาร,วัฒนธรรม 
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Abstract 

 All 10 ASEAN countries are well aware that the service and tourism industry plays a very 
important role in strategy. To the economic growth of the region which is the development of ASEAN in a 
variety of cultures, societies, including tourist sites that are historical heritage ASEAN therefore has set a 
target for negotiations on liberalization of trade in services. (Tourism is included in the trade in services) 
and there are plans and agreements to lead to the establishment of the ASEAN Community within 2015 
(Department of Tourism, 2015) 

Myanmar or Myanmar has the official name Republic of the Union of Myanmar Is a member 
country of ASEAN that we all know With historical stories that have come together And of course Burma 
or Myanmar is a charming country and many civilizations to find Because it is a country consisting of many 
tribal populations Whether Mon, Chinese or Tibetan Who migrated to this region of the Irrawaddy river 
basin For many decades, Myanmar has closed the country due to political unrest. Breaking ties with the 
outside world for decades but under the forefront of an authoritarian military government Myanmar is 
rich in natural resources including forests, minerals, natural gas Myanmar is therefore a treasure trove of 
investors all over the world. 

Keywords: Tourism, Myanmar, culture 

1. บทนํา
พมา หรือ เมียนมาร มีช่ืออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนประเทศสมาชิกของอาเซียน ที่

เราตางก็รูจักกัน ดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่มีมารวมกัน และแนนอนวาประเทศพมาหรือเมียนมารแหงน้ีเปนประเทศที่มี
มนตเสนห และอารยธรรมที่นาคนหาอยูอยางมากมาย เน่ืองจากเปนประเทศที่ประกอบดวยประชากรหลายชนเผา ไมวาจะ
เปนชาวมอญ ชาวจีน และชาวธิเบต ท่ีอพยพมาต้ังถิ่นฐานยังดินแดนที่ราบลุมแมน้ําอิรวดีแหงนี้ หลายสิบปที่เมียนมารเปนปด
ประเทศดวยสาเหตุจากความไมสงบทางการเมือง ตัดขาดความสัมพันธกับโลกภายนอกมานานนับสิบป แตภายใตฉากหนาของ
รัฐบาลทหารเผด็จการ เมียนมารที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม แรธาตุ กาซธรรมชาติ เมียนมารจึงเปนขุมทรัพยที่
นักลงทุนท่ัวโลกตางจับจองอยางไมละสายตา 

ในดานการทองเที่ยว เมียนมารนับวาเปนประเทศท่ีนักทองเที่ยว ใหความสนใจเดินทางไปทองเที่ยว “อาจเปนเพราะ
พมาปดประเทศมานาน อะไรที่คนไมเคยรูก็เลยอยากจะรู อยากจะไปเห็น และพมาก็มีแหลงทองเท่ียวโบราณสถานท่ียังมีความ
สมบูรณอยูมาก เพราะการที่พมาปดประเทศสมัยเปนเผด็จการทหารทาใหแหลงโบราณสถานไมถูกทาลายมากนัก ชาวพมา
เปนคนมีศรัทธาเหนียวแนนในพระพุทธศาสนา ทานไดบํารุงรักษาโบราณสถานของเขาไวเปนอยางดี ”การทองเท่ียวของพมา
คือแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย แตวายังคงไปวัด ไปทาบุญ ไปนั่งสมาธิตามปกติของเมียรมารที่ใหความ
เครงครัดทางพุทธศาสนา อีกอยางหน่ึงแหลงโบราณสถานของเมียนมารเปนแหลงโบราณสถานท่ีที่ยังมีชีวิต มีชีวิตของผูคน 
ไมใชเปนอุทยานประวัติศาสตรที่มีแตซากโบราณสถานแลวยายคนออกไปหมด แตที่นี่ยังมีผูคนอยูอาศั ยรวมกัน และคน
เหลานั้นก็ดูแลบํารุงรักษาสถานท่ีแหงน้ันๆ ไวดวย สวนเรื่องจุดออนก็เปนเรื่องการจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทางการ
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ทองเที่ยว ถนนหนทาง รถนาเที่ยวตางๆ แตเหลาน้ีเปนสิ่งที่พัฒนาได” แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจในเมียนมารมีมากมาย ทั้ง
เมืองที่นักทองเที่ยวไทยรูจักกันดีอยางเมืองยางกุง ซึ่งมีมหาเจดียชเวดากองเปนศูนยรวมศรัทธาสูงสุด ที่เมืองมัณฑะเลย มี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระมหามัยมุนี ที่มี “พิธีลางพระพักตร” ใหองคพระพุทธรูปปฏิบัติสืบทอดกันมานับเปนเวลารอยป 
เมืองพุกาม ไดชื่อวาเปนเมืองทะเลเจดียสี่พันองค ท่ีแสดงถึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพมา สวนทะเลสาบอินเลก็เปน
ทั้งแหลงทองเท่ียวธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีไมควรพลาดชม สวนเมืองที่คนยังไมคอยรูจักก็เชนเมืองสิเรียม
ที่เปนเมืองทาสําคัญบนปากแมน้ําอิรวดี รัฐฉานท้ังรัฐที่มีความนาสนใจ เปนถ่ินท่ีอยูของชาวไทใหญ และอีกหลากหลายเมืองใน
เมียนมารที่มีเอกลักษณโดดเดน 

2.มนตเสนหสถานที่ทองเที่ยวพมา
 2.1 มัณฑะเลย เปนราชธานีแหงสุดทายของพมากอนตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ แมมัณฑะเลยจะเคยเปนยุคทอง
ของพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแบบพมา แตดวยความเปนเมืองธุรกิจการคาในดินแดนตอนเหนือของพมาปจจุบัน 
โดยเฉพาะการเปนตลาดใหญของอัญมณีที่หลั่งไหลมาจากรัฐกะฉิ่นซึ่งอยูทางเหนือสุด มัณฑะเลยจึงพลุกพลานไปดวยนักธุรกิจ
และนักทองเที่ยวท่ีตองการสัมผัสจิตวิญญาณของพมา เมื่อครั้งเคยรุงเรืองดวยพระราชวังไมสักทอง และความปรารถนาอันแรง
กลาที่จะมาปดทองหรือทาบุญที่วัดยะไข หรือวัดมหามุณี อันเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามุณี หน่ึงในหาของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ประจาประเทศพมาเมืองมัณฑะเลย เคยเปนราชธานีของเขตพมาตอนบน แตกลับมาอายุเกาแกไมถึง 150 ป และยังเปนเพียง
หนึ่งในไมกี่เมืองของพมาท่ียังคงใชช่ือเดิมเรื่อยมาโดยไมเปลี่ยนแปลง ช่ือ มัณฑะเลย ฟงดูเกาแกโบราณ 
พอๆ กับแมนาเอยาวดี หรือ อิระวดี ที่ทอดสายไหลเอ่ือยผานตัวเมืองแหงนี้ เสนหของเมืองมัณฑะเลยอยูที่การเปนราชธานี
แหงสุดทายของระบอบกษัตริยพมา กอนจะยายเมืองหลวงไปอยูยางกุง กระท่ังตกเปนเมืองข้ึนของอังกฤษในเวลาตอมา 

ปจจุบันมัณฑะเลยเปนเมืองใหญอันดับสองรองจากยางกุง และเปนเมืองศูนยกลางการคาธุรกิจและตลาดอัญมณีของ
พมาตอนเหนือ มัณฑะเลยมีงานสถาปตยกรรมแบบเครื่องไม ที่นาสนใจคือ วิหารทองคาที่วัดชเวนันดอ อีกทั้งมัณฑะเลยเคย
เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาของโลกยุคหนึ่ง ซึ่งปรากฏรองรอยการชาระพระไตรปฎก ครั้งท่ี 5 ท่ีวัดกุโสดอ ทาใหเราเห็นกับ
ตาจากแผนหินออนจารึกหลักธรรมในพุทธศาสนาทั้ง 729 แผน อันเปนเหตุใหหนังสือกินเนสบุคตองจารึกวา เปนหนังสือที่
ใหญที่สุดของโลก 

2.2 เมืองพุกาม เปนเมืองโบราณ จึงทาใหมีโบราณสถานสวยงามมากมาย ดังเชนสมญานามวา  “เมื องแห ง เ จ ดี ย สี่ พั น
องค” เปน สถานท่ีเที่ยวในพมา ท่ีไดรับความนิยมอยางมาก พ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบคอนขางกวางขวาง ทั้งยังสมบูรณดวยสีเขียว
จากตนไม ใหนักทองเที่ยวสามารถชมความสวยงามของอารยธรรมเกาแกไปรอบ ไดโดยพาหนะตางๆ ทั้งรถลาก จักรยาน หรือ
วา การข้ึนบอลลูนพุกามหรือปะกาน เปนเปาหมายทางการทองเที่ยวอันดับหนึ่งมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กลาวกันวาหาก
ใครเดินทางมาพมาแลวไมไดแวะเยือนเมืองพุกาม ก็ยังนับวามาไมถึงพมา เมืองพุกามไดรับสมญาวาเปน “ดินแดนเจดียสี่พัน
องค” ทวาปจจุบันจากการสํารวจพบวาเหลืออยูเพียง 2,800 กวาองค ความมีช่ือเสียงของพุกามผนวกกับประวัติศาสตรอัน
ยิ่งใหญ จึงทาใหองคการยูเนสโกไมลังเลใจที่จะประกาศขึ้นทะเบียนเมืองประวัติศาสตรพุกามแหงนี้ใหเปนมรดกโลก ดังนั้น
เมืองพุกาม ตั้งอยูในเสนทางการทองเที่ยวสําคัญของเอเชียแทนท่ีจะเปนที่ราบอันรอนและแหงแลงในภาคกลางของพมาเชนนี้
แลว พุกามก็คงจะเปนท่ีรูจักมักคุนในหมูชาวตะวันตกไมตางจากกําแพงเมืองจีน หรือทัชมาฮาลในอินเดียไปนานแลว และดวย
ความท่ีพุกามตั้งอยูในดินแดนอันแรนแคนของพมาจึงทาใหการเดินทางมาเยือนเมืองประวัติศาสตรแหงนี้ในอดีตเปนไปดวย
ความยากลําบาก 

2.3 สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) สะพานไมที่ขึ้นช่ือวาเกาแกที่สุดในโลก มีอายุกวา 200 ป เปนสะพานท่ีสรางขึ้นดวยไม
สักท่ีเหลือจากการรื้อพระราชวังเกาของกรุงอังวะ ทอดตัวยาวกวา 1.2 กิโลเมตร ที่นี่จึงเปนอีกหนึ่ง สถานท่ีเที่ยวในพมา ที่ให
บรรยากาศสมัยกอน นอกจากจะเกาแกท่ีสุดในโลกแลว ยังถือวาเปนสะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกอีกดวยสะพานอูเบ็งตั้งอยูทาง
ตอนใตของเมืองอมรปุระ ไมไกลจากตัวเมืองมัณฑะเลย เปนสะพานที่ใชขามทะเลสาบตองตะมาน ไปยังเจดียเจาตอวกยี และ
นอกจากกิจกรรมเท่ียวแบบชิลลๆ อยางการเดินเลนบนสะพานแลว คุณยังสามารถลงไปลองเรือทองถิ่น เพื่อรอชมพระอาทิตย
ตกกลางนํ้าไดอีกดวย เปนบรรยากาศธรรมดาๆ แตมีความเรียบงายและหอมลอมดวยธรรมชาติ เช่ือวาคุณจะตองประทับใจกับ
สถานท่ีแหงนี้อยางแนนอน 
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2.4 ทะเลสาบอินเล ตั้งอยูในหุบเขาแหงรัฐฉาน เปน ทะเลสาบที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของพมา มีพื้นที่ 44.9 ตารางไมล 
(116 ตร.กม.) ฤดูแลง ความลึกโดยเฉลี่ยของนํ้าอยูท่ี 7 ฟุต แตฤดูฝนน้ําจะลึกเพิ่มขึ้นอีก 5 ฟุต หรือ 1.5 เมตร พื้นที่สันปนนา 
จะขยายจากทางเหนือไปยังตะวันตกของทะเลสาบ นํ้าในทะเลสาบจะไหลลงสูทางตอนใต ซึ่งบริเวณดังกลาว มีน้ําพุรอน ทาง
ชายฝงดานตะวันตกเฉียงเหนือแมทะเลสาบจะไมใหญมากนักแตก็ปลาอยูหลากหลายพันธุ และ มีปลา 9 สายพันธุ ซึ่งพบไดที่นี่
เพียงแหงเดียวในโลก ที่น่ีคุณสามารถลองเรือกินลมชมวิว พรอมชมวิถีชีวติของผูคนท่ีใชชีวิตอยูกลางน้ํา โดยระหวางทางคุณจะ
เห็นชาวประมงจับปลาที่พายเรือดวยเทาขางเดียว เปนภาพแปลกตาท่ีถือเปนเอกลักษณของทะเลแหงน้ี 

นอกจากน้ียังมีฟารมลอยน้ํา ที่เกษตรกรสามารถปลูกพืชโดยไมใชดิน แตใชแปลงกลางนํ้าแทน เปนการปรับวิถีชีวิต
ใหเขากับสภาพความเปนอยูที่ทาใหเราทึ่งกับภูมิปญญาชาวบานไดไมนอย โดยท่ีนี่ถือเปนแหลงปลูกมะเขือเทศที่ใหญที่สุดใน
พมาเลยละคะ อีกท้ังท่ีน่ียังมีรีสอรทสไตลธรรมชาติตั้งอยูกลางนํ้า ใหคุณสดชื่นกับการพักผอนแบบสโลวไลฟอีกดวย ทะเลสาบ
อนิเล ตั้งอยูในรัฐฉาน หางจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร ถาไดมาพักผอนชิลลๆ ที่ทะเลสาบอินเล 
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ทัศนคติที่มีตอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุน 
วรรณวิสาข ไชยโย 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

wanwisacmu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนวิชาความหมายของชีวิต (011101) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 26 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามและการอภิปรายบนเวบบอรด หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหตามกรอบการศึกษาปรัชญา 
ผลการวิจัยพบวา วัยรุนมองความหมายของชีวิตกับความตายแบงออกไดเปน 3 ประเด็นคือ 1) ความตายคือการสิ้นสดุของชีวิตของ
อยางแทจริงทําใหมนุษยตองแสวงหาความหมายของชีวิตดวยการแสวงหาความสุขในโลกน้ีใหเต็มที่ 2) ความตายทําใหเห็นคุณคา
และความหมายของชีวิตทําใหมนษุยตองใชเสรีภาพในการเลือกสรางคุณคาและความหมายของชีวิตใหแกตนเอง และ 3) ความตาย
เปนการเตรียมตัวไปสูโลกหนาท่ีดกีวาทําใหมนุษยตองกระทําความดีตามหลักคําสอนทางศาสนา ทั้งน้ีทัศนคติที่มีตอความหมายของ
ชีวิตกับความตายของวัยรุนสอดคลองกับแนวคิดทางปรัชญา ไดแก สสารนิยม อัตถภิาวนิยม และจิตนยิม ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ความหมายของชีวิตกับความตาย, การวิเคราะหเชิงปรัชญา 

The attitude towards the meaning of life and death of adolescents. 

Wanwisa Chaiyo 

Department of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 

wanwisacmu@gmail.com 

Abstract 

The objective of this research was to study the attitude towards the meaning of life and death of 

adolescents. The sample group used in the research was the students enrolled in the meaning of life (011101) 
semester 2, academic year 2019, amount 26 people. The instrument used in this study was Questionnaires and 

web board discussions and collected the information obtained was analyzed in accordance with the framework 

of philosophical analysis. The results of the research showed that Adolescents see the meaning of life and 

death in 3 points: 1) Death is the end of one's life, which causes humans to seek the meaning of life by seeking 

happiness in this world. 2) Death, to see the value and meaning of life, causing humans to use the freedom to 

choose the value and meaning of life for themselves and 3) Death is the preparation to better duties cause 

humans to do good according to religious doctrine. The attitude towards the meaning of life and death of 

adolescents is consistent with the philosophical concepts such as Materialism, Existentialism and Idealism 

respectively. 

Keyword : Meaning of life and death, philosophical analysis 

 

2553



1. บทนํา
ความตายเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งเมื่อถือกําเนิดก็ยอมเปนไปไมพนความแก ความเจ็บ และความตาย

ไปไดในทุกเช้ือชาติหรือศาสนาใด ๆ ความตายเปนสิ่งที่นาสะพรึงกลัวและไมเปนท่ีพึงปรารถนาแกทุกผูคนและกอใหเกิดความทุกข
ที่แตกตางกันเนื่องจากความตายเปนสิ่งที่นาฉงน เราไมรูวาตายแลวไปไหน ดังนั้น นักปรัชญาจึงพยายามแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับ
ความหมายของความตายเพ่ือใหเขาใจความหมายของชีวิตไดกระจางชัดยิ่งข้ึน และสามารถเอาชนะความวิตกกังวลเมื่อตองเผชิญ
กับความตาย เพื่อใหเกิดพลังและกําลังใจในการตอสูและสรางสรรคชีวิตใหมีความหมายอยางมีคุณคามากที่สุด ทัศนคติที่มีตอความ
ตายจึงนําไปสูความเขาใจความหมายของชีวิตและเปนตัวกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของผูนั้นได  

หลายคนอาจจะมองวาวัยรุนเปนวยัที่หางไกลจากความตาย หากในความเปนจริง วัยนี้ก็ไมไดตางจากวัยอื่นที่มีโอกาสอยู
ในสถานการณเฉียดตายไดเชนเดียวกัน สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดมาต้ังแตปลายป 2562 และเมื่อ
วันท่ี 11 มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลกก็ประกาศใหเปนโรคระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพรระบาดไปนอก
เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีนแลว ก็ยังระบาดไปท่ัวจีนและท่ัวโลก 210 ประเทศ จนมีจํานวนสะสมของผูปวยมากกวา 
2,735,000 คน และผูเสียชีวิตมากกวา 191,378 คนแลว (ขอมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2563) รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไดแพรกระจาย
ไปตามจังหวัดตางๆ อีกดวย ความตายที่เกดิจากการติดเชื้อไวรสัโควิด-19 เปนความตายท่ีมาถึงกอนวัยอันควรและเปนสิ่งท่ีไมอาจ
คาดการณได ดังนั้น การทําความเขาใจความตายสามารถนําไปสูความเขาใจความหมายของชีวิตไดดยีิ่งข้ึน เนื่องจากชีวิตและความ
ตายเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เราไมสามารถกลาวถึงชีวิตไดโดยไมไดหมายถึงสิ่งที่ตองตาย ความตายเปนเง่ือนไขท่ี
แนนอนที่ทําใหชีวิตเปนชีวิตอยางท่ีเปนและทําใหเรารูจักตนเองอยางแทจริง ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มตีอ
ความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุนกับโรคโควดิ-19 โดยใหนักศึกษาขบคิดเก่ียวกับความหมายของชีวิตกับความตายและ
เชื่อมโยงกับโรคโควิด-19 ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนําไปสูการสรางคุณลักษณะดานทัศนคติ (Affective Domain) ของความตาย และ
ทําใหตระหนักถึงคณุคาและความหมายของชีวิตและใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการดาํเนินชีวิตใหเหมาะสมตอตนเอง
ตอไป 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.1 ความหมายของทัศนคติ

ชิฟแมนและคานุค (Schiffman, Leon G.; & Leslie Lazar Kanuk อางในพระวิชิตพงศ อมโร (สัตยาภิรมย) : 31) ใหคํา
จํากัดความไววาทัศนคติหมายถึง ความโนมเอียงอันเกิดจากการเรียนรูโดยความโนมเอียงนี้ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับ
แนวทางท่ีพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ซรีฟและซรีท (Sherif & Sherit อางในพระวิชิตพงศ อมโร (สตัยาภิรมย) : 31) ใหความหมายทัศนคติไววา ทัศนคติเกิด
จากการเรียนรูหรือประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลไดรับสิ่งแวดลอมภายนอกมิไดติดตามตัวมาตั้งแตเกิด มิใชแรงขับทางรางกาย เชน 
ความอยากรับประทานอาหาร แตการเลือกรับประทานอาหารชนิดตาง ๆ  เกิดจากการเรียนรูและประสบการณตาง ๆ  ทีม่ตีอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยบุคคลนั้นไดรับจากสิ่งแวดลอมภายนอก มิไดตดิตัวมาแตกาํเนิด และมิใชแรงขับภายในรางกาย 

สุชา จันทนเอม (2544 : 270) ใหความหมายของทัศนคติไววา เปนนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณในชีวิต
ของบุคคลและทัศนคติที่มีความสําคัญตอการตอบสนองทางสังคมของบุคคลเปนอยางมากคือบคุคลท่ีมพีฤติกรรมอยางไรหรือ
กระทําสิ่งใดลงไป ทัศนคติจะเปนเครื่องกําหนด ดังนั้น ทัศนคติจึงเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคล และบคุคลท่ีมีทัศนคติตอ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในลักษณะท่ีตางกันออกไป 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542 : 64) กลาววา ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ 
ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มตีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหน่ึง สถานการณใดสถานหน่ึง ซึ่งออกมาในรูปการ
ประเมินคา อันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานีม้ีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง
ขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษยก็คอืการแสดงออกซ่ึงทัศนคติของเขา  
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จากการศึกษาความหมายของทัศนคติ สรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความคิดเห็น ความเขาใจ ความรูสึก ที่มีตอ
เรื่องใดเรื่องหน่ึงและมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งเราสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาจะเปนสถานการณ เหตุการณ หรือบุคคล 

2.2 องคประกอบของทัศนคติ 

เชพเวอร (Shaver อางในพระวิชิตพงศ อมโร (สัตยาภริมย) : 33) กลาววา ทัศนคติ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน 
ไดแก 

2.2.1 องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) หมายถึงการรับรูของบุคคลที่เกี่ยวกับวัตถหุรือเหตุการณ 
ตางๆ รวมทั้งความเช่ือของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเหลานั้นดวย 

2.2.2    องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนความรูสึกของบุคคลตอสิ่งเราที่เขารับรูอาจจะเปน 

ทางที่ดีหรือไมดี ถาบุคคลมีความรูสึกไมดีตอสิ่งใด บุคคลก็จะไมชอบสิ่งนั้น ถาบุคคลมีความรูสึกท่ีดีตอสิ่งใด ก็จะชอบส่ิงนั้น 

2.2.3    องคประกอบดานแนวโนมที่จะกระทํา (Behavior Component) หมายถึง ความโนมเอียงของบุคคลท่ีจะแสดง 
พฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูสึกของตน คือการยอมรับหรือไมยอมรับ ปฏิบัตหิรือไมปฏิบตัิ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะทางปรัชญา

3.1 ความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะของจิตนิยม (Idealism)

จิตนิยม มองวามนุษยมีองคประกอบสองสวนคือ จิตกับกาย องคประกอบฝายจิตเปนสิ่งอมตะมีธรรมชาติไมตาย ทํา
หนาที่เปนตัวตนท่ีแทจริงของมนุษย สวนฝายกายดํารงอยูในโลกปรากฏการณเทานั้น เมื่อชีวิตฝายกายหยุดทํางานอยางถาวรและ
ตายลงในท่ีสุด วิญญาณจะแยกออกจากกาย ชีวิตฝายวิญญาณจะดําเนินตอไปเปนอิสระไมขึ้นตอโลกปรากฏการณ สําหรับชาว
คริสตเรียกวา “ชีวิตหลังความตาย” (Life after Death) เปนชีวิตที่แทจริง ความหมายของการมีชีวิตอยูในโลกปรากฏการณอยูท่ี
การปฏิบัติตามคําสอนท่ีตนเช่ือวาจะนําตนไปสูพระเจา การแสวงหาสัจธรรม และศรัทธาตอพระเจา เพราะเมื่อตายไปแลววิญญาณ
จะไปรวมเปนเอกภาพเดียวกันกับสิ่งสูงสุด คือ พระเจา ความตายจึงมีจุดหมายอยูที่การนําวิญญาณไปสูโลกหนาที่สมบูรณอันเปน
ภาวะเหนือวิสัยที่มนุษยบนโลกน้ีจะหยั่งถึงได ความตายเปรียบเหมือนดานทดสอบใหมนุษยเล็งเห็นการกระทําที่ผานมาในโลก
ปรากฏการณ ดวยความหวังวา เมื่อความตายเกิดขึ้นกับตนแลวตนจะไดรับสิ่งท่ีประเสริฐปราศจากความทุกขทั้งปวง ศาสนาคริสต
ถือวาโลกแหงปรากฏการณเปนแดนเนรเทศ เปนสถานที่ทดลอง เปนบานช่ัวคราวเพียงเทานั้น เพลโตเห็นวาเปนโลกแหงเงา 
พราหมณเห็นวาเปนโลกแหงมายา ความตายแสดงใหเห็นวาโลกแหงปรากฏการณที่เราสัมผัสไดนี้ไมมีแกนสาร  ความตายจึงมี
ความหมายเพื่อยืนยันความมีอยูของวิญญาณอมตะและชีวิตโลกหนา (สุวรรณา สถาอานันท, 2539 : 108) 

3.2 ความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะของสสารนิยม (Materialism) 

สสารนิยม มองวามนุษยประกอบดวยรางกายกับจิตวิญญาณ ทั้งสองตางก็เปนสสาร รางกายมนุษยเปนเพียงสสารที่ยึด
โยงกันเปนกลุม ไมมีจิตวิญญาณท่ีนอกเหนือจากสสารแตอยางใด รางกายกับจิตวิญญาณสามารถแตกดับเชนเดียวกับสสารอ่ืน  ๆ 
จิตหรือวิญญาณเปนเพียงสิ่งสมมุติขึ้นมาวามีตัวตน ที่จริงแลวไมมคีวามเปนอยู (Non-being) เพราะสิ่งที่เรียกวาจิตเปนผลผลิตแหง
ปรากฏการณของสสารเทาน้ัน สสารนิยมไมเช่ือ “ชีวิตหลังความตาย” ความตายเปนเพียงการสิ้นสุดการทํางานของรางกายและ
อวัยวะและถือเปนการสิ้นสุดของชีวิตเพียงเทานี้ สารัตถะของชีวิตอยูท่ีปจจุบันท่ีเดินตามกลไกทางวัตถุท่ีสามารถพิสูจนได มีเฉพาะ
โลกนี้เทานั้น ฉะนั้นความตายเปนจุดสุดทายปลายทางของชีวิต ความตายเปนความวางเปลาของชีวิต ท่ีปราศจากการรับรูจาก
ความรูสึกใด ๆ ทั้งสิ้น ปรัชญาจารวากสอนใหใชชีวิตใหมีความสุขที่สุดเทาที่จะทําได  ในชวงเวลาอันสั้นที่อยูในโลก ประโยชนนิยม
ของจอหน สจวต มิลล ไมไดมุงที่ความสุขสวนตน หากไดแกความสุขสวนรวม ซึ่งเปนไปตามหลักมหสุข มนุษยจะตองยอมรับเหตผุล
และแบบแผนการดําเนินชีวิตเพื่อบรรลุตามเหตุผล คุณธรรมจึงหมายถึงชีวิตที่ดําเนินตามเหตุผล 

3.3 ความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะของอัตถภิาวนิยม (Existentialism) 

 อัตถิภาวนิยม มองวามนุษยเรามีอยูอยางวางเปลา ตัวมนุษยเองยังมไิดเปนอะไร มนุษยเปนเพยีงแคการมีอยู แตมนษุย
เปนผูสรางสารัตถะใหแกตนเองภายหลัง ฌอง- ปอล ซารตร (Jean-Paul Sartre, 1905-1980) นักปรัชญาอัตถิภาวนิยมกลาววา 
การมีอยูมากอนสารตัถะ (Existence precede Essence) หมายถึงไมมีใครมีแกนสารตายตัว มนุษยสรางตัวเอง มนุษยเปนผลผลติ
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ของการกระทํา มนุษยจึงพรอมท่ีจะเปนอะไรก็ไดในทุกขณะและเนื่องจากลักษณะการมีอยูของมนุษยมคีวามแปลกเดนเฉพาะ
บุคคล มนุษยจึงตองใชเสรีภาพในการสรางสารตัถะใหแกตนเองตามท่ีตนตองการจะเปนได อตัถิภาวนยิมอธิบายชีวิตกับความตายมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ ความตายเปนความจริงของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ความตายคือความหมายของชีวิต (อัตถิภาวะ) 
ขณะดํารงอยูในหวงเวลาท่ียังมีอยู ความสัมพันธของชีวิตและความตายคือขอจํากัดของอัตถิภาวะ ท่ีทําใหมนุษยตองใหความหมาย
กับสิ่งอ่ืนๆ มนุษยมีความผูกพันใกลชิดกับโลกของตน โดยความสัมพนัธระหวางมนุษยกับโลกเปนไปตามเจตนารมยของมนุษย การ
มีอยูกับเสรีภาพเปนเรื่องเดียวกันหรือมนุษยมีอยู มนุษยก็มีเสรภีาพ เสรีภาพจึงไมอาจแยกจากความเปนมนุษย การมีอยูกับเสรีภาพ
เปนเรื่องดียวกันหรือมนุษยมีอยู มนุษยก็มีเสรีภาพ เสรภีาพจึงไมอาจแยกจากความเปนมนุษย มนุษยสามารถสรางความหมายและ
คณุคาของชีวิตจากการตัดสินใจของตนเอง 

3.4 ความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะของพุทธศาสนา 
ความตาย (ณัฏยา วาสิงหน, 2541 : 111-115) เปนเพียงการแตกดับในคร้ังหนึ่งๆ ของขันธ 5 (ขณิกมรณะ) หรือการ

แตกดับลงของนามรูปในชาติหน่ึง ๆ (เพราะการขาดสิ้นแหงอินทรีย) อยางไรก็ตามตราบเทาที่มนุษยยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
ชีวิตก็ยังคงปฏิเสนธิคือเกิดใหมในภพภูมิตางๆ ตามสภาพของกรรม กลาวคือ หากมนุษยประกอบกรรมดีเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงก็ยอม
เขาถึงสุคติ สวนผูประกอบกรรมช่ัวเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง ก็ยอมเขาถึงทุคติ ทั้งนี้เปนไปตามกฎธรรมชาติที่วาเม่ือเหตุก็มีผลใหสมกัน 
ความตายเปนเพียงการเปล่ียนแปลงชวงหน่ึงของกระแสชีวิตท่ีหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ การตายแลวเกิดจะยังคงดําเนินตอไปตราบ
เทาที่เหตุปจจัยคือกิเลสยังไมถูกทําลาย เมื่อใดหากมนุษยสามารถกําจัดกิเลสอันเปนเหตุปจจัยของการเวียนวายในสังสารวัฏได เมื่อ
นั้นการเวียนวายตายเกิดจึงจะสิ้นสุดลง การที่ความตายกลายเปนปญหาหรือกลายเปนสิ่งที่สรางความทุกขใหแกมนุษยขึ้นมาก็
เพราะไมรูไมเขาใจความจริงของชีวิตตลอดจนกระบวนของชีวิต (อวิชชา) หากแตไดปรุงแตงพรอมทั้งยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในสิ่ง
ที่ปรุงแตง โดยมีอัตตาเปนพ้ืนฐานที่เหนียวแนนโดยหารูไมวาทั้งกายและจิตหรือรูปและนามดังกลาวก็เปนเพียงสภาพธรรมซึ่งไมมี
ตัวตนบุคคลแตอยางใด อยางไรก็ตาม กระแสของธรรมชาติของสังขารธรรมยอมเปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยที่มีอยู เมื่อมีความ
ปรารถนาท่ีจะทวนกระแสเหตุปจจัยดังกลาวดวยความไมรูไมเขาใจ ความทุกขจึงเกิดขึ้นแกผูฝาฝนเปนธรรมดา ในอีกแงมุมหนึ่ง
พุทธศาสนาไดใชประโยชนจากความตายโดยวิธีที่เรียกวา มรณสติ กลาวคือ พุทธศาสนาถือวาการเจริญมรณสติหรือการมีสติระลึก
ถึงความตายอยูเสมอ เปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่งตอชีวิต  มรณสติชวยใหมนุษยสามารถเผชิญกับความตายไดอยางมีสติและสงบ 
นอกจากนี้มรณสติเปนเครื่องเรงเราใหเกิดคุณธรรมในตนและสงผลใหเกิดการประกอบกุศลกรรมนานาประการ อนึ่ง เนื่องจาก
ความตายเปนสากลของมนุษย การเจริญมรณสติจะชวยใหมนุษยเกิดความรูสึกถึงความเปนเพ่ือนรวมสภาวะเดียวกันกับมนุษยคน
อื่นๆ เมื่อเจริญมรณสติก็ยอมกอใหเกิดความเมตตาเอื้ออารีตอกันและกันยิ่งข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความหมายของชีวิตกับความตายตามทัศนะทางปรัชญาสามารถสรุปไดวา ความตาย
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตและไมอาจหลีกเลี่ยงได มนุษยมีทาทีปฏิบัติตอความตายไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เขาใจความหมายของชีวิตทีท่ําใหมีความเขาใจ มีทาทีและปฏิบัติตอความตายและกําหนดคุณคาและความหมายของชีวิตของแตละ
คนแตกตางกันไป 

4. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุน โดยนําแนวคิดปรัชญามาเปนกรอบการศึกษาวิเคราะห

5. วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีสนใจลงทะเบียนเรียนวิชา

ความหมายของชีวิต (011101) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 26 คน  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจาก
นั้นออกแบบสอบถามและใชเวบบอรด เพื่อเปนชองทางในการแสดงความคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอความหมายของชีวิตกับความ
ตายของวัยรุน เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดรับมาประมวลผลขอมูลและวิเคราะหตามกรอบการศึกษาปรัชญา  เพื่อ
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นําไปสูการตระหนักถึงคุณคาและความหมายของชีวิตและใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมตอ
ตนเองตอไป 

6. สรุปผลการวิจัย
จากแบบสอบถามและอภิปรายในเวบบอรดสามารถสรปุทัศนคติที่มตีอความหมายของชีวิตกับความตายของวัยรุนออกมาเปน

ประเด็นได ดังนี ้
6.1 ความตายคือการส้ินสุดของชีวิตอยางแทจริง 

นักศึกษาสวนใหญเช่ือวาความตายเปนการสิ้นสุดของชีวิตอยางแทจริง ไมมีชีวิตหลังความตาย ไมมีการเวียนวายตายเกิด 
ทั้งนี้การเกิดมาของมนุษยสามารถอธิบายไดดวยวิธีการวิทยาศาสตร แตชีวิตหลังความตายไมสามารถอธิบายไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร จึงไมเช่ือวามีอยูจริง ดังนั้นเราจึงควรดําเนินชีวิตใหดีที่สุดใหคุมคาที่สุดในโลกปจจุบัน ดังท่ีนักศึกษากลาววา  

“ความตายคือการสิ้นสุดหนาทีข่องรางกาย เปนเรื่องปรกติของมนุษยทุกคนท่ีตองถึงเวลาการจากโลกนี้ไป จึงตองหา
ความสุขใหแกตัวเองตอนท่ียังมีชีวิตอยูใหมากที่สดุ คิดวาการที่คดิแบบนี้เปนกลางที่สดุเพราะความตายยังไมสามารถพิสูจนได ผมจึง
ใหคําตอบกับความตายของตัวเองไดเทาน้ี”  

“ความตายของผมคือ ความตายกค็ือการดับสูญของรางกาย คือความวางเปลา เพราะมนุษยทุกคนตองมีการเกิด แก เจ็บ 
ตาย เปนเรื่องธรรมชาติของชีวิต ตายแลวก็จบสิ้น ไมไดมีชีวิตหลังความตาย เพราะชีวิตหลังความตายยังไมสามารถพิสูจนได” 

“ความหมายของความตายในความคิดของขาพเจาคือความวางเปลา เมื่อรางกายสูญสลายหรือดับสูญ จิตใจของเราก็ดับ
สลายไปดวย เหลือแตเพียงความวางเปลา ไมมีการเวียนวายตายเกดิ ไมมโีลกหลังความตาย เมื่อเราตายไปสิ่งที่เราทิ้งไวบนโลกนี้ก็
คือความวางเปลา ที่คดิเชนนั้นเนื่องจากเมื่อเราเกิดมา เราไมไดมีความคิดเปนของตัวเองตั้งแตแรก เราถูกสังคมและสภาพแวดลอมท่ี
เราเจริญเติบโตมาหลอหลอมใหเรามีตัวตนและเปนของตัวเอง...” 

6.2 ความตายทําใหเห็นคุณคาและความหมายของชีวิต 

มนุษยกลัวตายเพราะไมรูวาความตายจะเกิดขึ้นกับตนเมื่อใด จากความกลัวตายนี่เองท่ีทําใหตระหนักไดวา เรามีชีวิตอยู
ในกรอบเวลาท่ีจํากัด ความจาํกัดของเวลาทําใหมนุษยตระหนักและหาความหมายของการใชชีวิตมากยิ่งข้ึนวา ตนเองเกิดมาทําไม
และเพื่ออะไร ดังนั้นเราจึงควรแสวงหาความสุขและใชชีวิตใหเต็มท่ีกอนท่ีเวลาจะพรากเราไปจากโลกน้ี ดังท่ีนักศึกษาไดกลาววา  

“ความตายคือการท่ีจะทําใหเราเขาใจความหมายของชีวิตมากขึ้น เราจะอยูไปเพื่ออะไร พอรูวามีจุดมุงหมาย ความตายก็
จะทําใหเราใชชีวิตอยางมีคณุคามากข้ึน”  

“ความตายสําหรับผมเปนสิ่งท่ีเตรยีมรับมือไวแลว ผมคดิวาความตายคือการที่รางกายปดระบบการทํางานและหลับใหล
เขาสูความมืดมดิ ดังนั้นเราจึงควรแสวงหาความสุขในโลกน้ีใหเต็มทีก่อนท่ีเวลาในการใชชีวิตของเราจะหมดไป” 

6.3 ความตายคือการเตรียมตัวไปสูโลกหนาที่ดีกวา 
มนุษยประกอบดวยรางกายและจติใจหรือจิตวญิญาณ เมื่อรางกายแตกดับ แตมีจติวิญญาณเปนอมตะ ที่ตองมาเวียนวาย

ตายเกิดตามผลกรรมท่ีเคยทําไว เช่ือวามีชีวิตหลังความตาย โดยแบงออกเปน 2 สถานท่ี คือ นรก และสวรรค นรกคือสถานท่ีสําหรับ
ผูประพฤติชั่วและไมปฏิบตัิตามคําสอนของศาสนา สวรรคคือสถานที่สําหรับผูประพฤติดีอยูในหลักคําสอนของศาสนา โดยมนุษย
จะตองทําความดตีามหลักศาสนา เมื่อตายไปแลวจิตวิญญาณจะไดนาํไปสูโลกหนาท่ีดีกวา   ดังที่นักศึกษาไดกลาวไววา  

“ทุกศาสนามุงสอนใหมนุษยทําความดี การใชชีวิตในโลกนี้คือการเตรียมตัวไปสูโลกหนา มนุษยจะตองดําเนินชีวิตดวย
ความไมประมาท ใชปญญาคิดหาเหตุผล เพื่อแสวงหาความจริงที่เปนสัจธรรม” 

“สวนตัวแลวเช่ือวามีชีวิตหลังความตาย เชื่อวามีนรก สวรรค ตายไปตองไปชดใชกรรมตามสิ่งที่ตัวเราไดกระทํา ไมไดเช่ือ
เรื่องพระเจาเพราะนับถือพุทธ แตเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมและการทําความดีที่จะสงผลตอชาตินี้และชาติหนา” 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ความตายเปนการสิ้นสุดของชีวิตอยางแทจริง เมื่อรางกายดับสิ้นไป วิญญาณก็จะสญูสิ้นไปเหมือนกนั ซึ่งความหมาย
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ของชีวิตกับความตายสอดคลองกับสสารนิยม ที่มองวาสสารเปนสิ่งแทจริง ชีวิตของมนุษยประกอบไปดวยรางกายและจิต ซึ่งทั้ง
สองตางก็เปนสสาร จิตเกิดจากการทํางานของสมอง สงผลใหไรซึ่งความเช่ือเรื่องโลกหนา มนุษยมีเพียงโลกน้ีเทานั้น ความตายจึง
เปนจุดจบแหงการสิ้นสุดลงของชีวิต เน่ืองจากรางกายยุติการทํางานและเสื่อมสลายไป ไมมีจิตวิญญาณที่เปนอมตะ ไมมีการเวียน
วายตายเกิด ความตายไดสรางความหมายของชีวิตที่อยูในโลกปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากนักศึกษาเห็นวาความตายคือความดับสูญ 
ไมเช่ือวามีชีวิตหลังความตายและใหความสําคัญกับชีวิตในปจจุบันนี้เทานั้น ดังนั้นมนุษยจึงตองแสวงหาความสุขขณะท่ีมีชีวิตอยู 
เนื่องจากมีเฉพาะโลกน้ีเทานั้น ไมมีโลกหนา ความตายเปนจุดสิ้นสุดของชีวิต 
  7.2 ความตายเปนขอจํากัดของเวลาที่ทําใหมนุษยแสวงหาตนเอง เพื่อตระหนักและหาความหมายและคุณคาของชีวิตวา  
ตนเองเกิดมาทําไมและเพ่ืออะไร ดังน้ันเราจึงควรแสวงหาความสุขและใชชีวิตใหเต็มที่กอนท่ีเวลาจะพรากเราไปจากโลกน้ี 
ซึ่งความหมายของชีวิตกับความตายสอดคลองกับอัตถิภาวนิยม ที่มองวามนุษยเปนผูสรางตนเองข้ึนมาจากการกระทํา จึงเช่ือวา
มนุษยเปนผูกําหนดตัวเองและสิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยมนุษยเปนผูใหความหมายแกสิ่งตางๆ ในโลก มนุษยจึงแสวงหาตนเองจากการ
เลือก ความหมายของชีวิตและความตายแบบอัตถิภาวนิยมจึงมาพรอมกับเวลาที่ทําใหชีวิตมนุษยไมสมบูรณในตัวเอง ความหมาย
ของความตายทําใหชีวิตมนุษยมีความหมายและคุณคา โดยไมหวาดกลัวความตายเพราะความหมายของความตายคือความหมาย
ของชีวิต แนวคิดนี้จึงเปดโอกาสใหมนุษยสรางความหมายและคุณคาใหกับตนเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู ดังจะเห็นไดจากนักศึกษาให
ความสําคัญการดําเนินชีวิตในปจจุบันโดยการใชเสรีภาพในการเลือกดําเนินชีวิตอยางท่ีตนตองการอยางแทจริง 

7.3 ความตายเปนการเตรียมตัวไปสูโลกหนาท่ีดีกวา โดยการปฏิบตัิตามหลักคําสอนของศาสนาเพ่ือเขาถงึ 
 ความเปนจริงสูงสุดของศาสนา ซึ่งความหมายของชีวิตกับความตายสอดคลองกับจิตนิยม ที่มองวาจิตเปนตัวตนที่จริงแทจริงของ
มนุษย มีความเช่ือในเรื่องของโลกหนาและชีวิตหลังจากความตาย ชีวิตมนุษยประกอบไปดวยกายและจิต เมื่อมนุษยตายไปรางกาย
ดับไป สวนจิตวญิญาณจะเปนอมตะ เชื่อวาความตายเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสูอกีสภาวะหนึ่งของจิตวิญญาณ 
ซึ่งเปนสัจธรรมที่แทจริงของชีวิต เพื่อท่ีมนุษยจะไดไมสะพรึงกลัวตอความตาย ดังจะเห็นไดจากนักศึกษาเห็นวาการใชชีวิตใน
ปจจุบันเปนการเตรียมตัวไปสูโลกหนาดีกวา มนุษยจึงตองทําความดี เมื่อตายไปแลวจะไดไปสูโลกหนาท่ีดีกวาโลกนี้ ดังนัน้ 
ความหมายของชีวิตอยูท่ีการแสวงหาความจริงที่เปนสัจธรรม ความตายเปนการปลดปลอยจิตวญิญาณท่ีคุมขังของรางกายและนํา
มนุษยไปสูโลกหนาท่ีสมบูรณกวา ดังเชนศาสนายิว-คริสต ที่มองวาความตายเปนผลมาจากบาปของมนุษย ซึ่งก็คือการกระทํา และ
เมื่อมนุษยตายไปแลววิญญาณจะแยกออกจากรางกาย รางกายเนาสลายไป สวนจติวิญญาณจะคงสภาพ ซึ่งจิตวิญญาณน้ันจะตอง
รอรับคําพิพากษาตามผลของการกระทําท่ีเคยทํามา ความตายจึงไมใชจุดจบของชีวิตแตเปนการเปลีย่นผานจากชีวิตกายสูชีวิตฝาย
จิตวญิญาณ ดังนั้น ความหมายของชีวิตคือการแสวงหาพระเจา มนุษยตองมีความรักความศรัทธาตอพระเจาและปฏบิัติตามคําสั่ง
สอนของพระองค  เมื่อตายไปแลวมนุษยจะไดกลับไปอยูกับพระเจาดังเดิม วิถีการดําเนินชีวิตในปจจุบนัจึงเปนการเตรียมตัวไปสูโลก
หนาท่ีสมบรูณกวาโลกน้ี สอดคลองกับศาสนาพุทธ ทีม่องวามนุษยประกอบไปดวยขันธ 5 เปนรูป และจิตวญิญาณเปนนาม เมื่อ
มนุษยตาย ภาวะนามรปู หรือขันธ 5 จะดับลง ถายังไมหมดกรรมก็ตองวนเวียนอยูในวัฏสงสาร แตถาดับกิเลสไดหมดสิ้นกไ็มตอง
กลับมาเวยีนวายอยูในวัฏสงสารอกี คือการบรรลุนิพพาน ดังนั้น ความหมายของชีวิตคือการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสั่งสอนของ
ศาสนาเพื่อพัฒนาตนไปสูระดับที่สงูขึ้นจนกระท่ังบรรลุพระนิพพานไมตองกลับมาเวียนวายในวัฏสงสาร อันเปนสภาวะที่หลุดพน
จากทุกขอยางแทจริง  

เมื่อผูวิจัยนําสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มาอภิปรายจะพบวา นักศึกษาเห็นวาสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความตายและเห็นคุณคาและความหมายของชีวิตมากขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาตระหนักวาความตายเปนสิ่งท่ีอยูใกลตัวและอาจจะเกิดขึ้นกับตนเมื่อไหรก็ได ความตายไมจําเปนตองเปนไปตามอายุขัยแต
สามารถเกิดขึ้นกอนวัยอันควร ดังท่ีนักศึกษาไดกลาววา 

“ผมมองวาชีวิตคนเรามีสิ่งท่ีไมคาดฝนเกดิขึ้นอยูเสมอ อยูท่ีเราจะรบัมือกับมันยังไง (แตเหตุการณโควิดนี้ไมคดิวามันจะ
รุนแรงขนาดน้ีจริง ๆ) ทําใหผมมองวามนุษยกับความตายเปนของคูกันอยูแลว เพราะเราเร่ิมตนจากการเกิด และจบลงดวยการตาย 

2558



แตในระหวางทางเราจะทําอะไรใหชีวิตเรามีความสุขหรือทําใหยังไงใหตัวเองรูสึกมคีุณคาในการใชชีวิตมากขึ้น ยกตัวอยางงายๆ เชน 
มีหลายคนท่ีอยากออกไปนอนเฉยๆ นอนท้ังวัน พอมีโควิดจึงไดทํามันจริง ๆ แลวพบวา มันไมมคีวามสุขเลย เพราะมันทําอะไรไป
ไมไดมากกวานี้ ผมคิดวาสิ่งน้ีคงทําใหเขาตระหนักถึงสิ่งที่ทําใหเขาเหลาน้ัน คิดหาความสุบหรือคณุคาในตัวเองมากย่ิงข้ึน”   

“มองวาชีวิตกับความตายที่มาคูกนั บุคคลใดก็ตามที่ไดรับเชื้อไวรัสครั้งน้ี อาจถึงตายได ความตายอาจจะมาถึงรวดเร็วข้ึน
หากไดรับเช้ือไวรสัเขาไป เมื่อเทียบกับการมีชีวิตอยูจนหมดลมหายใจอยางเปนธรรมดาแลว การที่เราตายชาเพราะไมติดไวรสั เราก็
จะมีเวลาที่จะใชชีวิตแหงความเปนมนุษยมากข้ึน ไดทําอะไรท่ียังคงอยากจะทํา เชน หาของอรอยกิน ไปเที่ยวรอบโลก เปนตน ดังนั้น
ถาเรารูจักระมัดระวังตนเอง ไมใชชีวิตอยางประมาท ก็คงไมติดเช้ือไวรัสนี้มาและไดอยูจนถึงวาระสดุทายของชีวิตแนนอน”  

“จากตอนแรกท่ีเราเคยมเีวลาทั้งชีวิตเพื่อพิจารณาวาวันหนึ่งเราจะตาย ตอนนี้เราเริ่มเจียดเวลา/ความคิดไวเตรียมตัวตาย
อยางมีสตติั้งแตเนิ่น ๆ แลว” 

อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 เปนโรคท่ีแพรระบาดไปท่ัวทุกหยอมหญาของทกุประเทศบนโลกนี้
จําเปนที่จะตองใชหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาชวยบรรเทาเพื่อคลี่คลายสถานการณในภาวะเชนนี ้ โดยนําหลักธรรมท่ีสําคัญ
ไดแก พรหมวิหาร, อิทธิบาทธรรม, โพชฌงค เปนตนมาเปนวัคซนีเพื่อปองกันการแพรระบาด เพราะผูคนตางหวาดกลัว มีความ
หวาดระแวง ขาดความเช่ือมั่นความไววางใจกับการปองกันรักษาโรคชนิดนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูที่รูตัววาตดิเช้ือโรคนี้” ซึ่งอยูใน
สถานภาพของผูปวย ซึ่งตองมี “คุณธรรมของผูปวย” คอยกํากับดูแล ดังท่ีพระพุทธองคไดแสดงไววา คุณธรรมหรือขอปฏิบัตสิําหรับ
ผูปวยท่ีพยาบาลไดงาย มี 5 ประการคือ 1. ทําความสบาย 2. รูประมาณในความสบาย 3. รับประทานยา 4. บอกอาการไขตามความ
จริงแกพยาบาลไขท่ีมุงประโยชนคอื บอกอาการไขกําเริบ อาการไขที่ทุเลาวาทุเลา อาการไขท่ีทรงอยูวาทรงอยู 5. เปนคนอดทน
ความรูสึกทางกายท่ีเกิดขึ้น เปนทุกขแสนสาหสักลาแข็ง เผด็รอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะคราชีวิต (วิ.ม.(ไทย) 5/366/214-
243) สวนคนไขท่ีพยาบาลไดยากอีก 5 ประการนั้น มีคุณสมบตัิตรงกันขามกับท่ีทรงบัญญัตไิว  

วิธีการทีจ่ะปองกันการแพรระบาดในครั้งนี้ นอกจากจะอยูบานหยดุเชื้อ เพื่อชาติแลวนั้น พุทธศาสนสุภาษิตของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ไดแสดงไววา สต ิสพพตถ ปตถิยา (ว.ว.) สติเปนท่ีปรารถนาในทุก
ที่ หรือแปลใหเขาใจงายๆ คือ “สติ จําเปนตองใชในทุก ๆ ที่ เพราะสติจะชวยใหระลึกวาควรจะทําอะไรกอนหลัง ทางที่เราจะรอดได
ตองทําใหรูทันและรอบรูนั่นเอง” (อาชวภูริชญ นอมเนียน, 2563) 

8 ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

8.1 ระดับโรงเรยีนและระดับอุดมศึกษา ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการเรยีนการสอน โดยสอดแทรกเน้ือหาวาดวยชีวิต 

กับความตายใหมากขึ้น เพื่อทําความเขาใจและทราบซึ้งในคุณคาของการใชชีวิตและการอยูรวมกันของมวลมนุษยเพิ่มมากขึ้น  
8.2 ควรมีการศึกษาวิธีคดิและการตัดสนิคุณคาเชิงจรยิธรรมระหวางอาจารยผูสอนสายวิชาวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร เพื่อหาขอสรุปวาอาจารยมีความพรอมในการสอนแบบเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดอบรมพัฒนาอาจารยตอไป 
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แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาลงแขกทําขนมจีนของชาวมอญ บานพะเนียงแตก 
ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 

1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
jamekungkub2009@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาภูมิปญญาการทําขนมจีนของชาวมอญ บานพะเนียงแตก ตําบลมาบแค 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2.) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิปญญาลงแขกทําขนมจีนของ
ชาวมอญ บานพะเนียงแตก ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ 3.)เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ   
ภูมิปญญาลงแขกทําขนมจีนของชาวมอญ บานพะเนียงแตก ตําบลมาบแค อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของนั้นผูศึกษาไดกําหนดใหสอดคลองกับวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของ 
และการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิปญญาลงแขกตําขนมจีน คือ 
ปจจัยแรกในเรื่องเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนชุมชนที่เนนทุนนิยมจากภายนอกมากยิ่งขึ้น ปจจัยท่ีสอง คือ ในดานของ
การเปลี่ยนแปลทางเทคโนโลยี ปจจัยที่สาม คือ ปจจัยในเรื่องของการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมของคนในชุมชนที่เปล่ียนไป 
และปจจัยสุดทายในดานของการท่ีไมมีคนรุนหลังจะสืบทอดประเพณีลงแขกตําขนมจีน ดังนั้น แนวทางในการอนุรักษ         
ภูมิปญญาลงแขกตําขนมจีน คือ การถายทอดภูมิปญญาใหแกคนรุนหลังในชุมชนบานพะเนียงแตก การประชาสัมพันธ
ประเพณีลงแขกตําขนมจีนบานพะเนียงแตกในทุกมิติ และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเขากับภูมิปญญาลงแขกตําขนมจีนของ
บานพะเนียงแตกโดยท่ีภูมิปญญาดั้งเดิมมิสูญหายไป 

คําสําคัญ:
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Guidelines for preserving the wisdom of the guests making rice noodles 
by Mon people 

1Social Studies, Faculty of Humanities and Social SciencesNakhon Pathom Rajabhat University 
jamekungkub2009@hotmail.com

Abstract 

The purpose of this research is 1.) to study the wisdom of  . Paniang Tae 
House, Map Khae Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province 2.) To analyze 
the factors affecting the changes of the traditional Chinese rice cakes by Mon people Paniang Tae 
House, Map Khae Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom province and 3.) to study 
the guidelines for conservation Guest-making wisdom of Mon noodles Paniang Tae House, Map Khae 
Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District Nakhon Pathom Province By collecting relevant information, 
the study has determined that it is consistent with the quality education method. Study from relevant 
information And the data collection area From the research, it is found that the factors that affect the 
change of wisdom of Khom Kanom Jek are the first factor in the changing economy, becoming a 
community that focuses on external capitalism. The second factor is in the field of technological 
change. The third is the factor of social change of the people in the community that have changed. And 
the last factor in the absence of future generations to inherit the tradition of Kanom Jeen Thai cuisine. 
Therefore, the conservation guidelines Kanom Jeen low-priced wisdom is the transfer of wisdom to 
future generations in Ban Paniang Tae community. The public relations tradition of Kanom Jeen 
Khaogang pounding tradition in every dimension And the application of technology to match the wisdom 
of Kanom Jeen Thai dessert in Ban Panang Taek, without the traditional wisdom disappearing 

Keywords:    ,  , 

1. บทนํา
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
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ขอบเขตดานพื้นท่ีและประชากร 

ขอบเขตดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
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3. ผลการวิจัย
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4. สรุปและอภิปรายผล
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แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย 
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บขอมูลทั้งการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับ 
การดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผา กี่กระตุกบานสะแกราย มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาภูมิปญญา 
การทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อศึกษาสาเหตุการเปล่ียนแปลงภูมิปญญา
การทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษภูมิปญญา
การทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนท่ีอาศัยอยูที่
หมูบานสะแกราย รอยละ 95 เปนผูที่มีเชื้อสายไทยทรงดํา โดยการทอผาจกสะแกรายนี้ถือเปนการทอผาสําหรับ 
สวมใสในการดําเนินชีวิตและการประกอบพิธีกรรมตางๆของชาวไทยทรงดํา ซึ่งลวดลายผาที่มีเอกลักษณ คือ ผาลายแตงโม  
(2) ปจจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงผลใหขาดคนรุนใหมในการสืบทอดภูมิปญญา 
(3) มีการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนทอผาก่ีกระตุกบานสะแกรายขึ้น เพื่อเปนการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย  
ใหคงอยูสืบตอไปยังคนรุนหลัง และเปนการพัฒนาทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูทางภูมิปญญาเกี่ยวกับภูมิปญญาการทอผาจก
และวัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทยทรงดํา 

คําสําคัญ:
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Intellectual Conservation Guidelines for the Weaving of Jok Sakae Rai, 
Don Yai Hom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province 

1Social Studies Program Faculty of Hamanities and Social sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
sitseenee2540@gmail.com  

Abstract 

The study of conservation guidelines for Jok Sakae Rai weaving wisdom from Don Yai Hom 
Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province, is qualitative research. The methods of collecting 
data have collected both documents and interviews with those involved in the operations of Ban Sakae 
Rai Weaving Loom Community Enterprise Group with the following objectives: (1) to study the wisdom of 
Jok Sakae Rai weaving from Don Yai Hom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province.  
(2) To study the reasons for the change of the Jok Sakae Rai weaving wisdom from Don Yai Hom 
Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province, and (3) to study the guidelines for preserving the 
weaving wisdom of Jok Sakae Rai, Don Yai Hom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province. 
The results showed that (1) People who live in the villages Sakae Rai, 95%, are of Thai Song Dam 
descent. The waving of Jok Sakae Rai is considered a weaving for wearing in daily life and performing 
various rituals of the Thai Song Dam, in which the unique fabric pattern is watermelon pattern.  
(2) Nowadays, modern technology and changing the economy have resulted in lacking a new generation 
to inherit wisdom. (3) Establishment of Ban Sakae Rai Weaving Loom Community Enterprise Group to 
preserve the wisdom of Jok Sakae Rai weaving cloth to be passed down to future generations. And it is 
a local development to be a source of knowledge about the wisdom of weaving, dress, and culture of 
Thai Song Dam. 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 

 3.1.1 ผูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาจกสะแกราย

 3.1.2 ผูไดรับการถายทอด/สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาจกสะแกราย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

3.3.2 การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณพูดคุยแบบไมเปนทางการ
(Informal Interview) 

3.3.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และ แบบไมมีสวนรวม (Non -
Participant Observation) 

 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ภูมิปญญาในการทอผาจกสะแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

4.2 สาเหตุการเปล่ียนแปลงภูมิปญญาการทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
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4.3 แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

4.3.1 การเสริมสรางปราชญชาวบานใหเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย 

4.3.2 การสืบสานสืบทอดภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย ไปสูคนรุนตอไป 

4.3.3 การปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเห็นคุณคาของภูมิปญญาการทอผาจกสะแกราย 

4.3.4 การสงเสริมกิจกรรมรวมกันเพ่ือการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสะแกรายของชุมชน 

4.3.5 การจัดการความรูและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาใหภูมิปญญาการทอผาจกสะแกรายใหดํารงอยู 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ภูมิปญญาในการทอผาจกสะแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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5.2 สาเหตุการเปล่ียนแปลงภูมิปญญาการทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

5.3 แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาการทอผาจกสระแกราย ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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6. ขอเสนอแนะ

7. กิตติกรรมประกาศ

8. เอกสารอางอิง

หนังสือ
การสรางสรรคภูมิปญญาไทยเพ่ือการพัฒนา ในการสมนาทางวิชาการเน่ืองในงานวัฒนธรรมพื้นบาน 

ไทย ๓๓ เรื่องภูมิปญญาชาวบาน.
ผาไทย พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม.

วิทยานิพนธ
การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาการทอผาไหมของกลุมทอผาไหม 

บานดูนาหนองไผ ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร.
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แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นผาไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา ผาไหมมัดหมี่ ตําบล 
บานเขวา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ.

บทความในวารสาร
แนวทางในการอนุรักษ และฟนฟูภูมิปญญาการทอผาตีนจกของชาวจังหวัดเลย.

วิธีการอนุรักษผาไหมมัดหมี่ของชาวบานหวยแคน อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม.

การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี.

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ผาทอมือไทยทรงดํา ของดีเมืองนครปฐม.

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น.

กลุมวิสาหกิจชุมชนทอผา กี่กระตุก 
บานสะแกราย.  

การสัมภาษณ 
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แนวทางการอนุรักษหญาดฮะเหริ่มโตะของกลุมชาตพิันธุมอญ ตําบลคลองจินดา จงัหวัดนครปฐม 

1โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
copter_fanboy@outlook.com 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสําคัญของผาสไบมอญหรือหญาดฮะเหริ่มโตะของกลุมชาติพันธุมอญ 
ตําบลบานคลองจินดา จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยการเส่ือมความนิยมของประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมอญ 
เพื่อใหความเปนมอญยังคงดํารงอยูพรอมไปกับการพัฒนาของประไทยปจจุบัน 3) เพื่อหาแนวทางการอนุรักษผาสไบมอญหรื
อหญาดฮะเหริ่มโตะของกลุมชาติพันธุมอญ ตําบลบานคลองจินดา จังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลจาก
การสัมภาษณแบบเจาะลึกวิเคราะหขอมูลโดยแบงตามประเด็นวัตถุปะสงคที่กําหนดไวและนําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ซึ่งมีผูใหขอมูลเปนปราชญชาวบานในพื้นที่ที่มีความรูความสามารถในเรื่องของหญาดฮะเหร่ิมโตะผลการวิจัยพบวาแนวทางการ
อนุรักษหญาดฮะเหร่ิมโตะของกลุมชาติพันธุมอญตําบลคลองจินดาจังหวัดนครปฐมเกิดขึ้นจากการปลูกจิตสํานึกและถายทอด
วิชาความรูเกี่ยวกับการผลิตผาสไบมอญภายในครอบครัวและกลุมชุมชนนอกจากนี้ยังไดมีการจัดตั้งศูนยใหความรูและแสดง
นิทรรศการเพื่อเปนแบบอยางแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจของชาวบานทองถิ่นและเพื่อสืบสานอนุรักษและเตือนใจเยาวชน
ในพื้นที่ใหมีจิตใตสํานึกในการรักและหวงแหนเห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวยไมเพียงแตชาวบานตําบลคลอง
จินดาเทาน้ันที่ตองการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นผาสไบมอญแตยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เปนกลุมชาติพันธุมอญยังคงมี
การสืบสานและอนุรักษการทําผาสไบมอญใหคงอยูสูคนรุนหลังตอไป 

คําสําคัญ  :หญาดเหริ่มโตะ   

2577



Guidelines for the preservation of the Yadah Harem Toh of Mon ethnic 
groups  Khlong Chinda Subdistrict  Nakhon Pathom Province 

1Social studies Program, Nakhon Pathom Rajabhat University 
copter_fanboy@outlook.com 

Abstract 

The purpose of this article is 1) to study the significance of shawl Mon or Haharem toh of the 
Mon ethnic group. Ban Khlong Chinda Subdistrict Nakhon Pathom Province 2) to analyze factors of 
deterioration of the tradition and culture of the Mon people In order to maintain the Mon existence 
along with the development of Thailand in the present. 3) to find a way to preserve the shabby Mon or 
Haharem toh of the Mon ethnic group Ban Khlong Chinda Subdistrict Nakhon Pathom Province By using 
the qualitative research method, collecting data from in-depth interviews, analyzing the data by dividing 
the objectives of the objectives and presenting them with the descriptive analysis method, in which data 
providers are villagers in the area with knowledge and ability in The result of the research found that 
the guidelines for preserving the Haharem toh of the Mon ethnic group in Khlong Chinda Subdistrict, 
Nakhon Pathom Province were created from awareness raising and transfer of knowledge about Produce 
shawl in the family and community groups, and set up an educational and exhibition center to show the 
pride of local villagers and to preserve and remind the youth in the area to have subconscious. In love 
and appreciation, appreciation and pride in local knowledge as well. Not only the villagers of Khlong 
Chinda Subdistrict want to preserve and inherit local wisdom, saffron cloth, but there are still many 
areas that belong to the Mon ethnic group still carry on. And preserving the making of shawl monk to 
remain for the next generations 
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แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาผาทอทองถิ่นของชุมชนไทยทรงดํา 
ตําบลบานไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
disai14376@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเปนมาของบานไผหูชางและประวัติการทอผาไทยทรงดําในตําบล
บานไผหูชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2)การเปล่ียนแปลงและการสูญหายของผาทอชุมชนไทยทรงดํา ตําบลบานไผหู
ชาง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อเปนแนวทางการอนุรักษผาทอไทยทรงดํา ตําบลบานไผหูชาง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวาชุมชนบานไผหูชางเปนลูกหลานชาวไทยทรงดําที่อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีโดยมีภูมิ
ปญญาการทอผาอยูคูมากับวิถีชีวิต แตจากกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขามาในชุมชนสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของผาทอและภูมิปญญาการทอผา รวมถึงการแตงกาย แบบไทยทรงดําในชีวิตประจําวันที่คอย ๆ หายไปจาก
ชุมชน โดยผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการถายทอดความรูและการอนุรักษภูมิปญญาการทอผา ประกอบไปดวย 3 แนวทาง 
ไดแก 1) แนวทางการถายทอดภูมิปญญาแกคนในชุมชนบานไผหูชาง ดวยการจัดสรรกี่ทอผา แกสมาชิกใหมไปทอตามบาน 
การกําหนดคุณภาพของผาทอและราคาจําหนายเปนหลายระดับ การบริหาร ชองทางการจําหนาย การใหหนวยงานภายนอก
เขามาชวยพัฒนาชองทางจําหนาย การพัฒนาและ เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑผาทอ และการเพิ่มโอกาสในการใชผาไทยทรงดํา
ในชุมชน 2) แนวทางการถายทอดภูมิปญญาแกเด็กนักเรียนบานไผหูชาง โดยมีการเรียนการสอน การทอผาใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานไผหูชาง การสงเสริมใหเด็กไดมีการแตงกายดวยชุดไทยทรงดํา ประยุกต และการพัฒนาความรวมมือกับครู
โรงเรียนบานไผหูชาง 3) แนวทางการถายทอดภูมิปญญาดวยการพัฒนาเปนแหลงเรียนรู โดยการจัดแหลงเรียนรู พื้นที่บริเวณ
บานของชาวบานที่ยังอนุรักษการทอผาดวยกี่โบราณ 

คําสําคัญ
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Guidelines for preserving local textile wisdom of Thai Songdam Community 
Ban Phai Hu Chang Subdistrict, Bang Len District, Nakhon Pathom Province 

1Social Studies Program Faculty of Hamanities and Social sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
disai14376@gmail.com

Abstract 

The objective of this research is to study the history of Ban Phai Hu Chang and the history of 
Thai Song Dam weaving in Ban Phai Hu Chang Subdistrict, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. 
Changes in the loss of Thai Song Dam community textiles Ban Phai Hu Chang Subdistrict, Bang Len 
District, Nakhon Pathom Province Conservation guidelines for Thai Song Dam woven fabrics Ban Phai Hu 
Chang Subdistrict, Bang Len District, Nakhon Pathom Province Not to disintegrate according to social 
conditions and time, the study found that Ban Pha Hu Chang community is descendants of Thai Song 
Dam who migrated from the province Phetchaburi with the wisdom of weaving along with the way of life 
But from the trend of economic change and The society entering the community affects the change of 
weaving and weaving wisdom. Including the traditional Thai dress in daily life that gradually disappeared 
from the community   
                The researcher has suggested the transferring knowledge and preserving the weaving wisdom, 
consisting of 3 methods which are 

1) Guidelines for transferring wisdom to people in Ban Phai Hu Chang Community With the
allocation of loom For new members to weave in the house Determining the quality of woven fabrics 
and the selling price into several levels, managing the sales channels Allowing external agencies to help 
develop sales channels, develop and increase value of woven fabric products And increasing 
opportunities for using Thai Song Dam in the community 

2) Guidelines for transferring wisdom to students of Ban Phai Hu Chang With instruction
Weaving for the students of Ban Phai Hu Chang School Encouraging the children to dress in the 
traditional Thai Song Dam costume and develop cooperation with teachers of Ban Phai Hu Chang 
School. 

3) Guidelines for the transfer of wisdom by developing a learning source By organizing
learning resources The area around the houses of the villagers that still conserve weaving with a few 
ancient 
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กิตติกรรมประกาศ

      

เอกสารอางอิง 
กระบวนการถายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร 

กรณีศึกษาชุด เพลินเพลงพาทยระนาดเอก

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอไทยทรงดํา 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาการทอผาเกาะยอจังหวัดสงขลาและ 
การทอผานาหมื่นศรี จังหวัดตรัง

 

รายงานการวิจัย ไทยโซง: การอนุรักษผาโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณ 
ทางชาติพันธุ  
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พลวตัรของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2517-2562) 

ben4359093@gmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง " พลวัตของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน 
(พ .ศ . 2517-2562)" มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาพลวัตของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน 2. เพื่อศึกษาสาเหตุการพลวัตรของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน 3. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําถามการสัมภาษณเชิงลึก ( in-depth Interview) ซึ่งสอดคลองตาม
วัตถุประสงคการวิจัยโดยเปนคําถามปลายเปด ดังนี้  2.1 พลวัตของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย          
จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบันคืออะไร 2.2 สาเหตุการพลวัตรของการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน มีสาเหตุจากปจจัยใดบาง  2.3 แนวทางการอนุรักษงานเทศกาลนมัสการองค                 
พระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม มีแนวทางในการอนุรักษไดอยางไรบาง การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 
2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 ผูวิจัยไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทางดานการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2517-2562) โดยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาขององคพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีแหลงขอมูลที่สําคัญ ไดแก หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ บทความ และขอมูลในอินเทอรเน็ต รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยท่ีมีการเผยแพรทางออนไลนของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดใหเขาถึงได ระยะที่ 2 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ทางดานการจัดงานเทศกาลนมัสการองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2517-2562)

คําสําคัญ:
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The dynamics of the festival of worshiping Phra Pathom Chedi Nakhon 
Pathom Province From the past to the presen (A.D. 1974-2019)

1Social Studies Program Faculty of Hamanities and Social sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
ben4359093@gmail.com 

Abstract

The research study "The dynamics of the festival of worshiping Phra Pathom Chedi Nakhon 
Pathom Province From the past to the present (A.D. 1974-2019) "The objective is to 1. To study the 
dynamics of the festival of worshiping Phra Pathom Chedi Nakhon Pathom Province From the past to 
the present.  2. To study the cause of the dynamics of the festival of Phra Pathom Chedi. Nakhon 
Pathom Province From the past to the present. 3. To find ways to preserve the Phra Pathom Chedi 
worship festival. Nakhon Pathom Province 

The research instruments used in this research were the in-depth interview questions which were 
in accordance with the research objectives, with open-ended questions as follows: 2.1 The dynamics of 
the Phra Pathom Chedi worship festival. Nakhon Pathom Province What is it from the past to the 
present? 2.2 The cause of the dynamics of the Phra Pathom Chedi worship festival Nakhon Pathom 
Province From past to present What is the cause? 2.3 Conservation guidelines for Phra Pathom Chedi 
worship festival, Nakhon Pathom Province. What are the guidelines for conservation? The study and data 
collection are divided into 2 phases as follows: Phase 1 The researcher has studied and collected the 
information regarding organizing the Phra Pathom Chedi worship festival. Nakhon Pathom Province From 
the past to the present (1974-2019) by studying information about the history of Phra Pathom Chedi 
Nakhon Pathom Province There are important sources of information such as books, journals, 
publications, articles and information on the internet. Including research papers that are distributed 
online from various universities Which is open for access. Phase 2 Study and collection of information on 
the festival of worshiping Phra Pathom Chedi. Nakhon Pathom Province From the past to the present 
(A.D. 1974-2019) 

Keywords:
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7. ขอเสนอแนะ

8. กิตติกรรมประกาศ

 

9. เอกสารอางอิง 

พลวตัความหมายคําวา “บาน” ของคนไรบาน.

ผูชวยเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร,

ระลึกวันอดีตเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย ปที่ ๒๘. กาญจนบุรี

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐม,
พลวัตของยานเกาในเมืองอนุรักษของไทย.

ที่ระลึกในงานฉลองสมโภชองคพระปฐมเจดียครบ ๑๕๐ ป.

พระอารามหลวงช้ันเอกพิเศษ ชนิดราช 
             วรมหาวิหาร.

แผนการจัดการอนุรักษณและปรับปรุงสภาพแวดลอมพระปฐม 
            เจดียและพระราชวังสนามจันทร.

โบราณสถาน และศิลปกรรม 
            ในจังหวัดนครปฐม

พลวัตการปฏิสัมพันธและชาติพันธุธํารงของชาวเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี.
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พลวัตและบทบาทของความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษบานที่บาน 
             ไมลุงขน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงใหม.

พนักงานศาสนการวัดพระปฐมเจดีย,
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แนวทางการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง 
ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรุี 

1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
konwatchara.a@gmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาของผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเข
สามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพือ่หาแนวทางอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภออู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยจากผลการศึกษาและการสัมภาษณสามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคไดทั้งหมด 5 แนวทาง 
1. การเสริมสรางปราชญชาวบานใหเปนผูนําในการอนุรักษ 2. การสืบสานสืบทอดไปสูคนรุนตอไป 3. การปลุกจิตสํานึกของ
คนในชุมชนใหเห็นคุณคา 4. การสงเสริมใหเกิดอาชีพ และรายไดของชาวชุมชน 5. การจัดการความรูและการศึกษาวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยศึกษาและเก็บรวบรวมจากกลุมผาทอมืออูทองและจากเอกสาร ไดแก หนังสือ วารสาร งานวิจัย 
และเอกสารสําคัญ รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก (in – depth interview) และการสอบถามกลุมชาวบานในพื้นที่ที่ศึกษา  

ผลวิจัยพบวา ภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนบานวังทองท่ีมีประวัติความเปนมาอายุกวา200 ป ชาวชุมชน ปราชญชาวบาน 
ลูกหลานชาวชุมชน หนวยงานของภาครัฐที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษผาทอมือชุมชนบานวังทองในเรื่องลวดลายด้ังเดิม
และลายประยุกต สรุปไดวาภูมิปญญาทองถิ่นน้ันเปนสิ่งสําคัญและควรคาแกการอนุรักษ โดยการอนุรักษนี้ไมเพียงแตอาศัย
ความรวมมือของคนในทองถิ่น สงเสริมใหกลายเปนสินคาOTOP ซึ่งทําใหไดเปนสินคาที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหมี
พิพธิภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึน้ เพ่ือแสดงสภาพชวิีตและความเปนมาของชุมชน  

คําสําคัญ:
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Conservation guidelines for hand-woven fabrics of U Thong, Ban Wang Thong 
Chorakhe Sam Phan Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province 

1Social Studies ,Faculty of Humanities and Social SciencesNakhon Pathom Rajabhat University 
konwatchara.a@gmail.com 

Abstract 
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7. สรุปและอภิปรายผล 

7.1.1 การเสริมสรางปราชญชาวบานใหเปนผูนําในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
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7.1.2 การสืบสานสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นผาทอมืออูทองบานวังทองไปสูคนรุนตอไป 

7.1.3 .การปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น 

7.1.4 การสงเสริมกิจกรรมรวมกันเพ่ือการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นกอใหเกิดอาชีพและรายไดของคนในชุมชน 

7.1.5 การจัดการความรูและการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาใหภูมิปญญาทองถิ่นผาทอมืออูทองบานวังทองดํารงอยู 

ขอคนพบจากการศึกษาแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นผาทอมือของชาวชุมชนบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไดคนพบ 5 แนวทางของการอนุรักษผาทอมืออูทองใหยั่งยืนมีแนวทางดังตอไปนี้ 
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จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการอนุรักษผาทอมืออูทองบานวังทอง ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยไดคนพบ 3 ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการอนุรักษใหยั่งยืนมีแนวทางดังตอไปนี้ 

8. ขอเสนอแนะ

9. กิตติกรรมประกาศ

10. เอกสารอางอิง
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การศึกษาแนวคิดเรือ่ง “เสีย้ว” “ที่” “ซ่ิน” “จง” ของขงจื่อในคัมภีรหลนุอี่ว 

1สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*jeab123meiyu@gmail.com

บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอแนวคิดของขงจ่ือในเรื่องเสี้ยว ( ) ความกตัญู ที่ ( ) เคารพพี่ชาย ซ่ิน ( ) สัจจะ และจง
( ) ความซ่ือสัตย โดยศึกษาทําความเขาใจความหมายผานตัวบทสนทนาที่ปรากฏอยูในคัมภีรหลุนอ่ีว ซ่ึงเปนคัมภีรที่ มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรปรัชญาจีนมากที่สุด และนํามาวิเคราะหหาเหตุผลเชิงบรรทัดฐานเพื่อยืนยันคุณคาคุณธรรมของ
ปจเจกบุคคล และคุณธรรมของสังคมที่พึงมี ภายในกรอบความสัมพันธ 4 กลุม ไดแก ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร  
ความสัมพันธระหวางพี่นอง ความสัมพันธระหวางเพื่อนกับเพื่อน และความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูอยูใตการปกครอง 
เพื่อสรางวิถีชีวิตรวมกันในสังคมใหอยูรวมกันไดอยางกลมเกลียวและสงบสุข  

คําสําคัญ:
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A Study of The Concept of “Xiao, Ti, Xin, Zhong” 

of Confucius in The Analects 

jeab123meiyu@gmail.com

Abstract 

This article presented the concept of Confucius in the matter of Xiao ( )  gratitude, Ti ( ) 

loving and respecting one’s elder brother, Xin ( )  trust, and Zhong ( ) faithful. The researcher studied 

the meanings through dialogues appearing in The Analects scripture which was one of the most 

important scriptures of China and analyzed the reasons in order to confirm the moral value of the 

individual and the moral of the society. It can be divided into 4 groups of relationships; the relationship 

between parents and children, the relationship among siblings, the relationship between friends and 

friends, and the relationship between administrators and subordinates. To do this, people lived together 

with harmony and peace in the society 

Keywords:   

1.บทนํา

การสอนไมแบงชนช้ัน
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การปกครองโดยธรรมอาจเปรียบไดกับดาวเหนือซ่ึงอยูในตําแหนงคงที่
อยางมีเสถียรภาพ และหมูดาวทั้งปวงตางมาลายลอม”

2. วัตถุประสงค

3. แนวคิดทางดานคุณธรรม เส้ียว ( ) ที่ ( ) ซิ่น ( ) และ จง ( )

3.1 เส้ียว ( ): ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร
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จ่ือโหยวถามเรื่องความกตัญู ขงจ่ือตอบวา “ปจจุบันน้ีความหมายของกตัญูคือการเล้ียงดูพอแมก็พอ สวน
สุนัขและมาก็ไดรับการเลี้ยงดูจากคนเหมือนกัน ถาหากไมมีใจเคารพรักตอพอแมน้ัน การเลี้ยงดูพอแมจะแตกตางอะไรกับ 
การเล้ียงสัตวเล้ียงในบานเลา” (หลุนอ่ีว: ขงจ่ือสนทนา, 2555: 189) 

จื่อเซี่ยถามเรื่องความกตัญู ขงจื่อตอบวา “บุตรธิดาทําสีหนาเบิกบานใจเม่ืออยูตอหนาพอแมน้ันยาก
นัก เม่ือมีกิจธุระ ใหผูนอยคอยรับใช มีอาหารเครื่องดื่ม ก็จัดเรียงใหผูใหญไดรับประทาน  เพียงเทาน้ี ก็เรียกกตัญูหรือ”

ขงจ่ือกลาววา “บุตรธิดาปรนนิบัติบิดามารดาวากลาวตักเตือนอยางสุภาพ หากทานไมรับฟงและไมทําตาม
ประสงค ยัง ใหเคารพโดยไมโตเถียง ถึงเปนกังวลแตก็ไมพร่ําบน ”

ขงจ่ือกลาววา “เม่ือบิดามารดายังมีชีวิตอยู ไมเดินทางไกล หากตองเดินทางไกล ก็ควรบอกหลักแหลงใหทาน
ทราบกอนไป”

ขงจ่ือกลาววา “อายุของบิดามารดาไมรูไมได ดานหน่ึงเปนความปติ  อีกดานหน่ึงเปนความหวาดกลัว”

ขงจ่ือกลาววา “สามปผานไปไมเปลี่ยนแปลงวิถีของบิดา เรียกไดวากตัญู”
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3.2 ที่ ( ): ความสัมพันธระหวางพี่นอง 

โหยวจ่ือกลาววา “ผูที่ มีความกตัญูตอบิดามารดาและเคารพเช่ือฟงพี่  นอยมา กท่ีจะขัดขืนคําสั่ ง
ผูบังคับบัญชา ผูที่ไมขัดขืนคําสั่งผูบังคับบัญชา ไมมีเลยที่จะกอความวุนวาย วิญูชนตั้งม่ันใสใจเปนรากฐานในการทํางาน เม่ือ
รากฐานดีแลว มรรควิธีจึงเกิด กตัญูตอบิดา เคารพเช่ือฟงพ่ีชาย เปนรากฐานแหงมนุษยธรรมอยางแนแท”

 

 

3.3 ซิ่น ( ): ความสัมพันธระหวางเพื่อนกับเพื่อน 

 

ขงจ่ือกลาววา “การเปนคนที่ไมมีสัจจะ เราไมรูวาจะทําอยางไรได  รถคันใหญที่ไมมีไมเพลา และรถคันเล็กที่
ไมมีคานบังคับ จะว่ิงไปไดอยางไรกัน”

ขงจ่ือสอนเน้ือหาความรูสี่วิชา ไดแก ตําราประวัติศาสตร  จริยธรรม ความซ่ือสัตย และความนาเชื่อถือ
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3.4 จง ( ): ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูอยูใตการปกครอง 

 

ติ้งกงถามวา “ผูปกครองควรใชขุนนางอยางไร ขุนนางควรรับใชเจาผูปกครองอยางไร”ขงจ่ือตอบกลับวา “เจา
ผูปกครองควรใชขุนนางตามหล่ี ขุนนางควรรับใชเจาผูปกคองดวยความซ่ือสัตยภักดี”

จ่ือจางถามเรื่องการปกครอง ขงจ่ือตอบวา 

4. บทสรุป
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เอกสารอางอิง 

ดนตรีในวัฒนธรรมจีนโบราณ. 

 
สรางแผนที่จริยศาสตร

วารสารจีนศึกษา, 

วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน,
(แปลและเขียนบทนํา) หลุนอี่วขงจื่อสนทนา  

Journal of the American Oriental 

Society.

Father and Son in Confucianism and Christianity: A Comparative Study of 

Xunzi and Paul
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ชารล มารแตลกับการสถาปนาราชวงศคาโรลิงเกียในประวัติศาสตรยุคกลาง 

    1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

ชารล มารแตลเปนปฐมกษัตริยของราชวงศคาโรลิงเกีย เขามีบทบาทสําคัญอยางมากนับตั้งแตปลายสมัยราชวงศเม
โรวิงเกียซึ่งเปนราชวงศแรกของเยอรมันเผาแฟรงคที่สถาปานาอํานาจในฝงยุโรปตะวันตกไดอยางมั่นคง ภายหลังจากราชวงศ
เมโรวิงเกียเสื่อมอํานาจลงในตอนปลาย มารแตลเร่ิมมีอํานาจมากขึ้นในการควบคุมราชสํานัก บทบาทของเขาทวีมากขึ้นเมื่อ
เขาดํารงตําแหนงสมุหนายกในสมัยราชวงศเมโรวิงเกีย จวบจนกระทั่งเมื่อมุสลิมไดแผอํานาจมายังคาบสมุทรไอบีเรียทางตอน
ใต มารแตลซึ่งเปนผูที่กุมอํานาจสูงสุดในชวงเวลานั้นและเปนชวงท่ียุโรปยังไมมีความเปนเอกภาพในแวนแควนสวนใด มารแตล
สามารถรบเอาชนะมุสลิมลงไดพรอม ๆ กับยุบอํานาจของราชวงศเมโรวิงเกียไปในทายที่สุด 

คําสําคัญ:

Charles Martel and the Establishment of Carolingia in the Middle Ages 

1Instructor of Social Studies program, Faculty of Humanity and Social Sciences, 
 Nakhon Pathom Rajabhat University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

Charles Martel was the first king of the Carolingian dynasty. He has played a very important role 
since the end of the Merovingian period, the first German dynasty of the Frankish tribe that had a stable 
power in Western Europe. After the end of the Merovingian dynasty, its power was deteriorated at the 
end. Martel became more powerful in controlling the court. His role was greatly increased when he held 
a position lord mayor during the Merovingian period. Until when Muslims had enraged to the Iberian 
Peninsula in the south. Martel, who held the highest power at that time managed to defeat Muslims 
while ultimately ending the Merovingian power. 

Keyword
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1. บทนํา

2. การกอตวัของราชวงศคาโรลิงเกีย
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ภาพที่ 1: แควนเนิสเตรียและแควนออสตราเซียพื้นที่การปกครองของตระกูลคาโรลิงเกีย 

ที่มา : https://www.cs.mcgill.ca/ 
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3. การขยายอาํนาจของราชวงศคาโรลิงเกียในสมัยชารล มารแตล
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ภาพที่ 3 : การเผชิญหนาระหวางกองทัพคริสเตียนและกองทัพมุสลิมที่สมรภูมิแหงตูร 
ที่มา : en.wikipedia.org 

4.สมรภูมิการสูรับระหวางมารแตลกับมุสลิม 
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4. บทสรุป
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กอตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา 

 

1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุงศึกษาความสําคัญและพัฒนาการการกอตั้งของสหรัฐอเมริกา ตั้งแตชวงยุคหินเกาหรือประมาณ
สองหมื่นปกอน ดินแดนท่ีชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู จนกระทั้งมีการอพยพเขามาต้ังชุมชนของชาวยุโรปในป ค.ศ. 700 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อตองการแสวงหาดินแดนใหมเพื่อรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเผยแพรศาสนาคริสต จนกระทั่ง
เรื่องของการคาขายและศาสนานี่เอง ไดนํามาสูการแยงชิงความเปนใหญบนแผนดินแหงนี้ ในป ค.ศ. 1664 อังกฤษทําสงคราม
กับดัตซ เพื่อยึดอาณานิคมดัตชทั้งหมดมาเปนของอังกฤษ  และฝร่ังเศสถือเปนศัตรูที่ขัดผลประโยชนกับอังกฤษ สงคราม
ระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสมีมายาวนานถึง 74 ป สงครามคร้ังสุดทายระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสมีชื่อเรียกวา “สงครามฝรั่งเศส
และอินเดียนแดง”จนกระทั่งอังกฤษสามารถเอาชนะท้ังฝรั่งเศสและสเปนได ความวุนวายทางศาสนาในอังกฤษทําใหศาสนิกชน
โดยเฉพาะกลุมพิวริตันในเมืองสกรูบีเดินทางไปฮอลลแลนด และยายไปอเมริกาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

คําสําคัญ:  
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     Foundation of Colony in America 

1Instructor of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
 Nakhon Pathom Rajabhat University 

2Students in Social Studies Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

This academic paper focuses on the importance and development of the founding of the United 
States of America. Since the stone age or about twenty thousand years ago The land where the Indians 
lived Until the migration to European communities in the year 700 B.E. with the objective of seeking new 
lands to support the growing population and the spread of Christianity. Until the matter of commerce 
and religion Led to usurpation on this land in the year 1664, England fought a war with Dutton To seize 
all Dutch colonies to become England And France considered enemies of conflict with England The war 
between England and France has existed for 74 years. The last war between England and France is 
known as "French and Indian War" until England can beat both France and Spain. The religious turmoil 
in England caused the congregations, especially the Puritan groups in Skoo Rub to travel to Holland. And 
moved to America for freedom of religion 

Keywords: 

1. บทนํา
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2. การกอตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

3. การอพยพเขามาตั้งชุมชนของชาวยุโรป
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4. การแยงชงิความเปนใหญบนแผนดินใหม
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5. ความเจริญของการปกครองตนเอง 

6. ศาสนจักรกับอาณาจักรในอาณานิคม 
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7. บทสรุป

8. เอกสารอางอิง
The Mayflower นาวาสูโลกใหมอเมริกา.
The American Civil War สงครามกลางเมืองอเมริกา.

อัจฉริยะ 100 หนา ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา.
ประวัติศาสตรอเมริกา ความรูฉบับพกพา

กาวยางสูสังคมโลก พัฒนาการทางสังคมและการเมืองของลาตินอเมริกาในยุคอาณานิคม

คริสโตเฟอร โคลัมบัส ผูคนพบอเมริกา.
The American Revolution ปฏิวัติอเมริกา

ประวัติศาสตรอเมริกา
ประวัติศาสตรอเมริกา
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การพัฒนาองคความรูดาราศาสตรในสมัยกรีกยุคมืด 

1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

ชาวกรีกเปนชนชาติแรก ๆ ที่รูจักการคํานวณทางดานเทหะวัตถุบนทองฟา ตอมาพวกเขาไดสั่งสมความรูเร่ืองดารา
ศาสตรรวมทั้งยังสามารถคํานวนปฏิทินรอบปซึ่งมีผลตอการเรียนรูในเร่ืองฤดูกาลอันนําไปสูการเพาะปลูกดานการเกษตร  ทั้งน้ี
ความรูทางดานดาราศาสตรมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แมวาจะอยูในชวงสมัยยุคมืดของกรีก แตทวาองคความรูทางดารา
ศาสตรไดกลายมาเปนองคความรูหลักที่สําคัญของสมัยดังกลาวและยังเปนรากฐานใหเกิดความรูดานดาราศาสตรอยางเขมขน
ในสมันกรีกคลาสสิกดวย 

คําสําคัญ:

Development of Astronomy in Greek Dark Age 

1Instructor of Social Studies program, Faculty of Humanity and Social Sciences,           
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

The Greek people were one of the first people of the world  knowing the calculation of celestial 
objects. Later, they accumulated knowledge of astronomy and also calculated the calendar year, which 
affected learning about the seasons leading to agricultural cultivation. In this way, knowledge of Greek 
astronomy have been continuously developed. Even in the Greek dark age, Greek astronomy became 
the main knowledge of the period and was the foundation for intensive astronomy in classical Greek 
later. 

Key words:
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1. บทนํา

2. การถายทอดองคความรูดาราศาสตรจากชาติโบราณสูกรีก
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3.วิวัฒนาการการพัฒนาของนักดาราศาสตรกรีกในยุคมืด 
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3.อิทธิพลของปโตเลมีที่มีตอดาราศาสตรกรีก 

ภาพท่ี 1 ทางโคจรของดาวนพเคราะหที่นักดาราศาสตรกรีกวาดไว 
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ภาพท่ี 2 การจําลองดาวนพเคราะหของปโตเลมี 

ที่มา: http://homework.uoregon.edu/ 
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ประวตัิความเปนมาของสนธิสัญญาเบอรนียในสมัยรัชกาลที่ `3 

  

1อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุงศึกษาความสัมพันธทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
โดยเฉพาะการทําสนธิสัญญาเบอรนียระหวางไทยกับอังกฤษในสมัยรัชกาลท่ี 3  โดยศึกษาประวัติความเปนมา เหตุการณ ปจจัย
ตางๆ ที่นํามาสูการตัดสินใจทําสนธิสัญญาระหวางไทยกับอังกฤษในครังนี้ รวมไปถึงผลกระทบ หรือการเปล่ียนแปลงที่ตามมา  
ภายหลังจากทําสนธิสัญญาดังกลาว ผลจากการศึกษาพบวา การท่ีอังกฤษมีความตองการที่จะเขามาทําสนธิสัญญากับไทยนั้นมี
สาเหตุสําคัญมาจากปญหาทางดานการเมือง และเศรษฐกิจในเรื่องของการกําหนดอิทธิพลในหัวเมืองมลายู และการคาผานระบบ
พระคลังสินคา ซึ่งภายหลังจากการทําสนธิดังกลาวแลวสถานการณความตึงเครียดระหวางไทยกับอังกฤษจึงคอยๆผอนคลายลง 
จนกระทั่งไทยไดทําการละเมิดสนธิสัญญาเบอรนียที่ไดทําไวกับอังกฤษ และนําไปสูการทําสนธิสัญญาเบาวริงในเวลาตอมา 

คําสําคัญ : 
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The history of the Burney Treaty during the reign of King Rama III 

1Social Studies Teacher, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University  
2Students in social studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

* pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

This academic paper focuses on the relationship between Thailand politics and economy during the 
early Rattanakosin period. Especially the Burney Treaty between Thailand and England during the reign of 
King Rama 3. By studying the history, events, and various factors that led to the decision to make this treaty 
between Thailand and England. Including the consequences or changes that follow after making the treaty. 
The results of the study showed that The fact that England needs to enter into a treaty with Thailand is due 
to political and economic problems. Regarding the determination of influence in the Malay districts and 
trade through the treasury system. After the said treaty, the stress situation between Thailand and England 
gradually relaxed. Until Thailand violated the Burney Treaty with England, which led to the subsequent 
Browning Treaty. 

Kewords

1. บทนํา

2. ความสัมพันธระหวางไทยกับอังกฤษในสมัยรัตนโกสินทร

 2.1 ทางดานการเมือง
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 2.2 ทางดานการคา 

 
 
3. การปรับตัวทางการคากับตางประเทศระหวาง พ.ศ. 2367-2394 : สนธิสัญญาเบอรนีย 
 3.1 สาเหตุของการปรับตัว 
 

ประการแรก
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ประการท่ีสอง

ประการที่สาม

- สิทธิเลือกซื้อกอน 

- มาตรการดานการคลัง 

 3.2 กระบวนการปรับตัวของไทยตอขอเสนอของอังกฤษ 
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4. ผลกระทบของสนธิสัญญาเบอรนียตอไทย

4.1 ทางดานการเมือง 

4.2 ทางดานเศรษฐกิจ 

4.3 ทางดานสังคม 
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5. บทสรุป 

6. เอกสารอางอิง 
ประวัติศาสตรไทย.  

เอกสารครอวฟอรด.
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ระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1-4.  

เอกสารเฮนรี เบอรนีย เลม 1
เอกสารเฮนรี เบอรนีย เลม 2
ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยไทยกับอังกฤษสมัยรัตนโกสินทร. 

แผนดินพระนั่งเกลา. 
การเลือกรัฐไทรบุรี,กลันตัน,ตรังกานู และปะลิสของไทยใหแกอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ  

   จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484
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ภูมิรัฐศาสตรของกรุงศรีอยุธยากับนโยบายการคา 

1อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและวิเคราะหภูมิรัฐศาสตรที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐ โดย จะนําเสนอภูมิรัฐ
ของกรุงศรีอยุธยากับนโยบายทางการคา โดยจากการศึกษาพบวา สภาพทางภูมิศาสตรของอาณาจักรอยุธยา นั้น อาศัยสภาพ
ลักณะตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง เปนตน และมีการสรางภูมิศาสตรเพิ่มเติมโดยการขุดคลองเพื่อประโยชนในทาง
การคา  ซึ่งภูมิรัฐศาสตรดังกลาวกําหนดใหกรุงศรีอยุธยามีนโยบายที่จะมุงเนนทําการคาระหวางรัฐ และมีการควบคุมการคา
โดยรัฐ และจากการคานั้นไดสนับสนุนใหกรุงศรีอยุธยาใหมีความม่ังคั่ง กลาวโดยสรุปอยุธยาใชลักษณะทางภูมิศาสตรเพื่อการ
สนับสนุนภูมิรัฐศาสตรของตน เนื่องจากมีขอไดเปรียบในการเปนจุดกึ่งกลางระหวางเสนทางการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับ
อาณาจักรตางๆ 

คําสําคัญ :  

2641



Geopolitics of Ayutthaya Kingdom and its Trade Policy 

1Social Studies Teacher  Faculty of Humanities and Social Sciences  Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Students in social studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 
*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

This article is intended to Study and analyze geopolitics related to government policy by 
presenting the state geography of Ayutthaya and trade policy. From the study found that The geography 
of the Ayutthaya Kingdom relies on natural conditions such as rivers and canals, and additional 
geography is created by digging canals for commercial purposes. The geopolitics stipulates that 
Ayutthaya has a policy to focus on inter-state trade. And there is trade control by the state And from 
the trade that supported Ayutthaya to prosper In short, Ayutthaya uses geography to support its 
geography. Because it has the advantage of being the midpoint of the trade route between Krungsri 
Ayutthaya and the various kingdoms 
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กลุมวัฒนธรรมทวารวด ี

1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* Vanlee@npru.ac.th

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุงศึกษาความสําคัญของรองรอยวัฒนธรรมทวารวดี โดยศึกษาจากศิลปะโบราณวัตถุสถานและ
จารึกตาง ๆ สภาพสังคมทวารวดีนั้นแตเดิมคงเปนเมืองขนาดตาง ๆ ซึ่งพัฒนาขยายตัวจากสังคมครอบครัว และสังคมหมูบาน
มาเปนสังคมเมืองที่มีชุมชนเล็ก ๆ ลอมรอบมีหัวหนาปกครอง มีการแบงชนชั้นทางสังคม นอกจากน้ียังมีการใชศาสนาเปน
เครื่องมือในการปกครอง ความสัมพันธระหวางเมืองตอเมืองหรือรัฐตอรัฐ ไมใชความสัมพันธโดยการเมือง แตโดยการคา 
ศาสนา และความเหมือนกันทางวัฒนธรรม  เศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีคงจะมีพื้นฐานทางการเกษตรกรรม มีการคาขาย
แลกเปล่ียนระหวางเมือง หรือการคาขายแลกเปลี่ยนกับชุนชนภายนอก ชุมชนทวารวดีเร่ิมตนแนวความเชื่อแบบพุทธศาสนา 
ในนิกายเถรวาท ควบคูไปกับการนับถือศาสนาพราหมณหรือฮินดู ทั้งนิกายไศวนิกาย และนิกายไวษณพนิกาย โดยศาสนา
พราหมณ หรือศาสนาฮินดูจะแพรหลายในหมูชนชั้นปกครอง ในระยะหลังเมื่อเขมรเขาสูสมัยเมืองนคร เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทวารวดีก็ถูกครอบงําโดยเขมร และในตอนทายคติความเชื่อไดเปลี่ยนแปลงไป 
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Dvaravati culture 

1Instructor of Social Studies program, Faculty of Humanity and Social Sciences, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

2Students in social studies Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat 
University 

* Vanlee@npru.ac.th

Abstract 

This academic paper focuses on the importance of traces of Dvaravati culture. By studying art, 
artifacts, and inscriptions, the Dvaravati society was originally a city of various sizes, which grew from the 
family society. And the village society to become a city society with small communities surrounded by 
the head of government There are social class divisions. There is also a use of religion as a tool for 
governing. Relationship between city to city or state to state. Not a political relationship, but by trade, 
religion, and cultural similarity. The economy of the Dvaravati community is based on agriculture. There 
is trade between cities. Or trade and exchange with people outside the community. The Dvaravati 
community started Buddhism. Theravada In parallel with Brahminism or Hinduism Both the Shivaism And 
Vaishnavism By Brahmanism Or Hinduism is prevalent among the ruling classes In the latter, when the 
Khmer entered the city, economy, society and culture, Dvaravati was dominated by the Khmer. And in 
the end, the beliefs changed 

Keywords  

1.บทนํา

2.ที่มาของคําวาทวารวดี
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4.2 เศรษฐกิจของอาณาจักรทวารวดี 
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7. เอกสารอางอิง 
โบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี

โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม

อาณาจักรทวารวดี

ศิลปะทวารวดี

ทวารวดี
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ทวารวดี:ตนประวัติศาสตรไทย.
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สนธิสัญญาเบาวริงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พุทธศักราช 2398 

1  อาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุงศึกษาความสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริงที่มีบทบาทตอสยาม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว โดยศึกษาความเปนมาของสนธิสัญญาเบาวริงและจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศสยามที่ทําสนธิสัญญาเบาวริง 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชาติมหาอํานาจตะวันตกที่สงผลใหประเทศสยามมีการพัฒนาประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจโลก ผล
จากการศึกษาพบวา สนธิสัญญาเบาวริงทําใหรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศสยามมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถึงแมวาสยาม
จะมีขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบจากการทําสนธิสัญญาฉบับนี้เปนอยางมาก ไมวาจะเปนการเก็บภาษี สูญเสียเอกราช
ทางการศาล สูญเสียดินแดนบางสวนในรัฐตางๆแตก็ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยเพื่อเผชิญกับการ
คุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม 

คําสําคัญ :  
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The Bowring Treaty with the Economic Impact of Thailand Buddhist Era 2398 

1 Social Studies Teacher, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Students in social studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 

University 
*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

This scholarly article focuses on the importance of the Bowring Treaty which has a role in 

Siam.In the reign of King Rama IV By studying the history of the Bowring Treaty and the turning point of 

the Siamese economy which made the Bowring Treaty, including the change of the Western powers that 

caused Siam to develop the country into the world economy. The results of the study showed that The 

Bowring Treaty has changed the economy of Siam. Although Siam has many advantages and 

disadvantages from this treaty. Whether it is collecting tax Lost court independence Lost some territories 

in various states, but it is considered the beginning of modernization to face the threat of imperialism. 
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จากเหตุการณรัฐประหาร 2557 อันนําไปสูเผด็จการอํานาจนยิม 
ที่สงผลกระทบทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย 

1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* Vanlee@npru.ac.th

บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอคําเรื่องราวแงมุมทางการเมืองไทยในชวงไมกี่ปที่ผานมา ซึ่งเปนเรื่องราวทึ่ควรคาแกการศึกษา 
เหตุการดังกลาวเกิดขึ้นในป พ.ศ.2557 ในขณะนั้นเรามียังผูนําประเทศเปนสตรีนั่นคือ นางสาวยิงลักษณ ชินวัตร แตประเทศ
ไทยเราน้ันมิไทยสงบสุข ตองเผชิญปญหาหลายดานทั้งดานความไมสงบทางการเมือง ดานปญหาทางเศรษฐกิจ จนกระทั้งถึง
วินาทีแหงการยึดอํานาจโดยพล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งประกาศผานทางโทรทัศนวา “เพื่อใหสถานการณดังกลาวกลับเขา
สูสภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี เชนเดียวกับหวงที่ผานมา ตลอดจนเพ่ือเปนการปฏิรูป
โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความชอบธรรมกับทั่วทุกฝาย คณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่ง
ประกอบดวย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงมีความ
จําเปนตองเขาควบคุมอํานาจในการปกครองประเทศ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30 เปนตนไป” นี่เองเปน
การถือวาประเทศไทยเราไดกาวเขาสูการปกครองในระบอบเผด็จการทหาร ซึ่งเหตุการณหลังจากน้ีเองจะเปนตัวชี้ถึงแนว
ทางการกาวเดินตอของประเทศไทย วาจะกลับสูประชาธิปไตยหรือดําดิ่งลงสูอํานาจเผด็จการดังอดีตที่เคยเผชิญ 
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From the coup 2014 which led to dictatorship of power 
That affects both society, economy and Thai politics 
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University 

* Vanlee@npru.ac.th

Abstract 

This article presents words about Thai political aspects in the past few years. Which is a story 
worth studying The incident occurred in the year 2557, at that time we have a leader of the country is a 
woman, that is Miss Yingluck Shinawatra, but Thailand is not peaceful. Faced with many problems 
including political unrest Economic issues Until the moment of seizure of power by Gen. Prayut Chan-
ocha, announced on television that "In order for the said situation to return to normal quickly People in 
the nation formed love and unity like the past. As well as to reform the political structure, economy, 
society and others in order to justify all parties. National Peace Keeping Council Which consists of the 
Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force, and the Royal Thai Police. Therefore it is 
necessary to control the governing power of the country From 22 May 2014 at 16.30 onwards. "This is 
regarded as Thailand has entered the dictatorship Which after this event will be an indicator of how to 
move forward in Thailand Whether to return to democracy or dive down to dictatorship as in the past. 
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ดานการเมือง 

ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 
สหรัฐขูทบทวนชวยเหลือไทย 

อียูรองกลับสูกระบวนการประชาธิปไตย 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุงศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับคานิยมการมีผัวเมียและการแตงงานของสังคมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย 
อยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร แตเดิมลักษณะครอบครัวแบบผัวเดียวหลายเมียของสังคมไทย ที่เปนไปตามปจจัยเรื่อง
โครงสรางทางสังคม การเมือง ประเพณี ความเชื่อ คานิยม การศึกษา และกฎหมาย จนกระทั่งการเขามาของชาติตะวันตกทํา
ใหระบบความคิดเรื่องผัวเดียวหลายเมียเริ่มสั่นคลอน สตรีตองการมีเสรีภาพมากข้ึน และบุคคลบางกลุมตองการพัฒนา
ประเทศไทยใหมีความทัดเทียมกับชาติตะวันตก ไมตองการใหชาติตะวันตกกลาวหาวาคนไทยลาหลังปาเถื่อน เพื่ออางเปน
เหตุผลแลวเขามาครอบครองดินแดนไทย ไทยจึงมีการประกาศกฎหมายใหชายไทยมีเมียที่ถูกตองตามกฎหมายไดเพียงคน
เดียว ตองมีการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตร และการเปนผัวเมียจะส้ินสุดก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนหยา ในสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม กฎหมายนี้เริ่มมีความชัดเจนมากข้ึน และมีการประกาศรวมถึงรณรงคเรื่องใหหญิงไทยมีผัวไดคน
เดียว และชายไทยมีเมียไดเพียงคนเดียว และใหมีการจัดงานแตงงานเกิดขึ้นในสังคมไทย 

คําสําคัญ
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The starting point of the single wife in Thai society  

1Social Studies Program  Faculty of Humanities and Social SciencesNakhon Pathom Rajabhat University 
2Student in Social Studies, Faculty of Humanities and Social SciencesNakhon Pathom Rajabhat University 

* Vanlee@npru.ac.th

Abstract 

This academic paper aims to study the values, spouses and marriages of Thai society. From the 
Sukhothai period to Ayutthaya until the Rattanakosin period In the past, many single-family families of 
Thai society That is, according to the factors of social structure, politics, traditions, beliefs, values, 
education, and law, until the arrival of the Western nation causes the husband and wife system to 
become unstable. Women want more freedom. And some groups of people want to develop Thailand 
to be comparable with the western countries Do not want the West to accuse Thai people of being 
barbaric as a reason to claim possession of Thailand Thailand therefore has announced a law allowing 
Thai men to have only one legitimate wife. Must have marriage registration Child registration 
certificate And spouses will end only when the divorce was registered during the Field Marshal P. 
Pibulsongkram. This law became more clear. And a joint campaign was announced regarding Thai 
women to have only one husband And Thai men can have only one wife And allowing weddings to take 
place in Thai society. 
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พัฒนาการปรัชญาในอาณาจักรโรมัน 

 1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

ปรัชญาของโรมันมีวิวัฒนาการรากฐานมาจากปรัชญากรีกอยางมาก สาเหตุสําคัญมาจากการที่ชาวกรีกอพยพไป
สรางอาณานิคมที่คาบสมุทรอิตาลีทางตอนใตในสมัยกรีกยุคมืด การอพยพในคร้ังนั้นไดทําใหเกิดการไหลบาของปรัชญากรีกไป
ยังอิตาลีอยางมาก  จวบจนกระทั่งเมื่ออาณาจักรโรมันสามารถสถาปนาอารยธรรมของตนขึ้นมา ปรัชญากรีกก็ยังทรงอิทธิพล
อยางมากและเปนปรัชญากระแสหลักที่กอตัวขึ้นโดยเฉพาะปรัชญาสกุลเอพิคิวเรียนกับปรัชญาสกุลสโตอิกซ่ึงมีบทบาทอยาง
มากตออารยธรรมโรมันในชวงหลายรอยปที่ผานมา 

คําสําคัญ

Philosophical Evolution in Roman Empire 

1Instructor of Social Studies program, Faculty of Humanity and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 
University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 
The Roman philosophy evolved strongly from Greek philosophy. Important cause because of the 

Greek immigration to colonize the southern Roman peninsula during the Greek dark age. That migration 
resulted in the influx of Greek philosophy to Italy at that time. Until when Roman empire was able to 
establish her civilization so Greek philosophy remained also very powerful, and it was the current 
mainstream philosophy, especially the school of Epicurean and of the Stoic philosophy, which  played a 
large role in Roman civilization over the past hundreds of years. 
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ทางรถไฟสายไทย - พมา ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา 
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2นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* Vanlee@npru.ac.th 
 

บทคัดยอ  
 

บทความวิชาการน้ีมุงศึกษาประวัติศาสตรของการสรางทางรถไฟสายไทย-พมา ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา     
ซึ่งเปนเหตุการณเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 พบวาในชวงเวลาดังกลาว รัฐบาลไทยภายใตการนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ไดเปนพันธมิตรกับจักรวรรดิญี่ปุนในการรวมกันทําสงครามกับฝายสัมพันธมิตร ซึ่งประเทศไทยไดถูกใชเปนฐานลําเลียง      
ยุทธปจจัยไปสูแนวหนาในประเทศอินเดีย ผานทางรถไฟระหวางประเทศที่สรางข้ึนใหมตั้งแตสถานีชุมทางหนองปลาดุก ในเขต
ประเทศไทย ถึงสถานีทันบูซายัต ในเขตประเทศพมา รวมระยะทาง 415 กิโลเมตร ผานสะพานขามแมน้ําแคว สะพาน        
ถ้ํากระแซ ดานพระเจดียสามองค ถึงสถานีปลายทาง ภายหลังจากจักรวรรดิญี่ปุนแพสงครามเสนทางดังกลาวถูกขายใหกับ
รัฐบาลไทยเพื่อการโดยสารเชิงพาณิชยและการขนสงสินคา แตการบํารุงเสนทางดังกลาวเปนไปอยางยากลําบากทําใหตองมี
การรื้อเสนทางออกไปบางสวน ทําใหปจจุบันทางรถไฟสายไทย-พมา สิ้นสุดที่ปายหยุดรถน้ําตกไทรโยคนอย  

คําสําคัญ: 
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Thai - Burma Railway During the Greater East Asia War 
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Rajabhat University 

2Students in social studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 
University 
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Abstract 

This academic article focuses on the history of the construction of the Thai-Burma railway 
During the Greater East Asia War which was the same event as World War 2 Found that during the said 
time.   The Thai government under the leadership of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram Became an 
ally to the Empire of Japan in a joint war with the Allies. In which Thailand has been used as a base 
for transporting consumables to the front lines in India Via the newly built international railway from the 
Nong Pladuk Junction In Thailand Arrive at Thanbyuzayat Station. In the Burmese area for a total of 
415 kilometers via the Bridge on the River Kwai , Thamkrasae Bridge , Three Pagodas Pass Arrive at the 
destination station After the Empire of Japan lost the war. The route has been sold to the 
Thai government for commercial passenger and freight transportation. But the maintenance of the said 
route is difficult, causing some parts to be dismantled, resulting in the present Thai-Burma railway End at 
Nam Tok Sai Yok Noi 
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การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

ศิวะรัฐ  คํานุ1* 

1หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนา ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี” นี ้
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาหาขอมูลคุณลักษณะเปนช่ือของวัตถุ ในการจัดการนําเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ และศึกษา
รูปแบบการจัดแสดงวัตถุ ที่เหมาะสมกับการจัดแสดงในศูนยวัฒนธรรม กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ กําหนดขอบเขตดาน
พื้นที่ศึกษาเฉพาะหองจัดแสดงวัตถุทางพระพุทธศาสนา ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,  
ขอบเขตดานเนื้อหามุงศึกษาดาน ช่ือของวัตถุ หมายเลขวัสดุ สถานท่ีมา รายละเอียดของวัตถุ วิธีทําและประโยชนใชสอย 
ทองถิ่นที่ใช ช่ือผูจัดหาวัสดุ ช่ือผูบริจาควัสดุ  วันเดือนปท่ีไดรับวัสดุ, และศึกษาการจัดแสดงที่เหมาะสมกับศูนยวัฒนธรรม 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)    โดยผูวิจัยจะเนนหนักไปในเรื่องการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัย และการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  จากการวิจัย ผูวิจัยพบวา หอวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะ
ที่เปนหนวยงานหน่ึงทางสังคมที่มีหนาที่เปนแหลงเรียนรู ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูเขาชมเพ่ือศึกษาหาความรู ตลอดจนเปนการพักผอนหยอนใจ ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาสังคมใหมากท่ีสุด จากท่ีเคยเปนพิพิธภัณฑที่รอใหผูคนเขามาชม โดยมีเพียงวัตถุจัดแสดง ปายขอมูล บอรดนิทรรศการ
ตาง ๆ  ควรเปลี่ยนโฉมมาเปนแหลงเรียนรูที่นาสนใจ ดึงดูดใจ และการสรางการเรียนรู  สิ่งสําคัญที่ทําใหผูเขาชมสนใจเขามา
เยี่ยมพิพิธภัณฑก็คือ การมาชมพิพิธภัณฑไมใชเรื่องนาเบื่อ นากลัว หากแตไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ังพิพิธภัณฑ
ยังควรมีอาคารสถานท่ีที่สวยงาม ทําใหผูเยี่ยมชมไดมาพักผอน และไดถายภาพสวย ๆ อีกดวย จากการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑ
ในอุดมคติของคนสวนใหญ ก็คือพิพิธภัณฑที่มีชีวิตชีวา มีการสรางแบบจําลองที่สมจริง เชน ในยุคพระพุทธศาสนาแรกเริ่มเปน
อยางไร ยุคกรุงรัตนโกสินทรเปนอยางไร แลวใชสื่อมัลติมีเดียเพิ่มเติมเพื่อความสมจริง ทําใหพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่เมื่อกาว
เขามาแลวไดรับความรูใหม ๆ ไดพักผอนหยอนใจ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน  

คําสําคัญ : การจัดการพิพิธภณัฑ, หองพระพุทธศาสนา, ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบรุ ี
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Museum Management : A Case Study of Buddhism Section, 
Kanchanaburi Cultural center  

Siwarath Khumnu1* 
1Kanchanaburi Cultural Center, Office of Art and Culture, Kanchanaburi Rajabhat University 

*khumnu_2499@hotmail.com

Abstract 

"Museum Management : A Case Study of Buddhism Room Cultural center Kanchanaburi 

Province” The objective of the research "Museum Management : A Case Study of Buddhism Room 

Cultural center Kanchanaburi Province”  is to study the characteristics of the object name, to manage 

the presentation and to study the suitable display for exhibition format of objects in the cultural center. 

The boundary of the study area is specifically the room for displaying Buddhist objects, Kanchanaburi 

Cultural Center Kanchanaburi Rajabhat University, The content scope focuses on the name of the 

object, material number, location, details of the object. Method and utility Local used, suppliers, donors 

,date  month  year of material receiving, and suitable  for the cultural center. 

This research is a survey research, in which the researcher focuses on the study of data from 

research documents and expert review from the researcher as a social organization that is responsible 

for learning must be adjusted to develop in accordance with the environment to meet the needs of 

visitors to learn As well as being a recreation within the family Act as part of social development as 

much as possible. From a former museum that is waiting for people to visit In which there are only 

objects exhibiting signs and information on various exhibition boards, It should be transformed into a 

source of learning that is interesting, inviting, and educational. The important thing that makes visitors 

interested in visiting the museum is Visiting the museum is not a boring and scary thing, but it can be fun 

and enjoyable at the same time. The museum also has beautiful buildings allow visitors to come and 

relax. They can take beautiful pictures as well, and the researchers also found that a lively museum is 

realistic simulation like prehistoric times. The museum should add multimedia for realism Making, that 

for first impress when the customers entered to museum and gained new knowledge. The Museum also 

should have  relax places  more facilities such as sitting area, free internet, coffee shop too. 

Keywords : Museum management, Buddhism room, Kanchanaburi Cultural Center 
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1. บทนํา

1.1. ความเปนมา และความสําคัญของการวิจัย 

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เปนสถานท่ีรวบรวม อนุรักษ เก็บรักษา ศึกษา คนควา วิจัย และจัดแสดงวัตถุทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญตอการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญา วิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรเหตุการณสําคัญทางสงคราม และวัตถุที่ใชในการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงสภาพการดําเนินชีวิตในแตละทองถิ่นไดเปนอยางดี   

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ถนนสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดสรางดวยเงิน
สนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด โดยมีทาน มล.ภัคศุก กําภู ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นเปนประธานในพิธี
เปด และรับมอบอาคารศูนยวัฒนธรรมจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2527 การจัดแสดงภายในศูน ย
วัฒนธรรม อาคารศูนยวัฒนธรรมเปนอาคาร 2 ช้ัน แบงเปน 4 หอง ดังนี้ หองเครื่องมือเคร่ืองใชในบาน อาทิ เชน เช่ียนหมาก 
ครก หองเครื่องมือในการประกอบอาชีพ อาทิ เชน เครื่องสีฝด ระหัดชกมวย และอุปกรณการดักจับสัตวบก  และสัตวน้ํา  
หองประวัติศาสตร เปนหองท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และในสมัยตาง ๆ ที่คนพบไดภายในจังหวัด
กาญจนบุรี  อาทิ เชน กําไลสําริด ลูกปด เครื่องปนดินเผา เครื่องมือในยุคหิน โลงศพไมโบราณ รวมทั้งอาวุธของใช ภาพถายใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หองศาสนา และประเพณี เปนหองท่ีจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวกับศาสนาประเพณีของไทย อาทิ  เชน
พระพุทธรูปปางตาง ๆ ภาพเขียนเรื่องเทศนมหาชาติ ตูพระธรรม คัมภีรใบลาน ตาลบัตรโบราณ เปนตน ซึ่งปจจุบันศูนย
วัฒนธรรมเปดใหบริการบุคคลทั่วไปไดเขาชมเพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา วิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรเหตุการณสําคัญทางสงคราม และวัตถุท่ีใชในการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหา
และอุปสรรคที่ผูวิจัยไดเล็งเห็นคือสิ่งที่ไมสามารถเอื้ออํานวยความสะดวก และเปนที่ดึงดูดใจในการเยี่ยมชม ตลอดจนรูปแบบ
การออกแบบนิทรรศการท่ีเกา การจัดวางวัตถุโบราณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรมากเกินไป และปริมาณขอมูลของตัววัตถุ
โบราณที่มีอยูในหองประวัติศาสตรไมสามารถเปนขอมูลเชิงลึกได  จึงทําใหผูเขาชมไมสามารถทราบถึงประวัติศาสตรที่มา
คุณลักษณะเปนช่ือของวัตถุ หมายเลขวัสดุ สถานท่ีมา รายละเอียดของวัตถุ วิธีทําและประโยชนใชสอย ทองถ่ินที่ใช ช่ือผู
จัดหาวัสดุ ช่ือผูบริจาควัสดุ และวันเดือนปท่ีไดวัสดุไดแทจริง  

สืบเนื่องจากเหตุผลขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการทําการวิจัยเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษา
หองพระพุทธศาสนา หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปนขอมูลดานการจัดวางรูปแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑที่มีความ
สอดคลอง และเก่ียวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนไดคุณลักษณะเปนช่ือของวัตถุ หมายเลขวัสดุ สถานท่ีมา 
รายละเอียดของวัตถุ วิธีทําและประโยชนใชสอย ทองถิ่นที่ใช ช่ือผูจัดหาวัสดุ ช่ือผูบริจาควัสดุ วันเดือนปที่ไดวัสดุการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาหองพระพุทธศาสนา ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เปนกรณีศึกษา 

1.2.วัตถุประสงคการวิจัย 
      1.2.1 เพื่อศึกษาหาขอมูลคุณลักษณะเปนช่ือของวัตถุ ในการจัดการนําเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ 
      1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดแสดงวัตถุ ที่เหมาะสมกับการจดัแสดงในศูนยวัฒนธรรม 

2. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
พิพิธภัณฑมีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณด้ังเดิม คือคําวา Mouseion หมายถึง The Temple of The Muses 

หรือเทวาลัยของเทพธิดาท้ัง 9 ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษวา Museum โดยคําวา Muses นั้นหมายถึงเทพธิดาซึ่ง
เปนพระธิดาของเทพซูส (Zeus) และเทพี Mnemosyne เทพีแหงความทรงจํา  เทพธิดาเหลานี้เปนผูทรงคุณวุฒิในสรรพ
วิทยาการตางๆ ที่ศึกษา เลาเรียนกันอยูในสมัยกรีก โดยมีพระนามดังตอไปนี้    

องคที่ 1 Clio  เทพธิดาแหงประวัติศาสตร   
องคที่ 2 Urania  เทพธิดาแหงดาราศาสตร   
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องคที่ 3 Melpomene เทพธิดาแหงโศกนาฏกรรม    
องคที่ 4 Thalia  เทพธิดาแหงรอยกรองทํานองเริงรมยและเรื่องชนบ    
องคที่ 5 Galliope เทพธิดาแหงกาพย    
องคที่ 6 Euterpe  เทพธิดากวีนิพนธทํานองเสนาะดนตรี    
องคที่ 7 Erato  เทพธิดาแหงกวีนิพนธเรื่องรัก    
องคที่ 8 Polyhymnia เทพธิดาแหงเพลงศักดิ์สิทธ์ิ    
องคที่ 9 Terpsichore  เทพธิดาแหงการฟอนรํา  จิรา จงกล (2521 : 21 ) กลาววา ความหมายของเทวาลัยของ

เทพธิดาทั้งเกา แปลได 2 ประการ ตรงตามความหมายของพิพิธภัณฑในปจจุบันคือ ประการที่หนึ่ง หมายถึงสถานที่ซึ่งเปนที่
รวบรวมของสรรพวิทยาการ อันกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่คนจะศึกษาและคนควาหาความรู ประการที่สอง เทพธิดาทั้ง 9 เปน
สัญลักษณแทนกอใหเกิดแรงบันดาลใจใหผูคนไดเกิดคิดคํานึง และเกิดความ เพลิดเพลินใหลืมความทุกขความกระวนกระวาย
ใด ๆ ดวยเสียงเพลง และการฟอนรํา  

Mouseion ในภาษากรีกตามความหมายดั้งเดิมจึงยังคงตรงตามวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑใน ปจจุบัน ซึ่งหมายถึง
สถานที่ใหความรู และความเพลิดเพลินนั้นเอง  สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ICOM (International Council of 
Museums) เปนองคการระหวางชาติที่เปนตัวแทนของอาชีพพิพิธภัณฑสถาน สํานักงานกลางอยูที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสมี
วัตถุประสงคสําคัญที่กอตั้งเพื่อใหคําจํากัดความของพิพิธภัณฑสถาน รวมมือ สนับสนุนสถาบัน และผูประกอบอาชีพพิพิธภัณฑ 
ดําเนินงานประสานงานใหความชวยเหลือ ระหวางพิพิธภัณฑ และผูประกอบอาชีพพิพิธภัณฑ เนนความสําคัญของหนาท่ี และ
อาชีพพิพิธภัณฑ สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจกันของมวลชนโลก (สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ , สภาการพิพิธภัณฑ
ระหวางชาติ International Council of Museums ICOM : 3 - 4)  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดใหความหมายของ
พิพิธภัณฑ โดยจากการพิจารณาราก ศัพทของคําวา พิพิธภัณฑ เดิมมีรากศัพทมาจากความวา “พิพิธ” แปลวา ตาง ๆ กัน รวม
กับคําวา “ภัณฑ” แปลวา สิง่ของ เมื่อนําคําท้ังสองมารวมกัน จึงไดความหมายวา สิ่งของตาง ๆ ที่รวบรวมไว เพื่อประโยชนใน
การศึกษา แตหากเติมคําวา “สถาน” รวมลงไป เปนคําวา พิพิธภัณฑสถาน มี ความหมายวา สถาบันถาวรท่ีเก็บรวบรวม และ
แสดงสิ่งของตาง ๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรม หรือ ดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุ งหมาย เพื่อใหเปนประโยชนตอ
การศึกษาเลาเรียน และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ โดยคํานี้ มีความหมายตรงกับคําวา MUSEUM ของภาษาอังกฤษ 
พิพิธภัณฑกลาวถึงในความหมายโดยท่ัวไปของพิพิธภัณฑหมายถึงสถาบันหนึ่งที่ถูกสราง ขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจไดเขาไป
ศึกษาหาความรูตามศาสตรสาขาวิชาใด วิชาหน่ึง โดยเฉพาะศาสตรนั้น ๆ ในมุมมองของสังคมชาวตางชาติหรือประเทศท่ีเจริญ
แลวมองวา พิพิธภัณฑเปนพื้นที่เปดกวางใหสําหรับผูคนทุกชนช้ัน เพื่อประโยชนในการไดเขาไปศึกษาหาความรู และพักผอน
ในเวลาวาง สามารถเขาไปทํากิจกรรมตาง ๆ ได ทําใหกิจการการกอตั้งพิพิธภัณฑในตางประเทศนั้น มีอยางแพรหลาย(นิคม มู
สิกะคามะ, 2521 : 32) 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  “การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนา ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี”  
ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการสํารวจ และการรวบรวบขอมูลทางพระพุทธศาสนาของตัววัตถุ  ตลอดจนการออกแบบการจัดวางวัตถุ
พื้นที่ภายในหองพระพุทธศาสนา   เพื่อใหเปนขอมูลพื้นฐาน และรูปแบบในการจัดวางพิพิธภัณฑ    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จะเนนศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ตลอดจนการออกแบบพิพิธภัณฑภายในหองพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยไดวางรูปแบบการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 

3.1. ขอมูล และแหลงขอมูล 
       3.1.1 การศึกษาพ้ืนฐานเบ้ืองตน ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงาน บทความ
จากวารสาร และวารสารอิเล็กทรอนิกส แนวความคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนขอมูลลักษณะทุติย
ภูมิ ท้ังนี้จะทําใหไดกรอบแนวคิด และแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี 
       3.1.2 การศึกษาภาคสนาม  
 3.2. เครื่องมือในการศึกษา 
       3.2.1 ผูวิจัย ทําหนาที่เปนผูศึกษารวบรวมขอมูลวัตถุโบราณภายในหองพระพุทธศาสนา และตั้งประเด็นคําถาม 
จดบันทึก วิเคราะหขอมูลท้ังหมด ในทุกข้ันตอนของการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหพิจารณาเพื่อทําความเขาใจ 
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       3.2.2 แบบบันทึกขอมูล ผูวิจัยไดทําการจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ทางดานนักโบราณคดี ทางดานสถาปตยกรรม รวมถึงประเด็นตาง ๆ ที่ไดมาจากผูใหขอมูลลงในสมุดบันทึกของผูวิจัย รวมทั้ง
ขอสงสัยบางประการ การวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยเอง ในแตละครั้งของการเก็บขอมูลในตัววัตถุโบราณที่ศึกษา 

3.3. วิธีรวบรวมขอมูล 
       3.3.1 รวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงาน บทความจากวารสาร 
และวารสารอิเล็กทรอนิกส แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนา ศูนย
วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี 
       3.3.2  การสัมภาษณ และสอบถามผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรทางพระพุทธศาสนา  และผูเช่ียวชาญ
ทางดานสถาปตยกรรมทางดานการออกแบบหองนิทรรศการ 
       3.3.3  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลหลักอาศัยประเด็นที่ตองการ และเช่ือมโยง
ประเด็น และเรื่องราวตาง ๆ  
 3.4. การตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะหขอมูล รวบรวมรูปแบบ และแยกหมวดหมูวัตถุโบราณ ขอมูล
ที่ไดมานี้เปนขอมูลที่เปนจริงที่มีอยูในหองพระพุทธศาสนา ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
นํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) อยางยั่งยืน 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1. ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงภายในหองพระพุทธศาสนา 
หองพระพุทธศาสนาเปนหองท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ ที่คนพบไดภายในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ เชน ตูพระธรรม 

พระบัวเข็ม พระพุทธรูปประจําวันเกิด พระเครื่องขุนแผน สมุดตํารายา กระดานฉนวน สมุดขอย เบาพิมพพระเครื่อง ตาลปตร
พัดยศ โตะหมูบูชา ธรรมมาสสังเค็ดสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตน สามารถแบงเปนขอมูลแตละชนิดตามคุณลักษณะเปนช่ือของวัตถุ 
หมายเลขวัสดุ สถานที่มา รายละเอียดของวัตถุ วิธีทํา และประโยชนใชสอย ทองถ่ินที่ใช ช่ือผูจัดหาวัสดุ ช่ือผูบริจาควัสดุ  วัน
เดือนปท่ีไดวัสดุ ตามที่ไดจดบันทึกไดดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 1 ขอมูลวัตถุจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรม 
 ที่มา : ศิวะรัฐ คําน ุ
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4.2 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบหองพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี” 
ผูวิจัยไดสรุปผลการออกแบบภายในหองพระพุทธศาสนา ใหมีจุดเดนที่จะทําใหผูเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ ซึ่งตัวหอง
พระพุทธศาสนานั้นเปนการจัดแสดงตัววัตถุเปนหลัก เพียงแตปรับปรุงใหมีความสวยงาม และมีชีวิตชีวา การปรับปรุงหอง
ทางดานการจัดวางใหเหมาะกับการจัดนิทรรศการ นิทรรศการถาวรควรใหเปนรูปแบบ (Historical Museum) เพื่อใหผูเยี่ยม
ชมมีความสนใจ และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู และเปนที่สนใจของผูเยี่ยมชม
นิทรรศการ เพื่อกระตุนใหมีผูเขาเย่ียมชมอยูตลอดเวลา ผูวิจัยไดสรุปผลการออกแบบขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบ   
หองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ไวดังนี้ 

ภาพท่ี 2 ขอมูลการรูปแบบนิทรรศการหองพระพุทธศาสนา 
ที่มา : ศิวะรัฐ คําน ุ

5. สรปุผลการศึกษา

จากการศึกษาคนควา และวิเคราะหการจัดการพิพิธภัณฑ : กรณีศึกษาหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัด
กาญจนบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากตํารา และเอกสารตลอดจนลงพ้ืนที่วิจัยจากสถานที่จริงในพิพิธภัณฑตาง ๆ ไดนําแนว
ทางการจัดการพิพิธภัณฑอื่น ๆ มาจัดทําเปนตัวแบบ (Model) ของพิพิธภัณฑหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี
จุดเดนที่จะทําใหผูเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ ซึ่งตัวหองพระพุทธศาสนานั้นเปนการจัดแสดงเน้ือหาทางดานตัววัตถุโบราณ
ตาง ๆ ที่ไดรับมอบและบริจาคจากบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในหนวยงาน ตลอดจนภายนอกหนวยงาน ซึ่งตัววัตถุที่จัดแสดง
นิทรรศการมีความนาสนใจในตัวของมันเองอยูแลว เพียงแตควรปรับปรุงใหมีความสวยงาม ทันสมัย และมีชีวิตชีวา เชน
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ปรับปรุงหองใหม ปรับปรุงการจัดวางตัววัตถุการจัดแสดงใหมีความโดดเดน เชนเดียวกับพิพิธภัณฑอื่น ๆ รวมท้ังปรับปรุงให
พรอมสําหรับการใหบริการ ปรับปรุงหองทางดานการจัดวางใหเหมาะกับการจัดแสดงนิทรรศการ ปรับปรุงระบบไฟใหรองรับ
การติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย เปนตน สวนดานเนื้อหา และรูปแบบนิทรรศการ นิทรรศการถาวรควรใหเปนรูปแบบ (Historical 

Museum) เพื่อใหผูเยี่ยมชมมีความสนใจ และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู และเปนที่
สนใจของผูเยี่ยมชมนิทรรศการ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการจําลองตัววัตถุโบราณที่สามารถจับตองไดเพื่อใหเกิดการเรียนรู และ
ไมนาเบื่อสําหรับผูที่ตองการสัมผัสตัววัตถุ จัดนิทรรศการหมุนเวียน พรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมสรางสรรคอยางตอเนื่อง เพื่อ
กระตุนใหมีผูเขาเย่ียมชมอยูตลอดเวลา ในขณะท่ีตองมีการประชาสัมพันธเจาะจงไปยังกลุมเปาหมายใหมากที่สุด เชน 
ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดพื้นที่
ใกลเคียง จุดออนของพิพิธภัณฑเทาที่พบคือสถานที่ที่ตั้งที่หางไกลจากแหลงชุมชนใหญ ๆ การจัดแสดงตัววัตถุไมเหมาะสม 
กระจัดกระจายอยางไมมีรูปแบบแผน รูปแบบหองและการจัดแสดงไมมีความนาสนใจ แสง เสียงในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียไมมี 
ดังนั้นควรมีการปรับปรุงหองพระพุทธศาสนา เพื่อรองรับผูเขาเยี่ยมชมตอไป  

6. อภิปรายผลการศึกษา

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)    โดยผูวิจัยจะเนนหนักไปทางเร่ืองการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัย ตลอดจนลงพ้ืนที่ตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในสวนที่ทําการวิจัย และการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ        
ตลอดจนการออกแบบพิพิธภัณฑภายในหองพระพุทธศาสนาศูนยวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จะเนนใหพิพิธภัณฑทําหนาที่
เปนพิพิธภัณฑในรูปแบบ (Historical Museum) และเนนใหมีผูเย่ียมชมมาชมพิพิธภัณฑไดอยางไมรูเบื่อ สามารถมาแลวมาอีก
ได สนับสนุนใหเกิดกระแสความนิยมในการทองเท่ียวและเรียนรูในแหลงเรียนรูเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุมคนรุน
ใหม เนนใหผูเยี่ยมชมซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีความประทับใจพิพิธภัณฑและการใหบริการ จนกระทั่งนําไป
บอกตอและทําใหมีนักทองเที่ยวหนาใหมเขามาชมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ พิพิธภัณฑไดทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนสวนหน่ึงที่ทําใหสังคมเกิดความตระหนักและรักในพระพุทธศาสนา เขาใจรากเหงาและความเปนตัวตนของ
โครงสรางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนเผยแพรความเปนคนภูมิภาคตะวันตกใหเปนที่รูจัก  จากการวิจัย 
ผูวิจัยพบวา หอวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหน่ึงทางสังคมที่มีหนาที่เปนแหลงเรียนรู ก็ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพื่อตอบสนองความตองการของผูเขาชมเพื่อศกึษาหาความรู ตลอดจนเปน
การพักผอนหยอนใจภายในครอบครัว ทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคมใหมากที่สุด จากท่ีเคยเปนพิพิธภัณฑที่รอให
ผูคนเขามาชม โดยมีเพียงวัตถุจัดแสดง ปายขอมูล บอรดนิทรรศการตาง ๆ  ควรเปลี่ยนโฉมมาเปนแหลงเรียนรูที่นาสนใจ 
ดึงดูดใจ และการสรางเรียนรู  สิ่งสําคัญท่ีทําใหผูเขาชมสนใจเขามาเยี่ยมพิพิธภัณฑก็คือ การมาชมพิพิธภัณฑไมใชเรื่องนาเบื่อ 
นากลัว หากแตไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน อีกทั้งพิพิธภัณฑยังมีอาคารสถานท่ีที่สวยงาม ทําใหผูเยี่ยมชม
ไดมาผอนคลายและไดถายภาพสวยๆอีกดวย และผูวิจัยยังพบวา พิพิธภัณฑในอุดมคติของคนสวนใหญ ก็คือพิพิธภัณฑที่ มี
ชีวิตชีวา มีการจําลองที่สมจริงเชนยุคกอนประวัติศาสตรเปนอยางไร ยุคกรุงรัตนโกสินทรเปนอยางไร แลวใชสื่อมัลติมีเดีย
เพิ่มเติมเพื่อความสมจริง ทําใหพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่เมื่อกาวเขามาแลวไดรับความรูใหม  ๆ ไดพักผอนหยอนใจและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน พื้นที่นั่งเลนฟรีอินเตอรเน็ต รานกาแฟ เปนตน   จากการศึกษาขอมูลดังกลาวตาง  ๆ ทําให
ผูวิจัยไดแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ และนําไปสูการจัดทําตนแบบ(Model) สําหรับอีก 2 หองนิทรรศการ คือหอง
เครื่องมือเครื่องใชในบาน หองเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   ท่ีจะตองมีการปรับปรุงในอนาคตอยางเหมาะสมกับสังคมยุค
ปจจุบันตอไป  

7. ขอเสนอแนะ

7.1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชประโยชนในดานปรับปรุงรูปแบบการจัดนิทรรศการ ภายในหอง

พระพุทธศาสนา และผลจากการวิจัยพบวาสามารถตอยอดในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดมิติของนิทรรศการ และดึงดูดใจผูสนใจ 
มาเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมแบบไมนาเบื่อ และยังอยากกลับมาทองเท่ียวอีกครั้ง 
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7.2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
     7.2.1 ควรใชกระบวนการเทคนิคการวิจัยปฏบิัติการแบบมีสวนรวมใหไดขอมลูเพิ่มเติม 
     7.2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (เพ่ิมเติม) 

8. กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาวิจัยเลมนี้ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความอนุเคราะห และความกรุณาอยางดีจากทาน
ดร.ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ที่ไดอุดหนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
สถาบันวิจัย และพัฒนา และสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ที่ไดประสาน และประชาสัมพันธให
ผูวิจัยไดทราบถึงแหลงทุน และไดศึกษางานวิจัยเลมนี้ ตลอดจนไดรับความเมตตาจากผู เช่ียวชาญนักโบราณคดี ผูเช่ียวชาญ
ทางดานสถาปตยกรรม ที่ใหคําปรึกษา รวมท้ังตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการศึกษาน้ีจนสําเร็จ
สมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การระบายสีน้ํา: วิถีชีวิตชาวนาไทย มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพื่อสรางสรรคการระบายสีน้ําวิถีชีวิตชาวนาไทย 3. เพื่อรวบรวมเทคนิคสรางสรรคการระบายสีน้ํา โดยถายทอดเร่ืองราว
วิถีชีวิตของการทํานา ขั้นตอนการทํานา เครื่องมือใชในการทํานา เปนผลงานสรางสรรคการระบายสีน้ํา  

ผลการวิจัยพบวา มีขั้นตอนการทํานา และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับทํานาดังนี้ 1. ขั้นตอนการทํานา ไดแก การเตรียม
พื้นที่ทํานา การดํานา การดูแลและบํารุงรักษาตนขาว การทําขวัญขาว การเก็บเกี่ยว การนวดขาว การสาดขาว การตากขาว 
การเก็บขาว และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการทํานาท่ีอาศัยแรงงานคนและสัตวเปนหลัก  2. เครื่องมือเครื่องใชในการเตรียม
พื้นที่และเพาะปลูก ไดแก ไถ คราด เครื่องมือเครื่องใชในการจัดการผลผลิตขาว ไดแก เคียว คานหลาว กระดานลากขาว ไมฟาด
ขาว กระดง เครื่องสีขาว เคร่ืองมือเครื่องใชในการขนสงขาว ไดแก เกวียน เครื่องมือเครื่องใชสําหรับใสขาวและเก็บขาว ไดแก 
กระบุง และยุงขาว 3. เทคนิคในการสรางสรรคมีหลากหลาย โดยผูวิจัยไดถายทอดวิถีชีวิตชาวนาแบบด้ังเดิม  ดวยเทคนิค
ขั้นตอนการระบายสีน้ํา ซึ่งดวยเทคนิคตาง ๆ ทําใหภาพเกิดระยะออนแก ใกลไกล บรรยากาศ และสีสัน ไดเปนภาพผลงาน
สรางสรรคที่มีลักษณะเฉพาะตน สําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูและการอนุรักษวิถีชีวิตชาวนาไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป 

คําสําคัญ: การะบายสีน้ํา, วิถีชีวิต, ชาวนาไทย 

Watercolor painting: The way of Thai farmer life 

Phiboon Mangkorn1.*, Sasithorn Ramphaisakorn2 
Art Education Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Nakhon Pathom Rajabhat University  
*mangkorn5@yahoo.com

Abstract 

 Research subject “Watercolor painting: The way of Thai farmer life” have a purpose 1. to study 
the way of life of Thai farmers in Suphanburi Province 2. to create watercolor painting of Thai farmer's 
life 3. to collect creative techniques of watercolor painting by conveying the story the way of life in rice 
farming process, farming tools by a creative work of watercolor painting. 

The result of the research shows that there is a rice farming process and tools for rice farming as 
follows: 1. the rice farming process, including preparation of rice fields, farming, care and maintenance of 
rice plants, kwan kao, rice farming harvesting, threshing, spreading of rice, drying of rice, harvesting of rice 
and tools for farming that require human and animal labor 2. tools for preparing and cultivating land, 
such as plowing, rake, tools for managing rice production such as scythe, beam, board dragging rice, 
wood threshing machine, rice milling machine, tools used to transport rice including wagons, tools used 
to put rice and store rice, such as baskets and rice barn 3. creative techniques are varied in which the 
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researchers conveyed the traditional way of life of farmers with various watercolor painting techniques, 
create images that are soft, near, far, atmospheric and colorful, creating images of unique creative works 
for use as a learning and conservation medium for Thai famer life for youth and general interested 
parties 

Keyword:  Watercolor painting, Way of life, Thai Farmer 

1. บทนํา
        ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศในแถบภาคกลางของไทย มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรม

มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานาขาว ที่มีอยูทั่วประเทศไทย ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เกษตรกรรมแบบดังเดิมที่ใชเพื่อยังชีพไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เนนการทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ทําใหวิถีชีวิต
และวิธีการทํานาของชาวนาไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป ที่เห็นไดชัดเจนอยางหน่ึงคือ จากการใชควายไถนา ไปสูรถไถนา อุปกรณ
ตาง ๆ ในอดีตเริ่มลดบทบาทลง  มีหลงเหลือใหดูเปนบางสวนไมครบทุกช้ิน การลงแขกหรือวานจะทําไดลําบากขึ้น ซึ่งความ
สามัคคี การพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนลดลง เสนหความสวยงามของวิถีชีวิตเกษตรกรลดลง ภูมิปญญาทางดานความเช่ือเชนการ
เรียกขวัญขาวแทบจะสูญหายไป 

 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดที่นับไดวาเปนอูขาว อูน้ํา ของภาคกลางและของประเทศไทย มีการทําการเกษตรกรรม
มายาวนานโดยเฉพาะการปลูกขาว รวมท้ังมีศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับการทํานาต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ที่ศูนยเรียนรูวิถีชีวิต
และจิตวิญญาณชาวนาไทย ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และหมูบานอนุรักษควายไทย จังหวั ด
สุพรรณบุรี ซึ่งท้ังสองแหงเปนแหลงคนควาเรื่องขาวและการทํานาท่ีสําคัญแหงหนึ่ง เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรู เปนการอนุรักษ
วิถีชีวิตการทํานา ในศูนยการเรียนรูมีการแสดงความเปนมาของการทํานาแบบดั้งเดิม วิถีชีวิตการทํานาต้ังแตอดีตจนมาถึง
ปจจุบัน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการทํานาและแปลงนาสาธิต โดยการกอตั้งศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหคนรุนหลังไดอนุรักษวิถีชีวิตการทํานาท้ังในอดีตและเรียนรูการทํานาปจจุบัน  
สวนการวาดภาพระบายสีน้ําแบบสรางสรรคจะแสดงถึงเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวนาไทยน้ัน เปนรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของ
สื่อการเรียนรูที่ชวยอนุรักษวิถีชีวิตของชาวนาไทย ใหเยาวชนและผูสนใจไดภาคภูมิใจและชืน่ชมในวิธีชีวิตแบบไทย ๆ  

 สีน้ําเปนสีที่มีคุณสมบัติโปรงใสและไหลซึม เมื่อระบายลงบนกระดาษจะสามารถมองผานไปถึงสีอีกช้ันหนึ่งของ
กระดาษได เชน เมื่อระบายสีที่ 2 กับสีที่ 1 ก็จะสามารถมองผานไปยังสีที่ 1 ไดเปนช้ัน ๆ ความทับซอนกันนี้ทําใหสามารถ
มองเห็นเปนสีใหมเกิดขึ้นได และสามารถระบายสรางน้ําหนักและระยะใกลไกลได “การระบายสีน้ําเปนวิธีการเขียนภาพวิธีหนึ่ง
ที่ใชสีน้ําเปนวัสดุในการเขียนภาพลงบนกระดาษ ซึ่งสีน้ํามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือมีคุณสมบัติโปรงแสง ชุมเยิ้มมีคราบ 
คุณคาและประโยชนของสีน้ําจึงตางกับสื่อวัสดุประเภทอ่ืน ในเรื่องของความเรียบงาย และคุณคาดานความรูสึกของ
บรรยากาศ” (อารี สุทธิพันธุ. 2560: 19) การระบายสีน้ําสามารถระบายไดหลายวิธี หลากหลายเทคนิค อาจระบายเปยกบน
เปยก เปยกบนแหง แหงบนแหงและการระบายบนระนาบรองท่ีเตรียมไว  สามารถใชระบายเพื่อสรางบรรยากาศไดเดนชัด 

ผูวิจัยมองเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษวิถีชีวิตชาวนาไทยท่ีเรียบงายในอดีต จึงสรางสรรคผลงานการระบายสี
ผานงานศิลปะในรูปแบบการระบายสีน้ํา เพื่อใหเขาใจถึงวิถีชีวิตชาวนาไทย ขั้นตอนการทํานา รวมถึงวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ทํานา ดวยเทคนิคการระบายสีน้ําที่หลากหลาย ผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนการสรางสื่อการเรียนรูใหแกเยาวชน และผูที่สนใจ
ทั่วไป ใหหันมาสนใจอนุรักษภูมิปญญาและวถิีชีวิตของชาวนาไทยด้ังเดิมใหคงอยูกับคนไทยตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือวิจัย ขอบเขตและกระบวนการวิจัย
   2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือวิจัย 
        การศึกษาครั้งน้ีมีขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1) ศึกษาจากสถานท่ีจริงที่ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย และหมูบานอนุรักษควายไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) การบันทึกขอมูล ผูวิจัยทําการบันทึกขอมูลโดยใชกลองถายรูป เพื่อบันทึกภาพผลงานขั้นตอนการทํานา
วิถีชีวิตชองชาวนาไทย รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใชในการทํานา 
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3) ศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ จากแหลงความรูทั่วไปที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับการ
ระบายสี และวิถีชีวิตชาวนาไทย 

4) ผูวิจัยใชกลองถายภาพสําหรับบันทึกภาพ แบบสังเกตท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชในการบันทึกขอมูลในการ
สังเกตขั้นตอนการทํานา เครื่องมือเคร่ืองใชในการทํานา ที่พบในศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย และหมูบาน
อนุรักษควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ในประเด็น สี รูปทรง เครื่องมือเครื่องใชสําหรับทํานา และขั้นตอนการทํานาในแตละขั้น 

    ผูวิจัยศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทย 2 แหงคือ 1) ที่ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาไทย 2) หมูบาน
อนุรักษควายไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรี  แหงแรกเปนสถานท่ีรวบรวมเรื่องราวของข้ันตอนการทํานา มีแปลงสาธิตการทํานาแต
ละขั้นตอนตั้งแตการเตรียมพื้นท่ีทํานา การเลือกพันธุขาว การดูแลและบํารุงรักษา การทําขวัญขาว การเก็บเกี่ยว การนวดขาว 
การสาดขาว การตากขาว การเก็บขาว และองคความรูในวิถีของชาวนาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันที่ทรงคุณคา สวนหมูบาน
อนุรักษควายไทย มีความตางจากศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนาไทย โดยเนนการอนุรักษควายไทยและมีจํานวนควายมาก 
นําเสนอการทํานาหลายขั้นตอนและนนการนวดขาว การตีขาวหลายรูปแบบ เชน ภาคกลางนวดขาวดวยครกซอมมือ 
ภาคเหนือนวดขาวดวยครกกระเด่ือง เปนตน ภาพรวมของสถานท่ีทั้ง 2 แหงนี้ คือการเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใชในสําหรับ
ทํานา วิถีชีวิตของชาวนาในอดีต ในอดีตนั้นชาวนาตองใชแรงงานของตัวเองเปนหลัก และมีแรงงานสัตวเขามาชวยเชน วัว 
ควาย ซึ่งตางจากการทํานาในปจจุบันท่ีใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนและแรงงานสัตว ทําใหวิถีชีวิตเดิม ๆ เริ่มสูญหายไป ผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาไทย เพื่อนํามาสรางสรรคผลงานการระบายสีน้ําชุดวิถีชีวิตชาวนาไทยไวเปนขั้นตอนการ
ทํานา ดังตอไปนี้  

     ขัน้ตอนการทํานา 
1) การเตรียมพื้นท่ีทํานา
2) การดํานา
3) การดูแลและบาํรุงรักษา

4) การทําขวัญขาว
5) การเก็บเกี่ยว
6) การนวดขาว

7) การสาดขาว
8) การตากขาว
9) การเก็บขาว

2.2 ขอบเขต และกระบวนการการวิจัย 
     ผูวิจัยไดดําเนินการกําหนดขอบเขต และกระบวนการวิจัยดังตอไปนี้ 

1) ลงพื้นที่ถายภาพ วิถีชีวิตนาไทยในขั้นตอนการทํานา และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการทํานา ที่ศูนยการเรียนรู
และจิตวิญญาณของวิถีชีวิตชาวนาไทย และที่หมูบานอนุรักษควายไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดวยกลองถายภาพ จดบันทึกขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย และศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เลือกขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางการออกแบบสรางสรรค
ผลงาน ออกแบบโครงสรางของภาพ จดัองคประกอบในภาพจากการวิเคราะหตามเนื้อหาเรื่องราว 

2) ผูวิจัยไดกําหนดภาพลักษณ เปนรูปวิถีชีวิตชาวนาไทย รูปขอมูลที่เกี่ยวกับข้ันตอนการทํานา และเครื่องมือ
เครื่องใชในการทํานา ที่จัดแสดงอยู ณ ศูนยการเรียนรูและจิตวิญญาณของวิถีชีวิตชาวนาไทย และหมูบานอนุรักษควายไทย 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี นํามาถายทอดรูปแบบสีน้ําเสมือนจริงตามรูปทรงสัญลักษณที่ ไดรวบรวมเปนขอมูลไว โดยมาจัด
องคประกอบศิลป ใชหลักการดุลยภาพแบบอสมมาตร และจัดกลุมรูปทรงท่ีจะนําเสนอเปนลักษณะเดนของภาพ และถายทอด 
โดยแสดงใหโดดเดนดวยสีและแสดงรายละเอียดของรูปรางรูปทรงบางสวน และจัดวางองคประกอบตามความเหมาะสม  

3) เลือกใชวัสดุอุปกรณในการระบายสีน้ํา ไดแก กระดาษสีน้ําที่มีความหนาไมนอยกวา 300 แกรม สีน้ํา
ชนิดหลอดและชนิดตลับ พูกันกลม พูกันแบน และพูกันเล็กยาว จานสี ฟองน้ํา กระปองใสน้ํา และกระดาษกาวนํ้า 

4) ขึงกระดาษสีน้ําบนกระดานไมอัด โดยใชกระดาษกาวนํ้า เพื่อใหกระดาษมีความตึงเมื่อระบายแลวกระดาษ
เปยกน้ํามาก ทําใหกระดาษไมยน 

5) ทําการรางภาพตามเร่ืองราวของขั้นตอนการทํานาบางภาพ และในบางภาพไมตองทําการรางภาพใชวิธีการ
ระบายสีเลย โดยระบายสีบนกระดาษที่ขึงไวแลว 

6) ระบายสีดวยเทคนิคตาง ๆ เชน เทคนิคการระบายเรียบ การขูดขีด การใชเสนเทียนขาวลากเสน การใชเสน
บงัคับ การใชเกลือแกงโรย การระบายแบบนอกเขาใน การระบายแบบเวนขาว และการเคลือบสี 

3. ผลงานสรางสรรคและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนาม จากการสังเกต และการถายภาพ มาศึกษาวิเคราะหตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในขอบเขตเน้ือหาเร่ืองราว 
เพื่อสรางสรรคผลงานและนําเสนอการวิเคราะหผลงานแบบพรรณนาวิเคราะห ในประเด็น เรื่องราวของการทํานา ขั้นตอนการ
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ทํานา เคร่ืองมือเครื่องใชสําหรับทํานา ผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานจํานวน 3 ชุดผลงาน โดยในบทความนี้ผูวิจัยขอนําเสนอ
ผลงานชุดที่หนึ่งคือ ชุดวิถีชีวิตชาวนาไทย ดังนี ้
 3.1 ดานเนื้อหาเร่ืองราว ผูวิจัยนําเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวนาไทย ที่แสดงใหเห็นถึงข้ึนตอนการทํานา ทั้ง 9 
ขั้นตอน โดยเร่ืองราวในภาพท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาจากการถายภาพลงพื้นที่ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมไปถึง
ประสบการณตรงที่ผูวิจัยเคยทํานามา ทําใหผูวิจัยสามารถออกแบบเรื่องราวในผลงานข้ึนมาได เนื้อหาเรื่องราวในภาพแสดงถึง
ความอบอุน ความสามัคคีกัน การทํางานเปนทีม และการชวยเหลือซึ่งกัน ที่ผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานการระบายสีน้ําไวใน
ขั้นตอนการทํานา 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

     1) การเตรียมพื้นท่ีดํานา 
          ชาวนาเตรียมพื้นท่ีดํานาโดยการวิดน้ําเขานา พอใหดินชุมดีแลวจะทําการไถดะพลิกฟนผืนนาใหท่ัว เมื่อไถทั่ว
แลวจะใชคราดคราดเอาหญาออกและใหดินแตกละเอียดดวย ตอจากน้ันตองใชลูกขลุบตีดินและหญาใหละเอียดทั่วผืนนาอีก
ครั้งหนึ่ง จนดินในแปลงนาเปนเลนแลวหมักทิ้งไวอีก 7 วันพอตนกลาข้ึนโตประมาณ 30 เซนติเมตร จึงถอนขาวกลาฟาดโคน
กลาที่มีดินติดกับเทาใหดินหลุดออก แลวเอาขาวกลาตั้งบนแปนซึ่งทําดวยแผนกระดาน กวาง 8 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว มีขาเปนไม
จริงลักษณะกลม 1 อัน ตีติดกับกระดานสูงประมาณแคเอวปกไวใกล ๆ ตัว เพื่อจะไดเอาขาวกลาตั้งกระทุงใหเสมอกัน แลวเอา
ตอกมัดขาวกลาเปนกํา ๆ ตัดใบกลาออกบาง    
       

 
ภาพที ่1 ชื่อภาพ การเตรียมพื้นที่ดาํนา เทคนิค เช็ดสีออก ระบายเคลือบ ขนาด 59×42 ซม. 

 

      2) การปลูกขาว 
          วิธีการดํานาขาว จะดําเรียงกันเปนแถว โดยจะแยกขาวออกเปนตัน ๆ ปกลงในดินดวยมือ เมื่อเสร็จแถวนึงก็
จะถอยหลังมา ดําแถวตอไปจนเต็มแปลง มีการแขงขันกันขนาดลงแขกดํานา เรียกวา แขงตามคลองเพื่อความสนุกสนาน
ครึกครื้นในการทํางานรวมกัน หลังจากน้ันในชวงประมาณ 2-3 วันถัดไปชาวนามักจะเดินตรวจดูเพื่อดําซอมกลาบางตนที่ลอย
ขึ้นมาจากดินใหกลับลงไปในดินใหม 
 

 
ภาพที ่2 ชื่อภาพ การดํานา, เทคนิค  เปยกบนเปยก เวนกระดาษขาว, ขนาด 59×42 ซม. 

 

      3)  การดูแลรักษาตนขาว 
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              การทํานาในสมัยโบราณโดยมากมักจะปลอยไปตามธรรมชาติกันสวนมาก ถาเปนนาหวานจะอาศัยน้ําฝน
หรือน้ําเหนือหลากมาหลอเลี้ยงตนขาว นอกจากน้ันชาวนาจะคอยดูแลถอนตนหญา  หรือใชพราหวดตนหญาตามคันนาท่ีขึ้น
ลามเขาไปในนา 

4) การทําขวัญขาว
การทําขวัญขาว เมื่อตนขาวเจริญเติบโตเต็มที่ขาวจะเริ่มตั้งทอง คนไทยสวนใหญจะถือวาขาวมีวิญญาณ

สิงอยู เรียกวา “พระแมโพสพ” เพราะเปนผูมีพระคุณเลี้ยงชีวิตแกเราเมื่อเรานึกถึงบุญคุณแมโพสพ เชนนี้ก็จะแสดงออกซึ่ง
ความกตัญูและหาทางกตเวทีตอบแทนพระคุณทานโดยการทําขวัญ หรือบวงสรวง เซนไหว ตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อขอให
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิปกปองรักษาใหเขาทุกแปลงเติบโตงอกงามตลอดรอดฝง 

ภาพที ่3 ชื่อภาพ การดูแลรกัษาตนขาว ทําขวญัขาว เทคนิค เช็ดสีออก ระบายเคลือบ ขนาด 59×42 ซม 

5) การเก็บเกี่ยว
ชาวนาลงมือเก็บเกี่ยว โดยจะบอกเพื่อนบานหรือบอกแขกตามบาน ถากําหนดวันเกี่ยว เปนการบอกแขกมา

เอาแรงกัน ซึ่งเรียกวา “ลงแขก” โดยทําการลงแขกเก่ียวขาวเพียงวันเดียวก็จะทําการเก่ียวเสร็จผืนนา การเกี่ยวขาวจะใชเคียว
เกี่ยว หากในพื้นนาตอนเก่ียวขาวนั้นน้ําในนายังไมแหง ตองใชวิธี “สุมซัง” คือ เกี่ยวขาวเปนกํา และโหยงตอซังข้ึนใหพนน้ํา 
แลววางกําขาวลงบนตอซังไมใหถูกน้ํา 

ภาพที ่4 ชื่อภาพ การเกีย่วขาว เทคนิค ระบายเรียบออนแก ระบายแบบ negative ระบายเคลือบ ขนาด 59×42 ซม. 

6) การนวดขาว
การนวดขาว เปนขั้นตอนการทําใหเมล็ดขาวเปลือกหลุดออกจากรวง หรือฟอนขาว โดยหลังจากท่ีชาวนา

เก็บเกี่ยวเสร็จ จะทําการตากฟอนขาวใหแหง แลวจึงนําฟอนขาวมากองรวมกันที่ลานขาวเพ่ือทําการนวด การนวดขาวมีหลาย
วิธีขึ้นอยูกับความถนัดของแตละทองถิ่น แตหากเปนการนวดสมัยกอนจะมี 2 วิธี  

         วิธีแรก คือ การใช วัว หรือควาย เหยียบขาว 
วิธีที่สอง คือ การใชไมนวดขาว เรียกวา ตีขาว หรือ ฟาดขาว โดยจะใชไมหนีบขาว ซึ่งมีลักษณะเปนไมสอง

ทอนผูกเชือกติดกันโดยผูกไมทอนหน่ึงที่ปลายไมและอีกทอนผูกต่ํากวาทอนแรก เพื่อคีบกําขาว แลวไมทอนที่ผูกต่ํากวาจะเปน
ตัวหนีบมัดขาวแลวก็ฟาดมัดขาวลงไปที่พื้นลานนวดขาวหรือภาชนะรองรับ โดยฟาดจนกวาเมล็ดขาวจะหลุดออกจากรวงหมด 
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ภาพที ่5 ชื่อภาพ การนวดขาว เทคนิค ระบายเคลือบ เช็ดสีออก ขนาด 59×42 ซม. 

7) การสาดขาว
เปนการทําความสะอาดเมล็ดขาวใหสะอาด ปราศจากฝุนละออง เศษผงและแยกขาวที่ดีลวน ๆ ไว

เครื่องมือท่ีใชสาดขาว คือ “พลั่วสาดขาว สาดขึ้นไปบนฟาโดยพลิกพลั่วใหเมล็ดขาวโรยตัวโดยกะใหเมล็ดขาวตกลงกลางลาน 
ลมจะพัดเอาขาวลีบหรือเศษผงออกไปทางหน่ึง เสร็จชาวนาใชกระดงฝดเอาเศษผงและขาวลีบออกไป สวนที่เปนเมล็ดขาวดีมี
น้ําหนักก็จะหลนอยูกับท่ี 

ภาพที ่6 ชื่อภาพ การสาดขาว เทคนิค ระบายแบบ negative เช็ดสีออก ระบายเคลือบ ขนาด 59×42 ซม. 

8) การตากขาว
เมื่อทําความสะอาดขาวเปลือกสะอาดดีแลว ถาหากขาวเปลือกยังไมแหง ชาวนาจะใชสัดทา คือเคร่ืองมือที่

ทําดวยไมสัก มีดามถือ ตรงปลายเปนแผนกระดานคลายจอบแตยาวประมาณ 1 เมตร ลากขาวไปใหท่ัวลานเพื่อผึ่งแดดใหแหง
ประมาณ 2-3 แดด หรือตากแดด 2-3 ครั้ง ในระหวางที่ขาวผึ่งแดดอยูนั้น ชาวนาจะตองกลับขาวใหเมล็ดขาวขางลางขึ้น
ขางบนโดนแดดบางเพ่ือเมล็ดขาวจะไดแหงท่ัวกันการกลบัขาว ชาวนาจะเดินเอาเทาลุยขาวใหท่ัวลานซึ่งเรียกวา “ลุยขาว”ก็คือ
การกลับขาวเอาขาวขางลางขึ้นขางบนเพ่ือใหถูกแดดทุกเมล็ด 

ภาพที ่7 ชื่อภาพ การตากขาว เทคนิค เปยกบนเปยก เวนกระดาษขาว ขนาด 59×42 ซม. 

9) การเก็บขาว
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            หลังจากชาวนาตากขาวเสร็จ ชาวนาจะเตรียมที่เก็บขาว การเก็บขาวมีหลายลักษณะ แตโดยทั่วไปชาวนาใน
สมัยกอนจะเก็บขาวไวเหมือน ๆ กันคือ 
           ก. ฉางขาว คือยุงขาวขนาดใหญนั่นเอง สวนมากจะเก็บขาวเกิน 10 เกวียนขึ้นไป 
           ข. การเก็บขาวสวนท่ีเหลือเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ ก็จะใสกระบุง กระบาย หรือใสกระพอมไว 
 

 
ภาพที่ 8 ช่ือภาพ การเก็บขาว เทคนิค ระบายแบบ negative  ระบายเคลือบ ขนาด 59×42 ซม. 

 
 3.2 เทคนิคและกระบวนการสรางสรรคผลงาน 
      ในการสรางสรรคผลงานชุดที่หนึ่ง ชุดวิถีชีวิตชาวนาไทย ท่ีแสดงถึงขั้นตอนการทํานา จํานวน 14 ภาพ เทคนิคที่ผูวิจัย
ใชระบายไดแก เทคนิคการระบายเรียบ การขูดขีด การใชเสนเทียนขาวลากเสน การใชเสนบังคับ การใชเกลือแกงโรย การระบาย
แบบนอกเขาใน การระบายแบบเวนขาว และการเคลือบสี ผูวิจัยไดทําเนินการสรางสรรคผลงานตอไปนี้ 
      1) ลงพื้นที่ถายภาพ นาขาว แปลงนาสาธิตท่ีแสดงถึงข้ันตอนการทํานา ที่ศูนยการเรียนรูและจิตวิญญาณของวิถีชีวิต
ชาวนาไทย และท่ีหมูบานอนุรักษควายไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรีดวยกลองโทรศัพท เลือกขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางการออกแบบ
สรางสรรคผลงาน 
     2) วัสดุอุปกรณที่ใชในการระบายผลงานชุดนี้ไดแก กระดาษวาดเขียนที่มีความหนาไมนอยกวา 300 แกรม สีน้ําชนิด
หลอด และชนิดตลับ พูกันกลม พูกันแบน และพูกันเล็กยาว จานสี ฟองน้ํา กระปองใสน้ํา และกระดาษกาวนํ้า 
     3) ออกแบบโครงสรางของภาพ จัดองคประกอบในภาพจากการวิเคราะหตามเน้ือหาเร่ืองราว และจากการลงพื้นที่
ออกแบบโครงสรางของภาพมาสรางสรรคผลงานดังน้ี 
         ก. โครงสรางของภาพที่มีจุดเดน ดวยทิศทางของภาพ จากวิถีชีวิตชาวนาไทยภายในภาพและระยะการจัดวางมิติ
ลวงตา จากการระบายสีทับซอน   
         ข. การแบงความสมดุลของภาพในลักษณะซายขวา มีความสมดุลกันแบบอสมมาตรในแนวนอน และแนวตั้ง 
          ค. เลือกโครงสรางของสี มีสีเดน สีรอง และสีอื่น ๆ เชน สีเหลือง สีสม และสีมวงกับสีคราม โดยใชกลุมสีแทน
บรรยากาศของภาพ เชน ความสามัคคี การชวยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ ความอุดมสมบูรณ เปนตน 
         ง. ขึงกระดาษโดยใชกระดาษกาวนํ้า เพื่อใหกระดาษมีความตึงเวลาระบายสีน้ํา กระดาษที่เปยกนํ้ามากจะทําให
กระดาษไมยน  
         จ. ทําการรางภาพตามเรื่องราวของข้ันตอนการทํานาบางรูป หรือบางรูปไมตองทําการรางภาพใชวิธีการระบายเลย 
         ฉ. ระบายสีดวยเทคนิคตาง ๆ เชน เทคนิคการระบายเรียบ การขูดขีด การใชเสนเทียนขาวลากเสน การใชเสน
บังคับ การใชเกลือแกงโรย การระบายแบบนอกเขาใน การระบายแบบเวนขาว และการเคลือบสี ซึ่งทุกภาพจะจบลงดายการ
ระบายเคลือบสี เนื่องจากเทคนิคการระบายเคลือบทําใหผลงานมีความสมบูรณมากขึ้น กลาวคือ ทําใหรูปดูมีมิติ ดูมีระยะมากข้ึน 
         ช. ตรวจสอบความสมบูรณของภาพอีกคร้ัน เชน รูปภาพดูมีระยะใกลไกลหรือไม หากยังไมสมบูรณก็ระบายสี
เพิ่มเติมไดอีก และตกแตงภาพในลําดับสุดทาย เพื่อเก็บรายละเอียดในผลงานใหมีความสมบูรณ 
 3.3 ดานรูปแบบ 
      ผูวิจัยไดกําหนดภาพลักษณเปนรูปเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย ขั้นตอนการทํานา เชน รูปคนที่แสดงการทํานาใน
ทาทางตาง ๆ เชน คนยืน คนนั่ง คนกม ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตการทํานาในแตละขั้นตอน ฉากหลังในภาพประกอบดวยทุงนา เครื่องมือ
เครื่องใชสําหรับทํานาบางสวน ในลักษณะรูปแบบเสมือนจริง โดยการนํารูปทรงเหมือนจริงจากการศึกษาลงพื้นที่ ศูนยการเรียนรู
และจิตวิญญาณของวิถีชีวิตชาวนาไทย และท่ีหมูบานอนุรักษควายไทย ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปนประสบการณตรงมาถายทอด
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เปนผลงานสรางสรรคระบายสีน้ํา และจัดองคประกอบศิลปโดยใชหลักการดุลยภาพแบบอสมมาตร และจัดกลุมรูปทรงที่เปน
ประธานจัดวางเปนจุดเดนของภาพ และนําเสนอเสนอบรรยากาศและมิติของภาพดวยเทคนิคการระบายสีที่หลากหลาย เชน 
เทคนิคการระบายเรียบ การขูดขีด การใชเสนเทียนขาวลากเสน การใชเสนบังคับ การใชเกลือแกงโรย การระบายแบบนอกเขาใน 
การระบายแบบเวนขาว และการเคลือบสี 
 
4. บทสรุป 
 ดานเนื้อหาเรื่องราว จากการศึกษาเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวนาไทยประเด็นวิถีชีวิตของชาวนาไทยในขั้นตอนการทํานา 9 
ขั้นตอน ผูวิจัยพบวาการทํานาปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหมที่นําเขามาใช
ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะเขามาเกี่ยวของกับการทํานาเพื่อใหประหยัดเวลาและทําใหชาวนาไดผลผลิตที่มากขึ้น การทํานา
สมัยใหมไมไดทํานาเพื่อเก็บไวกินในครัวเรือนอยางเดียวแตยังเก็บไวเพื่อการนําไปจําหนาย จึงทําใหสภาพสังคมชาวนาเปลี่ยนแปลงไป
ดวย ท้ังในดานความสัมพันธในเรื่องวิถีชีวิตของชาวนาไทยด้ังเดิมท่ีสูญหายไป การใชรถไถนาแทนแรงงานควาย การใชเครื่องสูบน้ํา
เปนเครื่องมือวิดน้ําหรือชักน้ําเขานาแทนการใชชังโลงและระหัด การใชรถยนตปกดําตนกลาในนาแทนการใชมือของคนและไมหัวโยก 
และใชแรงงานคนท่ีนอยลง ภาพวิถีชีวิตชาวนาไปเปลี่ยนไปมากจนเยาวชน หรือคนรุนหลังจะไมไดเปนภาพเหลาน้ีแลว ดังนั้นภาพ
สรางสรรคการระบายสีน้ําชุดวิถีชาวนาไทยของผูวิจัยน้ีจึงเปนสวนหน่ึงในการใหความรูและอนุรักษความเปนไทยไดสวนหน่ึง 
            ดานเทคนิคและกระบวนการ สีน้ําเปนสีที่มีคุณสมบัติโปรงใสและไหลซึม เมื่อระบายลงบนกระดาษจะสามารถมองผาน
ไปถึงสีอีกช้ันหนึ่งของกระดาษได เชน เมื่อระบายสีที่ 2 กับสีที่ 1 ก็จะสามารถมองผานไปยังสีที่ 1 ไดเปนช้ัน ๆ ความทับซอนกันนี้
ทําใหสามารถมองเห็นเปนสีใหมเกิดขึ้นได และสามารถระบายสรางนํ้าหนักและระยะใกลไกลได  
           การถายทอดความเหมือนจริง ดวยเทคนิคตาง ๆ บนกระดาษที่มีความหนาไมนอยกวา 300 แกรมชนิดกึ่งหยาบและเรียบ 
พบวากระดาษจะมีความยนนอยกวากระดาษสนี้ําท่ัวไป สวนภาพผลงานบนกระดาษกึ่งหยาบจะมีความสวยงากวาเขียนบนกระดาษ
ที่มีผิวแบบเรียบ  
  จากการศึกษาการระบายสีน้ํา: วิถีชีวิตชาวนาไทย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้ มีสิ่งที่ทําใหเห็นวาในสถานการณและ
วิถีชีวิตที่กําลังดําเนินไปในปจจุบันนั้น มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม เชน มีรถไถนา มีเครื่องเกี่ยวขาว สิ่งเหลานี้ไดสงผลใหใหวิถีชีวิต
ของชาวนาไทย ในเร่ืองวัฒนธรรม ภูมิปญญา สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ดานความสัมพันธตามวิถีชนบทไทยสูญหายไป ผูวิจัย
มุงหวังวาผลงานวิจัยชุดนี้จะสวนหน่ึงในการใหความรูและอนุรักษความเปนไทยใหแกเยาวชน และผูที่สนใจท่ัวไปไดตอไป  
 จากผลการวิจัย สามารถนําไปใชประโยชนในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
 1) ใชเปนแนวทางในการสืบคน หาขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาไทย เครื่องมือเครื่องใชพื้นบานแบบด้ังเดิมในการทํานา
ของพื้นที่อ่ืนหรือแหลงอ่ืนได 
 2) ใชเปนขอมูลตอเรียนรูในรายวิชาทัศนศิลปเร่ืองการระบายสีน้ําดวยเทคนิคตาง ๆ ได 
 
5. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาคนควาวิถีชีวิตชาวนาไทยของเขตพ้ืนที่ อื่นในประเทศไทย เพื่อใหไดใหทราบถึงขอมูลที่อาจมี
ความสัมพันธในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม มาเปนองคความรู หรือเครื่องมือเครื่องใชในการทํานาท่ีแตกตางกัน และเผยแพรใหความรู
แกผูที่สนใจสามารถศึกษาไดตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาเทคนิคการระบายสีน้ําเทคนิคอื่น ใหเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน เพื่อใชเปนองคความรูใน
การเผยแพรใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจสามารถศึกษาไดตอไป 
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บทคัดยอ 

“...มัสม่ันแกงแกวตา หอมย่ีหรารสรอนแรง ชายใดไดกลืนแกง แรงอยากใหใฝฝนหา...”  กาพยเหชมเครื่องคาวหวานเปนบท
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ท่ีกลาวถึงสํารับอาหารคาวหวานมากมายหลายสิบชนิดทั้งอาหาร
ไทยและขนมไทย ซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติไทยอยางหนึ่ง มีการสั่งสมและถายทอดกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีต ถือไดวา
เปนวัฒนธรรมประจําชาติที่สําคัญของคนไทย  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนประณีตในการปรุงอาหารตั้งแตการ
เตรียมวัตถุดิบ  ขั้นตอนวิธีการทําที่พิถีพิถัน  รสชาติกลมกลอม  สีสัน  ความสวยงาม  และกลิ่นที่หอมรัญจวน  รวมถึง
รูปลักษณะที่ชวนรับประทาน   

วรรณคดีไทยถือเปนแหลงขอมูลอาหารไทยที่สําคัญ โดยเฉพาะเร่ืองกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ที่รอยเรียงรายช่ือสํารับคาวหวาน อาหารชาววัง เปนบทรอยกรองที่ไพเราะ 
ใชภาษาในเชิงวรรณศิลปไดอยางงดงาม อาหารไทยในบทพระราชนิพนธนั้นมีปรากฎในบทประพันธฯ โดยพรรณนาช่ือของ
อาหารที่ปรุงโดยพระมเหสี เจาจอม และพระสนม เปนการช่ืนชมรสชาติของอาหารเปรียบเปรยกับนางอันเปนที่รักในเชิง
สุนทรียะท่ีงดงาม  ซึ่งปจจุบันจะพบเห็นอาหารไทยชาววังไดยาก อาจจะเปนเพราะกรรมวิธีที่มีหลายข้ันตอน ละเอียดและ 
ประณีต ใสใจ และมีวัตถุดิบที่หลากหลาย จึงทําใหอาหารไทยดั้งเดิมหารับประทานไดยาก และอาจเปนไดวาในอนาคตอาจจะ
ไมมีผูที่รูจักสํารับคาวหวานและอาหารชาววัง จากบทพระราชนิพนธกาพยเหชมเครื่องคาวหวานน้ีอีกเลย การมีตําราหรือ
หนังสือที่มีภาพประกอบท่ีถูกตองและสวยงามจึงเปนสวนหน่ึงในการสืบทอดและถายทอดเร่ืองราวในอดีตไดเปนอยางดี   
ภาพประกอบจึงมีความสําคัญกับการถายทอดเรื่องราวคือภาพประกอบสีน้ําจะน้ันกอใหเกิดคุณคาทางความงามและการ
ถายทอดจินตนาการทางความคิดใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อตองการใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด  

คําสําคัญ: ภาพประกอบ ภาพประกอบสีน้ํา อาหารไทย อาหารชาววัง 
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Creating Watercolor Illustration of Royal Thai Cuisine from A Poem  

By KING BUBBHA LOET LA NABHALAI (RAMA II) 

Charuwan  Nakhoncharupong1,*, Nuttaya Khemphet2

Art Education Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Nakhon Pathom Rajabhat University  
n.charuwan@hotmail.com

Abstract 

A part of the writing in The Royal Thai Cuisine from the foods in A poem of King Rama II. Talking about 

dozens of savory dishes Thai food and desserts is a national identity of Thailand Transmitted since the 

past is an important national culture shows the exquisite delicacy of cooking from raw material 

preparation, mellow flavoring process, color, beauty and fragrance, as well as good appearance. 

Thai literature is considered an important source of The Royal Thai Cuisine. Especially in the 

poem, see the fishy dish A part of the writing in Thai Royal Court from the foods in the poem of King 

Rama II. With the name of Thai food, sweets, beautiful poems. The language in literature The Royal Thai 

Cuisine in the poem chapter seen in the composition by describing the name of the food that made by 

the wife appreciate the taste of food like a wife who loves beautiful aesthetics. Nowadays, The Thai 

Royal court cuisine is rarely found. Maybe because the process has many steps must be detailed, 

attentive, and have a lot of raw materials. In the future, there may not be anyone who knows The 

Royal Thai Cuisine. Textbook or a book with accurate and beautiful illustrations is a part of inheriting 

and communicating the past well. Illustrations are important to convey the story. Watercolor 

illustrations will create aesthetic value and convey the imagination to a clear concrete. In order to 

achieve the most effective communication. 

Keywords: Illustration, Watercolor Illustration, Thai food, Thai Royal Court, Royal Thai Cuisine 
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1. บทนํา

บทพระราชนิพนธกาพยเหเรือชมเครื่องคาวหวาน ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดกลาวถึงอาหารคาว
และอาหารหวานหลายชนิด ซึ่งเปนอาหารชาววัง อาหารไทยโบราณที่มีการทําใหเจานายช้ันสูงเสวย จึงไดช่ือวาอาหารชาววัง 
จะมีทั้งคาวและหวาน ตามท่ีบทพระราชนิพนธไดกลาวไว ยกตัวอยาง เชน กาพยเหชมเครื่องคาว ไดสะทอนภาพของอาหาร
ไทยในราชสํานักที่ชัดเจน  ซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของอาหารไทยในราชสํานักที่มีการปรุงกลิ่น และรสอยางประณีต และให
ความสําคัญของรสชาติอาหารมากเปนพิเศษ และถือวาเปนยุคสมัยที่มีศิลปะการประกอบอาหารที่คอนขางสมบูรณที่สุด ทั้ง
รสชาติ กลิ่น สี และการตกแตงใหสวยงาม ทั้งยังมีการพัฒนาผสมผสานอาหารชาติตาง ๆ  จากบทพระราชนิพนธทําใหได
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการแบงประเภทของอาหารคาวหรือกับขาวและอาหารวาง  อาหารคาว ไดแก แกงชนิดตาง ๆ เครื่องยํา
ตาง ๆ สําหรับอาหารวางสวนใหญเปนอาหารคาว ไดแก หมูแนม ลาเตียง หรุม และรังนก สวนอาหารหวานสวนใหญเปน
อาหารที่ทําดวยแปงและไขเปนสวนใหญ มีขนมที่มีลักษณะอบกรอบ เชน ขนมผิง ขนมลําเจียก มีขนมที่มีน้ําหวาน และกะทปิน
อยูดวย ไดแก ซาหริ่ม บัวลอย เปนตน นอกจากนี้ วรรณคดีไทยถือเปนสิ่งที่สะทอนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเปนอยางมาก 
รวมทั้ง เรื่องอาหารการกินของคนไทยก็นิยมกินขาวเปนอาหารหลัก รวมกับกับขาวประเภทตาง ๆ ไดแก แกง ตม ยํา และค่ัว 
อาหารไทยจึงมีความหลากหลายมาก ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน  

อาหารชาววัง หรือ กับขาวเจานาย คืออาหารที่ประดิษฐคิดคนโดยผูคนในรั้ววัง มีอัตลักษณที่สําคัญคือ ความอุดม
สมบูรณและความสดใหมของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีกรรมวิธีในการทําซับซอน ประณีต ตองใชเวลาและกําลังผูคนใน
การทําจํานวนมาก มีลักษณะความแปลกแตกตาง ความวิจิตรบรรจง รวมถึงมีรสชาติที่นุมนวลไมเผ็ดมาก มีความกลมกลอม
เปนหลัก องคประกอบของอาหารชาววัง ในแตละมื้อจะประกอบดวยอาหารท่ีมีความหลากหลาย อาหารมีครบรส คือ เปรี้ยว 
หวาน มัน เค็ม เผ็ด อาหารชาววังแตกตางจากอาหารชาวบานคือ การจัดอาหารเปนชุด หรือ สํารับอาหาร  

บทความน้ีผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อตองการถายทอดอัตลักษณของสํารับคาวหวานอาหารชาววัง เปนภาพประกอบ
สีน้ําที่สามารถบงบอกความเฉพาะตัวของอาหารที่หาดูไดยากในปจจุบันไดเปนอยางดี ทรงคุณคาทางศิลปะวัฒนธรรม 
ภาพประกอบสีน้ําที่จัดทําขึ้นมีเนื้อหาสาระที่สอดคลองสัมพันธกับเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ สามารถชวยสงเสริมใหเกิด
การรับรูตออาหารแตละชนิดไดงายขึ้น ทั้งนี้อาจเปนการถายทอดเพื่อนําไปศึกษาตอถึงข้ันตอนการทําอาหารแตละชนิด พัฒนา
สูการทําตําราอาหารไดอีกดวย 

2. อาหารชาววัง
อาหารไทยและขนมไทย เปนเอกลักษณประจําชาติไทยอยางหน่ึงเปนท่ีรูจักกันดี ท่ีมีการสั่งสมและถายทอดมาอยาง

ตอเนื่องตั้งแตอดีต ถือไดวาเปนวัฒนธรรมประจําชาติที่สําคัญของไทย  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนประณีตใน
การทําตั้งแตวัตถุดิบ  วิธีทํา  ที่พิถีพิถัน  รสชาติ  สีสัน  ความสวยงาม  กลิ่นหอม  รูปลักษณะชวนนารับประทาน  วัฒนธรรม
การกินเปนสิ่งที่สะทอนวิถีชีวิตที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม คนไทยจึงกินอาหารตามฤดูกาล ทั้งพืชผัก  ผลไม และเน้ือสัตว
ตางๆ ผสมผสานกลมกลืนกันกับภูมิปญญาควบคูกับการกิน 

กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวาน บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ถือวาเปนบทรอยกรอง
อันทรงคุณคา เปนศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ไดกลาวเปรียบเปรยนางผูเปนที่รักกับรสชาติและวิธีการปรุงอาหารคาวหวานชนิดตาง ๆ 
ทําใหผูอานเกิดจินตนาการถึงอาหารตาง ๆ ท่ีปรากฏในบทพระราชนิพนธนี้ได ดังนั้น การการสรางสรรคภาพประกอบสีน้ํา
สํารับคาวหวาน อาหารชาววัง จากบทพระราชนิพนธ กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
จึงเปนการศึกษาบทพระราชนิพนธ กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวาน เพื่อสรางสรรคภาพประกอบสีน้ําสํารับคาวหวาน อาหารชาว
วัง จากบทพระราชนิพนธ ในพระพุทธเลิศหนานภาลัยขึ้น 
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3. ภาพประกอบสีน้ํา
การใชภาพประกอบสีน้ําในการสื่อความหมาย เพื่อถายทอดเร่ืองราวท่ีมีเอกลักษณ เพื่อความถูกตองและสวยงาม จึง

มีความจําเปน ภาพประกอบสีน้ําจึงเปนกระบวนการหน่ึงในการสื่อความหมายและถายทอดเร่ืองราวไดเปนอยางดี และดวย
คุณสมบัติของสีที่มีความพลิ้วไหว ออนโยน เหมาะกับการสรางสรรคงานภาพประกอบเกี่ยวกับอาหารไดเปนอยางดี จึงเลือกใช
สีน้ําเพื่อสรางสรรคภาพประกอบคร้ังนี้ข้ึน 

การสรางสรรคผลงานสีน้ํา มีความจําเปนที่จะตองเขาใจคุณสมบัติของสีน้ํา และตองสามารถควบคุมได การลงมือ
ทดลองจะเห็นธรรมชาติของสีน้ํา การฝกฝนจะทําใหรูจังหวะและควบคุมได ดวยเทคนิคพื้นฐานการระบายสีน้ํา จากงานวิจัยนี้
ภาพประกอบสีน้ําสวนมากจะใชเทคนิคการระบายแบบเปยกบนแหง (wet on dry) 

การระบายแบบเปยกบนแหง คือ การระบายเรียบโดยใชสีที่ผสมกับน้ําแลว จุมสีดวยพูกัน ระบายบนกระดาษแหงมี 
3 รูปแบบ ดังนี้ ระบายเรียบสีเดียว  โดยใชพูกันจุมสีระบายไปตามแนวนอนบนกระดาษที่เอียงเล็กนอยใหน้ําสีไหลลงไปกอง
ขางลางแลวระบายตอเน่ืองกันลงไปจนจบ การระบายคร้ังตอไปใหตอที่ใตคราบนํ้าที่ยังเปยกอยู ผลที่ไดคือสีจะใส เรียบ
สมํ่าเสมอ ตอมาคือ ระบายเรียบหลายสี คลายคลึงกับการระบายเรียบสีเดยีวแตใชหลายสี ระบายเรียบสีหนึ่งไปแลวตามดวยอกี
สีหนึ่งโดยไมซ้ํากันโดยตอเนื่องขณะท่ีสียังเปยกอยู สีเหลานั้นจะผสมกลมกลืนกันอยางตอเนื่อง สวยงาม 

          ภาพท่ี 1  wet on dry 

   ที่มา : https://watercoloraffair.com/watercolor-wet-on-wet-vs-wet-on-dry-tutorial-tips-tricks/ 

อีกเทคนิคที่สําคัญของการระบายสีน้ํา คือ การระบายแบบแหงบนแหง (dry on dry) คือ การระบายสีบนกระดาษ
แหงในลักษณะตาง ๆ เชน แตะ แตม ขีด เขียน ลากเสนอยางรวดเร็ว ประกอบกับการใชสวนตาง ๆ ของพูกันคือปลายบาง โคน
บางเพ่ือใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ เทคนิคนี้นําไปใชเนนเพื่อเพิ่มรายละเอียดของภาพ เชน เมื่อเราทําภาพตัวบานเสร็จแลวเราก็
มาใสประตู หนาตาง ดวยการใชสีขนๆ แตะ แตม ลงไปบนกระดาษ  

ภาพท่ี 2  dry on dry 

   ที่มา : https://www.paintingwithwatercolors.com/dry-brush-  watercolor-technique/ 

2716



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 

การระบายแบบเปยกบนเปยก (wet on wet) คือ สี (ท่ีผสมนํ้า) ระบายบนกระดาษเปยก (กระดาษที่ระบายน้ําหรือ
น้ําสีไวแลว) วิธีการคือ ใชพูกันจุมสี ระบายบนกระดาษที่เปยกอยูสีเดียวหรือหลายสี สีจะไหลเขาหากันและมีสีใหมเพิ่มมาจาก
เดิม  ถากระดาษเปยกมาก สีจะซึมเขาหากันอยางรวดเร็ว กระท่ังเกิดสีใหม  

 

 
ภาพท่ี 3  wet on wet 

    ที่มา : https://watercoloraffair.com/watercolor-wet-on-wet-vs-wet-on-dry-tutorial-tips-tricks/ 

 

ทั้งน้ี เทคนิคเบื้องตนเปนการศึกษาเรียนรูกันมาตามทฤษฎีที่มีมาชานาน หากแตปจจุบัน มีการคิดคนเทคนิคใหม ๆ 
หรือมีการระบายสีน้ําดวยวิธีการตาง ๆ มากมาย ซึ่งเกิดความสวยงามและกลายเปนเทคนิคเฉพาะที่มีเอกลักษณแตกตางกันไป 
เปนการสรางสรรคงานศิลปะที่มีความงดงามและมีความหลากหลายมากขึ้น  สําหรับเทคนิคตาง ๆ ของสีน้ํา เปนเทคนิคท่ีสราง
ความตื่นเตน ทาทาย เพราะคุณสมบัติของสีน้ํา การไหลของน้ํา ไมอาจควบคุมไดอยางสมบูรณ ทําใหผูวาดตองรอจนกวาสีจะ
แหงถึงจะรูวาจะออกมาเปนอยางไร ความนาสนใจ คือ ความสวยงามที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติของสีน้ําท่ีเกิดขึ้นโดยคาดเดาไมได
นั่นเอง 

กระบวนการสรางสรรคภาพประกอบสีน้ําสํารับคาวหวาน อาหารชาววัง จากบทพระราชนิพนธ   กาพยเหชมเครื่อง
คาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จะแบงเปนสํารับของคาวและสํารับของหวาน  

การใชเทคนิคสีน้ําในการสรางสรรคงานชุดนี้จะใชเทคนิคทั้งสามที่ ไดกลาวไปขางตน ไมวาจะเปนการระบายแบบ
เปยกบนแหง (wet on dry) การระบายแบบแหงบนแหง (dry on dry) และการระบายแบบเปยกบนเปยก (wet on wet) 
ฉะนั้นในการสรางงานแตละช้ินจึงมีความหลากหลายของเทคนิคทําใหภาพประกอบนาสนใจ และเห็นความพลิ้วไหวซ่ึงเปน
คุณสมบัติของสีน้ําจากรูปแตละรูปไดอยางชัดเจน 

ภาพประกอบชุดอาหารคาว จะมีการเลือกใชสีที่คอนขางเขม ชัดเจน แตผสมผสานทั้งสามเทคนิคสีน้ําเขาดวยกัน 
เพื่อใหภาพเกิดความสวยงาม สื่อสารไดชัดเจน เกิดมโนภาพถึงเครื่องแกง เครื่องเทศของไทยท่ีมีสีเขมขน เหมือนดังรสชาติที่
เขมขนจัดจานตามแบบฉบับของอาหารไทย 

ภาพประกอบชุดอาหารหวาน เนื่องดวยสีธรรมชาติของขนมไทยจะมีสีออนจากพืชธรรมชาติตาง ๆ ไมฉูดฉาด ไมใชสี
ทางเคมี ดังน้ันสีของอาหารหวานจึงเปนสีออนละมุน นารับประทาน ชวนใหนึกถึงขนมหวานของไทย ที่มีรสชาติหวานจับใจ 
โดยผสมผสานท้ังสามเทคนิคขางตนรวมกันไวเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดความสวยงาม นาช่ืนชม 

ทั้งน้ีการใชเทคนิคสีน้ําดังกลาว เปนการผสมผสานเพ่ือใหเกิดความสวยงามในกระบวนการสรางสรรคของผูวิจัย ซึ่ง
นอกจากน้ีแลวยังมีเทคนิคตาง ๆ ที่สรางสรรคภาพประกอบสีน้ําจากอาหารในแบบตาง ๆ อีกมากมาย ดวยการศึกษาคนควา 
และปฏิบัติเพื่อใหเกิดเทคนิคใหม ๆ เกิดขึ้น ดังตัวอยางสํารับคาวหวาน ตอไปนี้ 

2717



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 6 

 

๏ มัสมั่นแกงแกวตา  หอมยี่หรารสรอนแรง 
ชายใดไดกลืนแกง           แรงอยากใหใฝฝนหา 
 

 
 

ภาพท่ี 4 มัสม่ัน 

 

 
๏ เห็นหรุมรุมทรวงเศรา     รุมรุมเราคือไฟฟอน 

เจ็บไกลในอาวรณ            รอนรุมรุมกลุมกลางทรวง 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หรุม 
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๏ เทโพพ้ืนเนื้อทอง           เปนมันยองลองลอยมัน 

นาซดรสครามครัน                        ของสวรรคเสวยรมย 

ภาพท่ี 6 แกงเทโพ 

๏ ทองหยิบทิพยเทียมทัด           สามหยิบชัดนาเชยชม 

หลงหยิบวายาดม                          กมหนาเมินเขินขวยใจ 

ภาพท่ี 7 ขนมทองหยิบ 
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 ๏ ลําเจยีกช่ือขนม                    นึกโฉมฉมหอมชวยโชย 

ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย                    โหยไหหาบุหงางาม 

 

  
 

ภาพท่ี 8 ขนมลําเจียก 

 

๏ ชอมวงเหมาะมรีส                  หอมปรากฏกลโกสมุ 

คิดสสีไลคลมุ                             หุมหอมวงดวงพุดตาน 

 

    
 

ภาพท่ี 9 ขนมชอมวง 
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4. บทสรุป
ปจจุบันอาหารไทยชาววังพบเห็นไดยากและหารับประทานไดยากมาก อาจดวยความยุงยากของกรรมวิธีการปรุง

อาหารดังที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งอาจเปนไปไดที่สํารับคาวหวานจากบทพระราชนิพนธนี้อาจเลือนหาย หรือไมมีผูใดรูจักอีกเลย 
อาจพบเห็นไดจากตําราเรียนและการหาขอมูลออนไลนเทาน้ัน สํารับคาวหวานอาหารชาววัง นอกจากนาจดจํา ชวนชิม งดงาม 
และยังตราตรึงใจ เกิดเปนความงดงามจากการไดเห็นและลิ้มรส 

สุนทรียภาพของความงามมักถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกตาง ๆ  ที่เกิด
จากประสบการณ ซึ่งมนุษยทุกคนมีประสบการณที่แตกตางกัน จึงแนนอนวาการมองเห็นคุณคาของความงาม หรือการประเมิน
คุณคาของความงามน้ันยอมไมเทากัน แมจะมีลักษณะประสบการณที่คลายคลึงกันในทุกมิติก็ตาม   

ความรูสึกช่ืนชมประทับใจในความงามเชนน้ัน เกิดและรับสัมผัสจากสุนทรียภาพในตัวตนของเรา มีความมากนอย สูงต่ํา 
ดื่มดํ่าหรือไมดื่มดํ่า ตางกันออกไปตามปจเจกภาพ ความแตกตางท่ีอาจเกิดจากประสบการณแวดลอมสวนบุคคล ระบบครอบครัว 
ระบบการศึกษา ระบบสังคม รวมท้ังการให “คุณคา” ของแตละบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หรือมีตอความงามอีกดวย (วิรุณ ตั้งเจริญ, 
2546 : 31)  

ภาพประกอบสีน้ําจึงไดเปนสวนหนึ่งของการสรางสรรคงานใหเกิดคุณคามากยิ่งขึ้น  เนื่องดวยความสําคัญของ
ภาพประกอบสีน้ํานั้นกอใหเกิดคุณคาทางความงามและการถายทอดจินตนาการทางความคิดใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนและ
งดงาม อีกทั้งยังเปนแนวทางในการสรางลักษณะเฉพาะของงานทําใหเกิดการรับรูสวนประกอบและลักษณะเดนเฉพาะตัวของ
อาหารแตละชนิด เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย โดยการออกแบบและการใชภาพท่ีเหมาะสมจะยิ่งชวยใหสื่อ
ความหมายไดตรงกับวัตถุประสงคและเขาใจงาย เพิ่มความชัดเจนของเน้ือหาสาระไดมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ความงามท่ีไดถายทอดผานการสรางสรรคนี้ ยังคงเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหกับสํารับคาวหวาน อาหาร
ชาววังไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนเรื่องของรสชาติอาหาร การถายทอดความรูเรื่องการทําอาหาร และยังรวมไปถึงการสงเสริม
การทองเที่ยวใหกับคนไทยเองหรือชาวตางชาติก็ตาม 

ทั้งน้ี การสรางสรรคภาพประกอบสีน้ําสํารับคาวหวาน อาหารชาววัง จากบทพระราชนิพนธ กาพยเหชมเครื่องคาว
หวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จะเปนประโยชนในการถายทอดเรื่องราวของอาหารชาววังที่ทรงคุณคาเปน
ภาพประกอบสีน้ําท่ีงดงาม เพ่ือสื่อสารตอคนรุนหลังหรือบุคคลที่ไมรูจักอาหารชาววังหรืออาหารไทยโบราณ ดังนั้น การมีตํารา
หรือหนังสือท่ีมีภาพประกอบท่ีถูกตองและสวยงามจึงเปนสวนหนึ่งในการสืบทอดและถายทอดเรื่องราวในอดีตไดเปนอยางดี

5. เอกสารอางอิง
ชลดา เรืองรักษลิขิต. (2552). กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวานกาพยเหนิราศแรมสราง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง 
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
ชะลูด  น่ิมเสมอ. (2534). องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
เนื่อง นิลรัตน, ม.ล. (2549). ตํารากับขาวในวัง. กรุงเทพฯ : บัวสรวง 
เปลี่ยน ภาสกรวงศ, ทานผูหญิง. (2545). แมครัวหัวปาก. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สมาคมกิจ วัฒนธรรม 

วิรุณ  ตั้งเจริญ. (2535). ทฤษฎีสีเพ่ือการสรางสรรคศิลปะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร 
สมจีน ราชานุประพันธ, หมอม. (2513). ตํารากับขาว. พระนคร : โรงพิมพพระจันทร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส. (2553). ภาษาไทย : วรรณคดีวิจักษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพฯ : 
         สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
Anthony. (2020). wet on wet. Retrieved January 20, 2020, from https://watercoloraffair.com/watercolor-  

         wet-on-wet-vs-wet-on-dry-tutorial-tips-tricks/ 

2721



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 10 

Anthony. (2020). wet on dry. Retrieved January 20, 2020, from https://watercoloraffair.com/watercolor-  

         wet-on-wet-vs-wet-on-dry-tutorial-tips-tricks/ 

Joe. (2011). dry on dry. Retrieved January 20, 2020, from https://www.paintingwithwatercolors.com/dry-   

         brush-  watercolor-technique/ 

2722



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมบริการ  
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย) 

2723



 

การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลหวย
มวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 

1สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*mutchima.u@gmail.com

บทคัดยอ 

 

คําสําคัญ:

2724



Guidelines for Developing Community Based Tourism Activities to Connect 
Agrotourism at Huai Muang Subdistrict, Kamphaeng Saen District, 

Nakhon Pathom Province. 

1 Tourism and Hotel, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*mutchima.u@gmail.com

Abstract 

 

Keywords:

2725



 

บทนํา 

2726



วัตถุประสงคของการวิจัย 

นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
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    1.1 ปจจัยทางการทองเท่ียว 
         

2. แนวคิดศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร 5 องคประกอบ 

    2.1 องคประกอบดานศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 5 องคประกอบ 

 

2.1.1 องคประกอบที่ 1 คุณคาทางกายภาพและชีวภาพ

2.1.2 องคประกอบท่ี 2 คุณคาดานองคความรู นวัตกรรม ภูมิปญญา

2.1.3 องคประกอบท่ี 3 ศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

2.1.4 องคประกอบที่ 4 ศักยภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

2.1.5 องคประกอบที่ 5 ศักยภาพการดึงดูดใจทางการทองเท่ียว

3. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียว 
    3.1 ปจจัยในการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว 

4. แนวคิดเกี่ยวกับเสนทางเชื่อมโยงเพ่ือทองเที่ยว 
   4.1 รูปแบบเสนทางเช่ือมโยงเพ่ือการทองเท่ียว 
        4.1.1 เสนทางทองเท่ียวในเขตเมือง 
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        4.1.2 เสนทางทางประวัติศาสตร

        4.1.3 เสนทางทางธรรมชาติ

        4.1.4 เสนทางแบบผสมผสาน

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของบริบทพ้ืนที่ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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2. ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร 5 มิติ
2.1 คณุคาทางกายภาพและชีวภาพ
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  2.2 คุณคาดานองคความรู นวัตกรรม ภูมิปญญา 

  2.3 ศักยภาพการบริหารจัดการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
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    2.4 ศักยภาพการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 

2.5 ศักยภาพการดึงดูดใจทางการทองเท่ียว 
          

2732



3. กระบวนท่ีคํานึงถึงในการพัฒนากิจกรรม

4. ผลการสังเคราะหเสนทางเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรตําบลหวยมวง
4.1 เสนที่ 1 เสนทางเช่ือมโยงกิจกรรมตําบลหวยมวง
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  4.2 เสนที่ 2 เสนทางเช่ือมโยงกิจกรรมตําบลหวยมวง 
          

  4.3 เสนที่ 3 เสนทางเช่ือมโยงกิจกรรมตําบลหวยมวง    
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อภิปรายผล 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช
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2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป

สรุปผลการวิจัย 

บรรณานุกรม 
(ภาษาไทย) 

คูมือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร.
 

การทองเท่ียวโดยชุมชน . 

การเชื่อมโยงเสนทางและการสงเสริมการตลาดโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของกลุม 4 จังหวัดในภาคใตของประเทศไทย.  

ความสัมพันธระหวางรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตรและการใชทรัพยากรเกษตรของ
ชุมชน: กรณีศึกษาทองเท่ียวเชิงเกษตรชางกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช

 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพ่ือการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในอําเภอชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช.  
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บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง.

การเช่ือมโยงเสนทางและการสงเสริมการตลาดโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของกลุม 4 จังหวัดในภาคใตของประเทศไทย  

องคประกอบการทองเที่ยวเชิงเกษตร.

แนวโนมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 2562

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว
การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานซะซอม หมูที่ 7 ตําบลนาโพธ์ิกลาง อําเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี  

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑทองเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีของ
นักทองเท่ียวชาวไทย  

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (TOURISM INDUSTRY). 

การทองเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณพ้ืนที่ภาคเหนือ. 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  

จังหวัดนครปฐม

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development

International Journal of Industrial Engineering Computations. 30(1), 70 – 71.
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การพัฒนากิจกรรมภูมิปญญาทองถ่ินไทยทรงดําสูการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
กรณีศึกษาชุมชนดอนทราย ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

1สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*sj_noey@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีของชุมชนดอนทราย ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 2) กําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางภูมิปญญาทองถ่ินไทยทรงดําสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยเครื่องมือที่
ใชเก็บขอมูล คือแบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม กลุมเปาหมายประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐ ผูประกอบการ และ
ประชาชนภายในชุมชนดอนทราย จํานวน 23 คน กลุมตัวอยาง คือนักทองเที่ยวที่ เดินทางมาท่ีชุมชนดอนทราย จํานวน
ทั้งหมด 49 คน จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหานําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาทําการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากนั้นนําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทพื้นที่
ชุมชนดอนทราย ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีชาวไทยทรงดํา (เปนคําเรียกกลุมชาติพันธุที่
มีตนกําเนิดมาจากดินแดนสิบสองจุไทตอนเหนือซึ่งไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยชวงปลายสมัยกรุงธนบุรี) อยูใน
พื้นที่เปนสวนใหญ ทําใหชุมชนมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณโดดเดน นอกจากน้ีภายในชุมชนไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรมไทยทรงดําขึ้นมาเพื่อตองการนําเสนอถายทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทยทรงดําในอดีตใหแกคน
รุนหลัง โดยเสนทางการเดินทางไปยังชุมชนในการเขาถึงพื้นที่ยังไมสะดวกมากนัก แตภายในชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ สําหรับนักทองเท่ียวท้ังหองนํ้า ลานจอดรถ ซึ่งกิจกรรมภายในชุมชนดอนทราย ไดแก กิจกรรมทอผา กิจกรรมจักสาน 
เปนตน แตกิจกรรมภายในชุมชนยังประสบปญหาดานการพัฒนาการจัดรูปแบบกิจกรรม ที่ยังคงเปนกิจกรรมเดิม จึงทําให
นักทองเท่ียวไมเกิดการมาเท่ียวซํ้าและนักทองเท่ียวยังไมเกิดการเรียนรูหรือเขาถึงวิถีชีวิตชุมชนไดอยางแทจริง 2 ) สําหรับ
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นไทยทรงดําสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ภายในชุมชนดอนทราย สามารถ
สังเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการทองเท่ียวได 6 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาสภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรม 2) 
การพัฒนาความสามารถในการรองรับ 3) การพัฒนาการจัดการความปลอดภัย 4) การพัฒนาการสรางการมีสวนรวม 5) การ
พัฒนาการถายทอดเร่ืองราว 6) การพัฒนาการตลาด ซึ่งนําไปสูกิจกรรมทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูควบคูไปกับความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพแวดลอมของชุมชน

คําสําคัญ : 
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Activities Development of Thai Song Dum Local Wisdom to Sustainable Tourism: Case 
Study at Don Sai Community, Sra Krathiam Sub District, Muang District, Nakhon Pathom 

Province. 

1Tourism and Hotel Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*sj_noey@hotmail.com

Abstract 

Objectives of this study were: 1) to study spatial context of Don Sai Community, Nakhon Pathom 
Province, 2) to evaluate tourist satisfaction in the community 3) to design the development approach on 
Thai Song Dum local wisdom activities in order to be a sustainable tourism. The research tools for 
collecting data were in-depth interview and questionnaires for target groups, including 23 people of 
government officers, entrepreneurs and people in Don Sai Community. The sample group was 49 tourists 
who visited Don Sai Community. The data then was derived from interviewing for content analysis. After 
that, the researchers used data which were derived from questionnaires for analysis by using computer 
analysis program, and presented the results according to objectives. 1) The results indicated that spatial 
context of Don Sai Community, Sra Krathiam Sub District, Muang District,, Nakhon Pathom Province was 
the community that most of Thai Song Dum lived in (ethnic groups originating from the Twelve Chutsai 
region in the north, which migrated to settlements in Thailand at the during end of the Thonburi period ). 
Consequently, this community had unique cultural identity. In addition, they built Thai Song Dum culture 
learning center in order to pass on local wisdom and local culture in the past to young generation. 
Although the route to this community wasn't convenient for accessing this field, this community had 
facilities for tourists such as toilets and car park. Moreover, activities of this community included fabric 
weaving and basket making. However, this community had problem as they have the same activities for 
tourists, so tourists didn't come back there again. Moreover, tourists didn't actually learn about or access 
community way of life.2) To design the development guidelines of tourism activities in 6 ways, including 
1) development of activity environment, 2) development of ability to support, 3) development of safety
management, 4) participatory development, 5) development of passing on stories and 6) market 
development which lead to tourism activities for learning with economic, social and cultural 
sustainability and community environment for approaches to development of Thai Song Dum local 
wisdom activities to sustainable tourism. 

Keywords: 
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บทนํา 

 

 
 

 
 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
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ขอบเขตของการวิจัย 
ดานพ้ืนที่ :  
ดานเน้ือหา :    

 
ผูใหขอมูลหลัก : 

 
ดานระยะเวลา : 

ประโยชนที่จะไดรับ 

กรอบแนวคิด
 

ภาพท่ี 1

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1

แนวทางการพฒันากจิกรรมภูมปัิญญาท้องถินไทย
ทรงดาํสู่การท่องเทยีวอย่างยงัยืน 
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ขั้นตอนที่ 2 

ผลการวิจัย 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นไทยทรงดําสูการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
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อภิปรายผล 
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ขอเสนอแนะ สําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

เอกสารอางอิง 

ชุมชนชาวไทยโซงหมูบานดอนทราย : การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชน 
       ระหวางป พ.ศ.2504-2549  

การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาพ้ืนเมืองไทยทรงดํา  อําเภอเขายอยจังหวัด 
       เพชรบุรี.  

พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือ 
       ญี่ปุน

การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 
       กลุมชนไทยทรงดํา ตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.  

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว.

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว.

.พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการ 
 จัดการโลจิสติกสการทองเท่ียว กรณีศึกษาตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.

การทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูในจังหวัดนครปฐมจากฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียว 
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       สูรูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียว.  
 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยาง 

 สรางสรรคชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม. 
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอไทยทรงดําเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตามแนว 
       เศรษฐกิจสรางสรรค.  

การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย 
 วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูบานดอนทราย ตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัด นครปฐม.

 
องคประกอบของความย่ังยืนสําหรับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค: 

 กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.
 

แผนพัฒนาการทองเท่ียว ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2560 – 
 2564)  

แนวทางการจัดการการทองเท่ียวอยางย่ังยืนในชุมชนคลองโคลน อําเภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรสงคราม.

Experiential Tourism around the World and at Home: Definitions and 
 Standards. 
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แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 
พื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
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1อาจารยประจำสาขาการจดัการการทองเท่ียวและไมซ วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตขอนแกน 
*E-mail : pirapim.ta@spu.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาบริบทพ้ืนท่ีชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ (2)เพื่อศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ใน
การเปนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และพ้ืนที่ชุมชนที่เกี่ยวของอยางยั่งยืนเครื่องมือที่ใช ไดแก การสนทนากลุม (Focus 
Group) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับตัวแทนหัวหนาชุมชน และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของในการพัฒนา การเก็บขอมูลพื้นท่ีจริงและการถายภาพ เพื่อการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีแหลงทองเที่ยว โดย
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการพรรณนาโดยใชวิธีการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดวยการดูขอมูลจากการศึกษา 
การสัมภาษณ และการสังเกต วามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อพิจารณาการวางแผนและการพัฒนาการทองเที่ยว วาเปนไป
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนหรือไม แลวทำการวางแผนและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผล
การศึกษาพบวาแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน ตองไดรับการ
จัดการแหลงทองเที่ยวรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนผูมีสวนเกี่ยวของ พรอมการพัฒนาดานการประชาสัมพันธ 
การจัดทำแผนพับประชาสัมพันธพื้นที่ รวมไปถึงการรวมกลุมแมบานเพื่อผลิตและจำหนายสิ่งของที่ระลึก และการจัดทำโฮมส
เตยและกิจกรรมการแสดงโชวชาง เพื่อนำเสนอเปนแนวทางใหเกิดความยั่งยืนในแหลงทองเที่ยว  

คำสำคัญ: การวางแผนและการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การทองเท่ียว 
 อยางย่ังยืน 
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Guidelines for Development of Tourism Area Plans on Economic 
Efficiency for Sustainable Tourism Case Study in Elephant Community Ban 

Khai Muan Peaw, Ban Khai Muan Peaw Sub-District, Muang District, 
Chaiyaphum Province. 

Pirapim  Tangprom 1 
1 Lecturer of Tourism Management and Hospitality  College Tourism and Hospitality 

Sripatum University Khon Kean. 
*E-mail : pirapim.ta@spu.ac.th

Abstract 

The purpose of this study was to (1) the study of physical in Elephant Community Ban 
Khai Muan Peaw, Ban Khai Muan Peaw Sub-District, Muang District, Chaiyaphum Province. (2) For study 
of potential in Elephant Community Ban Khai Muan Peaw, Ban Khai Muan Peaw  Sub-District, Muang 
District, Chaiyaphum Province follow by the Economic of Efficiency for Sustainable Tourism. (3) For 
Planning and Development on Economic Efficiency for Sustainable Tourism Case Study in Elephant 
Community Ban Khai Muan Peaw, Ban Khai Muan Peaw  Sub-District, Muang District, Chaiyaphum 
Province The content of focus group and In-depth interview with the community leader representative 
And representatives from government and private agencies involved in the development was divided by 
each individual commentary including real data in area and photograph. After that will be analyze 
potential of destination By analyzing the qualitative data using the descriptive method using 
participatory workshop methods. By looking at data from studies, interviews and observing how they 
relate to each other To consider tourism planning and development That is in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy sustainably or not for planning and development sustainable tourism 
by participate of government with community. The major findings were as follows: (1) The publication (2) 
Including the integration of women's groups to produce and sell suvenier   (3) The preparation of the 
homestay and elephant show  

Keywords: Planning and Development , Economic Efficiency , Tourism Sustainable 
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1. บทนำ
 ชางถือเปนสัตวคูบานคูเมืองประจำประเทศไทย และในสมัยโบราณชางยังเปนพาหนะในการทำศึกสงคราม เปน

พาหนะทรงประดับบารมีของพระมหากษัตริย เปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพของชาวบานสืบมาแตสมัยโบราณ ใน
ปจจุบันชางก็ยังเปนสัตวคูบานคูเมืองประจำประเทศไทยแตลักษณะการใชงานและความสำคัญของชางกลับถูกลบเลือนไปจาก
เดิมอยูมาก ทุกวันนี้ชางกลายเปนเครื่องมือทำมาหากินของมนุษยไมใชแคเฉพาะการเกษตรแตเปนเพื่อทางธุรกิจมากกวา เชน 
การนำชาออกไปหากินยามค่ำคืน , การนำชางมาจัดแสดงเพื่อความบันเทิงและนันทนาการ ฯลฯ เปนตน รวมไปถึงปญหาการ
ถูกลาและบุกลุกถิ่นฐานท่ีอยูอาศัยทำใหชางไทยในปจจุบันมีจำนวนลดลง (จินตวีร เกษมศุข,2554)   
              จังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนจังหวัดชัยภูมิยังเปนแหลงที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของชางปาเปนจำนวนมาก ชางก็ถือเปนสัตวคูบานคูเมืองของ
ชาวจังหวัดชัยภูมิมาต้ังแตสมัยโบราณ ชุมชนเลี้ยง ตำบลบานคายหมื่นแผว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงอาศัยที่สำคัญ
ของชางปาและดวยความเปนมาของชุมชนแหงนี้ทำใหทราบถึงความผูกพันธุระวางคนกับชางที่มีมาอยางยาวนานตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  บานคายเปนหมูบานที่เกาแกหมูบานหนึ่ง  เมื่อครั้งกอนไดขึ้นกับเมืองนครราชสีมา กอนที่จะมาตั้งเมืองชัยภูมิ
โดยเจาพอพญาแล เปนเจาเมืองชัยภูมิซึ่งไดรับโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชการที่ 2 
แหงกรุงรัตนโกสินทร ในพ้ืนที่บริเวณหมูบานคายจะมีแมน้ำชีที่เปนแมน้ำสายหลักมีแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ ในสมัยนั้นการ
ทำงานของเจาพอพญาแล  จะตองใชชางเปนพาหนะสำคัญในการปองเขตแดนเมืองชัยภูมิและใชในการศึกสงคราม  โดย
มอบหมายใหหมื่นแผวออกไปต้ังกองชางหลวงที่ตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสงา (ในปจจุบัน)  อยูหางจากชุมชนบานคายหมื่น
แผว  ประมาณ 6 กิโลเมตร  มีหนาท่ีในการจับชางปามาเลี้ยงและทำการฝกเพื่อใชเปนยานพาหนะและปองกันการรุกรานจาก
ขาศึก  เมื่อยามศึกสงครามสงบลง  บรรดาทหารสวนใหญไดยกทัพกลับภูมิลำเนา หมื่นแผวซึ่งเปนหัวหนาจึงไดนำพวกพองที่
เหลืออยูมาตั้งหมูบานในบริเวณชุมชนบานคายเพราะเห็นวามีความอุดมสมบูรณมาก  โดยใชบริเวณสองฝงแมน้ำชีเปนแหลง
อาหารของชาง  จึงเรียกวา บานหมื่นแผวตามช่ือของหัวหนาคายมาจนถึงปจจุบัน  ตอมาจึงไดเปลี่ยนช่ือหมูบานใหมวา บาน
คายหมื่นแผวเพราะแถบน้ีเคยใชเปนคายทหารมากอนและมีหมูบานตาง ๆ  ที่จัดตั้งข้ึนมาอยูในเขตการปกครองเดียวกันเลียบ
ตามฝงแมน้ำชี  โดยกำหนดชื่อตามลักษณะการไหลของน้ำชี  ไดแก บานวังกานเหลือง  บานโคงยางพัฒนา  บานทาหวา  บาน
โคงขนัน  บานโคงน้ำตับ บานแกงจิก บานกุดเวียน เปนตน (องคการบริหารสวนตำบลบานคาย,2560) 
        แตในปจจุบันบทบาทและความสำคัญของชางไดลดลงไปจากอดีต ชางที่เคยฝกเพื่อทำศึกสงครามไดกลายเปนชางที่
นำมาฝกเพื่อทำการแสดงโชวเพื่อความบันเทิง    ที่ชุมชนแหงนี้กเชนเดียวกันชางไดถูกฝกเพื่อทำการแสดงโชวความสามารถใน
ดานตางๆของมัน เชน การโชวชางวาดภาพ , ชางแตะฟุตบอล ฯลฯ และเพ่ือการประกอบอาชีพดานการเกษตรอืนๆของ
ชาวบานในชุมชน ถึงกระนั้นความนิยมในการชมการแสดงชางก็ยังไมเปนที่นิยมมากนักทำใหชาวบานในชุมชนบางหลังก็ทิ้ง
อาชีพคนเลี้ยงชาง และหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน เชน การเขาไปทำงานในเมืองหลวง การทำนา ทำสวน ซึ่งลักษณะงาน
เหลานี้ไมมีความจำเปนที่จะตองมีชางเปนเคร่ืองมืออีกตอไป ทำใหชางการปญหาการสูญพันธุ (เทศบาลตำบลบานคายหมื่น
แผว,2560) 
         จากสาเหตุที่กลาวมาขางตนนี้เปนเหตุใหเขาไปศึกษาขอมูลและทำการวางแผนพัฒนาชุมชนเลี้ยงชางแหงนี้ ใหเปนที่
รูจักและเกิดการอนุกรักษชางไทยใหคงอยู เพ่ือเปนการสืบทอดอาชีพคนเลี้ยงชาง รวมท้ังการพัฒนาใหชุมชนแหงนี้เปนแหลง
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนของทรัพยากรภายในชุมชน และสรางอาชีพเสริมใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดปญหาการจากถ่ิน
ฐานเขาไปทำงานในเมืองหลวง ใหคนในชุมชนไดเกิดจิตสำนึกรักบานเกิด รักความเปนวิถีดั้งเดิม รักชางไทย 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
2.2 เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ

เปนแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และพื้นท่ีชุมชน ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน 
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3. วิธดีำเนินการวิจัย (ประชากร/กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล) 

3.1 กลุมเปายหมาย/ผูใหขอมูลหลัก 
ประชากรท่ีผูวจิัยเลือกใชในการศึกษาในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
1. ผูใหขอมูลท่ีเปนระดับผูนำชุมชนและบุคคลในชุมชนบานคาย ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิจำนวน

12 คน จาก 10 หมูบานในเขตพ้ืนท่ีการปกครองขององคการบริหารสวนตำบลบานคาย 
2. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของ คือ ผูมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวของกับการทองเที่ยวที่มีหนาท่ี

เกี่ยวของกับการกำหนดแผนและนโยบายทางการทองเท่ียว จำนวน 5 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางสมัภาษณแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  ไดแก 

- หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยภูม ิ
- ผูอำนวยการการทองเที่ยวและกฬีาจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดชัยภูม ิ
- นายกองคการบริหารสวนตำบลบานคาย ตำบลบานคาย อำเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ 
- นายกเทศมนตรเีทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภมู ิ
- นายกสมาคมการทองเท่ียวจังหวัดชัยภูม ิ
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนแบบสอบสัมภาษณหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มี

สวนเก่ียวของโดยใชวิธีการสุมตัวอยางสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการพัฒนาดานการทองเที่ยวใน
จังหวัดชัยภูมิโลกจำนวนท้ังสิ้น 5 คน 

3.2.2 การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยใชแผนที่ความคิด (Mind Map) เปนองคประกอบใน
การสนทนา เพื่อนำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณมาดำเนินการวิพากษในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดทำแผนพฒันาพ้ืนที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และพื้นท่ีชุมชน ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืนโดยผูเขารวมการสนทนากลุม/
ผูใหขอมูลหลัก จะแบงออกเปน 2 กลุมสนทนาคือ  

1. กลุมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ จำนวน 5 คน
2. ประชากรระดับหัวคณะกรรมการและบุคคลในชุมชนบานคาย ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิจำนวน

12  คน 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บและรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี ้
3.3.1. ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีการเก็บรวบรวม ดังนี ้

- การลงพื้นที่เพื่อแนะนำโครงการการศึกษา เรื่องการวางแผนและการพัฒนาการทองเที่ยวตอ นายก
เทศบาล สำนักเทศบาลสวนตำบลบานคายหมื่นแผว และสมาชิกภายในชุมชน 

- สำรวจขอมูลพ้ืนที่ ทั้งดานสาธารณูปโภค การคมนาคม ธรรมชาติแวดลอมของชุมชน รวมถึงแหลง
ประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมืน่แผว เชน กลุมแมบานชุมชนบานคายหมื่นแผว สมาชิกผูนำชุมชน
บานคายหมื่นแผว บริเวณลานจัดกิจกรรมประจำชุมชน เสนทางคมนาคมถึงแหลงชุมชนบานคายหมื่นแผว เปนตน 

- จดบันทึกขอมูล และบันทึกภาพบริเวณพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ศูนยอนุรักษชางประจำ
ชุมชน และพืน้ท่ีสำคัญบริเวณโดยรอบ  

- การสัมภาษณแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ในกลุมสมาชิกผูมีสวนไดเสีย (กลุมแมบานชุมชน
เลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว) และเจาหนาที่รัฐ (นายกเทศบาล สำนักเทศบาลสวนตำบลบานคายหมื่นแผว) 

- การสังเกตแบบไมมีสวนรวม บริเวณพื้นทีชุ่มชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว และบริเวณโดยรอบ 
3.3.2. ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการดังน้ี 

- ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข องจากแหลงตาง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีเนื้อหากลาวถึงพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว 

- เอกสารท่ีเปนขอมลูพ้ืนฐานดานตาง ๆ ของพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.4.1 การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพดวยวิธีการพรรณนาโดยใชวิธีการเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม ดวยการดู

ขอมูลจากการศึกษา การสมัภาษณ และการสังเกต วามีความสัมพนัธกันอยางไร เพื่อพิจารณาการวางแผนและการพัฒนาการ
ทองเท่ียว วาเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนหรือไม 

3.4.2 การตรวจสอบขอมลู ดำเนนิการดวยวิธีการ ใชแหลงขอมลูหลายแหลงในการวิเคราะหเรื่องเดียวกัน ไดแก 
ทมีงานเจาหนาที่ สำนักเทศบาลสวนตำบลบานคายหมื่นแผว และสมาชิกผูมสีวนไดเสียในชุมชน คือ กลุมแมบานชุมชนเลี้ยง
ชางบานคายหมื่นแผว การเก็บขอมูลดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน คือ จากเอกสาร  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
4. ผลการวิจัย

4.1 บริบทพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยการสำรวจภาพรวม
ปจจุบันของพ้ืนที่ ในปจจุบันสภาพพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตั้งอยูที่ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ชุมชนบานคายต้ังอยูหางจากอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศใต ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว - ชัยภูมิ) 
เปนระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร ตั้งอยูริมฝงแมน้ำชีมีอาณาเขต ติดตอ ทิศเหนือ ติดกับคลองจอก  ตำบลหนองนาแซง 
อำเภอเมือง ทิศใต  ติดกับแมน้ำชี เขตตำบลกะฮาด อำเภอเนินสงา ทิศตะวันออก ติดกับบานโคงยางพัฒนา  ตำบลบานคาย 
อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดกับแมน้ำชี เขตบานวังกานเหลือง ตำบลบานคาย เปนท่ีราบริมฝงแมน้ำชี  มีทิศทางไหลของน้ำคด
เคี้ยวอยูรอบหมูบานทางทิศตะวันตกและทิศใต  ที่ดินของหมูบานและที่นาสวนใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะ
เปนดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ  ตามเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผว มีพื้นที่ประมาณ 5,344  ตาราง
กิโลเมตร  เขตพื้นที่ชุมชนบานคายหมื่นแผวเปนที่ราบลุมมีน้ำชีและคลองน้ำลอมรอบ  เหมาะแกการประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรกรรม  ไดแกการทำนา  การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร  ประชากรในหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงชางเพ่ือการแสดงโชวตางถ่ิน 

4.2 การวิเคราะหศักยภาพพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว พบวา บานคายเปนชุมชนที่มีประวัติความเปนมา
ดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับกับถิ่นกำเนิดของชางไทยท่ียาวนาน อันเปนจุดเดนที่ททำใหชุมชนมีความโดดเดนควรคาแกการ
อนุรักษ โดยภายในชุมชนเองก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ดังนี ้

4.2.1 ศักยภาพดานพื้นที่ มีจุดเดนของชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผวคือ วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพัน
กับชางปาที่เปนสัตวคูบานคูเมืองมาตั้งแตสมัยโบราณ ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนท่ียังคงอาชีพคนเลี้ยงชางอยูจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งเปนอาชีพที่หาไดยากในปจจุบัน เสนทางเขาสูชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผวสามารถเดินทางตามตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว - ชัยภูมิ)  เปนระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตรจากตัวเมืองชัยภูมิ จะพบกับสถานีตำรวจภูธร
บานคายหมื่นแผวเปนจุดเดนที่สังเกตไดงายชุมชนจะตั้งอยูฝงตรงขามกับสถานีตำรวจ 

4.2.2 ศักยภาพดานการทองเที่ยว ชุมชนบานคายหมื่นแผวแหงนี้ เปนแหลงกำเนิดวิถีชีวิตของชาง คนเลี้ยงชาง 
ควาญชาง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิเก่ียวกับชาง เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน โดยมีสายใยแหงความผูกพัน
ระหวางคนกับชาง คือ โฮงปะกำ หรือโรงปะกำ สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณการคลองชางทุกชนิดเอาไว โดยมีความเช่ือวา ดวง
วิญญาณบรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย ยังคงสถิตอยู ณ โฮงปะกำตนตระกูลของตน เพื่อคอยปกปองภัยพิบัติ และอำนวยโชคใหกับ
ลูกหลานถือเปนตำนานที่สืบทอดและเลาขานกันมาอยางยาวนาน  ชุมชนมีกิจกรรมสำหรับนักทองเที่ยวเม่ือมาเยี่ยมชมยัง
ชุมชนนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตอันด้ังเดิมของชาวบานจากการเขาพักโฮมสเตย รับชมการแสดงโชวจาก
ชาง และการรับประทานอาหารเย็น(พาแลง) รวมกับชาวบานในชุมชชนพรอมรับชมการแสดงจากนักเรียนและเด็กๆในชุมชน 
เชน กิจกรรมบายศรีสูขวัญแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชม กิจกรรมรับประทานอาหารเย็น(พาแลง)รวมกันระหวางนักทองเที่ยว
และชาวบานในชุมชน กิจกรรมตักบาตรเชาสืบสานวิถีชีวิตชางไทย กิจกรรมเสวนายอนรอย วิถีชีวิตชาง ณ ชุมชนเลี้ยงชางบาน
คายหมื่นแผว เปนตน  

4.3 แนวทางในการพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และพื้นที่ชุมชน ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน จากการ
สัมภาษณผูทีม่ีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูที่มีสวนในการพัฒนาชุมชน พบวา หนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของใน
การพัฒนาพื้นที่ไดแก องคการบริหารสวนตำบลบานคาย และ เทศบาลตำบลบานคาหมื่นแผว 2 หนวยงานจะมีสวนในการ
ติดตอประสานงานโครงการตางๆของชุมชน และชวยในการเขามาดำเนินงานจัดการของบประมาณในการสนับสนุนจากทาง
สวนสวนกลางของจังหวัด และหนวยงานระดับจังหวัดที่มีสวนเกี่ยวของคือ สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชยัภูมิที่จะ
คอยชวยในดานของการทำการตลาดและการประชาสัมพันธโครงการการพัฒนาตางๆของชุมชนใหเปนท่ีรูจักแผรหลาย รวมทั้ง
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ใหการสนับสนุนในการจัดทำโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดวย รวมไปถึภาคเอกชนท่ีพรอมจะเขามาชวยเหลือน
การประชาสัมพันธและชวยในการนำพานักทองเท่ียวใหเขามายังชุมชนใหมากข้ึนอีกดวย ทังนี้ชาวบานเองก็มีความตองการท่ี
จะพัฒนาใหชุมชนของตนเองใหเปนแหลงทองเที่ยวเพ่ือใหชาวบานในชุมชนมีรายไดที่นอกเหนือจากการทำการเกษตร ซึ่ง
แนวทางท่ีเสนอรวมกันไดแก  

4.3.1 การจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อรวบรวมกลุมแมบานในชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑจากทรัพยากรที่หาไดจากชุมชน
ใหเปนสินคาประจำชุมชน คือ การรวมกลุมของแมบานภายในชุมชนเพื่อการผลิตของที่ระลึกจากวัตถุดิบภายในชุมชน และผูมี
สวนไดเสียในแหลงทองเท่ียวโดยตรง เพื่อเปนการสรางรายไดกระจายไปสูชุมชนทองถ่ิน ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการผลิต ไดแก การใชอุปกรณการผลิตที่ไมทำลายธรรมชาติ ตนทุนต่ำ 
และมีความคงทน มีเอกลักษณเฉพาะตน สามารถสรางคุณคาใหกับผูที่มาทองเท่ียวใหคำนึงถึงพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคาย
หมื่นแผวได 

4.3.2 การจัดทำโฮมสเตยภายในชุมชน คือ การปรับภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ชุมชน และเปนการนำบานเรือนของ
ชาวบานในชุมชนมาประยุกตปรับปรุงใหเปนสถานท่ีพักคางคืนเพื่อใหนักทองเที่ยวที่มาเยือนไดสัมผัสและเรียนรูถึงวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ทั้งน้ีการมีสวนรวมในการใหความรูในประวัติศาสตรพื้นบานของตนเอง และเปนการสรางรายไดใหกับชาวบาน
ภายในชุมชนอีกดวย 

4.3.3 การจัดกิจกรรมพิเศษใหเปนจุดขายประจำชุมชน คือ การสรางสรรคกิจกรรมทางการทองเที่ยวภายในชุมชน
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสดุ และเปนการกระตุนการทองเท่ียวท่ีภายนชุมชนใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน 
เชน การจัดกิจกรรมแสดงโชวชาง, กิจกรรมตักบาตรบนหลังชาง, กิจกรรมพาแลงบานชาง เปนตน 

4.3.4 จัดตั้งศูนยอนุรักษชางไทยประจำจังหวัดชัยูมิ เน่ืองจากจังหวัดชัยภูมิมีชางเปนสัตวคูบานคูเมืองมาตั้งแต
โบราณกาล และชางยังมีจำนวนมากในหลากหลายอำเภอของจังหวัด เชน อำเภอเมือง อำเภอเกษตรสมบูรณ อำเภอภูเขียว 
และโดยเฉพาะที่ ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงกำเนิดของชางปาและมีตำนานท่ีเลาสืบทอดกันมาอยาง
ยาวนานควรคาแกการอนุรักษยิ่ง 
5. สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาน้ีมุงเนนไปยังการวางแผนและการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน รวมไปถึง
การจัดการแหลงทองเที่ยวรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนผูมีสวนเกี่ยวของ พรอมการพัฒนาดานการ
ประชาสัมพันธ ผานการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มุงเนนการอนรักษและนำเอาเอกลักษณของชุมชนมาปรับใช เพื่อ
นำเสนอเปนแนวทางใหเกิดความยั่งยืนในแหลงทองเที่ ยว ทั้งนี้คณะผูศึกษายังตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นำมาเปนแนวทางในการวางแผนและการพัฒนา โดยใหมีความสอดคลองกับการวางแผนและ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ดังน้ี 

5.1 ศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยการสำรวจ
ภาพรวมปจจุบันของพ้ืนที่ จากน้ันวิเคราะหตามทฤษฎี SWOT Analysis ของ อัลเบิรต ฮัมฟรี(Albert Humphrey) จุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของพ้ืนที่เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาใหสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผวอยูภายใตการบริหารของสำนักเทศบาลตำบลบานคาย ซึ่งเปนหนวยงานของาครัฐ โดย
สำนนักเทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผวเองก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาชุมชนเลี้ยงชางแหงนี้ใหเปนสถานที่ทองเท่ียวเชนกัน 
และยังเปนศูนยรวมทรัพยากรชางปาที่มีจำนวนมากท่ีสุดในจังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีเอกลักษณประจำทองถ่ินที่โดดเดนโดยเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในดานของการรองรับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี การเขาถึงยังชุมชนมีความสะดวกสบายสามารถเดินทางไดโดย รถ
โดยสารประจำทาง รถยนตสวนตัว แตชุมชนยังขาดความพรอมในการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบางสวน พื้นที่บางจุด
ขาดการปรับปรุงดานภูมิทัศนและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำลายทัศนียภาพแกผูใชพื้นที่ และขาดการจัดการพื้นที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดทำใหขาดความตอเนื่องในการใชพื้นที่ แตเหนืออื่นใดบานคายหมื่นแผวแหงนี้ขึ้นช่ือเรื่องวิถี
ชีวิตชุมชนที่การอาศัยรวมกันระหวางคนชางท่ีมีประวัติความเปนมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยโบราณ จนในปจจุบันชางก็ยังเปน
สวนหน่ึงในการดำรงชีวิตของชาวบานภายในชุมชนอยูแตที่ชุมชนยังมีการดำรงชีพท่ีการใชงานท่ีตางออกไปจากอดีตจากการใช
งานชางในการเกษตรก็เปลี่ยนไปเปนการนำชางมาอนุรักษและจัดแสดงโชวเปนกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
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5.2 การประเมินศักยภาพพ้ืนที่ชุมชนเลี้ยงชาง บานคายหมื่นแผว โดยการสำรวจภาพรวมปจจุบันของพื้นที่ จากนั้น
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พบวา  

5.2.1 ศักยภาพดานพ้ืนที่ 
สภาพพื้นท่ีชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ตั้งอยูที่ตำบลบานคาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนบานคายตั้งอยู

หางจากอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศใต ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว - ชัยภูมิ)  เปนระยะทางประมาณ 
13  กิโลเมตร ตั้งอยูริมฝงแมน้ำชีมีอาณาเขต ติดตอ ทิศเหนือ ติดกับคลองจอก  ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง ทิศใต  ติดกับ
แมน้ำชี เขตตำบลกะฮาด อำเภอเนินสงา ทิศตะวันออก ติดกับบานโคงยางพัฒนา  ตำบลบานคาย อำเภอเมือง ทิศตะวันตก 
ติดกับแมน้ำชี เขตบานวังกานเหลือง ตำบลบานคาย เปนท่ีราบริมฝงแมน้ำชี  มีทิศทางไหลของน้ำคดเคี้ยวอยูรอบหมูบานทาง
ทิศตะวันตกและทิศใต  ที่ดินของหมูบานและท่ีนาสวนใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีลักษณะเปนดินตะกอนที่อุดม
สมบูรณ  ตามเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผว มีพื้นท่ีประมาณ 5,344  ตารางกิโลเมตร   

จุดเดนของชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผวคือ วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพั นกับชางปาที่เปนสัตว
คูบานคูเมืองมาตั้งแตสมัยโบราณ ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะชุมชนที่ยังคงอาชีพคนเลี้ยงชางอยูจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนอาชีพที่
หาไดยากในปจจุบัน 

จุดออน พื้นที่บางจุดขาดการปรับปรุงดานภูมิทัศนและสิ่งอำนวยความสะดวก และขาดการจัดการพื้นที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดทำใหขาดความตอเนื่องในการใชพื้นที่ ทั้งนี้ชุมชนยังไมมีโครงการท่ีสงเสริมการทองเที่ยว
อยางชัดเจน ทำใหขาดความตอเนื่องในการเช่ือมโยงสถานที่ทองเที่ยวภายในเมือง 

โอกาส เทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผวไดรวมมือกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดในการจัด
โครงการพัฒนาใหพ้ืนท่ีชุมชนบานคายหมื่นแผวแหงนี้เปนกรทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยใหสอดคลองกับวีถีชีวิตความเปนอยูของ
คนในชุมชนที่มีการอาศัยรวมกับชางมาเปนจุดเดนในการพัฒนาการทองเที่ยวพรอมทั้งมีการจัดตั้งศูนยการอนุรักษชางไทย
ประจำจังหวัดชัยภูมิที่ชุมชนบานคายหมื่นแผวเพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวและเปนการอนุรักษชางไทยอยางเต็มรูปแบบ 
รวมท้ังจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพภายในพื้นที่ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ ที่แตกตางหรือเหมาะสมกลุม
ผูใชบริการ เพ่ือดึงดุดการทองเที่ยวใหมีความนาสนใจ 

อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยทำใหเกิดการสูญเสียอาคารบานเรื่อนแบบเดิม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยทำใหการใชชีวิตของคนในชุมชนถูกลบเลื่อนไปตามสมัยนิยม  และหากขาดการควบคุม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีดียอมทำใหเกิดความเสื่อมโทรมและสงผลกระทบตอการทองเท่ียวโดยตรง 

5.2.2 ศักยภาพดานการทองเท่ียว 
ชุมชนบานคายหม่ืนแผวแหงนี้ เปนแหลงกำเนิดวิถีชีวิตของชาง คนเลี้ยงชาง ควาญชาง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

เกี่ยวกับชาง เปนภูมิปญญาทองถิ่น ที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน โดยมีสายใยแหงความผูกพันระหวางคนกับชาง คือ โฮง
ปะกำ หรือโรงปะกำ สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณการคลองชางทุกชนิดเอาไว โดยมีความเชื่อวา ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ปู ยา ตา 
ยาย ยังคงสถิตอยู ณ โฮงปะกำตนตระกูลของตน เพื่อคอยปกปองภัยพิบัติ และอำนวยโชคใหกับลูกหลานถือเปนตำนานที่สืบ
ทอดและเลาขานกันมาอยางยาวนาน เปนจุดเดนที่จะทำใหชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมสำหรับนักทองเที่ยวเม่ือมาเยี่ยมชม
ยังชุมชนนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตอันดั้งเดิมของชาวบานจากการเขาพักโฮมสเตย รับชมการแสดงโชว
จากชาง และการรับประทานอาหารเย็น(พาแลง) รวมกับชาวบานในชุมชชนพรอมรับชมการแสดงจากนักเรียนและเด็กๆใน
ชุมชน กลายเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหมของจังหวัด 

5.3 สรุปแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว 
ดังนี ้ 

5.3.1 พืน้ที่ชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว มีความโดดเดนในดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ี
อยูรวมกับชางมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังคงมีการอนุรักษไวอยู ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพของทองถิ่นควรจัดใหมี
การปรับภูมิทัศนภายในชุมชน เชน ทำปายบอกทาง ปรับทัศนียภาพและความสะอาดภายในชุมชน เปนตน 

5.3.2 การตลาดทองเที่ยวโดยสงเสริมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เพื่อชักชวนใหนักทองเที่ยวมาเท่ียวแหลง
ทองเท่ียวชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผวมากข้ึน โดยประชาสัมพันธผานสื่อรูปแบบตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ ความ
เพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ ในสภาพปจจุบันของแหลงทองเท่ียวยังมีไมเพียงพอทั้ งสิ่งอำนวย
ความสะดวกและการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมแนวทางการประชาสัมพันธ  
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5.3.3 จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูที่มีสวนในการพัฒนาชุมชน โดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎี Edward Damming (PDCA) มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และ
พื้นที่ชุมชน ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน พบวา 

P (Plan) ดานการวางแผน ในการทำงานของภาครัฐ จะมีสวนในการติดตอประสานงานโครงการตางๆ ไปยัง
สวนกลางของจังหวัดเพื่อชวยพิจารณางบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ียังจะมีสวนในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมขอองทางชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อใหเปนที่แผรหลายของนักทองเที่ยวและประชากรในจังหวัด  

D (Do)  ดานการ ปฏิบัติงาน พบวา การรวมกลุมของแมบานภายในชุมชนเพื่อการผลิตของที่ระลึกจากวัตถุดิบ
ภายในชุมชน การจัดทำโฮมสเตย พรอมทั้งเตรียมความพรอมปรับภูมิทัศนภายในชุมชนเพื่อรองรับการเขามาของนักทองเที่ยว 
และผูมีสวนไดเสียในแหลงทองเที่ยวโดยตรง เพื่อเปนการสรางรายไดกระจายไปสูชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ และการ
บริหารจัดการมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการผลิต คือ  การใชอุปกรณการผลิตที่ไมทำลายธรรมชาติ 
ตนทุนต่ำ และมีความคงทน มีเอกลักษณเฉพาะตน สามารถสรางคุณคาใหกับผูที่มาทองเที่ยวใหคำนึงถึงพื้นที่ชุมชนเลี้ยงชาง
บานคายหมื่นแผวได 

C (Check)  ดานการ ประเมินผลการปฏิบัติการ หนวยงานภาครัฐ อาทิ องคการบริหารสวนตำบลบานคาย เทศบาล
ตำบลบานคายหม่ืนแผว รวมทั้ง กระทรวงการทองเที่ยวจังหวัด จะเปนผูติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนการพัฒนาการ
ทองเท่ียวขงชุมชน 

A (Action)  ดานการปรับปรุง เมื่อพบเจอปญหาหรือขอบกพรองระหวางการดำเนินงาน จะมีการรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนจะรวมกันแกไขปญหาตางๆ  

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบการมีสวนรวม ทำใหไดผลสรุปในประเด็นตางๆ เพื่อเปนการรวมกัน
กำหนดแนวทางในการแกไขปญหา การรวมกันเสนอความคิดเห็น ทำใหเกิดเปนกิจกรรมมาชวยในการแกปญหาคือ การจัดตั้ง
กลุมแมบานภายในชุมชนเพื่อการผลิตและจำหนายของที่ระลึกในแหลงทองเที่ยว การจัดกิจกรรมแสดงโชวชาง การจัดทำโฮม
เตยเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ท้ังนี้การมีสวนรวมในการใหความรูในประวัติศาสตรพื้นบานของ
ตนเอง และเปนการสรางรายไดใหกับชาวบานภายในชุมชนอีกดวย ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ยังสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีสิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต 

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะตองานวจิัย 
1. ควรมีการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเพื่อรองรับการเขามาของนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิด

ความสะดวกสบายและสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว ทั้งนี้ควรจัดใหมีความเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว
ดวย เชน หองน้ำ รานอาหาร ท่ีพกั เปนตน 

2. ควรศึกษาถึงรูปแบบการประชาสัมพันธที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ไมวาจะเปนการจัดทำปายแนะนำ
สถานท่ีทองเท่ียว การจัดทำวารสารการทองเท่ียว เพื่อเปนการประชาสัมพันธไปในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ 

3. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเท่ียว เพื่อทางแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตอไป
4. ควรศึกษาผลกระทบจากการทองเท่ียว และขีดความสามารถในการรองรับ
5. หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเลี้ยงชางบานคายหมื่นแผว ควรนำผลการศึกษาไปขยายสูการ

ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยการผนวกแผนพัฒนาลงในแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบาน
คายหมื่นแผว อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของตอไป 

6. ควรมีการศึกษาและวิจัยแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน อยางจรงิจังจาก
หนวยงานผูมีศักยภาพ 

6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
- ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมทางการทองเที่ยวในพ้ืนท่ีแหลงชุมชน เพื่อเปนการสงเสริม

ศักยภาพทางการทองเที่ยว และเปนชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางสมบูรณแบบ 
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7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรรยา  พุคยาภรณ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแกน ที่กรุณาใหคำแนะนำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง  อีกทั้งบทความวิจัยฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนเผยแพรผลงานทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตขอนแกน ผูวิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุมเทของทานและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ ท่ีนี ้

ขอขอบพระคุณ ชาวบาน หัวหนาชุมชน รวมไปถึง หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทุกทานทีใ่หขอมูลตาง ๆ ท่ีเอื้อตอ
การทำงานวิจัย และยังใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ จนทำใหงานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 

อน่ึง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกเหลาคณาจารยที่ไดประ
สิทธิประสาทวิชาจนทำใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา มารดา และ
ผูมีพระคุณทุกทาน สำหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟง
คำแนะนำจากทุกทานท่ีไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยอ 
บทความวิชาการฉบับน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของแมวโคราชโดยแมวชนิดนี้มีช่ือทองถิ่นวา แมว

โคราชหรือแมวสีสวาด (Korat cat ,Silver Blue)  ช่ือแมวโคราชเปนช่ือท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย โดยลักษณะของแมวโคราชจะมีขนสั้น สีสวาด (silver blue) ทั่วท้ังตัวและเปนสีสวาดต้ังแตเกิดจนตาย ลักษณะของสวน
หัวเมื่อดูจากดานหนาจะเปนรูปหัวใจ หูตั้ง  นัยนตามีสีเขียวสดใสเปนประกาย หรือสีเหลืองอำพัน มีหางยาวปลายแหลมชี้ตรง การ
นำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นยังเปนเพียงการนำเอาแมวสายพันธุตางประเทศเขามาดึงดูดนักทองเท่ียวในรูปแบบ
ของรานที่บริการดานอาหารและเคร่ืองดื่มโดยเมื่อเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนไดมีการอนุรักษ
แมวตามเกาะตางๆเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและเปนการสรางรายไดทางการทองเที่ยวใหกับชุมชนไดเปนอยางดี
ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเท่ียวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวควรมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การ
พัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ไดแกการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  การปลูกฝง
จิตสำนึกและใหความรูความเขาใจในความสำคัญของการอนุรักษแมวโคราช  
คำสำคัญ: แมวโคราช การทองเท่ียว การอนุรักษ 

Korat cats to promote tourism 
Wanlika Charoensilpa1,*, Sitapha Kueaklang2, and Poramate Saggapunt3 

1Department of Socialscience, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangkala University of 
Technology Isan, Nakhonratchasima  

* dr.wanlika@gmail.com
Abstract 

This article was to study the characteristics of the Korat cat. Its name Korat cat or Silver Blue, was 
received by Majesty the King, Phrabat Somdet Phra Boromratchapongchet Mahetsawarasunthon Phra 
Buddha Loetla Nabhalai (Rama II). Korat cat has short hairs with silver-blue color all whole body until it’s 
death.Looking at the the Korat cat straight-on,it has heart-shaped head, ears set ,and bright green or amber 
eyes with a painting long straight tail.In Thailand, cats are introduced to the tourists as cat café in some 
restuarents, and they are only foreign cat. In comparisons with tourism in Japan, the preservation of japan 
cats around the country is introduced to promote the tourism, and it can make a great community’s 
oncome. The importance of bringing Korat cat as the tourist attraction should be development the basic 
infrastructure, the development of external factor for tourism management, such as sustainable tourism 
management, raising awareness and understanding on the importance of Korat cat preservation. 

 บทนำ 
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 259 กิโลเมตร 

เปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางทรัพยากรการทองเที่ยว  โดยจากการสรุป
จำนวนแหลงทองเที่ยวของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา แหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาท่ีเปนโบราณสถานมีจำนวน 24 แหง แหลงทองเที่ยวทางศาสนาจำนวน 14 แหง แหลงทองเที่ยวทาง
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“วิลามาเลศพื้น พรรณกาย 
ขนดังดอกเลาราย เรียบรอย 

โคนขนเมฆมอปลาย ปลอมเสวตร 
ตาดั่งน้ำคางยอย หยาดตองสตับง” 

ภาพท่ี 1 แมวโคราช 

วัตถุประสงค 
บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเก่ียวกับลักษณะของแมวโคราช การนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในประเทศ

ไทยเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในตางประเทศ ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเที่ยว 

 ลักษณะของแมวโคราช 
จากขอมูลของกลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กองบำรุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว (มปป,ออนไลน) ไดระบุวา แมวชนิด

นี้มีช่ือทองถ่ินวา แมวโคราชหรือแมวสีสวาด (Silver Blue)  มีช่ือสามัญคือ แมวโคราช (Korat Cat) มีถิ่นกำเนิดที่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา แมวพันธุน้ีมีชื่อเรียกหลายช่ือ ไมวาจะแมวสีสวาด แมวโคราช แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา มีหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับ
แมวโคราชในสมุดขอย (Smud Khoi of Cats) ที่เขียนขึ้นในระหวางป ค.ศ. 1350-1767 หรือประมาณ พ.ศ. 1893-2310 ในบันทึก
ไดกลาวถึงแมวที่ใหโชคลาภท่ีดี 17 ตัวของประเทศไทย รวมถึงแมวโคราชดวย ปจจุบันสมุดขอยนี้ถูกเก็บไวที่หอสมุดแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร ช่ือแมวโคราชเปนช่ือที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  โดยใชแหลงกำเนิดของ
แมวเปนช่ือเรียกพันธุแมว มีเรื่องเลาหรือเปนตำนานเกี่ยวกับแมวโคราช รวมถึงตำนานพ้ืนบานท่ีกลาวถึงการที่แมวโคราชมีหางหงิก
งอมากเทาไหรจะมีโชคลาภมากเทานั้น คนไทยบางกลุมจะเรียกแมวโคราชวา แมวสีสวาดคนสมัยโบราณมีความเช่ือวา แมวสีสวาด
เปนแมวนำโชคลาภของคนโคราช และคนเลี้ยงท่ัว ๆ ไป จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์มงคลแกผูเลี้ยง แมวสีสวาดเคยประกวดชนะเลิศ

ศิลปวัฒนธรรมจำนวน 6 แหง และแหลงทองเที่ยวทางพิพิธภัณฑจำนวน 5 แหง(วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ,2557) นอกจากน้ี
จังหวัดนครราชสีมายังมีสัตวชนิดหนึ่งซึ่งถือไดวาเปนวัตถุโบราณที่ยังมีชีวิต คือ “แมวโคราช” จากบันทึกในสมุดขอยโบราณมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือกวา 300 ปมาแลว (กรุงเทพธุรกิจ,ออนไลน,มปป) เปนบทกวีที่มีใจความเกี่ยวกับแมวโคราชหรือแมวสีสวาท 
วา 
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ในระดับโลกมาแลวในป พ.ศ. 2503 ที่สหรัฐอเมริกา เปนแมวตัวเมียช่ือวาสนั่น และเปนที่นิยมของชาวตางประเทศมาก จึงนับวา
แมวไทยไดทำช่ือเสียงใหแกประเทศไทยเปนอันมาก 

ลักษณะของแมวโคราชน้ันมีขนสั้น สีสวาด (silver blue) ทั่วทั้งตัวและเปนสีสวาดต้ังแตเกิดจนตาย ลักษณะของสวนหัว
เมื่อดูจากดานหนาจะเปนรูปหัวใจ หนาผากใหญและแบน หูตั้ง  ในแมวตัวผูหนาผากมีรอยหยักทำใหเปนรูปหัวใจเดนชัดมากข้ึน หู
ใหญตั้ง ปลายหูมน โคนหูใหญ   ผิวหนังท่ีบริเวณจมูกและริมฝปากสีเงิน หรือมวงออน  ลักษณะของนัยนตามีสีเขียวสดใสเปน
ประกาย หรือสีเหลืองอำพัน ขณะยังเปนลูกแมวตาจะเปนสีฟา เมื่อโตขึ้นจะคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเหลืองสด และเมื่อเติบโตเต็มที่ตา
จะเปลี่ยนเปนสีเขียวใบไมหรือสเีหลอืงอำพัน ลักษณะของหางจะมีหางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญและคอย ๆ เล็กเรียวกลม
ไปจนสุดปลายหาง  ขายาวเรียวไดสัดสวนกับลำตัว นอกจากน้ี คุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช รักษาการประธานชมรมอนุรักษแมว
โคราช และคณะกรรมการประกวดแมวโคราชเมืองพิมาย ยังไดกลาวถึงอุปนิสัยแมวโคราชหรือแมวสีสวาทไววา เปนแมวฉลาด 
ความจำดี ชอบประจบประแจง ชอบมาคลอเคลียเมื่ออยูกับเจาของ เปนสเหนที่แมวโคราชมี ทำใหแตกตางจากสายพันธุอื่น 
(Human Library)  

คุณภากร ยศไกร เจาของเพจ  Yosakrai Korat Cattery/บานแมวโคราช WCF and CFA Member ยังไดใหขอมูลวา ป 
1959 Mrs Jean Johnson ชาวอเมริกันคนแรกที่ไดนำแมวโคราช 2 ตัวแรกไดเขาไปสรางตำนานในประเทศ อเมริกา แมเวลาจะ
ผานไป หนาตาโครงสราง ก็ยังเหมือนเดิมไมมีเปลี่ยนแปลงแมเวลาจะผานไปถึง 60 ปและคุณภากร ยังไดระบุวา ไดนำ ฉลอง และ 
ฉันทนา ทายาทแมวโคราช ที่เมื่อเกือบ 60 ปกอน คุณหญิงรื่นคอกมหาไชย มอบใหเพื่อน Mrs Elfi Klieve ชาวนอรเวย กลับมา
เมืองไทย เพื่อรักษาสายพันธแมวโคราชใหเปนมรดกแกคนรุนหลังตอไป และคุณภากร ยังไดระบุลักษณะของแมวโคราชไวดังน้ี 

1.หัวใหญ กรามใหญ จะมีรอง ผากลางจากดานหนาไปหลัง
2. ตาสีเขียว สากลจะเรียกวา เขียว Peridot ยอมรับ เขียวอมเหลือง เหลือง แตนิยมที่สุด เขียว peridot
3.โครงสราง ล่ำ กลามเนื้อเยอะ แข็งแรง หางยาวสมสวน
4.ขนสั้นช้ันเดียวเปนเสนตรง แนบลำตัว สีเทาออนถึงเขม ถาออนเกินไป ทำใหเห็นดอกเลาไมชัด ขนตองไมมีอันเดอรโค็ท

เด็ดขาด 
5.เอกลักษณของแมวโคราช หัวตองเปนรูปหัวใจ เสนรองกลางกระโหลก ทำใหเปนรูปหัวใจสมบูรณ
อีกทั้ง คุณภากร ยศไกร ไดพัฒนาสายพันธุแมวโคราชใหสมบูรณและไดสงแมวโคราชเขาประกวดจนไดรางวัลจากหลาย

เวที ดังที่ไดระบุไวในเพจ Yosakrai Korat Cattery/บานแมวโคราช WCF and CFA Member วา “ในที่สุด ฉลอง ก็กาวขึ้นสูงสุด
ในการประกวด ถือเปนความสำเร็จที่สุดของฉลอง ที่ไดตำแหนง Best of General ช่ึงเปนตำแหนงสูงสุดของงานประกวด ของ
World Cat Federation ซึ่งจัดในประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2019 ซึ่งย่ิงกวานั่น ฉลอง เปนแมวไทยพันธโคราชและเปนแมว
สายพันธไทย ตัวแรกท่ีไดตำแหนงนี้มาครองนับจากอดีตสูปจจุบัน วันนี้แมวไทยเราสามารถยืนรวมกับแมวสายพันธตางชาติไดแลว 
ภูมิใจกับแมวไทย” (ออนไลน,2019) 

ความเชื่อเกี่ยวกับการเล้ียงแมวโคราช 
นอกจากการเลี้ยงแมวโคราชเพราะมีความสวยงามและเปนการอนุรักษพันธุแมวแลว คุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช ไดให

ขอมูลเพิ่มเติมวา “แมวโคราชจะเก่ียวโยงกับเรื่องโชคลาภ วากันวาใครเลี้ยงแมวโคราชไวจะนำมาซึ่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ 
โดยเช่ือกันวาแมวโครชที่หางงอเขาจะเปนการกวักโชคลาภ แตในเวทีการประกวดจะตองเปนแมวที่หางงอตรง ในสวนประเพณีแห
นางแมว ที่จะใชแมวโคราชเพ่ือขอฟาขอฝนใหตกตองตามฤดูกาลเพ่ือใชในการทำนา เหตุที่นำไปแหนางแมวเพราะวาความเช่ือวา 
แมวโคราชสีเทาคลายกับปุยเมฆ และปุยเมฆก็แสดงถึงเมฆฝนที่จะตกลงมา พอโดดน้ำ โดดความช้ืนก็จะกลั่นเปนฝนลงมาใหน้ำ
เปนไปใช ในชีวิตประจำวัน หรือใชทำการเกษตร ทำนา ทั้งนี้แมวโคราชไดถูกนำมาเปนสัตวประจำจังหวัดหรือสัตวนำโชค โดยขอมูล
จากสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสดา (มปป,ออนไลน) ไดนำแมวโคราชมาใชเปนโลโกและมีฉายาวา "สวาทแคท" หรือ "เจาแมว
พิฆาต" นอกจากนี้ยังมีกีฬาประเภทวอลเลบอลก็ไดนำแมวโคราชมาเปนสัญลักษณและเปนโลโกเชนกัน โดย สโมสรวอลเลยบอล
นครราชสีมา เดอะมอลล และมีฉายาวา แคทเดวิล (กรมประชาสัมพันธ,2562) 
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ปญหาท่ีเกิดขึ้นดานการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา 
เมื่อกลาวถึงการเดินทางมาทองเที่ยวยังจังหวัดนครราชสีมา นักทองเที่ยวสวนใหญจะนิยมเดินทางทองเที่ยวในแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติเปนสวนใหญ ทำใหเกิดการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวท่ีอำเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะชวง
หนาหนาวและชวงวันหยุดยาว จากการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักทองเที่ยวชาวไทย (ปริณา ลาปะ
,2558) ไดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมาในวันหยุดสุดสัปดาห การทองเที่ยวธรรมชาติสวนใหญเลือกมาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
การทองเท่ียววัฒนธรรมสวนใหญเลือกมาที่อนุสาวรียทาวสุรนารี การทองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬาเลือกมาท่ีปาลิโอเขาใหญ  
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวานักทองเที่ยวสวนใหญยังไมไดรับรูวานอกจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติประทางประวัตศิาสตรแลว 
จังหวัดนครราชสีมายังมีแมวโคราชหรือแมวสีสวาทท่ีสนใจและควรอนุรักษแมวโคราชไวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเที่ยวยัง
จัดหวัดนครราชสีมาได  

แตในปจจุบันจำนวนของแมวโคราชมีจำนวนนอย และหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ยังไมมีการสนับสนุนการอนุรักษแมวโคราชอยางเปนรูปธรรม มีเพียงการตั้งชมรมอนุรักษแมวโคราชข้ึน เปนชมรมเล็กๆ
ตั้งอยูที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขอมูลจากหองสมุดมนุษย (มปป,ออนไลน)  โดยคุณครูพรเทพ ชูศักด์ิคณาเดช ระบุวา มี
การกอตั้งชมรมแมวโคราชขึ้นโดยมีวัตถุประสงคคือ เพาะเลี้ยงแมวโคราชใหไดมาตรฐานและเพื่อเปนการอนุรักษแมวโคราชใหอยูคู
กับจังหวัดนครราชสีมา โดยชมรมกอตั้งมาแลวประมาณ 20 ป โดยในป พศ 2538 คุณหมอไทบุญ จงจิตสถิตม่ัน สัตวแพทยประจำ
อำเภอพิมาย รวมกับคุณชูชัย วิเศษจินดาวัฒน เปนประธานชมรม มีสมาชิกในชมรม 35 คน โดยทางชมรมไดริเริ่มในการประกวด
แมวโคราชขึ้น เพื่อใหแมวโคราชเปนที่รูจักแกคนท่ัวไปทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ไดมีการแบงการประกวดเปน 3 ประเภท 
ไดแก 

1.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดอายุต่ำกวา 6 เดือน ไมแยกเพศ
2.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดเพศผู
3.แมวโคราชหรือแมวสีสวาดเพศเมีย
ผูเขาประกวดสวนมากเปนคนใน อำเภอพิมาย โดยแรกๆจะมีการสงแมวเขาประกวดจำนวน 40 ตัว ภายหลังเมื่อมีการชิง

ถวยประราชทานจะเปนคนตางจังหวัดไดนำแมวสีสวาทมาเขารวมประกวดเปนจำนวนมาก จนเปนการแขงระดับประเทศแลว การ
แบงคะแนน สายพันธ 70 คะแนน นิสัย 30 คะแนน รวมทั้งดูสุขภาพของแมวดวย  

นอกจากการประกวดแลว ยังมีการชักจูงคนในเพ่ือนท่ีอำเภอพิมายใหเพาะเลี้ยงแมวโคราชเพ่ือเปนการอนุรักษพันธุแมว 
โดยทางชมรมไดนำเอาพอพันธุแมพันธุแมวไปใหคนในพื้นที่ตำบลลังกาใหญไดเลี้ยง โดยการผสมพันธุแมว ทางเทศบาลไดเป น
ผูสนับสนุนคาใชจาย เชน กรง อาหาร และยังมีการจัดจำหนายพันธุแมวโคราชดวยดวย อีกทั้งมีการปลูกจิตสำนึกใหเยาวชนไดรู
คุณคา จึงไดมีการใชศิลปะ โดยการวาดภาพแมวโคราช โดยมีการดำเนินการจัดงานดวย 15 คน เปนขาราชการครูทั้งหมด โดยผู
ชนะเลิศการประกวดวาดภาพแมวราชจะไดรับทุนการศึกษาเปนรางวัลใหนักเรียน โดยรูปแบบการประกวดมีการทำหนังสือออกจาก
ชมรมไปยัง รร ใน อ พิมายเขารวมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ โดยไดรับการตอบรับเปนอยางดี ในระดับ ป 1-3 ,ป 4-6 , มัธยม
ตน,มัธยมปลาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 140 คน  

การนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในประเทศไทยเปรียบเทียบการนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในตางประเทศ 
สำหรับการนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวในประเทศไทย ขอมูลจาก SMEleader (ออนไลน,มปป) ไดระบุถึงธุรกิจ คาเฟ

แมว “Cat Up Cafe” วา เปนธุรกิจที่มาแรง และสรางรายไดจำนวนมาก โดยเปนธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม และมีการนำแมว
สายพันธุตางๆ เชน เอ็กซโซติคชอรตแฮร, เบงกอล, สก็อตติชโฟลด, เปอรเซีย, อเมริกันเคิรล, อเมริกันช็อตแฮร, บริติชช็อตแฮร, 
มันชกิ้น, สิงหปุระ, ขาวมณี, วิเชียรมาศ มาใหนักทองเท่ียวหรือลูกคาสามารถเลนกับแมวได ปจจุบันมีธุรกิจคาเฟแมวนี้กระจายตัว
ตามจังหวัดตางๆในประเทศไทยท่ีมีจำนวนนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยว เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต  
ชลบุรี จะเห็นไดวาการนำแมวสายพันธุตางๆ โดยเฉพาะสายพันธุตางประเทศ ท่ีผูประกอบการธุรกิจรานขายอาหารและเครื่องดื่มมา
ดูดดูดนักทองเที่ยวนั้น ยังอยูในรูปแบบของการทำธุรกิจในภาคสวนของเอกชน แตในประเทศไทยเองยังไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีนำแมว
สายพันธุในประเทศไทยมาดึงดูดนักทองเที่ยวเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการนำแมวมาดึงดูดนักทองเที่ยวในตางประเทศ คือ ประเทศ
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ญี่ปุน ซึ่งถือไดวาเปนประเทศหน่ึงที่เปนจุดหมายปลายทางในการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวท่ัวโดย เพราะประเทศญ่ีปุนมี
ความหลากหลายทางทรัพยากรทางการทองเที่ยว และประเทศญ่ีปุนยังไดนำ “แมว” มาดึงดูดนักทองเที่ยวดวย โดยขอมูลจาก 
เว็บไซต ตะลอน เจแปน (ออนไลน,มปป) ไดระบุถึง 10 เกาะแมวของประเทศญี่ปุน ไดแก  

1.เกาะแมว ทาชิโระ(Tashiro Island), จังหวัด Iwate, ภูมิภาค Tohoku เปนเกาะขนาดเล็กต้ังอยูนอกชายฝงของ
เมืองอิชิโนมากิ (Ishinomaki City) ในจังหวัดมิยากิ มีช่ือเรียกเลนๆวา “เกาะแมว” เนื่องจากบนเกาะแหงนี้เปนที่อยูอาศัยของแมว
หลายรอยตัว และไดรับการดูแลจากชาวบานที่อาศัยอยูบนเกาะ โดยเริ่มจากการนำแมวมาชวยควบคุมศัตรูพืชในฟารมไหมบนเกาะ 
จากนั้นประชากรแมวก็เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก คิดเปนอัตราสวนเกือบ 4:1 จึงทำใหคนรักแมวจากท่ัวทุกมุมโลกตางเดินทางมาเยี่ยม
ชมเกาะทาชิโระแหงน้ี 

2. เกาะแมว เอโอชิมา (Aoshima Cat island), จังหวัด Ehime, ภูมิภาค Shikoku เปนหนึ่งในเกาะแมวท่ีมีช่ือเสียง
มากที่สุดของประเทศญ่ีปุน เพราะมีคนอาศัยอยูบนเกาะเพียง 15 คน (ป 2013) แตกลับมีแมวอาศัยอยูหลายรอยตัว ปลอยใหเดินได
ทั่วไปอยางอิสระท้ังเกาะ ทำใหเหลาคนรักแมวมากมายเดินทางกันมาท่ีเกาะแหงนี้ 

3. เกาะเอโนชิมา (Enoshima), จังหวัด Kanagawa, ภูมิภาค Kanto เปนเกาะแมวท่ีอยูใกลกับเมืองโตเกียวที่สุด อยูที่
จังหวัดคานากะวะที่อยูทางตอนใตของเมืองโตเกียว เปนเกาะที่ไมตองน่ังเรือไปเพราะเช่ือตอกับแผนดินดวยทางเดินเช่ือมท่ีอยูใกลๆ
กับสถานีรถไฟ Katase Enoshima Station บนเกาะจะเปนเหมือนสวนสาธารณะท่ีมีทางเดินวนข้ึนไปท่ียอดของภูเขาเตี้ยบนเกาะ
ซึ่งบริเวณทางเดินนี้จะมีแมวมากมายอาศัยอยู 

4. เกาะโอกิชิมา (Okishima), จังหวัด Shiga, ภูมิภาค Kansai เปนเกาะแมวท่ีอยูบนเกาะของทะเลสาบบิวะ (Biwa) ที่
เปนทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศญ่ีปุน บนเกาะหมูบานชาวประมงที่มีคนอยูอาศัยเพียง 350 คน เกาะมีขนาดเล็ก
จนการเดินทางภายในเกาะมีเพียงจักรยานเทานั้น และที่สำคัญยังมีแมวอยูหลายสิบตัวซึ่งปลอดภัยจากการถูกรถชน 

5. เกาะมูซูกิจิมา (Muzukijima), จังหวัด Ehime, จังหวัด Shikoku เปนเกาะแมวที่ไมไดอยูในหมูบานชาวประมง
เหมือนเกาะแมวอ่ืนๆ แตเกาะนี้เปนแหลงเพาะปลูกสมที่มีช่ือเสียง และมีการทองเท่ียวเชิงเกษตรเกี่ยวกับไรสมอยูดวย 

6. เกาะมานะเบะชิมา (Manabeshima), จังหวัด Okayama, ภูมิภาค Kansai เปนเกาะท่ีอยูหางจากชายฝงออกไป
ประมาณ 31 กิโลเมตร ดวยความแปลกแยกออกมาทำใหมีธรรชาติที่สมบูรณสวยงาม และมีบรรยากาศอบอุน เงียบสงบ ทำใหเปน
สถานท่ีถายทำภาพยนตรหลายๆเรื่อง และท่ีนี่ก็มีแมวอยูมากมาย 

7. เกาะอิวาอิชิมา (Iwaishima), จังหวัด Yamaguchi, ภูมภิาค Chugoku เปนเกาะที่อยูในทะเล Inland ของญี่ปุน ซึ่ง
เปนเกาะขนาดคอนขางใหญมีประชากรอยูหนาแนนอยูท่ีปลายสุดของทางตอนใตของจังหวัดยามากูจิที่มีแมวอยูมาก 

8. เกาะเออิจิมา (Aijima), จังหวัด Fukuoka, ภูมิภาค Kyushu เปนเกาะในทะเลญ่ีปุนของจังหวัดฟุกุโอกะ เปนหนึ่งใน
เกาะแมวท่ีเดินทางมาไดงายกวาเกาะแมวอ่ืนๆ เพราะมีทาเรือที่ขามไปเกาะเออิจิมาอยูใกลกับสถานรีถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซน 

9. เกาะเออิชิมา (Aishima), จังหวัด Fukuoka, ภูมิภาค Kyushu เปนอีกหนึ่งเกาะท่ีอยูในจังหวัดฟุกุโอกะ โดยเปนเกาะ
ที่มีรูปรางคลายกับรูปหัวใจและก็มีแมวอยูมาก 

10.เกาะคาดะระชิมา(Kadarashima), จังหวัด Saga, ภูมิภาค Kyushu เปนเกาะที่มีเรื่องเลาวา สุนัขบนเกาะทั้งหมดได
ถูกเทพบนเกาะนี้ขับไลออกไปจนหมดทำใหปจจุบันไมมีสุนัขอาศัยอยูซักตัว เปนที่มาของการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรแมวบน
เกาะจนมีอยูมากมาย 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนไดใหความสำคัญตอการนำแมวมาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบนเกาะท้ัง 10 เกาะดังกลาว ใหความรวมมือในการดูแล อนุรักษแมว และนำความนารักของแมวมาดึงดูด
นักทองเที่ยวและสรางรายไดจากการทองเท่ียวไดเปนจำนวนมาก 

ความสำคัญในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเท่ียว 
เนื่องจากสถานการณการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในปจจุบันน้ัน เกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

19 ทั่วโลก และในประเทศไทยดวยเชนกัน ในปลายเดือนกุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา ทำใหทางรัฐบาลมีมาตรควบคุมการระบาดของ
โรค ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับการทองเที่ยว โดยจังหวัดนครราชสีมาไดมีการประกาศเลื่อนและงดกิจกรรมทางการทองเที่ยว อีก
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ทั้งแหลงทองเท่ียวและที่พักแรมในจังหวัดนครราชสีมาทุกแหงงดใหบริการ ทำใหการเดินทางทองเท่ียวไดหยุดชะงักท้ังหมด จึงสงผล
โดยตรงกับรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในป 2563 น้ี จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองนำทรัพยากรทางการทองเที่ยวท่ีมี
อยูในจังหวัดนครราชสีมา ที่เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวในแบบท่ีตางออกไปจากเดิมคือแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร คือ การนำแมวโคราชมาชวยดึงดูดนักทองเที่ยวอีกทางหน่ึง  เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเท่ียวยังจังหวัดนครราชสีมามากข้ึน 

บทสรุป 
จากขอมูลของตน จะเห็นไดวาในประเทศญ่ีปุน ที่ไดนำแมวมาดึงดูดนักทองเท่ียวที่ไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวท่ัว

โลกและเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและสามารถสรางรายไดทางการทองเที่ยวได เปนจำนวนมาก ในสวนของถ่ินกำเนิด
ของแมวโคราชเอง มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอำเภอพิมายมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สำคัญเปน
อันดับตนของประเทศไทย กลาวคือเปนที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนศาสนสถานในพุทธ
ศาสนานิกายมหายานท่ีมีความสำคัญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย มีอายุราว 1,000 ปมาแลว (Museum Thailand ,ออนไลน) ซึ่ง
ถาหากมีการสงเสริมการทองเที่ยวดวยการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดรูจักเรื่องราวและความสวยงาม ความเชื่อในการนำโชค
ของแมวโคราช ซึ่งถือไดวาแมวโคราชน้ันเปนวัตถุโบราณท่ีมีชีวิตมาเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวดวยการผนวกกับการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรโดยการนำหลักเกณฑและมาตรฐานในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โดย ธนกร สุวุฒิกุล (2552) ได
กลาวถึงเกณฑและมาตรฐานในการสงเสริมการทองเที่ยวเชงิประวัติศาสตรไดแก  

1.สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
2.ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเที่ ยว หมายถึง

ความสามารถในการจัดสถานท่ีทองเท่ียวโดยสามารถควบคุมและดูแลใหเปนไปตามที่กำหนดได โดยมีองคประกอบท่ีเกี่ยวของไดแก  
2.1 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวยการอนุรักษสถานที่ทองเท่ียวและการจัดการ

การทองเทีย่ว 
2.2 การปลูกฝงจิตสำนึกและใหความรูความเขาใจ ซึ่งจะพิจารณาจากองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในดาน

การพัฒนาและดูแลในเรื่องของการทองเที่ยวในชุมชนนั้นๆ  
โดยสามารถนำมาปรับใชกับการดึงดูดนักทองเที่ยวดวยแมวโคราชของอำเภอพิมาย ไดดังนี้ 

1.การพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันการเดินทางไปยังยังเภอพิมายนอกจากใชรถยนตสวนตัวและ
จะมีรถโดยสารประจำทางท่ีใหบริการจากอำเภอเมืองนครราชสีมาไปยังอำเภอพิมาย แตรถโดยสารประจำทางท่ีใหบริการมีสภาพ
เกา ทำใหนักทองเที่ยวไมนิยมใชรถโดยสารประจำทาง จึงทำใหมีจำนวนนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวยังอำเภอพิมายจำนวน
นอย หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรใหความสำคัญในการพัฒนาดานการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมากขึ้น 

2.การพัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัยภายนอกการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว ไดแก
2.1 การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวยการอนุรักษสถานที่ทองเท่ียวและการจัดการ

การทองเที่ยว โดยสอดคลองกับขอมูลจากคุณพรเทพ ชูศักดิ์คณาเดช ที่ระบุวาในสวนของแมวโคราชไดมีการจัดต้ังชมรมอนุรักษแมว
โคราช เพื่อการอนุรักษแมวโคราชใหอยูคูกับชาวอำเภอพิมาย โดยมีการเพาะพันธุแมวโคราชและไดแจกจาย หรือจำหนายใหผูที่มี
ความสนใจไดนำพันธุไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุและอนุรักษแมวโคราชตอไป  และท่ีสำคัญอยางยิ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตองให
ความสำคัญในการอนุรักษแมวโคราชและสนับสนุนในการสรางศูนยการเรียนรูเรื่องแมวโคราชเพ่ือปลูกฝงใหคน ในชุมชนเกิดการ
อนุรักษและหวงแหนสมบัติล้ำคาที่ยังมีชีวิตของชาวพิมายทุกคน 

2.2 การปลูกฝงจิตสำนึกสรางความรูความเขาใจแกเยาวชนและคนในชุมชน ในความสำคัญของการ
อนุรักษแมวโคราช และความรูความเขาใจในการนำแมวโคราชมาดึงดูดนักทองเที่ยว อันจะเปนการสรางรายไดจากการทองเท่ียวให
คนในชุมชน 

การที่จะรักษาของมีคุณคาทางประวัติศาตรของหลงทองเท่ียวหรือสิง่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยวนั้นเปนเรือ่งที่ผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวนตองรวมมือกัน แตปจจุบัน การอนุรักษแมวโคราชนั้น  สวนใหญเปนการขยายพันธุแมวโคราชในรู ปแบบของการ
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จำหนายแมวโคราชตามฟารมตางๆ ท่ัวประเทศ คนในพ้ืนท่ีอำเภอพิมายที่เปนแหลงกำเนิดแมวโคราชเอง ยังไมไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีเพียงคุณครูพรเทพ ชูศักด์ิคณาเดช ที่ปจจุบันยังรับราชการอยู ไดพยายามอนุรักษ และขยายพันธุแมว
โคราชเพื่อเปนมรดกและเปนแหลงความรูเรื่องแมวโคราชเพ่ือลูกหลานชาวโคราชสืบไป 
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การใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคากลุมนักทองเที่ยวอิสระ
ในการซื้อโปรแกรมทองเที่ยวกลุมจังหวัดสามเหลีย่มอันดามัน  

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภเูก็ต 
* topsirawit@hotmail.com sirawit.s@pkru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคากลุม
นักทองเที่ยวอิสระในการซื้อโปรแกรมทองเที่ยวกลุมจงัหวัดสามเหลีย่มอันดามัน การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวอิสระในกลุมจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบ่ี จาํนวน 500 คน ใช
วิธีสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจงและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใช
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ ความพึงพอใจและความภักดีอยูในระดับมาก โดยมีการใชอุปกรณเคลื่อนที่ในการทํากิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมนําเที่ยวในดานการสืบคนขอมูลแหลงทองเที่ยวมากที่สุด มีความพึงพอใจในดานโปรแกรมการ
ทองเท่ียวเปนไปตามที่กําหนดไวมากที่สุด ดานความภักดี พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวา “นักทองเที่ยวจะยังคงจะตั้งใจ
ใชบริการผูใหบริการธุรกิจนําเที่ยวที่ช่ืนชอบ แมวารูปแบบการใหบริการมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป” ในดานการซ้ือซ้ํา 
และ “หากมีบุคคลใกลชิดตองการใชบริการธุรกิจนําเที่ยว นักทองเที่ยวจะแนะนําใหใชผูใหบริการธุรกิจนําเท่ียวท่ีนักทองเที่ยว
ช่ืนชอบ” ในดานการบอกตอ มากที่สุด 

คําสําคัญ:
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Mobile Device Usage, Satisfaction and Loyalty of Free Independent Traveler 
in Tour Package Purchasing in Triangle Andaman Cluster Provinces 

1Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University 
*topsirawit@hotmail.com

Abstract 

The purpose of this research was to study the level of mobile device usage, satisfaction and 
loyalty of free independent traveler ( FIT)  in tour package purchasing in triangle Andaman cluster 
provinces. This research is a quantitative research. Questionnaires were used to collect data from a 
sample of 500 Free Independent Travelers by using purposive sampling method. Quantitative data 
analysis was performed by using descriptive statistics. The research showed that the samples had the 
mobile device usage, satisfaction and loyalty in the much level. Most of them used mobile device for 
tourist destination information searching, had the most satisfaction with the on-time and appropriation 
of tour program. In loyalty, they preferred to “they will have attention to purchase the tour program 
from the previous service provider although the pattern of service had changed and developed” for 
repeated purchasing dimension. They also agree the most on “If their friends had looked for tour 
program, they will recommend their favorite service provider as a first priority” in recommendation 
dimension.        

Keywords: Mobile Device Usage Satisfaction Loyalty Free Independent Traveler , Tour Package 
Purchasing

1. บทนํา
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2. วัตถุประสงคการวิจัย  

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
3.1 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง  
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3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

4. ผลการวิจัย
4.1 ลักษณะท่ัวไปและพฤติกรรมการทองเท่ียวของผูตอบแบบสอบถาม 
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4.2 การปรับใชอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ของลูกคากลุมนักทองเที่ยวอิสระ ในการซื้อทัวรและแพ็กเกจทองเท่ียว
ในกลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน 

4.3 ความพึงพอใจลูกคากลุมนักทองเท่ียวอิสระ ในการซื้อทัวรและแพ็กเกจทองเท่ียวในกลุมจังหวัดสามเหลี่ยม
อันดามัน 

4.4 ความภักดีของลูกคากลุมนักทองเท่ียวอิสระ ในการซ้ือทัวรและแพ็กเกจทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสามเหล่ียม
อันดามัน 

4. สรปุผลการวิจัย
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5. อภิปรายผลการวิจัย

 

6. ขอเสนอแนะ
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

การจัดการความเสี่ยงกับภาพลักษณทางการทองเท่ียวในวิกฤตการณฝุนละอองขนาดเล็ก 

ธเนศ เกษรสิริธร1 และ มนัสสินี บุญมีศรีสงา2

1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทคัดยอ 

ดวยสถาณการณมลภาวะฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล สงผลกระทบ
ตอสขุภาพอนามยัของประชาชนละมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในทุกๆป  โดยเปนอีกปจจัยสําคญัที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเท่ียวในพ้ืนที่ จาํนวนนักทองเท่ียวที่ลดลงในชวงเวลาดังกลาวกระทบกับการดําเนินกิจการของธุรกิจทองเท่ียวในพ้ืนที่
โดยรวม บทความนี้จะนําเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอสถาณการณมลภาวะฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานที่
จะเปนการสรางภาพลักษณทางการทองเท่ียวที่ดี  เพ่ือสรางความเชื่อมั่น ใหเดินทางกลับเขามาทองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

คําสําคัญ: การจัดการความเส่ียง ภาพลักษณการทองเที่ยว ฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐาน 
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Risk management and Tourism Image In The Atmospheric Particulate Matter crisis 
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Abstract 

With the situation of Atmospheric Particulate Matter crisist is higher than the standard in 
Bangkok and surrounding provinces, affecting people's heal. Each one is likely to occur every year. Which 
is another important factor affecting the decision to travel in the area The decrease in the number of 
tourists during this period affected the tourism business operations in the area as a whole. This article 
will present guidelines for managing the risk of dust pollution in small amounts exceeding the standards. 
That will create a good tourism image. To build confidence of tourists return to travel in the area 

Keywords: Risk management, Tourism Image, Atmospheric Particulate Matter crisis 

บทนํา 
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และ 10 ไมครอน (PM 10) เปนปญหามลภาวะที่เกิดขึ้นเปนประจํา 

และสรางผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเพ่ิมขึ้นในทุกขณะ โดยฝุนละอองขนาดเล็กดังกลาวหากมีคาเกินมาตราฐาน
คุณภาพอากาศ  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ไดกําหนดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ขั่วโมง จะตองมีคาไมเกิน 
120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2553) กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไดกําหนดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเวลา 24 ขั่วโมง 
จะตองมีคาไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร หากคุณภาพของอากาศมีคาเกินกวาท่ีกําหนดจะสงผลตอระบบทางเดิน
หายใจของประชาชน 

ปจจุบันสถาณการณฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ผลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบคาเฉลี่ยฝุนละอองขนาดเล็กชวงเดือนมกราคม 2563 มี
คาเกินมตราฐานอยางตอเนื่อง   จนกระท่ังวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบมาตรการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษในชวงสถาณการณวิกฤตในแตละพ้ืนที่ ที่แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 รายงานคุณภาพอากาศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2563 
ที่มา : http://www.aqmthai.com/aqi.php 

จากสถาณการณดังกลาวคาดการณวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจทองเที่ยวในพ้ืนที่ โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยได
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปญหามลภาวะฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในชวงระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2563 ถึง 5 
กุมภาพันธ 2563 โดยเฉพาะมิติทางดานการทองเท่ียวยังพบวาอาจมีคาเสียโอกาสจากนักทองเที่ยวบางสวนท่ีหลีกเลี่ยงการ
เดินทางทองเท่ียวในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ราว 1,000-4,000 ลานบาท 

ในขณะที่การทองเท่ียวเปนธุรกิจที่มีความออนไหวตอเหตุการณที่ไมไดคาดหมาย (Unexpected extreme events) 
รวมถึงการแพรกระจาย การระบาดของโรค (Outbreak) ประกอบกับแรงจูงใจและความตองการในการเดินทางของ
นักทองเที่ยวที่ตองมีความปลอดภัยเปนปจจัยพื้นฐาน จากสภาพท่ีเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไมไดที่สถาณการณการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร จะไดรับผลกระทบในชวงระยะเวลาดังกลาว ในระยะยาวยังนําไปสูปญหามลภาวะฝุนละอองขนาดเล็กที่มีคา
เกินมาตรฐานอาจสรางภาพลักษณดานสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาใหกับกรุงเทพมหานคร ทําใหธุรกิจทองเท่ียวในพื้นที่สูญเสียโอ
กา และรายไดจากการเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียว  

การจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยง หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการดําเนินงาน

ตางๆ เปนความไมแนนอนที่เกิดขึ้นไดในอนาคต (V.L.Grose, 1987) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2554, 2) ใหความหมายของ  ความเส่ียง คือ โอกาสในการเกิดเหตการณที่ไม

แนนอน เมื่อเกิดขึ้นจะทําใหแผนงานหรือการดําเนินการไมบรรลุวัตถประสงค และกอใหเกิดความเสียหายทั้งท่ีเปนตัวเงินหรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ภาพลักษณหรือชื่อเสียง  และ ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความเสี่ยงดานกล
ยุทธ  (Strategic Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยทธุหรือแผนดําเนินงานและการนําแผนไปปฏิบัติที่ไม
เหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยตางๆ 2) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินงานขององคกรตามปกติ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากบุคคล กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี และปจจัยภายนอก  3) ความ
เสีย่งท่ีเก่ียวกับการเงิน (Financial Risk) เปนปจจัยนําเขาภายในองคกร เชน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียน เปนตน และ 4) ความเสี่ยงจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 
(Compliance Risk) หรือเกิดจากการไมปฏิบัติตาม นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรกําหนด  

(Hopkin, 2013: 3-21) ใหความหมายการบริหารความเสี่ยงวา หมายถึง การหาผลลัพธัที่ดีที่สุดสําหรับองคกรโดย
การปองกันไมใหเกิดเหตการณในเชิงลบ และหากเกิด จะตองเสียหายนอยที่สุด และจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 
ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน (Finance) ความเสี่ยงดานพ้ืนฐาน (Infrastructure) ความเสี่ยงดานชื่อเสียง 
(Reputation) และความเสี่ยงดานการตลาด (Marketplace) โดยการบริหารความเสี่ยงขององคกรจะนําประเภทของความ
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เสี่ยงท้ัง 4 ประเภทมาใชประเมินความสําเร็จขององคการ และผลกระทบท่ีมีตอกลยุทธกลวิธีการดําเนินงาน สามารถ
ดําเนินการตามกฎระเบียบขอบังคบั  

Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission (COSO, 2004, quoted in 
Frigo and Anderson, 2011: iii) ใหความหมายวาการบรหิารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารและบุคลากร มีสวน
รวมในการ กําหนดกลยุทธและการดําเนินงานในการบงชี้เหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอองคกร สามารถจัดการความเสี่ยงให
อยูในระดับที่องคกรยอมรับไดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทีอ่งคกรกําหนดไว  

Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission (COSO) (2012: 3-17) และ 
Dumbrava, V. and Severian Iacob, V. (2013: 88-90) อธิบายเกณฑท่ีใชในการประเมินความเส่ียง ประกอบดวย ลักษณะ
และประเภทของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการประเมินผลกระทบ การระบุโอกาสที่เกิดขึ้น ระยะเวลาของโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการกําหนดระดับความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับไดและระดับความเส่ียงที่องคกรตองจัดการ
โดยระดบัของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย (Likelihood and Impact) แบงเปน 5 ระดับ 
ไดแก 1) นอยมาก 2) นอย 3) ปานกลาง 4) สูง 5) สูงมาก 

จากสถาณการณมลภาวะฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานท่ีสงผลตอภาพลักษณดาน สิ่งแวดลอมของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเท่ียว การจัดการความเสี่ยงที่ดี ทันสมัย รอบ
ดาน รวมถึงการมีแผนจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะสรางภาพลักษณดานสิ่งแวดลอมที่ดียังเปนการคนหาแนว
ทางการจัดการสภาพแวดลอม มลภาวะตางๆ ของกรุงเทพมหานครใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้นอีกดวย  

ภาพลักษณทางการทองเท่ียว 
ภาพลักษณทางการทองเท่ียวเปนการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอองครวมของแหลงทองเท่ียว ซึ่งจะแตกตางกันตาม

ความคาดหวังของนักทองเที่ยวแตละคน (Baloglu, S. and McCleary, K. W., 1999; Echtner, C. M. and Ritchie, J.R.B., 
2003) และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักทองเที่ยวเองตามประสบการณที่คาดหวังวาจะไดรับจากแหลงทองเที่ยว ซึ่ง
ภาพลักษณตองสื่อสารถึงนักทองเท่ียวอยางเปนจริง(เกศสุนีย สุขพลอย, 2558)  

ภาพลักษณสําคัญของกรุงเทพมหานครที่เปนปจจัยหลักที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางกลับมาทองเที่ยวซ้ําของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญ ไดแก 1) ภาพลักษณดานสภาพแวดลอม สภาพการเมืองที่มีเสถียรภาพ 
ความปลอดภัย ความสะอาด 2) ภาพลักษณดานกิจกรรมการทองเที่ยวและสถานท่ีทองเที่ยว มีวัฒนธรรมที่โดดเดน และมี
แหลงทองเที่ยวที่นาตื่นเตน พรอมดวยกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย 3) ภาพลักษณดานปจจัยการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียว มีความเปนเอกลักษณ มีสถานบันเทิง มีประสบการณการชอปปงที่ดี และมีการเดินทางที่สะดวก 4) ภาพลักษณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีมลพิษนอย เปนสถานที่ที่ผอนคลาย 5) ภาพลักษณดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ ผูคนมีความเปนมิตร ที่พักมีความเหมาะสม ตลอดจนมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอการรับรู(ศลิษา ธีรานนท: 2558)  

ภายใตสถาณการณฝุนละอองขนาดเล็กที่มีคาเกินมาตรฐาน เล่ียงไมไดที่จะสงผลกระทบกับภาพลักษณดานปญหา
มลภาวะ สิ่งแวดลอม ของกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันภาพลักษณที่เปนปจจัยสําคัญทางการทองเที่ยวอื่นๆ ยังไมไดรับ
ผลกระทบ ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวโดยรวม (Overall image) ของกรุงเทพมหานครยังคงไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยว 
หากกรุงเทพมหานครมีแผนการจัดการความเสี่ยงดานปญหามลภาวะ ปญหาทางสิ่งแวดลอมที่ดี ย่ิงเปนการสงเสริมภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครใหเปนจุดหมายปลายทางทางการทองเท่ียวที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ภาพลักษณการทองเที่ยว 

ที่มา :  C. M. and Ritchie, J.R.B., 2003 International Pleasure Travelers Images  of Four Mediterranean 
Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors. Journal of Travel Research. Vol. 38, Issue2, pp. 144-

152. DOI: 10.1177/004728759903800207 
 
การสรางภาพลักษณทางการทองเที่ยวผานความพึงพอใจ ความภักดีของนักทองเที่ยว 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง กระบวนการประเมินคา ทศันคติ การแสดงออกถึงความรูสึก ในทางบวก ท่ีมี
ตอประสบการณท่ีไดรับจากการทองเท่ียว มักเปนการเปรียบเทียบกับการคาดหวังกอนการเดินทาง (ตุกตา ใสมณี และชาตยา 
นิลพลับ, 2560) หากนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจจะใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นนานขึ้น หรือกลับมาทองเท่ียวซ้ํา 
แนวคิดความพึงพอใจของ Cooper et al.(1993) โดยความพึงพอใจมี 3 องคประกอบ 1 )แหลงทองเท่ียว(Attraction) คือ สิ่ง
ดึงดูดใจดานการทองเที่ยว การสรางประสบการณ ความประทับใจ 2) การเขาถึงแหลงทองเท่ียว(Acessibility) คือ การเขาถึง
แหลงทองเท่ียวการเดินทางที่สะดวกปลอดภัย 3) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว(Amenity) เปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับนักทองเท่ียวในแหลงที่จะสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว 

 
ความภักดีของนักทองเที่ยว  

พฤติกรรมหรือทัศนคติของนักทองเที่ยวในอนาคต ที่แสดงออกหลังจากไดเขาไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว หรือ
ไดรับประสบการณจากกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ ความภักดีชวยใหนักทองเท่ียวกลับมาทองเท่ียวอีก รวมถึงการแนะนําบอก
ตอ(จงจินต เจิมจอหอ,2560) ในขณะที่ความภักดีจากแนวคิดของ Robinson, and Ftherington, (2006) 1) การมาทองเท่ียว
ซ้ํา(Revisiting) เปนการแสดงความผูกพันที่นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเท่ียว ความตั้งใจในอนาคตท่ีจะกลับมายังแหลง
ทองเท่ียวอีก  2) การแนะนําบอกตอ(Recommend)การบอกเลาประสบการณ การแนะนําใหคนอ่ืนใหเขามาทองเที่ยว 3) 
ความเต็มใจท่ีจะจาย(Willingness to Pay)ความไมหวั่นไหวตอราคาสินคา และบริการทางการทองเท่ียวแมราคาจะแพงขึ้น 
ทั้งหมดเกิดขึ้นจากระดับความพึงพอใจที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความพึงพอใจท่ีมีผลตอความภักดขีองนักทองเที่ยว 
ที่มา : Robinson, S. and Etherington, L. (2006). Customer Loyalty: A Guide for Time Traveler. New York: 

Palgrave Macmillan tent Specialists in the Assessment of 
Criterion-Referenced Test Item Validity. Dutch Journal of Educational Research. Vol. 2, pp. 49-60 

 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

การมาทองเท่ียวซ้ํา

(Revisiting) 
การแนะนําบอกตอ

(Recommend) 
การเต็มใจที่จะจาย

(Willingness to Pay) 
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สรุป 
จากสถาณการณฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีแนวโนมสง

ผลกระทบตอภาพลักษณทางการทองเที่ยวอยางตอเนื่องทุกๆป เปนขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหชลอ
ตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งวิกฤตจะเกิดผลกระทบตอเน่ืองในระยะยาวหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม 
อาจสรางภาพลักษณทางการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานครในดานปญหาสิ่งแวดลอม และมลภาวะท่ีเปนพิษได การจัดการ
ความเสี่ยงกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็กที่มีกระบวนการท่ีชัดเจนจะมีสวนสําคัญในการสรางความเช่ือมั่น และสรางภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยว 

หากพิจารณาถึงศักยภาพทางการทองเที่ยวของกรุงเทพที่มีอยูจากปจจัยดานความโดดเดนทางดานวัฒนธรรม มีแหลง
ทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย สามารถเดินทางดวยระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย สงเสริมใหภาพลักษณ
โดยรวมทางการทองเท่ียวของกรุงเทพมหานครยังเปนอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางท่ีไดรบัความสนใจ ในขณะเดียวกันภาพลักษณ
ดานมลภาวะ ที่เกิดจากปญหาทางสิ่งแวดลอมที่มีอยูแตเดิม และตนเหตุจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถ
เปล่ียนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได โดยอาศัยมาตราการจากหนวยงาน ละภคประชาชนที่จะเขามาสรางความเชื่อมั่น
ใหกับนักทองเท่ียว รวมถึงการทําความเขาใจในสภาพปญหาอยางลึกซึ้งตรงไปตรงมา แตถาหากปลอยใหกรุงเทพมหานครตอง
เผชิญกับปญหาดังกลาวอยางไรทิศทาง ซ้ําซาก ไมมีทางออกในการแกไข ปญหาทางสิ่งแวดลอม ปญหาฝุนละอองขนาดเล็กจะ
เปนภาพลักษณของกรงุเทพมหานครท่ียากตอการเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายไดจากแผนภาพที่ 4  

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิด การจัดการความเสี่ยงท่ีจะสรางภาพลักษณทางการทองเท่ียวผานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

การจัดการความเส่ียงจะกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็กมีคาเกินมาตรฐานใน
มุมมองของผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพ้ิอเปนการจัดลําดับความสําคัญของปญหากอนหลัง ที่จะสามารถดําเนินการแกไขปญหาอยางมี
ทิศทางและมีประสิทธิภาพ`มสีวนสงเสรมิความเช่ือม่ันจากมาตรการขอปฏิบัติตางๆ รวมถึงภาพลักษณการจัดการกับปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็กที่ดีของกรุงเทพมหานครใหเกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขภาพของนักทองเท่ียว 
อยางไรก็ตามการสรางความพึงพอใจ ความภักดีของนักทองเที่ยว ในระยะยาวจะนําไปสูการกลับมาทองเท่ียวซ้ํา การบอกตอ 
จะมีสวนสําคัญในการสรางภาพลักษณทางการทองเท่ียวที่ดีใหกับกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการบอกตอ จากเพ่ือน คนรูจัก 
คนในครอบครัว หรือการบอกตอจากบุคคลอางอิง บุคคลตัวอยาง ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทาง
ของนกัทองเท่ียวเปนอยางย่ิง  

ภาพลักษณการทองเที่ยว 
การรับมือกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็กที่มปีระสิทธิภาพ 

ภาพลักษณที่เกิดจากการรับรู 
ภาพลักษณที่เกิดจากความรูสึก ทัศนคติ
ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวโดยรวม

การจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตการณฝุนละอองขนาดเล็ก 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
(Satisfaction) 

2778



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

เอกสารอางอิง 
 

เกศสุณีย สขุพลอย. (2558). การเปรียบเทียบภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวและผลกระทบตอการบอกตอของแหลง       
           ทองเท่ียวจังหวัดตรังและจังหวดัสตูลในมุมมองของนกัทองเท่ียวชาวไทย.วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญา   
           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวและโรงแรม. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จงจินต เจิมจอหอ. (2560). คุณคาตราสินคาเฮาสแบรนดที่สงผลตอความภกัดีของลกูคาในเขตอําเภอเมืองจังหวัด  
           นครราชสีมา. การคนควาอิสระหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
ณัฐพล สิริพรพิสุทธิ. (2558). องคประกอบของภาพลักษณการทองเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่มีผลตอความพึงพอใจและ 
           ความภักดขีองนกัทองเท่ียวชาวไทย. หลักสตูรปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวและ 
           โรงแรม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2554). กรอบการบริหารความเสี่ยงตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย. เขาถึงเมื่อ 3  
           เมษายน 2557 เขาถึงไดจาก http://www.set.or.th/th/about/overview/files/Risk_Sept2011.pdf 
ตุกตา ใสมณ ีและชาตยา นลิพลับ. (2560). ภาพลักษณการทองเที่ยวและความพึงพอใจท่ีสงผลตอ ความภกัดีของ 
         นักทองเที่ยว ในนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. คณะบริหารธุรกิจ. นครราชสีมา:  
          มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ศลิษา ธีรานนท. (2559). ภาพลักษณการทองเที่ยวที่มีผลตอการตดัสนิใจกลับมาทองเที่ยวซ้ําในกรุงเทพมหานครของ 
           นักทองเท่ียวชาวตางชาติ กรณีศึกษาภายหลังการเกิดวิกฤตการณทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557. เศรษฐศาสตร 
            และนโยบายสาธารณะ. (13): 38-55 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2012). Thought leadership  
               in ERM: risk assessment in practice. Durham, NC: Committee of Sponsoring Organizations of      
               the Treadway Commission (COSO). 
Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., and Wanhil, S.(1993). Tourism Principles and   Practice. (2nd  
             ed.). Harlow, Essex: Addison Wesley Longman 
Echtner, C. M., and Ritchie, J. R. B.  (2003) U.S. International Pleasure Travelers Images  of Four  
                 Mediterranean Destinations: A Comparison of Visitors and Nonvisitors. Journal of Travel  
                Research. Vol. 38, Issue2, pp. 144-152. DOI: 10.1177/004728759903800207 
Hopkin, Paul. (2013). Risk management. London: Kogan Page. 
Robinson, S. and Etherington, L. (2006). Customer Loyalty: A Guide for Time Traveler. New York:      
                 Palgrave Macmillan tent Specialists in the Assessment of Criterion-Referenced Test Item    
                 Validity. Dutch Journal of Educational Research. Vol. 2, pp. 49-60 
V.L.Grose, Managing Risk. Englewood Cliffis: Prentce Hall, 1 

 
 

2779



 

การศึกษา 5 เสนหวิถีชุมชนที่มีผลตอความจงรักภักดีของนักทองเที่ยว 
ตลาดหัวปลี ศูนยโอทอป (OTOP) คอมเพล็กซ พุแค  
ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

บทคัดยอ 

คําสําคัญ:  

Study 5 Community Charms that Influence Loyalty of Tourists 
: A Case Study of Hua Plee Market, OTOP Center, Phupae Complex 

Phu Khae Subdistrict, Chaloem Phrakiat District Saraburi 
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Abstract 

Keywords: 1) Community Way of Charm 2) Loyalty 

1. บทนํา
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1

2.2

3. ทฤษฎีและกรอบการวิจัย

3.1
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3.2

3.3

3.4

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

5. วิธีดําเนินการ
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การวิเคราะหขอมูล 

6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรับรูเสนหวิถีชุมชนแตละดานและระดับความจงรักภักดขีองนักทองเที่ยว 
6.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรับรูเสนหวิถีชุมชนแตละดาน 
ปจจัยผูคนย้ิมแยมแจมใส (Smile)

ปจจัยหมูบานมีเร่ืองเลาที่นาสนใจ (Story)
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ปจจัยกิจกรรมนาทึ่งนาชื่นชม (Surprise)

ปจจัยมีสูตรเด็ดอาหารพื้นถ่ิน (Secret)

ปจจัยผูคนมีจิตใจโอบออมอารี (Spirit)

6.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความจงรักภักดีของนักทองเท่ียว 

6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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7. อภิปรายผล
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8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจยั 

8.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
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จากนั้นสังเคราะหขอมูลและนำเสนอผลการศึกษาแบบบรรยายเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวา 1. ในอดีตวัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหารเปนมหาเจดียแหงแรกของประเทศไทย ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณพระสถูปเจดียคงมีการกระทำตอเนื่องมา 
จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีพบวามีการผสมผสานกันของศิลปะในแตละยุคและการผสมผสานกันทางศิลปกรรมยังทำใหองคเจดีย
มีอัตลักษณแตกตางจากองคเจดียรูปแบบเดียวกันในประเทศไทยที่สรางครอบทับกันถึง 3 องค 3 ศิลปะ 2. สื่อคิวอารโคดเปน
สื่อท่ีเหมาะสมกับนักทองเที่ยวที่มีชวงอายุเฉลี่ยระหวาง 18 - 29 ป ใชงานงายสะดวกเหมาะสมกับการเปดใชงานผานสมารท
โฟน (Smart Phone) สามารถใชงานไดกับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวโดยการสแกนผานระบบแอพพลิเคช่ันไลน 
(Line) เพื่อชมและรับฟงขอมูลของแหลงทองเที่ยว  3. การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรดวยระบบคิวอารโคดเพื่อการรับรูขอมูลแบบพึ่งพาตนเองมีการทำระบบคิวอารโคดที่นักทองเที่ยวสามารถรับรู
ขอมูลไดดวยตนเอง โดยภายในระบบคิวอารโคดมีประวัติเกี่ยวกับวัตถุโบราณท้ังหมด 5 จุดสำคัญขององคพระปฐมเจดีย ไดแก 
จุดที่ 1 เรื่องราวประวัติความเปนมาและขอมูลทั่วไปขององคพระปฐมเจดีย จุดที่ 2 ประวัติความเปนมาและเรื่องราวตาง ๆ 
ของพระรวงโรจนฤทธิ์ทางดานทิศเหนือ จุดที่ 3 ประวัติความเปนมาและรายละเอียดงานศิลปกรรมตาง ๆ ภายในวิหารหลวง
ทางดานทิศตะวันออก จุดที่ 4 ประวัติความเปนมาและเรื่องราวตาง ๆ ของพระพุทธรูปศิลาขาวทางดานทิศใต จุดที่ 5 ประวัติ
ความเปนมาและเรื่องราวของพระพุทธรูปปางตาง ๆ ที่อยูภายในวิหารพระนอนทางดานทิศตะวันตก  

คำสำคัญ: : การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ระบบคิวอาโคด (QR Code) และ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร 
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Abstract 

The Development of a Model of Interpretations of Historical Tourism with QR CODE System for 

Self - Reliance in Information Perception at Wat Phra Pathom Chedi Ratcha Wora Maha Wihan, Muang 

District, Nakhon Pathom ProvinceThe purposes of this research were: 1) to study the area context of Wat 

Phra Pathom Chedi; 2)  to study the development of interpretations with QR CODE system that is 

consistent with tourists information perception behavior and 3) to develop a model of interpretations of 

historical tourism with QR CODE system for self - reliance in information perception.  This study was a 

qualitative and quantitative methods. Data were collected from related documents, in - depth interview 

from people involved in historical tourism in there. The sample was divided into 4 groups, namely 

government agencies, entrepreneurs, community and Thai tourists, totaling 41 individuals. Furthermore, 

data on the satisfaction with the developed QR CODE system were collected by distributing copies of 

questionnaire to 384 (Taro Yamane Theory) Thai tourists. Data were analyzed according to study issues 

and then synthesized before presentation through descriptive statistics.The results of this research are 1. 

Wat Phra Pathom Chedi previously was the first pagoda in Thailand, built during until the present. In 

addition, it was architecturally built under integrated arts of each era and artistic blending, making this 

pagoda unique and different from the same type of pagodas in Thailand. Its uniqueness can be noticed 

by the structure of three overlapping pagodas in 3 artist styles.  2. The interpretations using QR CODE 

system are suitable for tourists with an average age of 18 - 29 years. The developed system is easy to 

use, convenient and suitable for use via smart phone.  In case of extension for tourist, it should be 

scanned via LINE application to know information about that. And 3. The QR CODE system was 

developed for self-reliance information perception that consists of useful content, namely: the history of 

all 5 ancient artifacts as follows: 1st spot is the history and general information; 2nd spot was the history 

and various stories of Phra Ruang Rotchanarit stationed in the northern direction; 3rd spot was the history 

and details of fine arts in the Grand Hall of the eastern direction; 4th spot was the history and stories of 
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the white stone Buddha statue in the southern direction; and 5th spot was the history and stories of the 

various Buddha statues stationed inside the Wihan of Reclining Buddha in the western direction.  

Keywords: Historical Tourism, QR Code System and Wat Phra Pathom Chedi Ratcha Wora Maha Wihan 

1. บทนำ

จากสถานการณป พ.ศ.2561 ตลาดนักทองเท่ียวตางชาติเติบโตประมาณรอยละ 7.1 หรือมีจำนวน 38.12 ลานคน 
แมวาในชวงคร่ึงหลังของปนักทองเท่ียวตางชาติจากหลายประเทศชะลอการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากปจจัย
เฉพาะที่กระทบในแตละกลุมของนักทองเที่ยวท่ีแตกตางกันแต ในชวง 2 เดือนสุดทายของป พ.ศ.2561 นักทองเที่ยวตางชาติที่
เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย ทำใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวข้ึนอีกครั้ง เน่ืองจากเปนฤดูกาลทองเที่ยวท่ีทางรัฐบาลไทยได
ออกมาตรการยกเวนคาธรรมเนียม Visa on Arrival ใหนักทองเที่ยวจาก 21 ประเทศ สงผลใหมีรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติทั้งปประมาณ 2.01 ลานลานบาท (กรมการทองเที่ยว. 2561) ซึ่งในขณะเดียวกันจากกระแสความนิยมละครอิง
ประวัติศาสตรที่ทำใหคนไทยสนใจเดินทางทองเที่ยวแหลงโบราณสถานและศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรเพิ่มมากข้ึน 
(ประชาชาติธุรกิจ. 2561) ตอมาในป พ.ศ.2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยสามารถขยายตัว
เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่องจากปกอน โดยมีจำนวนประมาณ 39.00 - 39.80 ลานคน เติบโตรอยละ 2.1 - 4.1 จาก ป พ.ศ.2561 

สรางรายไดมูลคาประมาณ 2.16 - 2.20 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 - 8.9 จาก ป พ.ศ.2561 สวนนักทองเที่ยวตลาด
หลักของการทองเท่ียวไทยยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2562) 

สำหรับนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ำทาจีนซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
บริเวณที่ราบลุมภาคกลางและเปนศูนยรวมอารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิ จนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวาเปนเจดียองคใหญไมมีที่ใดเทียบเทาครั้นเมื่อไดครองราชย จึงโปรดฯ ใหกอ
เจดียแบบลังกาครอบองคเดิมไว โดยใหช่ือวา “พระปฐมเจดีย” (สำนักงานจังหวัดนครปฐม, 2559) องคพระปฐมเจดียเปนปู
ชนียสถานที่เกาแกและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังไดรับการยกยองวาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรที่ไดรับความสนใจมากอีกแหงหน่ึงในประเทศไทย จงึทำใหนักทองเท่ียวทุกภูมิภาคพากันหลั่งไหลเขามาเยี่ยมชม
ความงดงามและเรื่องราวท่ียังคงมีการถายทอดจากอดีตสูปจจุบันขององคพระปฐมเจดีย  

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเขามาพัฒนาใหตรงตอพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวเพื่อให
สามารถเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับประวัติขององคพระปฐมเจดียอยางทั่วถึง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มชองทางการรับรูขอมูลเชิง
ประวัติศาสตรบริเวณองคพระปฐมเจดียไดอยางสะดวกสบาย สามารถทำไดดวยตนเองผานทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดวย
วิธีการใชโทรศัพทมือถือในการสแกน (Scan) คิวอารโคด (QR CODE) เพ่ือสาระความรู ความบันเทิงในการเขาชมแหลง
ทองเท่ียวและสนับสนุนการเรียนรูทางประวัติศาสตรโดยจังหวัดนครปฐมถือเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหลงทองเท่ียวคงคุณคาทาง
ประวัติศาสตร  

2. วัตถุประสงคจากการวิจัย

1. เพื่อศกึษาบริบทพื้นที่วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการสื่อความหมายดวยระบบ  QR CODE ที่สอดคลองตอพฤติกรรมการรับรูขอมูลของ

นักทองเที่ยว 
3. เพื่อการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ดวยระบบ QR CODE เพื่อการรับรู

ขอมูลแบบพ่ึงพาตนเอง 
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3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 

3.1 กลุมเปาหมายที่ศึกษา   
การวิจัยนี้ไดศึกษากลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 การใชเทคนิคการสัมภาษณ    

เชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักที่มีสวนเกี่ยวของท่ีอาศัยอยูภายในบริเวณรอบวัดพระปฐมเจดียฯ ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
และนักทองเที่ยว โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 41 คน กลุมที่ 2 ผูวิจัยไดใชการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบ QR CODE ใหแกนักทองเที่ยวดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental-
Sampling) จำนวน 384 ชุด ตามแนวคิดทฤษฎีของ ทาโร ยามาเน 

3.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ใชรูปแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Method) ซึ่งท่ีไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของของขอมูลระดับทุติยภูมิ เพื่อออกแบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของ กับผูที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ และนักทองเที่ยว นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชแบบสังเกตรวม (Participant Observation) คือ การพิจารณาจากสภาพทั่วไป
ของพื้นที่องคพระปฐมเจดียฯและบริเวณชุมชนโดยรอบกับผูประกอบการ เพื่อวิ เคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของ
นักทองเที่ยว เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แบบสอบถาม และขอมูลจากทุติยภูมิ เพื่อหาความใกลเคียง
และสอดคลองกันในการสัมภาษณ แบบสอบถาม และเอกสารที่ไดทำการศึกษามา  และหาคุณภาพเคร่ืองมือดวยการให
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา โครงสรางของแบบสอบถาม นำมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคดวยวิธีหาคาดัชนีคาความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงคของแบบสอบถาม (IOC) ถา
คาดัชนีความสอดคลองมีคามากกวา 0.5 จึงสามารถนำแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไปใชในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เชน ขอมูลพื้นฐานขององคพระปฐมเจดีย แนวคิดและทฤษฎีการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว แนวคิดและทฤษฎีดานการรับรู แนวคิด และ
ทฤษฎีการสื่อความหมายของ QR Code และ Short URL รหัสคิวอาร (QR CODE) เปนตน 

ขั้นที่ตอน 2 พัฒนาแบบสัมภาษณและการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 5 ประเด็น ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผูตอบสัมภาษณ  ขอมูลทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ปจจัยพื้นฐานดานแหลงทองเที่ยว การรับรูผานกระบวนการส่ือ
ความหมายดวยระบบ QR CODE และการสื่อความหมายดวยระบบ QR CODE จากกลุมผูใหขอมูลหลัก  

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลท่ีไดรบัจากการสมัภาษณ และนำไปพัฒนาเปนสื่อควิอารโคด 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอคิวอารโคด ใน 7 ประเด็น ไดแก ขอมูล

ประชากร ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการทองเที่ยว ความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชงานระบบ QR CODE ความเหมาะสมของรูปแบบฐานขอมูล (วีดีโอ) ในระบบQR CODE และความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอระบบ QR CODE แลวนำไปเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายจำนวน 392 คน 

ขั้นตอนท่ี 5 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและสงัเกตุการณมาวิเคราะหขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยรวบรวม

ขอมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน รวมทั้งการนำมาบรรยายเปนบทความตามประเด็นท่ีใชการสัมภาษณนำมาตีความดวย
หลักและเหตุผลสรางขอสรุปเพื่อตอบคำถามในประเด็นคำถาม โดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตามสูตรของ Taro 

Yamane ประกอบดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การจำแนกระดับความพึงพอใจ และนำขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตการณมานำเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา (Content 

Analysis) โดยนำคาเฉลี่ยที่ไดเปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑของเบสท (Best, 1981) ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 
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หมายความวานักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความวานักทองเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความวานักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 
หมายความวานักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจนอย และ คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความวานักทองเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจนอยท่ีสุด

4. ผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยระบบคิวอารโคด  เพื่อการรับรูขอมูล
แบบพ่ึงพาตนเอง วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบวา 

1. ขอมูลบริบทของพื้นที่วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนเจดียองคแรกเกิดขึ้นใน
ยุคที่พระพุทธศาสนาเร่ิมเขามาเผยแผยังดินแดนสุวรรณภูมิชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 3 - 4 มีอายุยาวนานกวา 2,000 ป เปน
ศูนยรวมทางจิตใจที่สำคัญแหงหนึ่งของพุทธศาสนิกชน  อีกทั้งยังไดรับพระราชศรัทธาจากพระมหากษัตริยในการ
บูรณปฏิสังขรณมาหลายยุคหลายสมัย โดยการบูรณปฏิสังขรณเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา จนกระท่ังวัดพระปฐม
เจดียราชวรมหาวิหารไดรับการขนานนามและยกยองใหเปนแหลงทองเท่ียวที่มีทรัพยากรทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ทางการทองเที่ยวที่ทรงคุณคาและสำคัญแหงหนึ่ง เปนสัญลักษณสะทอนความเจริญรุงเรืองของศิลปกรรมในแตละยุคสมัย คือ 
เจดียศิลปะคุปตะแบบอินเดียสมัยทวารวดี  เจดียศิลปะลพบุรีแบบขอมโบราณสมัยอยุธยาตอนปลาย เจดียศิลปะสุโขทัยแบบ
ลังกา โดยเปนองคเจดียที่สูงและมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยท่ีประดับตกแตงดวยกระเบ้ืองเคลือบสีเหลืองทองท้ังยังมี
วิหารท้ังสี่ทิศ เรียกวา “สังเวชนียสถาน” คือ วิหารประสูติ อยูดานทิศเหนือและประดิษฐานพระรวงโรจนฤทธ์ิ  วิหารตรัสรู 
หรือ วิหารหลวง ตั้งอยูดานทิศตะวันออกภายในประดิษฐานพระพุทธสิหิงค วิหารปฐมเทศนาอยูดานทิศใตประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางเทศนาตอเหลา ปญจวคียทั้ง 5 และวิหารปรินิพพานอยูดานทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ซึ่งลวน
เปนอัตลักษณที่ทำใหวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่มีความโดดเดนและมีศิลปกรรม
หลากหลายรูปแบบหาท่ีเปรยีบไดยาก โดยนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวยังวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารสวนมาก
มีความตองการที่จะรับรูขอมูลประวัติศาสตรขององคพระปฐมเจดีย 

2. สื่อคิวอารโคด (QR CODE) ที่สอดคลองตอความตองการของนักทองเท่ียว  ขอมูลดานประชากรพบวา
นักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาทองเที่ยวยังวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร มีอัตราสวนผูชายและผูหญิงท่ี 50% เทากัน มีชวง
อายุท่ี 18 – 29 ป คิดเปน 41.8% รองลงมาคือชวงอายุ 30 – 59 ป ที ่29.3% การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 
40.3% อาชีพของนักทองเท่ียวที่พบมากท่ีสุดคือ นักศึกษา คิดเปน 18.6% โดยมีวัตถุประสงคของการเดินทางคือทองเท่ียว
เนื่องในงานเทศกาล คิดเปน 44.4% รองลงมาคือ เพื่อผักผอน 33.7% ดานความพึงพอใจดานแหลงทองเที่ยว พบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของแหลงทองเที่ยวมีความนาสนใจ  ที่คาเฉลี่ย 4.7 และแหลงทองเที่ยวมี
เอกลักษณเฉพาะ ที่คาเฉลี่ย 4.64 ดานความพึงพอใจเก่ียวกับปจจัยทางการทองเท่ียว พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดในเรื่องของ กิจกรรมในแหลงทองเที่ยว ท่ีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือ การเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวก 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว คาเฉลี่ย 4.52 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชงานระบบ QR CODE พบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงใจมากที่สุดในเรื่อง ระบบ QR CODE สะดวกและใชงานงายที่คาเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือขนาดของ
ฐานขอมูล (วีดีโอ) มีความเขาใจงาย และสะดวกที่คาเฉลี่ย 4.57  สวนความเหมาะสมของรูปแบบฐานขอมูล (วีดีโอ) ในระบบ 

QR CODE การใชเสียงประกอบ คิดเปนรอยละ 4.57 การรับรูขอมูลใหมๆ คิดเปนรอยละ 4.56 การใชภาษาท่ีเหมาะสม คิด
เปนรอย 4.55 การใชสีดึงดูดความสนใจ คิดเปนรอยละ 4.52 การใชสีสื่ออารมณความรูสึก คิดเปนรอยละ 4.51 การใช
เสียงดนตรี คิดเปนรอยละ 4.51 และระยะเวลาของวีดีโอมีความเหมาะสม (ไมเกิน 5 - 7 นาที) คิดเปนรอยละ 4.51 แ 
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3. การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยระบบ QR CODE วัดพระปฐมเจดีย
ฯ พบวาระบบ QR CODE เปนสื่อที่เขาถึงไดงาย มีการตอบสนองที่รวดเร็วโดยการที่จะนำมาใชในการสื่อความหมายทางการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ภายในระบบ QR CODE ตองมีองคประกอบที่ดีมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม มีสีสันสดใส มีเสียง
พากยชัดเจนน้ำเสียงชวนฟง มกีารเรียงลำดับเรื่องที่นาสนใจชวนใหติดตาม พรอมกับการใชภาษาที่สุภาพเขาใจไดงาย อาจเพ่ิม
สัญลักษณแทนคำพูดที่เพ่ือใหเขาใจไดงาย และระวังการใชคำไมควรใชคำซ้ำหรือวกวน ไมใชศัพทแสลงมากจนเกินความ
จำเปน ในการนำเสนอตองมีการใสอารมณและความรูสึกของผูพากย เสียงบรรยาย เพื่อเชิญชวนและดึงดูดใหผูรับชมวีดีโอ  
การสรางอารมณรวมคลอยตามและกระตุนใหอยากรับรูขอมูลเชิงเท็จจริงของแตละบริเวณ โดยจะตองนำเสนอใหเห็นถึง
ประวัติความเปนมาขององคพระปฐมเจดีย ความสำคัญของพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ อีกท้ังวีดีโอควรมีความยาวที่เหมาะสมไมยาว
หรือสั้นจนเกินไปดวยเวลาเฉลี่ยไมเกิน 5 – 7 นาที  

 

5. สรุปผล 
 

สรุปผลการวิจัยครัง้น้ี นักทองเที่ยวอยากใหมีการนำเสนอผานระบบ QR CODE เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ยุคปจจุบัน สำหรับการนำเสนอควรมีองคประกอบที่มีคุณภาพของสื่อ มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม มีสีสันสดใส นาสนใจ มี
จุดเดนท้ังภาพ เสียง การเลาเรื่อง มีการตัดตอลำดับเรื่องที่นาสนใจชวนใหติดตาม การนำเสนอขอมูลตาง ๆ ควรมีความแปลก
ใหมนาสนใจ รวมถึงการนำคลิปวีดีโอภาพเคลื่อนไหวมากกวาเปนสื่อสิ่งพิมพเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน โดยการนำเสนอตอง
สื่อใหทราบถึงเรื่องราวประวัติความเปนมาขององคพระปฐมเจดีย ความสำคัญของพระพุทธรูปท้ังสี่ทิศ ผานระบบ QR CODE 
ที่พัฒนาข้ึนควรมีขอมูลประวัติองคพระปฐมเจดียฯ และขอมูลเกี่ยวกับวัตถุโบราณ ทั้งหมด 5 จุดสำคัญดังนี้ จุดที่ 1 เรื่องราว
ประวัติความเปนมาและขอมูลทั่วไปขององคพระปฐมเจดีย จุดที่ 2 ประวัติความเปนมาและเร่ืองราวตาง ๆ ของพระรวงโรจน-

ฤทธิ์ทางดานทิศเหนือ จุดที่ 3 ประวัติความเปนมาและรายละเอียดงานศิลปกรรมตาง ๆ ภายในวิหารหลวงทางดานทิศ
ตะวันออก จุดที่ 4 ประวตัิความเปนมาและเรื่องราวตาง ๆ ของพระพุทธรูปศิลาขาวทางดานทิศใต จุดที่ 5 ประวัติความเปนมา
และเรื่องราวของพระพุทธรูปปางตาง ๆ ที่อยูภายในวิหารพระนอนทางดานทิศตะวันตก 
 

6. การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวัตถุประสงคที่ 1 พบวา ในอดีตวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารเปนมหาเจดียแหงแรกของประเทศ
ไทยท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยแหงอินเดียที่มีการเผยแผพระพุทธศาสนาเขามาครั้งแรกบริเวณประเทศไทย
ในสมัยทวารวดี ตอมามีการบูรณปฏิสังขรณพระสถูปเจดีย ท่ีมีการกระทำตอเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปจจุบัน อีกท้ัง
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีทรัพยากรประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทางการทองเท่ียวท่ีมีสำคัญแหงหนึ่ง สอดคลองกับแหลงขอมูลที่
ปรากฏในวรรณกรรมของพระครูสุธีเจติยานุกูล (2556) ท่ีกลาวไววา วัดพระปฐมเจดียฯ เปนเจดียองคแรกในดินแดนสุวรรณ
ภูมิและมีขนาดท่ีใหญที่สุดในประเทศไทย แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีที่พระเจาอโศกมหาราช
ทรงสงพระสมณะทูตมาเผยแผศาสนาในประเทศไทยในชวงแรกถูกสรางเปนพระเจดียทรงบาตรคว่ำหรือทรงสาญจีตามแบบ
ของพระเจดียในประเทศอินเดีย นอกจากนี้จากฐานขอมูลของคณะพระวัดพระปฐมเจดียวรมหาวิหาร (2548) และพระพรหม
เวที (2562) ไดอธิบายไววาพ้ืนที่วัดพระปฐมเจดียฯ เปนสัญลักษณสะทอนความเจริญรุงเรืองของศิลปกรรมในแตละยุคสมัย
และการผสมผสานกันทางศิลปกรรมยังทำใหองคเจดียมีอัตลักษณแตกตางจากองคเจดียรูปแบบเดียวกันในประเทศไทย คือ 
เปนองคเจดียที่สรางครอบทับกันถึง 3 องค 3 ศิลปะ เปนองคเจดียที่มีขนาดใหญและสูงที่สุดในประเทศไทย เหมาะแกการ
เรียนรูประวัติศาสตรความเปนมาที่มีความเกาแกทั้งในดานศิลปกรรมและดานประวัติศาสตร ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ
กรมการทองเที่ยว (2557) และสุนา ผาดานแกว (2556) ที่ไดอธิบายถึงความสำคัญและคุณคาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีทั้งสถานที่ท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้นและมีความผูกพันทางดานจิตใจกับคนในปจจุบันและอดีตเพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน
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ในสถานที่ทองเท่ียวไดความรูความเขาใจตอประวัติศาสตรและโบราณคดีในพื้นที่นั้น ๆ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและ
การมีจิตสำนึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม 

การศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2 พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังวัดพระปฐมเจดียฯ เปนเพศชายและเพศหญิงที่ 
50% เทากัน โดยชวงอายุเฉลี่ยระหวาง 18 - 29 ป ซึ่งมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยูในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญและมีอาชีพ
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมาเที่ยวชมงานเทศกาลประจำปและมาพักผอน ซึ่งสอดคลองกับปราณี ตันประยูร และกิติมา 
ทามาลี (2561) ไดกลาวไววา นักทองเท่ียวสวนใหญที่เดินทางทองเที่ยวยังแหลงประวัติศาสตร มีอายุระหวาง 20 - 30 ป 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งพบวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังวัดพระ
ปฐมเจดียฯ มีความพึงพอใจในดานแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณเฉพราะตัวท่ีนาสนใจ รวมไปถึงปจจัยที่เปนสาเหตุในการเดิน
ทางเขามาทองเท่ียว มีกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว  การเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลง
ทองเท่ียว ความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว และที่พักบริเวณโดยรอบบริเวณวัดพระปฐมเจดียฯ มีเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับพยอม ธรรมบุตร (2559), เทิดชาย ชวยบำรุง (2552) และ Dickman (2016) ที่ไดกลาวไว
วาแบงปจจัยท่ีสำคัญตอการทองเที่ยวแบงเปน 5 ประเภทดังนี้ 1.การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 2.การมีที่พักแรมเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว 3.แหลงทองเที่ยว 4.กิจกรรมการทองเท่ียว และ 5.บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีใหนักทองเที่ยว อาทิ บริการดาน
รานอาหาร รานคา รานขายของที่ระลึก หองสุขา ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบวา QR CODE ที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวสามารถใช
งานไดกับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวไดอยางสะดวกเหมาะสมกับการเปดใชงานผานสมารทโฟน (Smart Phone) 

โดยการสแกนผานระบบแอพพลิเคชั่นไลน (Line) เพื่อชมและรับฟงขอมูลของแหลงทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับวิศปตย ชัยชวย 
(2560) ที่พบวาสื่อท่ีมีการใชงานมากที่สุดอันดับ 1 คือ แอพพลิเคชั่นไลน Line เนื่องจากใชงานงาย  

การศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 3 พบวาการพัฒนารูปแบบการการสื่อความหมายทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
ดวยระบบคิวอารโคด (QR CODE) เพื่อการรับรูขอมูลแบบพ่ึงพาตนเอง วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมควรมีประวัติเก่ียวกับวัตถุโบราณท้ังหมด 5 จุดสำคัญขององคพระปฐมเจดีย ดังนี้ จุดที่ 1 เรื่องราวประวัติความ
เปนมาและขอมูลทั่วไปขององคพระปฐมเจดีย จุดที่ 2 ประวัติความเปนมาและเรื่องราวตาง ๆ ของพระรวงโรจนฤทธ์ิทางดาน
ทิศเหนือซึ่งสอดคลอง จุดที่ 3 ประวัติความเปนมาและรายละเอียดงานศิลปกรรมตาง ๆ ภายในวิหารหลวงทางดานทิศ
ตะวันออก จุดที่ 4 ประวัติความเปนมาและเรื่องราวตาง ๆ ของพระพุทธรูปศิลาขาวทางดานทิศใต จุดที่ 5 ประวัติความเปนมา
และเรื่องราวของพระพุทธรูปปางตาง ๆ ที่อยูภายในวิหารพระนอนทางดานทิศตะวันตก โดยระบบ QR CODE นั้นนอกจากมี
ขอมูลพื้นฐานดังกลาวแลวควรมีสีพื้นหลัง ซึ่งสีแตละสีใหความรูสึก ไมเหมือนกัน บางสีทำใหเกิดความรูสึกสงบ บางสีทำใหเกิด
ความรูสึกตื่นเตน รอนแรงซึ่ง QR CODE ที่เหมาะสมควรมีรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวท่ีเห็นทุกจุดไดชัดเจน ภาพพ้ืนหลังสี
เหลือง (RGB = R:255, G:207 B:1 ), (HSL = H:34, S:255, L:128) และสีครีม (RGB = R:255, G:255, B:121), (HSL = 
H:42, S:255, L:188) เปนหลักเนื่องจากสีเหลืองใหความรูสึกสวางสดใส ความมีพลังวังชาความเปนหนุมสาว ความราเริง เบิก
บาน และสีครีม ใหความรูสึกความใหม ความสะอาด ความสุภาพ ซึ่งสอดคลองกับผกามาศ ผจญแกลว (2553) ไดกลาวไววา 
สีมีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษย ใหความรูสึกไมเหมือนกัน บางสีทำใหเกิดความรูสึกสงบ บางสีทำใหเกิดความรูสึกตื่นเตน 
รอนแรง บางสีทำใหเกิดความรูสึกหงุดหงิด รำคาญ มีทั้งสีสดใส สี่สุภาพ และสีที่มองดูแลวเกิดความรูสึกแหงแลงไมมีชีวิตชีวา 
การใชสีใหมีผลตอจิตใจมนุษยจึงตองใชอยางเหมาะสมกับอิทธิพลของสีแตละสีโดยคำนึงถึงเวลา และโอกาสของการใชดวย จึง
จะไดผลสำเร็จตามความมุงหมาย นอกจากมีขอมูลพื้นฐาน สีพื้นหลัง พรอมกับมีตัวอักษรที่สามารถอานและเขาใจ ไดงาย  มี
ลักษณะเดนกวาภาพพื้นหลังอยางชัดเจน ตัวอักษรท่ีควรใชในการนำเสนอ ดวยรูปแบบ Ekkamainew ที่มีขนาด 16 - 18 และ 
2006_iannnnk ที่มีขนาด 16 - 24 พรอมใชเสียงบรรยายและดนตรีควบคูกันระหวาง การดำเนินการของวีดีโอ สอดคลองกับ
การศึกษาของอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2558) ที่ไดอธิบายไววาซึ่งเสียงที่ใชในภาพยนตรหรือวีดีโอ แบงออกไดเปน 2 ชนิด 
ดังนี้ 1) เสียงสนทนา (dialogue) เปนบทสนทนาหรือการโตตอบกันระหวางตัวแสดง เปนการแสดงความคิดเห็น ความรูสึก 
ตลอดจนอารมณของตัวแสดง 2) เสียงบรรยาย (commentary) ทำหนาที่ใหขาวสารเพิ่มเติมในสวนท่ีภาพไมไดนำเสนอ เปน
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การอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ท่ีภาพไมสามารถบอกไดหมด นอกจากน้ียังเปนการเนนจุดสำคัญหรือชวยเชื่อมโยงฉากและเวลาใน
ภาพยนตรไดชวยใหผูชมไดรับขอมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งยังชวยใหเขาใจในภาพยนตรหรือวีดีโอไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสรางบรรยากาศ ผูสรางภาพยนตรนิยมใชเสียงดนตรีมาดึงอารมณของผูชมใหคลอยตามไปกับเร่ืองราวใน
ภาพยนตร ซึ่งวีดีโอมีระยะเวลาอยูระหวาง 5 – 7 (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการสรางสรรคและการผลิตภาพยนต
เบื้องตน, 2544) 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

7.1 การนำไปใชประโยชน 
การศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร ใชแนะนำนักทองเที่ยวในขั้นตนไดและนักทองเที่ยว

สามารถรับรูขอมูลแบบพ่ึงพาตนเองผาน ดวยระบบ QR CODE เพื่องายตอการเรียนรูและศึกษาขอมูลเชิงประวัติศาสตร
เกี่ยวกับวัตถุโบราณทั้งหมด 5 จุดสำคัญขององคพระปฐมเจดีย และดึงดูดในนักทองเที่ยวหันมาสวนใจการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรเพิ่มมากข้ึน 

7.2 สำหรับในการทำวิจัยครั้งตอไป 

    1. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาโดยการจัดทำ QR CODE เพื่อสื่อความหมายประวัติ ความเปนมาและความสำคัญ
ตามจุดตาง ๆ โดยรอบบริเวณองคพระปฐมเจดียเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพมา เปนตน เพื่อให
นักทองเที่ยวชาวตางชาติไดเกิดการเรียนรู และตระหนึกถึงคุณคาทางประวัติศาสตรของวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร เพื่อ
เปนโมเดลสำหรับหลากหลายเช้ือชาติ 

    2. ควรศึกษาวิจัยในเร่ืองของแนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของกิจกรรมภายในแหลงทองเที่ยว
ขององคพระปฐมเจดีย เพื่อใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมกับกิจกรรมภายในองคพระปฐมเจดียทุกกิจกรรมทำใหมีภาพลักษณที่ดี
และเดนชัดขึ้น  

    3. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องของการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร จังหวัดนครปฐม เพื่อให
แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรมีความนาสนใจและเปนทางเลือกใหนักทองเที่ยวไดตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว  
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มองอนาคตดวยแนวโนมทางเทคโนโลยีสูการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ชลชัย  ศรีเชียง 

1ณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
*rmzonic@gmail.com

บทคัดยอ 

อนาคตเปนสิ่งท่ีไมแนนอนหรือยังไมเกิดขึ้น การมองหรือการคาดการณถึงอนาคตท่ีมีความเปนไปไดนั้นเปนสิ่งที่ชวย
กําหนด หรือวางโครงสรางรูปแบบเพ่ือรับมือสิ่งตาง ๆ ที่จะเขามาในอนาคต กอใหเกิดความพยายามอยางเปนระบบที่จะ
คาดการณวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมในระยะยาว โดยการกําหนดขอบเขตของการวิจัย 
เชิงยุทธศาสตรเพื่อประโยชนสูงสุด จนสามารถพัฒนาเปนรูปแบบ แนวทาง หรือวิทยาการท่ีนําเอาความรูมาใชในการพัฒนา
เพื่อรับมือกับอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในการเอาวิทยาการความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติ ในปจจุบันเทคโนโลยีมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยมากมายหลายดาน และเทคโนโลยีประเภทเครือขายสารสนเทศ
เปนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอชีวิตของมนุษยมากท่ีสุด โดยเฉพาะอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสหรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเช่ือมตอ
เขากับเครือขายอินเทอรเน็ต และสามารถเขาถึงขอมูลความรูที่หลากหลายจากแขนงสาขาวิชาตาง ๆ ไดอยางมากมาย จากทุก
แหงทั่วโลก ทําใหเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดเวลา ดังน้ันทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงควรพัฒนาผูเรียน
ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพดวยกระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ จนกอเกิดองคความรูใหม ๆ ผานปจจัยเกื้อหนุน  
ตาง ๆ ทั้งในดานระบบการบริหารการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยอาศัยการสนับสนุนจากบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการจัดการกับเทคโนโลยีการศึกษาท้ังภายในและภายนอกองคกร ไมวาจะเปนในเรื่องของเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน เพื่อชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่ดีกวาอดีตที่ผานมาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

คําสําคัญ: มองอนาคต เทคโนโลยี แนวโนมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นักเทคโนโลยีการศึกษา 
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See the future with technological trends towards education in 
the 21st century. 

CHONLACHAI  SRICHIANG 

Faculty of Education Nakhon Pathom Rajabhat University 
armzonic@gmail.com  

Abstract 

The future is uncertain or has not happened. Looking at or anticipating a possible future helps 

to define. Or laying out a structure to deal with things that will come in the future Create systematic 

attempts to predict science, technology, economy, environment, and society in the long run. By defining 

the scope of strategic research for maximum benefit Until it can be developed into a form of guideline 

or technology that uses knowledge to develop to cope with the future In which technology is part of the 

application of scientific knowledge for practical benefits Today, technology affects many aspects of 

human life. And the information network technology is the technology that has the greatest impact on 

human life Especially electronic devices or digital technology that is connected to the internet network 

And able to access a variety of information from a wide variety of subject areas from all over the world 

Resulting in a learning society all the time Therefore, the direction of educational management in the 

21st century should develop the learners to be quality people by the learning process and the 

experience training. Until creating new knowledge through various supporting factors, including 

educational administration system, technology and educational innovation Through the support of 

personnel with expertise in managing educational technology both inside and outside the organization 

Whether in the matter of educational technology related to educational administration Internal 

education management And outside the classroom To help promote a learning process that is better 

than in the past and is the most effective. 

Keywords: Look into the future ,The technology ,Educational trends in the 21st century ,Educational 

Technologist 
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บทนำ 
จากอดีตประเทศไทยใชอุตสาหกรรมหนักเปนตัวขับเคลื ่อน เรงรัดการผลิตเพื ่อการสงเสริมการสงออก สูการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทยโดยเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Value-Based Economy)”  ซึ่งสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันที่มนุษยมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีตาง  ๆ  ไดอยางงายดาย 
และเทคโนโลยีเหลาน้ันมีผลตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่ง ธนวัฒน สุธรรมพันธุ (2562 :ออนไลน) อางถึงพันธกิจของบริษัท 
(Mission Statement) ของไมโครซอฟท ตองการ “Empower Every Person and Every Organization on the Planet 

to Achieve More” เพราะเชื่อวาเทคโนโลยีจะใหโอกาสกับทุกคนจริง  ๆ ไมวาคนคนนั้นจะอยูที่ใด ณ จุดใดก็ตามของโลก 
รวมทั้งจุดใด ๆ ในประเทศไทยก็ตาม เขาจะมีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี น่ันคือความต้ังใจวา “เทคโนโลยีเปนโอกาสใหกับ
ทุกคน” ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา เมื่อมนุษยสามารถเขาถึงเทคโนโลยีจากท่ีตาง ๆ ไมวาจะอยู ณ จุดใดของโลก ดังน้ันมนุษย
ก็สามารถที่จะไดรับโอกาสในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากการใชเทคโนโลยีไดตลอดเวลา สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่เปน
สังคมแหงการเรียนรู มนุษยสามารถใชการคนควาหาความรูจากการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
เทคโนโลยีมีสวนชวยในการปฏิรูปการศึกษา จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญตอการศึกษา คือ เทคโนโลยี
การศึกษา ดังที่ นิกร จันภิลม และคณะ (2561) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปและพัฒนาการปรับ
โครงสรางของประเทศไทยใหกาวเขาสู ยุค Thailand 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน มีการเชื่อมโยงการ
ใชเทคโนโลยีเขากับการบริหาร จัดการทุกภาคสวน โดยเฉพาะดานการศึกษาท่ีมีความจำเปนตองใชเทคโนโลยีการศึกษาในการ
ปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับความสามารถในการจัด
การศึกษา และสงเสริม ใหผู เรียนมีความสามารถในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี การพัฒนานักวิจัย
หลากหลายสาขา เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ระบบการศึกษา 4.0 เปนการศึกษาท่ีสอดคลองกับพฤติกรรม ของ
ผู เรียนที่เปลี ่ยนไป การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุ นการเรียนรู มุงเนนผู เรียนใหมีความสรางสรรค
นวัตกรรม และการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งผูเขียนคิดวา
การที่เราจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดน้ัน เราจำเปนที่จะตองมีทักษะในการคาดการณอนาคตหรือความเปนไปได
ของกระแสเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา วามีความเปนไปในทิศทางใด  ซึ่ง
สอดคลองกับ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2562)  กลาววา “การคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด คือ การออกแบบและสรางมันให
เปนความจริง” สงผลใหตองหันกลับมาพิจารณาสถานการณของโลกในปจจุบันซึ่งกำลังเผชิญกับความทาทายรูปแบบใหมที่มี
พลวัตการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว ในขณะท่ีแนวความคิดระบบสังคมและเศรษฐกิจรวมทั้งระบบการศึกษายังคงไดรับ
อิทธิพลจากโลกในยุคศตวรรษท่ี 20  ดังน้ันความสามารถในการวิเคราะห อธิบาย คาดการณ ออกแบบ และสื่อสารอนาคตจึงมี
ความสำคัญอยางย่ิงตอการอยูรอดของปจเจกบุคคล องคกร ชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ  

มองอนาคต 

อนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอนและยังไมเกิดข้ึน การมองหรือการคาดการณถึงอนาคตท่ีมีความเปนไปไดน้ันเปนสิ่งที่ชวย
ในกำหนดหรือวางโครงสรางรูปแบบเพื่อรับมือสิ่งตาง  ๆ ที่จะเขามาในอนาคต ไมวาจะเปนการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน หรือการผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ เพ่ือใหสามารถกาว
เปนผูนำของโลกไดตอไป ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2549) ไดคำนิยามของการมองอนาคตคือ “การ
มองอนาคตเปนความพยายามอยางเปนระบบที่จะคาดการณวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมใน
ระยะยาว เพื ่อบงชี้เทคโนโลยีพื ้นฐานใหม ๆ และขอบเขตของการวิจัยเชิงยุทธศาสตรเพื่อประโยชนสูงสุดแกเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และสังคม ซึ่งการมองอนาคต ไมใสใจที ่จะคาดการณรายละเอียด และกำหนดเวลาของพัฒนาการอยางใด  

อยางหนึ่ง แตสนใจที่จะนำพาอนาคตที่อาจเปนไปไดในหลายรูปแบบจากหลายชุด สมมติฐานเกี่ยวกับทิศทาง แนวโนม และ
โอกาสใหม ๆ ที่นาจะเกิดข้ึน แตอนาคตแบบใดที่จะเกิดข้ึนจริงข้ึนอยูกับการเลือกในปจจุบัน “การมองอนาคต” จึงนับเปนการ
ใหโอกาสในการออกแบบอนาคตผานการตัดสินใจอยางชาญฉลาด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
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(2562) ที่กลาววา อนาคตเปนสิ่งที่ไมตายตัว ไมแนนอนและไมคงที่ ซึ่งสามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา อนาคตสามารถมีได
หลากหลายรูปแบบ และมีความเปนพหูพจน เน่ืองจากอนาคตตามหลักอนาคตศาสตรมีไดหลากหลาย ซึ่งลักษณะของอนาคต
ในแตละชวงเวลามีรายละเอียดดังน้ี 

1. อนาคตจากการคาดการณ (Projected Future) หมายถึง อนาคตที่มีสภาพเหมือนกับ สถานการณปจจุบัน
(Business as usual) หรือสามารถคาดการณไดจากขอมูลในอดีตและปจจุบัน ขอสังเกต คือ จะเปนเอกพจน (Singularity) 

เน่ืองจากเกิดจากสมมุติฐานท่ีวา อนาคตจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน 

2. อนาคตที่มีความเปนไปได (Probable Futures) หมายถึง อนาคตที่มีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดขึ้นจากการ
วิเคราะหเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ แตระดับความเปนไปไดไมสูงเทากับอนาคตจากการจัดการ จึงมักนำเสนอใหเปนรูปพหูพจน 
โดยระบุชวงคาความเชื่อมั่น (Confidence Interval)  

3. อนาคตที่สามารถเกิดข้ึนได (Plausible Futures) หมายถึง อนาคตที่คิดวาอาจจะข้ึนได (Could Happen) จาก
ทฤษฎีและองคความรูที่มีอยูในปจจุบัน 

4. อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได (Possible Futures) หมายถึงอนาคตที่ อาจเกิดขึ้นได (Might Happen) แตไมมีทฤษฎี
หรือองคความรูที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเพ่ือยืนยันโอกาสท่ีอนาคตน่ันอาจจะเกิดข้ึน 

5. อนาคตที่เปนไปไมได (Preposterous Futures) หมายถึงอนาคตที่ไมตั ้งอยู บนพื้นฐานความเปนจริงและไมมี
โอกาสเกิดข้ึน 

6. อนาคตที่พึงประสงค (Preferable Futures) หมายถึงการออกแบบความแตกตางจากแนวคิดอนาคตที่กลาวมา
ขางตนซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดจากกระบวนการคิด (Cognitive Process) 

จากขอมูลขางตนผูเขียนเห็นวาการมองอนาคตที่จะชวยในการพัฒนาน้ันจะตองเปนการมองอนาคตในลักษณะ “การ
มองอนาคตที่พึงประสงค” เพราะเนื่องจากเปนการมองอนาคตซึ่งเปนความคิดที่เกิดจากกระบวนการคิด จนสามารถพัฒนา
เปนรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาเพื่อรับมือกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยผูเขียนมีความคิดเห็นวาในการที่เราจะกาวเขาสู
อนาคตที่ดี และกาวเขาสูการเปนผูนำโลก การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีตาง  ๆ จนเกิดเปนนวัตกรรม
เปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางย่ิง  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการมองอนาคตในแตละชวงเวลา 
ที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2562) 

กรอบการมองอนาคตในแตละชวงเวลา 
รูปแบบอนาคตที่ตองเผชิญ 

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวดังน้ี 

1.อนาคตจากการคาดการณ (Projected Future) 

2.อนาคตที่มีความเปนไปได (Probable Futures) 

3.อนาคตที่สามารถเกิดข้ึนได (Plausible Futures) 

4.อนาคตที่อาจเกิดข้ึนได (Possible Futures) 

…………………………………………………………………….. 

ระยะยาวแบบนานกวา 20 ป 
5.อนาคตที่เปนไปไมได (Preposterous Futures) 

6.อนาคตที่พึงประสงค (Preferable Futures)
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 5 

เทคโนโลยี 
ตั้งแตอดีตเพื่อรองรับกับความตองการและความอยากรูอยากเห็นของมนุษยนั้น สิ่งตาง  ๆ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาจาก

การศึกษาคนควาลองผิดลองถูก หรือแมกระทั่งการทำความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จนเกิดเปนกระบวนการและ
ขอสรุปทางดานวิทยาศาสตร และพัฒนาจนเกิดเปนเทคโนโลยีในดานตาง  ๆ มากมาย ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ไดให
ความหมายวาเทคโนโลยีคือ วิทยาการที่นำเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ ซึ่งในปจจุบัน
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอชีวิตของมนุษยน้ันก็คือเทคโนโลยีประเภทของเครือขายสารสนเทศ โดยในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ 
โดยเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมักจะเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตหรือกลาวไดวาอินเทอรเน็ตเปนหัวใจ
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในในยุคดิจิทัลก็เปนได Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง”  

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง” มหศักด์ิ  เกตุฉ่ำ (2563 :ออนไลน) ไดกลาววา 
การที่สิ่งตาง ๆ ถูก เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาสูโลกอินเทอรเน็ต ทำใหมนุษยสามารถสั่งการ ควบคุมใชงานอุปกรณตาง ๆ ผาน 
ทางเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การสั่งเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา รถยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องมือ สื่อสาร เครื่องใช
สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจำวันตาง ๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งตรงกับแนวโนมในการใชงานเทคโนโลยีที ่สงผลกระทบตอประเทศไทย โดย  สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (2563) ไดพูดถึงแนวโนมสำคัญและแนวโนมเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอประเทศไทย โดยกลาววา ภายในป 
2025 ผูคนโดยทั่วไปทุกหนทุกแหงในโลกจะมีการเชื่อมตอกับอุปกรณรับสงขอมูลมากถึง 4,800 ครั้งตอวัน หรือคิดเปนทุก 18 

วินาที จากรายงาน Data Age 2025 ทั้งนี้ คาดวาปริมาณขอมูลจะเติบโตอยางมาก จาก 33 เซตตะไบตใน ป 2018 เพิ่มข้ึน
เปน 175 เซตตะไบตในป 2025 ดวยอัตราการเติบโต 61% ตอปตลอดชวงการคาดการณ ขอมูลจำนวนมหาศาลจะเกิดจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ อยาง Cloud ศูนยขอมูล เสาสัญญาณ และอุปกรณเชน สมารทโฟน และ อุปกรณ IoT จะเปนตัวแปรหลัก
ที่กอใหเกิดขอมูลมากกวา 50% ของปริมาณการผลิตขอมูลทั้งหมด ทั้งนี้ ตั้งแตป 2019 ขอมูลสวนใหญจะ ถูกเก็บไวที่พื้นที่
จัดเก็บขอมูลแบบคลาวด (Cloud) และ ศูนยขอมูลมากกวาเก็บไวบนอุปกรณ ถือเปนแนวโนมใหมในยุคดิจิทัล ขอมูลที่เพ่ิมข้ึน
จำนวนมหาศาลจะผลักดันใหการใชงาน Cloud และ ศูนยขอมูล รวมถึงเทคโนโลยี Data analytics เติบโต ย่ิงข้ึน  

 

 
รูปที่ 2  IoT กับการเชื่อมโยงศาสตรแขนงตาง ๆ 
ที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2562) 
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Big data หมายถึง ชุดขอมูลปริมาณมหาศาลจนขนาดท่ีไมมีมนุษยคนใดสามารถเรียงลำดับ จัดการ หรือประมวลผล 
เพื่อวิเคราะหใหเกิดขอมูลเชิงลึกได จึงตองอาศัยความชวยเหลือของระบบอัตโนมัติซึ่ง Big data และ Data analytics เปน 
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในยุคที่ใหความสำคัญกับการใชประโยชนจากขอมูลและจะถูกนำไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

จากสถานการณที่การใช Big data เพ่ิมข้ึนทั่วโลก บริษัทตาง ๆ กำลังมองหาบุคลากรท่ีมีทักษะเทคโนโลยี เพ่ือแปลง 
ขอมูลมหาศาลเปนขอมูลที่มีคุณประโยชนและมูลคา นักวิเคราะหขอมูล (Data analyst) จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในการ 
ริเริ่มธุรกิจตาง ๆ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว คาดวาจะมีการประกาศรับสมัครงานตำแหนงนักวิเคราะหขอมูล 
และนักวิทยาศาสตรขอมูล มากกวา 2.7 ลานตำแหนง ภายในป 2020 โดยในปจจุบัน 59% ของความตองการดังกลาวเกิดจาก 
อุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย การบริการวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะ
ทางดานขอมูลจะไดรับมอบหมายใหวิเคราะห Big data เพื่อเปดเผยรูปแบบ พฤติกรรมที่ซอนอยูในขอมูล ระบุโอกาสและ
รวบรวมขอมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน ดังน้ัน การขาดผูเชี่ยวชาญดานขอมูลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจกระทบการพัฒนาผลิตภัณฑและกลยุทธการเขาสู  ตลาด ธุรกิจตาง  ๆ จึงควรมุ งเนนการจาง
ผูเชี่ยวชาญดานขอมูล เพ่ือใหทันกับความตองการขอมูลที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

ซึ่งจากขอมูลที่กลาวถึงเทคโนโลยีขางตนผูเขียนมีความเห็นวา ณ ปจจุบันเทคโนโลยีตาง  ๆ เขามามีบทบาทในชีวิต
มนุษยมากมายและมีแนวโนมอยางแนนอนที่จะสงผลกระทบไปถึงอนาคต และการจัดการศึกษาก็เปนดานหน่ึ งที่ไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีตาง  ๆ  ในปจจุบันเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน เทคโนโลยี Big Data  ซึ่งเปนชุดขอมูล
ปริมาณมหาศาลที่ถูกจัดเก็บไวผานเครือขายอินเตอรเน็ตในรูปของขอมูลดิจิทัลที่มีชุดความรูขอมูลที่หลากหลายจากแขนง
สาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งมนุษยนั้นสามารถที่จะเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดอยางงายดายในปจจุบัน ไมวาจะอยู ณ ที่ใดก็ตามแต ทำให
มนุษยน้ันกาวสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดเวลา 

 

         แนวโนมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สถานการณโลกและความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันถือเปนปจจัยหลักที่เปนตัวกำหนดแนวโนมในการ
พัฒนาและผลิตบุคลากรทางดานการศึกษา รวมถึงทักษะดานตาง ๆ ที่จำเปน ซึ่ง สุทธิวรรณ   ตันติรจนาวงศ (2560) กลาววา
ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพดวยกระบวนการเรียนรูโดยการถายทอด
ความรูการฝกอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตโดยเฉพาะใน
ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะแหงอนาคตใหมที่ตองพัฒนาผูเรียนท่ีใหเปนยาวชนยุคใหมในยุคดิจิทัลไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืนเพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมควรดำเนินการดังน้ี  

1. รัฐกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาหลักสูตร   
3. พัฒนาคุณภาพครู  
4. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานและการดำรงชีวิต  

5. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. วารสนับสนุนเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือทักษะสำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ในดานแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาไทย ชัยยงค พรหมวงศ (2562 : ออนไลน) กลาววา ตองมีรากฐานมาจาก 
3 แหลง ที่ตองทำในระดับชาติและระดับสถานศึกษา โดยในระดับชาตินั ้นตองพัฒนาเอกสารปฏิรูปการศึกษา (National 

Educational Reform) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (National Education Law) และแผนการศึกษาชาติ (National 

Educational System) สวนในระดับสถานศึกษา เมื่อประกาศใชเอกสารการปฏิรูปการศึกษาท้ัง 3 ฉบับแลว สถาบันการศึกษา
ตองดำเนินการจำลองโครงสรางระดับชาติมาใชในระดับสถาบัน คือ ตองพัฒนาเอกสาร ปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศกึษา 
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(School Educational Reform) พัฒนากฎหมายรอง (Bylaw) ในรูป ธรรมนูญสถานศึกษา (School Constitution) ระบบ
การศึกษาประจำสถานศึกษา (School Educational System) และแผนแมบทวิชาการ (Academic Master Plan) ในระดับ
สถาบันการศึกษา 

โครงสรางระบบกฎหมายและระบบการศึกษารองรับในระดับสถาบันการศึกษาประกอบดวย 3 เรื่อง คือ  

1. สถานศึกษาจะตองมีธรรมนูญสถานศึกษา เพื ่อเปนกฎหมายรอง (Bylaws) มิใช “โหน” กฎหมายแม หรือ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซึ่งเปนกฎหมายหลักเพียงอยางเดียว เพราะมีรายละเอียดที่ตอง กำหนดเพิ่มเติม แตไม
สามารถระบุไวในกฎหมายแมไดเทียบไดกับการออกแบบพิมพเขียว ไมสามารถลงรายละเอียดของสิ่งที่อยูในแตละหองแตละ
สวนของพิมพเขียวได  

2. สถานศึกษาจะตองมีระบบการศึกษา ประจำสถาบันเปนของตนเอง  
3. สถานศึกษาจะตองมีการจัดทำ แผนแมบทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพ่ือใหเปนแผนหลักสำหรับ

การจัดทำแผนบริหารและจัดการแผนบริการการศึกษา และแผนอื่นที่เปนจุดเนนของสถาบันการศึกษาดังนั ้นสถาบันและ
สถานศึกษา ตองยึดขอ 1, 2 และ 3 เปนหลักในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการในระดับต่ำลงมา 

องคประกอบของการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศ 4.0 เพ่ือกาวสูการศึกษาสำหรับประเทศ 5.0 

โดยแนวทางการพัฒนาการศึกษาจำเปนตองพัฒนาองคประกอบดานอื่น ๆ ควบคุมไปดวย โดยองคประกอบที่สำคัญ ไดแก  
1. แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยไทย  

2. แนวปฏิบัติการพัฒนา นวัตกรรมไทย  

3. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนไทย  

4. การพัฒนากระบวนการสื่อสารการศึกษาแบบ ภควันตภาพ 

5. การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการไทย  

6. การพัฒนาระบบการประเมินไทย  

7. การพัฒนาไตรยางควิชาชีพไทย 

องคประกอบที่ 1 คือ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษยไทยในยุค 4.0 ตองมีลักษณะสำคัญตาม คุณลักษณะที่พึงประสงค 
โดยยึดแบบจำลองการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน ตามแนว EMASIS Model คือ มุงพัฒนาผูเรียนใหเติบใหญเปนประชาชนไทย
ที่มีคุณสมบัติ 6 ประการ คือ 1) มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quality) 2) มีคุณธรรม (Moral Quality) 3) มีความ
อดทนอดกลั้นและฟนอารมณไดอยางรวดเร็ว (Adversity Quality) 4) เขากับคนอื่นไดดีและอยู ในสังคมอยางมีความสุข 
(Social Quality) 5) มีสติปญญาที่ดี (Intelligence Quality) และ 6) มีวิญญาณวิญูชน ประกอบดวยสัมมาทิฐิ10 ประการ 
(Spiritual Quality) 

องคประกอบที่ 2 คือ การพัฒนานวัตกรรมไทย 4.0 เปนการจัดการศึกษาเพื่อสอนนักพัฒนา นวัตกรรม โดยสราง
แนวคิดที่ถูกตองและข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนวัตกรรม เปนคำท่ีใชแพรหลาย แนวคิดที่ถูกตอง
เก่ียวกับนวัตกรรม คือ นวัตกรรม (Innovation) เดิมใช “นวกรรม” หมายถึง สิ่งใหมที่อาจเปนแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ 
(กระบวนการหรือข้ันตอนและวิธีการ) กลไก (ขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขอปฏิบัติ) หรือสิ่งประดิษฐ การเปนสิ่งใหม 
มิใชทุกสิ่งใหมจะเปนนวัตกรรม แตจะตองอยูภายใตเงื่อนไข 6 ประการ คือ 

1. พัฒนาข้ึนจากการประเมินหรือวิเคราะหความตองการเพ่ือ 

1) แกปญหาท่ีกำลังเผชิญ หรือคาดวา ตองเผชิญ ในอนาคต  

2) สนองความตองการของสังคมมนุษยในปจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนา สิ่งใหม เรียกวา  “ตนแบบ
ชิ้นงาน” (Prototype-Proto = แรก; Type = ชิ้น อัน ชนิด ประเภท) ข้ึน 

2. มีความใหม (Novelty) ทั้งหมด (Total Novelty) หรือบางสวน (Partial Novelty) เชน แนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงของพระเจาอยูหัว แนวคิดที่วาพระพุทธเจาประสูติ (พระธาตุศรีสมรัก) ตรัสรู (พระแทนศิลา อาสน) ปฐมเทศนา (ทับ
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กวาง แกงคอย สรปุระ แขวงเมืองพาราณสี ปริมณฑลรอบเขาใหญ โคราชถึงสระบุรี เพชรบูรณถึงปาจินปุระ) และปรินิพพาน 
(ที่พระแทนดงรัง ทามะกา กาญจนบุรี) ในประเทศไทย หรือ แนวคิด ที่วา คนไทยต้ังถ่ินฐานที่สุวรรณภูมิมาแปดพันป ไมเคย
เคลื่อนยายมาจากเทือกเขาอัลไตที่อยูเหนือทะเลทราย ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปนตน 

3. ดำเนินการบนพื ้นฐานการจัดระบบ (Systems Approach) โดยอิงองคประกอบดานบริบท ปจจัย นำเขา
กระบวนการ ผลลัพธ และผลยอนกลับ โดยอิง CIPOF Model คือ C-Context, I-Input, P-Process, O-Output และ 
F-Feedback. 

4. มีการพิสูจนดวยการวิจัยหรืออยูระหวางการวิจัย
5. มีการเผยแพรนวัตกรรมเพ่ือใหผูสนใจนำไปใชและเชิญชวนใหมีการโตแยง จนเกิดการยอมรับ
6. เมื่อเปนที่ยอมรับใหเปนสวนหน่ึงของระบบสังคม หนวยงาน หรือการดำเนินงาน ตนแบบชิ้นงานน้ันก็หมดสภาพ

จาก “นวัตกรรม” กลายเปน “เทคโนโลยี” ดังน้ัน และอาจเรียกวา เทคโนโลยีใหม หลังจาก ผานการเปนนวัตกรรมแลว 
องคประกอบที่ 3 คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนไทย 4.0 ตองเปนการจัดระบบการสอนที่ เนนประสบการณ 

มิใช ม ุ  งให  “เร ียนรู” แตม ุ  งให น ักเร ียนไดเร ียน 6 อยาง ค ือ เร ียนร ู  (Learning to Know) เร ียนคิด (Learning to 

Think/Create) เร ียนทำ (Learning to do) เร ียนแกปญหา (Learning to Solve Problems) เร ียนเพื ่อจะเปนตัวเอง 
(Learning to Be) และเรียนเพื่อจะดำรงชีวิตของตนเอง (Learning to Live) โดยไมรอพึ่งพาหรือเปรียบเทียบกับผูอื่น การ
เรียนทั้ง 6 อยางนี้ จะใชการเรียนรูอยางเดียวไมได ผูเรียน ตองไดเผชิญประสบการณทั้ง 6 สถานการณ ในรูปแบบการเรียน
แบบอิงประสบการณ (Experience-Based Approach-EBA) 

องคประกอบที่ 4 การพัฒนากระบวนการสื่อสารการศึกษาไทย 4.0 ตองเปนการสื่อสาร รอบดาน รอบทิศ ทุกที่  
ทุกเวลา ดวยการสื่อสารแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Communication) เพื่อนำไปสูการจัดการศึกษาภควันตภาพ ทำให
ประเทศชาติ สังคม ชุมชน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และหองเรียน เขาสู สภาพหองเรียนภควันตภาพ ( U-Classroom) 

สถานศึกษาภควันตภาพ (U-School) และประเทศภควันตภาพ (U-Nation) 

องคประกอบที่ 5 การพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาไทย 4.0 เปนการสลายหองเรียนและ สถานศึกษาจากเปน
แหลงความรู  โดยจะเปลี ่ยนมาเปนการศึกษาที ่บ าน (Home Schooling) แทนการจัดการศึกษาไทย 4.0 ตองพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เคยแยกการอบรมสั่งสอนจากบานมาท่ีวัด และมารวมที่สถานศึกษา โดยเปล่ียนกลับไปเปนการจัดการศึกษาที่
ใชบานเปนฐาน โดยมีวัดและสถานศึกษาเปนองคประกอบเสริม สถาปตยกรรมสถานศึกษาตองเปลี ่ยนแปลงไป เพื ่อให
สถานศึกษาเปนศูนยการศึกษาของชุมชน การจัดสถาปตยกรรมในสถานศึกษาตองเปลี ่ยนจากโรงสอน ใหเปนบานใน
สถานศึกษา โดยมีโครงสรางสำคญั 4 ประการ คือ หอความรู (Knowledge Center) หอประสบการณ (Experience Center) 

หอบริการ (Service Center) และสวนสนับสนุน (Supporting Facilities) 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการไทย 4.0 เปนการจัดการบริหารและการจัดการแบบอิง
บริบท ( Context-Based Administration and Management) โดยยึดแบบจำลอง แคสเปอรลา (CASPERLA Model) 

แบบจำลองแคสเปอรลาเปนตัวเทียบเหมือน (Replica) ของระบบการจัดการศึกษา (Educational Management System ) 

ที่ยึดบริบทเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนารายวิชาการสอน การฝกอบรม การเรียน การจัดสภาพแวดลอม  

เพื ่อพัฒนาผู เรียนใหเติบใหญในบริบทนั้น ทำการสอนและถายทอดความรู และประสบการณโดยครู อาจารย บุคลากร
สนับสนุนและผูบริหารในชุมชน มิใชสงเขา (Import) มาจากชุมชนอื่น สถานศึกษาตองจัดวิสาหกิจเพ่ือหารายไดเลี้ยงตนเองให
มากท่ีสุด พัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน และพัฒนาระบบโลจิสติกส สวนการบริหารท่ัวไปน้ันจะเนนธุรการ สารบัญและ 
การติดตอสื่อสาร 

องคประกอบที่ 7 การพัฒนาไตรยางควิชาชีพ 4.0 หลายทานอาจไมคุนเคยกับแนวคิดที่วา การพัฒนาไตรยางค
วิชาชีพไทย 4.0 เปนการใหความสำคัญกับการเตรียมบุคลากรสายวิชาชีพดวยการจัดใหมีองคประกอบหลัก 3 ประการเรียกวา 
ไตรยางควิชาชีพ (Professional Triads) น่ันคือจะตองมี 3 สวน 
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1. คณะวิชาท่ีสอนประสบการณวิชาชีพภาคปฏิบัติ (Professional Practices)

2. คณะวิชาท่ีสอนวิทยาการหรือวิทยาศาสตรวิชาชีพ (Professional Sciences)

3. คณะวิชาท่ีสอนวิธีการ หรือเทคโนโลยีวิชาชีพ (Professional Technology)

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะมิติที่ 3 ทางการศึกษาสนับสนุนงานบริหารและวิชาการ และมีขอบขาย ครอบคลุม
ขอบขายตามสาระ ขอบขายตามภารกิจ และขอบขายตามบริบทจึงควรเปนเสาหลักที ่ 3 ในไตรยางค วิชาชีพการศึกษา 
เชนเดียวกับการแพทย การเกษตรและวิชาชีพอื่น  

จากที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มี
คุณภาพโดยผานกระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ จนกอเกิดองคความรูใหม ๆ จากการจัดสภาพแวดลอมภายใต
สังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนตาง  ๆ ทั้งในดานระบบการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางดานการศึกษา อีกท้ังผูเรียนยังควรไดรับการพัฒนาทักษะแหงอนาคตเพ่ือใหกาวทันโลกในยุคดิจิทัล 

นักเทคโนโลยีการศึกษา 
    จากแนวโนมของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก 

จึงจำเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับเทคโนโลยีการศึกษาไมวาจะเปนในเรื่องของเทคโนโลยี
การศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  นิกร จันภิลม และคณะ 
(2561) ไดมีการสรุปในประเด็นความสามารถตาง ๆ ของ บทบาทหนาท่ีนักเทคโนโลยีการศึกษาท่ีจำเปนตองมีทั้งหมด จำนวน 
5 ดาน ประกอบดวย  

1. Digital skill literacy นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุคการศึกษา 4.0 ที่ควบคูกับยุคดิจิทัลจะตองมีความรู และ
ทักษะในเรื่องของการใชเครื่องมือและอุปกรณดิจิทัล ที่นำมาใชในชีวิตประจำวัน คิดวิเคราะหในการนำอุปกรณ เทคโนโลยีใน
รูปแบบตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจำวัน เอื้อตอ การใชงานใหมากที่สุดรวมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหประชาชนเขาถึงอุปกรณ
เทคโนโลยี ระบบดิจิทัลที่มีอยู ในปจจุบันใหเหมาะสมกับทุกชวงวัยและสนับสนุน การสรางนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 

2. ICT literacy นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ที่ควบคูกับยุคดิจิทัลจะตองมีความสามารถ ในการ
จัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูล เชิงลึก (Big Data & Analytics) เปนการบริหารและ จัดการขอมูลจำนวนมาก 
ทั้งขอมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานขอมูล และขอมูลที่ยังไมมีระบบจัดการ (Unstructured Data) โดยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพ่ือ
นำไปใชตอยอด ใหเกิดผลโดยการเนนใหทุกภาคสวนเขาใชขอมูลที่มีอยู ในระบบฐานขอมูลอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. Information literacy นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุคการศึกษา 4.0 ที่ควบคูกับยุคดิจิทัลจะตองมี ความรูและ
เปนที่ปรึกษาในเรื่องของการเลือกและสราง ชองทางการเขาถึงระบบสารสนเทศในเรื่องของเทคโนโลยี ในรูปแบบตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ มีการวิเคราะห การใชงานและประโยชนของ
สารสนเทศไดอยางถูกตอง และสรางสรรคเพื่อการแกปญหาในการตอบสนองตอ การพัฒนานวัตกรรมที่ถูกนำมาใชในการ
พัฒนาประเทศ ท่ีเหมาะสมตามบริบทของสภาวะน้ัน ๆ ได 

4. Media literacy นักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ที่ควบคูกับยุคดิจิทัลจะตองมีความรูในการเลือกใช
สื่อประเภทตาง ๆ ตามความเหมาะสม ตามความตองการของผูใชเพ่ือความถูกตอง การไดรับประโยชน จากการใชสื่ออยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนการใหคำปรึกษาในการเลือกใชสื ่อตาง  ๆ ในการนำเสนอนวัตกรรมดานตาง ๆ  
ใหเหมาะสมกับการใช ตรงตามวัตถุประสงคของการผลิตสื่อตามกลุมเปาหมาย 

5. Change Leadership นักเทคโนโลยีการศึกษา ในยุคการศึกษา 4.0 ที่ควบคูกับยุคดิจิทัลจะตองเปนผู นำการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ มีความมุงมั่น มีวิสัยทัศน และเล็งเห็น
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ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ เชน การพัฒนาระบบดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม การพัฒนาดาน
วิชาการและการวิจัย การสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม การสงออกและการแปรรูปผลิตภัณฑใหกาวสูตลาดสังคมโลก 

ซึง่ผูเขียนมีความเห็นวาในการจัดการกับเทคโนโลยีดานการศึกษาน้ันบุคลากรทางการศึกษาโดยท่ัวไปอาจไมสามารถ
ทำไดอยางมีประสิทธิภาพพอ จึงจำเปนที่จะตองใชบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานมาพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการศึกษา
และใหบุคลากรทางการศึกษาท่ัวไปไดนำไปใชในการจัดการศึกษา 

สรุป 

ในอนาคตที่มีการแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงข้ึนประกอบกับการพัฒนาซึ่งทำใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพ่ือรองรับกระแสความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกซ่ึงกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต การที่เราจะสราง
บุคลากรเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตและกาวทันภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดนั้น   เราจำเปนที่จะตองมองอนาคต
พรอมทั้งวิเคราะหแนวทางในการผลักดันและพัฒนาการศึกษาของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา โดยการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะแหงอนาคตที่จำเปน เพ่ือใหมีความพรอมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกไดอยางมีความสุข โดยในการสงเสริม
และการพัฒนานั้นเทคโนโลยีนับเปนปจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาดานการศกึษา 
เนื่องจากเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนในดานของการบริหาร
การศึกษา เชน การจัดระบบชวยเหลือผูเรียน ระบบทะเบียนและการประชาสัมพันธ หรือในดานการจัดการเรียนการสอน เชน 
การผลิตสื่อ การคนควาหาความรู การทดลอง การออกแบบและการสรางนวัตกรรม ซึ่งการที่จะใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
จัดการศึกษานั้นจำเปนที่จะตองอาศัยนักเทคโนโลยีการศึกษาเขามาชวยในการออกแบบ จัดทำ หรือวางระบบภายใน
สถานศึกษา เพราะเนื่องจากตองอาศัยความรูความเขาใจเฉพาะดานที่จำเปน เชน การจัดทำโครงขายขอมูลดิจิทัลภายใน
โรงเรียน การจัดทำสื่อหรือโปรแกรมที่ชวยในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมชวยเหลือติดตาม
ผูเรียน โดยอาจทำจากสวนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทำเองแลวกระจายไปสูโรงเรียนตาง  ๆ เพื่อใหโรงเรียน 

ตาง ๆ สามารถท่ีจะเขาถึงเทคโนโลยีเหลาน้ีไดอยางเทาเทียมกัน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

นโยบายของแผนยุทธศาสตรชาต 20 ป และแผนการศึกษาชาติ พ  .ศ  . 2560 – 2579  ซึ่งแผนการศึกษาแหงชาตินี้
มุงเนนการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามสภาวการณและบริบทแวดลอม ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร 
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบกาวกระโดดที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ภูมิภาคและโลก ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21  ความตองการกําลังคนยุค 4.0 และสภาวการณการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงภารกิจในการจัดการศึกษาทุกมิติ  โดย
จะเห็นจากบทความฉบับนี้ ไดแสดงถึงการนําระบบบริหารจัดการสารสนเทศเขามารวมการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมี
คุณภาพยิ่งข้ึนและไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง จนกาวเขาสูการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปจจุบันยุคแหงเทคโนโลยี
และดิจิทัล และโลกแหลงการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน 

คําสําคัญ: นวัตกรรมการบริหาร สถานศึกษาภาครัฐ ระบบอารเอ็มเอส 
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Abstract 

Policies of the 20 year strategic plan And the National Education Plan 2017 – 2036 which this 
national education plans, focus on the development of education in the country according to the 
circumstances and the context. As follows : hanging population structure, progress in information and 
communication technology that adversely affect the economy and society of the country, regions and 
the world., Skills of the population in the 21st century, manpower needs era 4.0, and the changing 
circumstances of the world. Which the college administrators under the Office of Vocational Education 
Commission realize the mission In educational management in all dimensions. Which will be seen in this 
article has shown the introduction of information for better quality management systems to participate 
in school management. Bringing the information management system together management of higher 
quality schools and has been continuously developed. continuously until entering the management of 
the school in the present day, era of technology and digital and the world, the source of change in 
every area. 

Keywords: Administration Innovation, Public College Administration  ,Rcheewa Management System 

1. บทนํา

อิทธิพลของยุคดิจิทัล (ดิจิทัล 4.0) ในปจจุบันเปนยุคของการลดบทบาทมนุษยเพิ่มบทบาทใหกับเทคโนโลยี ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายประเทศไทยยุค 4.0 ที่เนนดานวิจัยและนวัตกรรม โดยท้ังสองสิ่งนี้สงผลใหกระบวนการในการศึกษาท่ัว
โลกเปลี่ยนไปอยางมาก ปจจุบันรอบ ๆ ตัวเราเต็มไปดวยเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงก่ึงบังคับใหอีกหลาย
อยางตองเปลี่ยนตามไปดวย เราจะเห็นการใชชีวิตของคนเปลี่ยนไป ธุรกิจตาง ๆ ตองมีการปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการคิดและ
วิธีการในการบริหารจัดการใหม แมแตการจัดการศึกษาก็ไดรับผลของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทุกภาคสวนตองมีการปรับตวัเพื่อใหทันและตอบสนองความตองการทางการศึกษาท่ีหลากหลายและรวดเร็ว  
เมื่อแนวทางการจัดการศึกษาเปลี่ยน ผูบริหารการศึกษาก็ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาทั้งดานการบริหาร
วิชาการ และดานการบริหารทรัพยากรภายในองคกรการศึกษาดวยเชนกัน 

ผูบริหารท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพการศึกษา  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี เปนผูนําวิสัยทัศน (Visionary 
Leadership) และสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตาง ๆ ใชหลักการกระจายอํานาจ (Empowerment) และการมีสวน
รวม (Participation) เปนผูมีความสัมพันธกับบุคลากรท้ังภายในและนอกองคกร  มีความมุงมั่นในการทํางาน ผูนําคุณภาพ
จะตองมีความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีและใชขอมูลสถิติ ในการวิเคราะหและตัดสินใจมีความสามารถ
ในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชแรงจูงใจ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเห็นวาคุณสมบัติขอหน่ึงของผูบริหารท่ีตอง
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มีอยูในตัวของผูบริหารในยุคดิจิทัลก็คือความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา ดังนั้น
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
 

2. นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ โดยมีอํานาจหนาที่ จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร  พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นและสถานประกอบการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จัดระบบ สงเสริม 
และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใชในการอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 จากบทบาทหนาท่ีของ สอศ. ผนวกกับอิทธิพลของยุคดิจิทัล 4.0 และการพัฒนาดานเทคโนโลยี จึงเกิดนวัตกรรมที่
ใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ สอศ. ขึ้นมากมายหลายระบบหลายโปรแกรม คือ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 
ระบบบริหารสถานศึกษา RMS2011, RMS2012, RMS2014, RMS2016, ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน ระบบ  
e-office ระบบ V-COP ระบบรวบรวมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม (http://thaiinvention.net/) และยังมีระบบอื่น 
ๆ ที่บางสถานศึกษาจัดหามาเพื่อการบริหารจัดการหนวยงานภายในสถานศึกษาเองอีกหลายระบบดวยกัน เพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพเทาทันยุคแหงนวัตกรรมและทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต 
 

 2.1 ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02  
 

  ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ .02 หรือ std2011 ถูกพัฒนาโดยทีมงานของสํานักบริหารขอมูลและ
สารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหนาที่ดูแลบริหารจัดการระบบฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใหบริการและใหคําปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับงานระบบสารสนเทศ รวมถึงนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชใน
ระบบการเรียนการสอนท้ังในหองเรียนและภาคปฏิบัติ และการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ศธ .02 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
นํามาใชกับการบริหารงานวิชาการเก่ียวกับงานหลักสูตร งานทะเบียน และงานวัดผลและประเมินผล  ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีเปนสถานศึกษาภาครัฐ ซึ่งผูเขียนมีโอกาสไดใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ .02 
ในรุนแรก ๆ ระหวางที่สถานศึกษามีการเปลี่ยนผานการใชงานระหวางโปรแกรมท่ีสถานศึกษาสรางขึ้นใชงายเองกับโปรแกรม 
std2011 ซึ่งรุนแรกมีความยุงยากในการใชงานอยูมาก ทีมสรางระบบมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ทําใหผูรับผิดชอบของ
สถานศึกษาท่ีใชงานตองติดตามและปรับปรุงระบบของโปรแกรม std2011 เปนระยะ ๆ  
 

 
 

ภาพท่ี 1  โปรกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา  
ที่มา: งานทะเบียน วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุร ี
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ปจจุบนัผูพัฒนาไดมีการพัฒนาโปรแกรมมาอยางตอเนื่องจากการติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานแบบ Stand 
alone แยกระหวางงานทะเบียน งานหลักสูตรและงานวัดผลประเมินผล ตอมามีการพัฒนาใหสามารถเช่ือมตอการทํางานผาน
ระบบ Local Area Network (LAN) ตอมามีการพัฒนาใหสามารถถายโอนขอมูลจากโปรแกรม ศธ.02 ไปสูระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา RMS2016 และในปจจุบันมีการพัฒนาใหสามารถใชงานผานระบบออนไลนดวยโปรแกรมระบบ ศธ.02 
ออนไลน หรือstd2018 แตยังมีขอขัดของที่ยังตองปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ภาพท่ี 2 ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน  
ที่มา: https://std2018.vec.go.th/ 

ภาพท่ี 3 คูมือระบบตาง ๆ ใน ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน 
ที่มา: https://std2018.vec.go.th/ 

สรุป โปรแกรม ศธ.02 เปนโปรแกรมสําหรับจัดเก็บนักเรียนในสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ซึ่งเปนหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรม ศธ. 
02 โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา STD2011 เปนเวอรช่ันที่พัฒนามาจาก STD2003 เปนโปรแกรมท่ีสามารถทํางานไดเต็ม
รูปแบบของการบริหารงานดานนักเรียน นักศึกษา ไมวาจะเปนเรื่องขอมูลหรือประวัติสวนตัว ขอมูลผลการเรียน ขอมูลหลักสูตรการสอน 
สาขาวิชาที่เปดสอน การวดผลและประเมินนผลตาง ๆ  การออกเอกสารทางการศึกษา เชน ใบ รบ.1 หรือ ปพ.1  รบ. 2  การรายงานขอมูล
นักเรียนรายบุคคล  การติดตามผูจบการศึกษา และนักศึกษาระยะสั้น นอกระบบ ฯลฯ 

2.2 ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (R-che-wa Management System : RMS) 

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา หรือระบบ RMS รุนแรกที่ผูออกแบบและสรางข้ึนเพื่อใชงานกับสถานศึกษาภาครัฐใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ระบบ RMS2011 ใชงานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐในปพุทธศักราช 2554 
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ซึ่งถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของการนําระบบสารสนเทศยุคดิจิทัลเขามาสูระบบการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาดาน
วิชาชีพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และไดมีการพัฒนาระบบใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อย โดยมี
วิวัฒนาการดังนี ้
 

2.2.1 โปรแกรมระบบ RMS2011 
RMS2011 / iSchool เปนระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษารุนแรก ประกอบดวยระบบยอย 13 ระบบ ไดแก 

ระบบบุคลากร ระบบนักเรียน ระบบสารบรรณ ระบบปกครอง ระบบวัดผล ระบบประกันคุณภาพ ระบบรูดบัตร ระบบ
ประชาสัมพันธ ระบบงานทะเบียน ระบบจดหมาย ระบบโครงการ ระบบการเงิน และระบบศิษยเกา  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ระบบ RMS2011  
ที่มา: http://www.kctc.ac.th/kctc2013/  
 

 ขอดีของโปรแกรม RMS2011 / iSchool ในมุมมองของผูเขียน คือผูปกครองสามารถติดตามตรวจสอบดูวา นักเรียน 
นักศึกษา ที่เปนบุตรหลานในความปกครองเขาเรียนหรือไมเขาเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของแตละวันได นักเรียนและผูปกครอง
สามารถติดตามดูคะแนนเก็บในแตละหนวยการเรียนของรายวิชาตาง ๆ ไดตลอดเวลา และการวัดผลประเมินผลการเรียนของ
ครูผูสอน 

 

2.2.2 โปรแกรมระบบ RMS2012 
RMS2012 มีการพัฒนาตอจาก RMA2011 คือ ในสวนของระบบโครงการ มีการพัฒนาเพิ่มเปนระบบ

โครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  มีการเพิ่มระบบเครือขาย ระบบตารางงาน จองหองประชุม /รถ และมีการยุบระบบงาน
ทะเบียนออก เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา งานทะเบียนจะใชระบบงานทะเบียนโดยเฉพาะคือ ระบบ ศธ.02  
ซึ่งมีการรรับโอนผลการเรียนจากระบบ RMS ไปดําเนินการตอในสวนของงานทะเบียน 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ระบบ RMS2012 
ที่มา: http://www.nayoktech.ac.th/  
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2.2.3 โปรแกรมระบบ RMS2016 
RMS2016 มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหนาตารายการเลือก (Menu) ปรับปเปลี่ยนหนาจอการแสดงของระบบ

ยอยตาง ๆ ใหชัดเจนย่ิงขึ้น งายสําหรับการใชงานยิ่งขึ้น ปรับสัญลักษณกราฟกใหมีความคมชัดและชัดเจน เพื่อใหสื่อความหมาย
ไดตรงมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 ระบบ RMS2016  
ที่มา: งานศูนยขอมูล วิทยาลยัการอาชีพกาญจนบุร ี

2.3 ระบบ AMS-eOffice 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS-eOffice  เปนระบบรับ/สงหนังสือออนไลน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษานํามาใชบริหารจัดการงานสารบรรณแทนระบบ boga ที่ใชงานอยูเดิม ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงโดยนําระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส AMS-eOffice มาใชดวยเหตุผลที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
มาใชเพื่อสนับสนุนการทํางานและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการงานสาร
บรรณจากการรับ-สงหนังสือทั้งภายในและภายนอก สูกระบวนการรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถ
ติดตามสถานะ รายงานความกาวหนา และการจัดเก็ขอมูลเพื่อการอางอิง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเริ่มนํา ระบบ 
AMS-eOffice มาใชเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยระยะแรกไดใชงาน ระบบ AMS-eOffice ควบคูไปกับระบบ boga  

ภาพท่ี 6 ระบบ AMS-eOffice 
ที่มา: http://118.175.21.18/scripts/foxweb.exe/oa_login 

2.4 ระบบ V-COP 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายสําคัญในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพจึงไดจัดตั้งระบบบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
หรือ V-COP(www.v-cop.go.th) ขึ้น เพื่อใหเปนอีกหนึ่งชองทางในการ “จับคู” (Matching) ความตองการแรงงานของสถาน
ประกอบการและความตองการสมัครงานของนักเรียน นักศึกษา โดยการเขาถึงขอมูลและสืบคนขอมู ลระหวางสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาและผูเรียน ภายใตหลักการ “ผูใชรวมคิด ผูผลิตรวมกําหนด” 
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ภาพท่ี 7 ระบบ V-COP  
ที่มา: https://www.v-cop.go.th/v-cop/ 

ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ไดจัดทําระบบการรับสมัครงานออนไลนผานทางเว็บไซต www.v-cop.go.th  เปนชองทางหน่ึง
ในการ“จับคู” (Matching) ความตองการแรงงานของสถานประกอบการและความตองการสมัครงานของนักเรียน นักศึกษา รวมท้ัง
ยังมีการใหบริการโปรแกรมวัดแววความถนัดดานอาชีพ และระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ปจจุบันมี
สถานประกอบการใหความสนใจรวมใชงานกวา 4,233 แหง และมีการประกาศรับสมัครงานจํานวนมากกวา 714 อัตรา 

2.5 ระบบรวบรวมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม (http://thaiinvention.net/) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปน

นักวิจัยและนักประดิษฐ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคคิดคนสิ่งใหม ๆ  

ภาพท่ี 8 ระบบรวบรวมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
ที่มา: http://thaiinvention.net/ 

เวบ็ไซตรายชื่อสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนเว็บไซตสําหรับโครงการนําเสนอ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ที่เกิดจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหมที่มุงเนนการสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ไดมีการประดิษฐคิดคนสรางสรรคผลงาน
สิ่งประดิษฐจากองคความรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ดวยกระบวนการวิจัยและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร (science process skill) นําไปสูผลงานท่ีมีประโยชน สามารถใชงานไดจริง สงเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถ
จําหนายไดในเชิงพาณิชย ผลงานส่ิงประดิษฐที่ผานการสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา จะผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตัดสินที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับทั้งในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ จนกอเกิด
เปน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” อยางแทจริง 

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา ทั้งระบบกระทรวง ทบวง กรม หรือแมแตในระดับสถานศกึษาดวยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเขามาใชงาน ไมใชเรื่องงาย การเปลี่ยนแปลงมักมาคูกับปญหา ซึ่งปญหาในการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชงานในทุก ๆ หนวยงาน ทุก ๆ สถานศึกษา ตองพบเจออยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การตองสรางและทําความ
เขาใจกับบุคลากรยุค  Baby Boomer และบุคลากรท่ีเกิดตนยุค Gen X ซึ่งจะมีความรูสึกวาเทคโนโลยีเปนเรื่องที่ยุงยาก 
เนื่องจากผูที่กิดในยุค Baby Boomer เกิดในชวงบานเมืองสงบหลังสงคราม ลักษณะนิสัยตะปนคนจริงจัง เครงครัดเรื่อง
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ขนบธรรมเนียมประเพณี “อนุรักษนิยม” จึงมีแนวคิดในการทํางานวา ระบบงานเดิมที่ทําอยูดีอยูแลว จะเปลี่ยนแปลงทําไมให
ยุงยากและสิ้นเปลืองงบประมาณ สวนคนที่เกิดยุค Gen จะมีลักษณะคือ เกิดในยุคมั่งคั่ง ใชชีวิตสุขสบาย มีลักษณะนิสัยที่
เดนชัดคือ ชอบอะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการ ทํางานตามหนาท่ี ไมบางาน ไมพึ่งพาใคร ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มาในองคกรหรือในสถานศึกษาท่ีมีบุคลากร 2 ยุคน้ีอยูเปนสวนมากของสถานศึกษา จึงตองใชแนวทางในการสรางความเขาใจ
และความตระหนักถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงอยางมาก 
 
3. บทสรุป 
 

จะเห็นวานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน้ี เปนนวัตกรรมในการนํา
เทคโนโลยีดานการบริหารจัดการสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินการจัดการขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อดําเนิตามนโย
บายแผนพัฒนาชาติ 20 ป ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี 6 ยุทธศาสตรหลัก คือ 1. ดานความม่ันคง 2. ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 3. ดาน
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ดานการสรางการเ ติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งนวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีผูเขียนไดนําเสนอในบทความนี้สามารถแสดงใหเห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความตระหนักและดําเนิน
ตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนการเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารสถานศึกษา เพิ่มศักยภาพและภาพลักษณใหกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสุดทายก็จะสงผลใหภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทยในการบริหารจัดการการศึกษาดานอาชีวศึกษาและเม่ือระบบ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรดานทักษะวิชาชีพมีคุณภาพยอมสงผลใหผูสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพมี
คุณภาพและศักยภาพที่พรอมในการเปนกําลังพัฒนาประเทศไทยใหกาวสูประเทศที่พัฒนาแลวในท่ีสุด 

 
4. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนใหศิษยมีทักษะในการคิด อาน และเขียนบรรยายภาษาไทยไดดี แมจะไมดี
ที่สุด แตเปนความรูที่ครูอาจารยสั่งสอนมาใหสงสมอยูในตัวศิษยมาจนทุกวันน้ี ขอขอบคุณครูพละคนแรกท่ีสอนใหอานและเขียน
ภาษาอังกฤษไดและพัฒนาตอยอดมาถึงทุกวันนี้ และขอขอบคุณคณาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกทาน ที่
ใหแนวคิด แนวทาง และช้ีแนะทั้งในรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรและแนวคิดเสริมสรางทัศนคติการเปนผูบริหารท่ีดีใหกับศิษย 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เห็นความสามารถท่ีในตัวตนของผูเขียนในใหไดรับโอกาสเปน
ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองจนปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

และขอขอบคุณอยางยิ่งสําหรับบิดามารดาท่ีใหโอกาสลกูไดรับการศึกษา ซึ่งเปนตนทุนและเปนใบเบิกทางใหกาวมาสู
เสนทางในปจจุบันอยงภาคภูมิ 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต  2 

เพ็ญประกาย  สุขสังข1* ศรีเพ็ญ พลเดช2 และ วินิรณี  ทัศนะเทพ2 

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 
2คณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

*E-mail: 610426021015@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพสมรรถนะประจําสายงานครู 2) เปรียบเทียบสมรรถนะประจํา    
สายงานครู จําแนกตามประสบการณการทํางานและ 3) หาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต  2 การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษา
สภาพและเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา
และครู จํานวน 327 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีและมอรแกน แลวใชวิธีการสุมอยางงายดวย
การจับฉลาก เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.970 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (Independent Sample t-test)  และระยะท่ี 2 ศึกษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใชวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน อยูใน
ระดับปานกลาง 1 ดาน โดยดานการพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการบริหารจัดการ  ช้ันเรียน ดาน         
การจัดการเรียนรู สวนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  2) การเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะประจําสายงานครู 
จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาและประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมและรายดาน        
ไมแตกตางกัน 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 พบวา 1) ดานการจัดการเรียนรู ควรสรางแรงจูงใจใหครูพัฒนาความรูและฝกทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี
ดวยตนเองอยางสรางสรรค เพื่อวางแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 2) ดานการพัฒนาผูเรียน ควรใหการสงเสริม
สนับสนุน นิเทศติดตาม ชวยเหลือครูในการเปลี่ยนบทบาทเปนผูแนะนําสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบ   
การเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 3) ดานการบริหารจัดการ ช้ันเรียน ควรใหครูจัดทําขอมูลสารสนเทศพื้นฐานใหเปน
ปจจุบันและนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ 4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู
เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนเขารวมกิจกรรม PLC การประชุม อบรม สัมมนา ใหกับครู และสนับสนุนใหครูนําเสนอผลการวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการทุกระดับ 

คําสําคัญ: สมรรถนะประจําสายงานครู, สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to examine the states of teachers’ competency, 2) to 
compare teachers’ competency according to work experience; and 3) to investigate guidelines for 
developing teachers’ competency in small-sized schools under Primary Educational Service Area Office 
2. The study was divided into two phases. Phase 1 was to study and compare the opinions of 327 school
administrators and teachers towards the states of teachers’ competency in small-sized schools. The 
samples size were determined by using Krejcie and Morgan’s table and then simple random sampling by 
using lottery method was implemented. A questionnaire which comprised of check list, rating scale and 
open-ended questions was used to collect the data with the reliability level of 0.970 The statistics used 
to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and Independent sample t-test. For 
phase 2, the data for guidelines of developing teachers’ competency in small-sized schools were 
collected by interviewing 9 experts chosen by purposive sampling. The instrument was a semi-structure 
interview and the data were analyzed by using content analysis. The results suggested that 1) states of 
teachers’ competency in small-sized schools under Primary Educational Service Area Office 2 were at a 
high level in overall aspect, 2) comparison of teachers’ competency according to work experience was 
not different in each and overall aspect and 3) Guidelines for developing teachers’ competency in 
small-sized schools under Primary Educational Service Area Office 2 according to the experts found that: 
1) in terms of learning management, school administrators should motivate teachers to develop their
knowledge and practice using technology creatively in order to plan a suitable lesson for the learners, 2) 
for learners’ development, school administrators should support and supervise teachers to provide a 
chance for the learners to cooperate in lesson planning through variety of learning activities, 3)  for 
classroom management, school administrators should encourage the teachers to create and update 
basic information to be used in lesson planning and 4) in terms of conducting action research for 
learners’ development, school administrators should invite the guest speakers specialized in action 
research to attend Professional Learning Community (PLC), meetings, training and seminars and also 
encourage the teachers to present their research papers in every level of academic conference. 

Keywords: Teachers’ Competency, Small-sized Schools 

1. บทนํา
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานสิ่งแวดลอม  

การศึกษาและการพัฒนาสังคม ถือไดวาเปนกระแสหลักสําคัญที่สังคมโดยรวมตางเฝาจับตามองในกระบวนทัศนของ  
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในมิติตางๆ อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งในดานการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ไดศึกษาวิเคราะหขอมูล
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รวมทั้งบริบทที่ เ ก่ียวของกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 4) ดวยการนอมนําพระราชกระแสของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10             
ดานการศึกษาท่ีจะตองมุงสรางพื้นฐานใหเด็ก เยาวชนและผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองในเร่ืองสถาบันหลักของชาติ สรางพื้นฐาน
ชีวิต (อุปนิสัย)  ที่เขมแข็ง สรางความรู ทักษะ เพื่อใหมีอาชีพ มีงานทํา และไดนําเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561-2580)  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงใหคนไทยในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีทกัษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และมีคุณธรรมโดยยึดเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาในประเด็นสําคัญ               
คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และ4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย   
เขต 2. 2562 : 22-26) 
 ครูเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติใหสูงข้ึน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา เพราะครูมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกดาน โดยเฉพาะในสภาพสังคมศตวรรษที่ 21 ที่มี          
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานสังคมและเทคโนโลยี จึงมีความจํา เปนที่จะตองพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจและมี
ความสามารถท่ีจะนําทักษะตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนไปใชในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมืออาชีพ นั่นคือครูตองมี
สมรรถนะอันสงผลตอคุณภาพของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 79) แตการพัฒนาครู           
ที่ผานมาประเทศไทยยังประสบปญหาในดานการพัฒนาครูบางประการ เชน การพัฒนาไมตรงกับความตองการของครู              
ขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยังพบวามีประเด็นปญหา      
ในดานการบริหารงานบุคคล คือ ปญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน สวนใหญ
มีปญหาครูสอนไมตรงตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จมา ทําใหมีขอดอยในการจัดการเรียนการสอน เปนสาเหตุที่เช่ือมโยงไปสู
ทักษะในการจัดการเรียนรูของครูและคุณภาพของผูเรียน ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน จากคะแนน        
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับคอนขางต่ํา ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน จึงไดมีการจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through          
The Whole System : UTQ) เพ่ือสรางครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาครูใหเกง ดี มีคุณธรรม            
มีศักยภาพและคุณภาพทัดเทียมกับประชาคมโลกในยุคโลกาวิวัตน นําไปสูการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของนักเรียนใหเปน
พลเมืองคุณภาพ และเปยมคุณธรรมใหแกประเทศ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมตามหลักการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยใชวิธีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใชเปนฐาน       
ขอมูลหลักท่ีเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2554 : 1-3) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสมรรถนะครู
ออกเปน 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ของ        
การปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณครู และสมรรถนะ
ตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency)  ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู                
2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 4) การวิเคราะหสังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนําครู             
และ 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553 : 25) 
 จากความเปนมาและความสําคัญของการประเมินสมรรถนะครูดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะดําเนิน
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศไปเปนแนวทางการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในองคการ นําไปสูการพัฒนาผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สอดคลองตามบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
บุรีรัมย เขต 2 ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
 2.3 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2   

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้
1. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 73 คน และครู จํานวน 254 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 
327 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1986 : 345 
อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 43) แลวใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก           
เลือกตามรายชื่อของสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 73 โรงเรียน เพื่อใหไดจํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครู ตามขนาดของ
กลุมตัวอยางที่กําหนด 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
      2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาและประสบการณการทํางานของครู 

แบงเปน ประสบการณ นอยกวา 10 ป และประสบการณตั้งแต 10 ปขึ้นไป 
     2.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ประกอบดวยสมรรถนะ 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดการเรียนรู 2) ดานการพัฒนาผูเรียน   
3) ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน และ 4) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน

3. เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดวยการ
หาคาความตรงเชิงเนื้อหาเปนรายขอ (IOC : Index of Item Objective Congruence) มีคาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.970    

4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t
(Independent sample t-test) 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยใชวิธีการสงแบบสอบถามในระบบออนไลนไปยังกลุมตัวอยาง ใชระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 2 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563  เมื่อไดขอมูลครบถวน 
จํานวน 327 ฉบับ แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาแปลงคาเปนตัวเลขเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

ระยะท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้

1. กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรทางการศึกษา จํานวน 9 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2           
โดยประเด็นในการสัมภาษณคัดเลือกจากคาเฉลี่ยต่ําสุดรายขอของสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ในแตละดานจากผลการวิจัยในระยะท่ี 1 มาสรางประเด็น          
ในการสัมภาษณ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวยตนเองเปนรายบุคคล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
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4. ผลการวิจัย
 4.1 สภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2  โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก      
ไปหานอยไดตามลําดับ ดังนี้ 

4.1.1 ดานการจัดการเรียนรู โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ออกแบบและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
( X = 4.12) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม           
การเรียนรู ( X = 3.67) 

      4.1.2 ดานการพัฒนาผูเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( X = 4.33) และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อปองกันแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ใหแกผูเรียนอยางท่ัวถึง ( X = 3.91) 

      4.1.3 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณา             
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียนและผูเรียนกับผู เรียนสงผลใหมีบรรยากาศ 
แหงความสุข  ( X = 4.29) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มตามศักยภาพ      
( X = 3.86) 

      4.1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณา        
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สํารวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน ( X = 3.59) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นําผลการวิจัยไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน ( X = 3.02) 
 4.2 การเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะประจําสายงานครูจําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
และครู โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีสมรรถนะ
ประจําสายงานครูไมแตกตาง 

4.3 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ ดังนี ้

      4.3.1 ดานการจัดการเรียนรู ควรสรางแรงจูงใจใหครูพัฒนาความรูและฝกทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีดวยตนเอง
อยางสรางสรรค เพื่อวางแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 

      4.3.2 ดานการพัฒนาผูเรียน ควรใหการสงเสริมสนับสนุน นิเทศติดตาม ชวยเหลือครูในการเปลี่ยนบทบาท  
เปนผูแนะนําสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

      4.3.3 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ควรสรางความตระหนักใหครูจัดทําขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานใหเปน
ปจจุบันและนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  

      4.3.4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เขารวมกิจกรรม  
PLC การประชุม อบรม สัมมนา ใหกับครู และสนับสนุนใหครูนําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการทุกระดับ 

5. สรปุผลการวิจัย
 5.1 สภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก จํานวน 3 ดาน อยูในระดับ        
ปานกลาง 1 ดาน โดยดานการพัฒนาผู เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการจัด              
การเรียนรู สวนดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
 5.2  การเปรียบเทียบสภาพสมรรถนะประจําสายงานครู จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาและประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 5.3  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้ 
1) ดานการจัดการเรียนรู ควรสรางแรงจูงใจใหครูพัฒนาความรูและฝกทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางสรางสรรค
เพื่อวางแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 2) ดานการพัฒนาผูเรียน ควรใหการสงเสริมสนับสนุน นิเทศติดตาม 
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ชวยเหลือครูในการเปลี่ยนบทบาทเปนผูแนะนําสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและออกแบบการเรียนรูผาน
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 3) ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ควรสรางความตระหนัก ใหครูจัดทําขอมูลสารสนเทศ
พื้นฐานใหเปนปจจุบันและนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ 4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ควรเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เขารวมกิจกรรม PLC การประชุม อบรม สัมมนา ใหกับครู และสนับสนุนใหครู
นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการทุกระดับ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดนําเฉพาะประเด็นที่สําคัญมาอภิปราย ดังนี ้

 6.1 สภาพสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีการประสานงานไดเร็ว และความรวมมือ
ที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตองมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ เนื่องจากมีจํานวนบุคลากรนอย ดังนั้น สมรรถนะ
ประจําสายงานครูที่เปนความรูสูการปฏิบัติงานในแตละหนาที่ของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจึงตองมีและพัฒนาและนํามาใช
ใหมากท่ีสุด ประกอบกับการสอนของครูเปนงานท่ีซับซอน จึงตองใชการผสมผสานสมรรถนะใหเช่ือมโยงกับบริบทของ
สถานศึกษาในการบูรณาการระดับภูมิภาค เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา
และความคาดหวังของสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2562 : 2 - 5) รวมถึงใหไดสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยกํากับติดตามดวยวิธีการประเมินสมรรถนะครู อันจะนําสูความกาวหนาในวิชาชีพ การตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยกยองเชิดชูเกียรติ และคาตอบแทนดวย (สถาบันพัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากรทาง 
การศึกษา : 1) สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรญา  สิงหทอง (2559 : 54 - 57) ที่ไดศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบวา สภาพสมรรถนะประจํา         
สายงานของครู โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
6.1.1 สมรรถนะดานการพัฒนาผู เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด และมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก เนื่องจาก            

สมรรถนะดานนี้เปนความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ             
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาและครูตองมีการรวมกันวางแผน ปฏิบัติ กํากับติดตาม ประกอบกับมีจํานวนอัตราครูตอผูเรียนไมมาก 
ทําใหสามารถปฏิบัติไดจริงอยางใกลชิด สอดคลองกับแนวคิดของ พิมพพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2561 : 24) 
เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนของครูวา ครูตองใชทักษะในการพัฒนาเด็กหรือผูเรียนดวยการพัฒนาเด็กทั้งตัว คือ ใหมีผล       
การเรียนรูครอบคลุมทั้งดานความรู ความเขาใจ ความสามารถ จนเปนทักษะในการคิดในการปฏิบัติหรือคิดเปน  ทําเปน 
จนกระท่ังเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติจนเปนนิสัย สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวัน  สมศรี (2558 : 141 - 148) ที่ได
ศึกษา  ความการพัฒนาคูมือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา สภาพปจจุบันของสมรรถนะทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนา
ผูเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

6.1.2 สมรรถนะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุด และมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง               
เนื่องจาก สมรรถนะดานนี้มีความเกี่ยวของกับทักษะของครูในการวิเคราะหผูเรียน เพื่อใหเห็นแนวทางท่ีจะพัฒนาผูเรียน            
ในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ ตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาใชในการจัด 
การเรียนการสอนและการจัดการชั้นเรียน ซึ่งตองใชเวลาและมีความสามารถเฉพาะดานน้ีดวยการเรียนรูและพัฒนาตนเองให
มากขึ้นจากผูรู ผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงการใชเทคโนโลยี ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขนาดเล็กยังไมได
เห็นความสําคัญในดานน้ีเทาที่ควร จากปญหาครูไมครบช้ันทําใหภาระงานมาก ที่ตองทําใหสําเร็จ ทันเวลาบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงปญหาครูสอนไมตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมา ทําใหมีขอดอยในการจัดการเรียน            
การสอน เปนสาเหตุที่เช่ือมโยงไปสูทักษะในการจัดการเรียนรูของครูและคุณภาพของผูเรียนดวย สอดคลองกับ Suksunai             
et al. (2011) ที่ศึกษาสภาพปญหาดานการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู และพบวาครูไดรับการฝกอบรมการทําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียนกันมาก แตผลสัมฤทธิ์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน คุณภาพของการวิจัยและคุณคาของงานวิจัย
ดังกลาวในความคิดของครูกลับอยูในระดับปานกลาง  
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 6.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะประจําสายงานครู จําแนกตามประสบการณการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา และ
จําแนกตามประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี
ประสบการณการทํางานในสายงานเดียวกันแมจะมีประสบการณการทํางานตางกัน แตตองบริหารและปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
ตามสมรรถนะครูที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและเปนไปตามวิธีการประเมินสมรรถนะในการบริหารบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
2554 : 1-3)   
 6.3  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาควร
สนับสนุนสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะทั้งดานการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารจัดการ
ช้ันเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน เนื่องจาก สมรรถนะประจําสายงานทั้ง 4 ดานเปนองคประกอบหน่ึงของสมรรถนะครู
มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ยุคคนไทย 4.0 ที่ครูไทยตองมีทักษะ 7C (พิมพพันธ  เตชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข.  2561 : 4 – 
27) ซึ่งมีความสาํคัญและจําเปนท่ีครูตองนําไปใชในการปฏิบัติงานของตนเองอยางมืออาชีพ อันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
ในที่สุด 

7. ขอเสนอแนะ
   7.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

ผูวิจัย ไดนําผลการวิจัยของขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในแตละดานมาเสนอแนะการนําไปใชสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้ 1) ดานการจัดการเรียนรู  ควรสรางแรงจูงใจใหครูพัฒนาความรูและฝกทักษะการใช
สื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางสรางสรรค เพ่ือวางแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน 2) ดานการพัฒนาผูเรียน    
ควรใหการสงเสริมสนับสนุน นิเทศติดตาม ชวยเหลือครูในการเปลี่ยนบทบาทเปนผูแนะนําสงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวม              
ในการวางแผนและออกแบบการเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  3) ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  ควรสราง        
ความตระหนักใหครูจัดทําขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานใหเปนปจจุบันและนํามาใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  และ              
4) ดานการวิจยัเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ควรเชิญวิทยากรที่มีความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน เขารวมกิจกรรม PLC การประชุม
อบรม สัมมนา ใหกับครู และสนับสนุนใหครูนําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการทุกระดับ 
            7.2 ขอเสนอแนะการทาํวิจัยคร้ังตอไป 

      7.2.1 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาครูดวยการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมช้ันเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
      7.2.2 ควรศึกษาการบริหารจดัการท่ีเปนเลิศดานการพัฒนาหลกัสูตรแบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความกรุณาของบุคคลหลายฝาย คือ อาจารย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช      

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา 
แนะนํา และเอาใจใสแกไขขอบกพรอง ทําใหวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณถูกตอง ขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัยที่ใหการประสานงานเปนอยางดีเสมอมา ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ ที่ไดกรุณาตรวจสอบและแกไขเคร่ืองมือในการวิจัย 
ใหไดคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบดวย นายไพโรจน ยอดสะเทิ้น ผูอํานวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ  นายพงคศักดิ์ พุทธลา 
ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 นางนวลอนงค ชูใส ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ นางสายทอง พุทธลา ครูชํานาญการพิเศษ ขอขอบคุณผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ทุกทาน ที่ไห
ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ ประโยชนและคุณคาอันพึงไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปน
เครื่องบูชาพระคุณแดบิดา มารดา บูรพาจารย คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน ที่อบรมสั่งสอนใหเกิดสติปญญาความรูและ
วิชาชีพ ตลอดจนช้ีนําคุณธรรมในการดําเนินชีวิตแกผูวิจัย  และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ที่ไดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 12 และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําผลงานวิจัยมาเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอวงการศึกษาในคร้ังนี้ 
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อาชีวศึกษากับการสรางอาชีพแรงงานคนพิการเพื่อเขาสูสถานประกอบการในยุค 5G 

ณัฐวรรธน ศิริเตชภัทร1 และพิชญาภา ยืนยาว1 

1คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
*n.siritachaphat@gmail.com  

บทคัดยอ 

“ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซ่ึงมีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานไดไมวา
จะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหน่ึงรอยคนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของหน่ึงรอยคนถาเกินหาสิบคน
ตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหน่ึงคน” เปนกฎกระทรวงแรงงาน ขอที่ 3 ป พ.ศ. 2554 ที่ไดกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือ
เจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐที่จะตองรับเขาทํางานไว ซึ่งกฎของกระทรวงฯ ขอนี้ทําใหเกิดโอกาสในการจางงาน
คนพิการขึ้นมา แตจากการเผยแพรขอมูลของเว็บไซตของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คนพิการที่มีงานทํา 317,020 คน     
คิดเปนรอยละ 41 และสวนใหญเปนการทํางานรับจางท่ัวไปในภาคการเกษตร ท่ีมีรายไดไมสูงและไมมั่นคง สวนกลุมที่ไมมีงาน
ทํามีถึง 352,859 คน หรือรอยละ 46 ของคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ  

อาชีวศึกษาในฐานะท่ีเปนสถาบันที่ผลิตกําลังคนเขาสูตลาดแรงงานอยางมีระบบ และเปนมืออาชีพ จึงเปนจุด
เชื่อมโยงระหวางสถานประกอบการและแรงงานคนพิการโดยการพัฒนาฝมือแรงงานของคนพิการใหมีความรูความสามารถที่
จะทํางานในลักษณะของแรงงานมีฝมือ โดยเฉพาะทักษะในยุค 5G ที่นําเทคโนโลยีเขามาทํางานท้ังในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม รวมถึงความพึงพอใจในระดับมากที่สุดของ สถานประกอบการตอแรงงานมีฝมือในยุค 5G ของคนพิการที่ไดมา
จากการสรางอาชีพแรงงานของอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองการปอนแรงงานคนพิการเขาสูสถานประกอบการในยุค 5G  

คําสําคัญ: การบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา แรงงานมีฝมือ  ทักษะในยุค 5G  

2828



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

2 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

Management of vocational education administration to meet the import of 
skilled labor cripple into business in 5G 

NATTHAWAT SIRITACHAPHAT1 and Pitchayapa Yuenyaw1  

1NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 
*n.siritachaphat@gmail.com  

Abstract 

"The employer or the owner of the establishment that has employees One hundred people or 

more Accepting people with disabilities who can work  in the ratio of 100 workers to 1 disabled person. 

Fraction of one hundred people, if more than fifty people must accept another disabled person.” Is the 

3rd Labor Ministerial Regulation B.E. 2554. That has determined the number of people with disabilities that 

employers or owners of establishments and government agencies to get into doing work. 

Which the rules of the department, Creating opportunities for employment of people with disabilities But 

from the publication of information on the website of the Institute of Health Systems Research. People 

with disabilities employed 317,020 people, accounting for 41 percent and most are general employment 

in the agricultural sector. Whose income is not high and not stable As for unemployed groups, there are 

352,859 people, or 46 percent of people with disabilities registered with the Department of the 

Promotion and Development of the Quality of Life of the Disabled. Vocational education as an institution 

that produces manpower to enter the labor market systematically And professional. Therefore is a link 

between establishments and disabled workers by developing the skills of the disabled to have knowledge 

and ability to work in the manner of skilled labor Especially the skills in the 5G  that bring technology to 

work in both the business and industrial sectors Including the highest level of satisfaction of 

Establishment towards skilled labor in the 5G  of the disabled from the job creation of vocational 

education in response to entering the disabled workers into the workplace in the 5G. 

Keywords: Vocational Education Administration, Skilled labor  Skills in the 5G
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1. บทนํา
ความสุข คือ สิ่งที่มนุษยทุกคนแสวงหา แตกตางกันไปตามการรับรูและประสบการณของแตละบุคคล ความเสมอภาค

ทางสังคมก็เชนกัน เปนหนทางหน่ึงท่ีจะทําใหทุกคนสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสงบสุข นั่นหมายถึงความเคารพ   
ซึ่งกันและกัน มีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน มีคุณคาและความสําคัญที่เทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
ของกันและกัน ความเสมอภาคทางสังคมจึงเปนหนทางหน่ึงที่จะนําความสุขมาสูมนุษยเราอีกทางหน่ึง ในแผนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดจัดวางทิศทางและยุทธศาสตรที่สอดคลองบูรณา
การเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาในหลาย ๆ ประเด็นที่สงเสริมความเทาเทียมและ
ความเสมอภาคทางสังคมไมวาจะเปนยุทธศาสตรดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตรดานคุณภาพการศึกษา      
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เปนตน โดยปจจุบันทุกภาคสวนไดใหความสําคัญกับคนพิการ    
มากขึ้น แตดวยขอจํากัดตาง ๆ จึงสงผลใหมีแรงงานคนพิการที่เปนแรงงานมีฝมือเขาสูตลาดแรงงานคอนขางนอย  

การสงเงินชดเชยเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของสถานประกอบการแทนการจางงาน       
คนพิการ เปนการบงบอกถึงความไมสําเร็จในการแกปญหาแรงงานคนพิการ ซึ่งปญหาดังกลาวถาไดรับการแกไขจะทําให
เกิดผลดีตอทุกฝายไมวาจะเปนภาครัฐที่พยายามผลักดัน ภาคเอกชนที่ไมตองเสียงเงินเขากองทุนโดยเปลา ประโยชน และ
สุดทายคนพิการท่ีจะไดโอกาสท่ีจะทําใหสังคมยอมรับในการอยูรวมกับคนท่ัวไปไดอยางปกติ  

ปญหาในการไมจางงานคนพิการของสถานประกอบการมีเหตุผลหลัก ๆ อยูดวยกัน 2 ประการดวยกันคือ 1) การท่ี
จะตองดูแลคนพิการ และ 2) ทักษะความสามารถของคนพิการที่ไมเพียงพอในการทํางาน  

สิ่งท่ีจะสงเสริมใหมีการสรางอาชีพใหกับคนพิการไดงายและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองการปอนแรงงานคนพิการ
เขาสูสถานประกอบการในยุค 5G ที่จะสําเร็จนั้นประกอบไปดวย เทคโนโลยีสมัยใหม การสนับสนุนจากภาครัฐ แหลงเงินจาก
กองทุนเพื่อคนพิการ ทักษะ ความรูความสามารถของครูอาชีวศึกษา รวมถึงความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารใน
อาชีวศึกษา  

การนําอาชีวศึกษาเขามารวมพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับคนพิการ   หรือที่เราเรียกวาการ Top up ความรู           
เพื่อตอบสนองความตองการแรงงานของสถานประกอบการในยุค 5G  นั้นเปนคําตอบใหกับปญหาท่ีกลาวมาขางตน ซึ่ง
สอดคลองกับการบรรยายพิเศษของคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ ประจําป 2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  
จังหวัดเชยีงใหม ที่ตองการใหแรงยุคใหมมีทั้งทักษะ Re Skill  Up Skill และ New Skill  

2. เนื้อหา
คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาสังคม เน่ืองจาก             

มีความบกพรองไมทางดานรางกายดานใดดานหนึ่งหรือมีความบกพรองทางดานการสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 
สติปญญาหรือการเรียนรูอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย ๆ อยางผสมกัน  
 2.1  ประเภทของความพิการ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงความพิการแบงได 9 ประเภท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

2.1.1  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น สามารถแบงได 2 ประเภท 
2.1.1.1  คนตาบอด  มีลักษณะที่มองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 เมตร ลงมาจนถึงตา

บอดสนิท 
2.1.1.2  คนเห็นเลือนราง มีลักษณะที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพที่ขยาย

ใหญไดหรือตองใชแวนขยายอาน 
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2.1.2  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน สามารถแบงได 2 ประเภท 

2.1.2.1  คนหูหนวก มีลักษณะที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน
ไมวาจะใสเครื่องชวยฟงหรือไมก็ตาม 

2.1.2.2  คนหูตึง มีลักษณะที่มีการไดยินเหลืออยูพอเพียงที่จะรับขอมูลผานทางการไดยิน
โดยทั่วไปจะใสเคร่ืองฟง 

2.1.3  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   นพ.ทวีศักดิ์ สีริรัตนเรขา ไดกลาวไววา “ความบกพรอง
ทางสติปญญา ตามเกณฑการวินิจฉัย DSM-5 ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน คือ มีระดับเชาวนปญญาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
อยางชัดเจน รวมกับมีความความบกพรองในทักษะการปรับตัว โดยมีอาการใหเห็นตั้งแตชวงวัยเด็กหรือวัยรุน สงผลใหเกิด
ขอจํากัดในชีวิตประจําวันหลายดาน ทั้งที่บาน โรงเรียน ที่ทํางาน และชุมชน” (ทวีศักดิ์, 2560) โดยบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญานั้นสามารถทดสอบไดจากการวัดเชาวปญญาหรือที่เรียกวา ไอคิว ซึ่งคนทั่วไปจะทําแบบทดสอบมาตรฐานได
เกณฑเฉลี่ยอยูที่ 90-109 ถาไดไดตั้งแต 70-89 เรียกวากลุมที่เรียนรูชา แตถาไดต่ํากวา 70 จะเขาเกณฑของความบกพรองทาง
สติปญญา 

2.1.4  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ  มีลักษณะอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงหรือหลาย
สวนขาดหายไปหรือมีความบกพรองของระบบประสาททําใหมีความลําบากในการเคลื่อนไหว 

2.1.5  บุคคลที่มีปญหาทางการเรียนรู  มีลักษณะที่ความบกพรองอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางใน
กระบวนการพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับความเขาใจหรือการใชภาษาอาจเปนภาษาพูดและ/หรือภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลทํา
ใหมีปญหาในการฟง การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกด หรือการคิดคํานวณ    

2.1.6  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา  มีลักษณะมีความบกพรองในเร่ืองการเปลง
เสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มีความบกพรองในเร่ืองความเขาใจ และหรือ
การใชภาษาพูด การเขียน และหรือระบบสัญลักษณอื่นที่ใชในการติดตอสื่อสาร   

2.1.7  บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ มีลักษณะพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติเปนอยาง
มาก   และปญหาทางพฤติกรรมน้ันเปนไปอยางตอเนื่อง     

2.1.8  บุคคลออทิสติก   มีลักษณะความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย   
พฤติกรรม อารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของสมองที่ผิดปกติไป               

และความผิดปกตินั้นพบไดกอนวัย 30 เดือน 

2.1.9  บุคคลพิการซอน   บุคคลที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหน่ึงประเภทในบุคคล
เดียวกัน   เชน   คนออทิสติกและสูญเสียการไดยิน  เปนตน 

2.2  กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงานคนพิการ  
ในปจจุบันแตละหนวยงานตางใหความสําคัญกับคนพิการ มีการรางกฏหมายเกี่ยวกับคนพิการขึ้นมา

เพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถอยูในสังคมได โดยแบงใหเขาใจไดงายดังนี้ 
2.2.1  เกี่ยวของกับสถานประกอบการ ความวา “…ใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการซ่ึงมีลกูจาง

ตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทํางานไดไมวาจะอยูในตําแหนงใดในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการทุกหนึ่งรอย
คนตอคนพิการหนึ่งคน เศษของหน่ึงรอยคนถาเกินหาสิบคนตองรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน…” (กระทรวงแรงงาน, 2554) เปน
กฎกระทรวง เรื่องกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับเขาทํางาน  
และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ จะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.  2554 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีจําเปนสําหรับสถานประกอบการ 

2.2.2  เกี่ยวกับการใหบริการทางการศึกษา ความวา “… 1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใช จายต้ังแต
แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งได รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลือ   
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อื่นใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง ความสามารถ     

ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น…” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เปนพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่สําคัญที่สงเสริมใหคนพิการไดมีความรูความสามารถที่
เพิ่มขึ้น  

2.2.3  เกี่ยวกับสวัสดิการคนพิการ ความวา “…ขอ 2 อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดใหมีใน
อาคารหรือสถานท่ีตามกฎกระทรวงน้ี  ตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน  เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได อยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท ขอ 3 การจัดใหมีอุปกรณ  
สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการในอาคารหรือสถานท่ีเพื่อให คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  ใหนําบทบัญญัติ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมาใชบังคับ โดยอนุโลม ขอ 4 อาคารที่มีผูปฏิบัติงานเปนคนพิการรวมอยูดวย  ใหมีอุปกรณ  
สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับ      
ความตองการพิเศษของคนพิการแตละประเภท ขอ 5 อาคารหรือสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือองคกรอื่น
ใดใหมีอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวก  หรือบริการเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางหนึ่งอยางใด…”  

(กระทรวงแรงงาน, 2555) แสดงใหเห็นวากระทรวงแรงงานพยายามใหคนพิการสามารถเขาถึงบริการของรัฐและเอกชน 
รวมถึงสามารถใชชีวิตรวมกับคนปกติทั่วไปได 

2.3  วิชาชีพระยะสั้นกับทักษะใหม ๆ ในยุค 5G   
จากขอมูลของเว็บไซตของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คนพิการท่ีมีงานทํา 317,020 คน คิดเปนรอยละ 

41 และสวนใหญเปนการทํางานรับจางทั่วไปในภาคการเกษตร ที่มีรายไดไมสูงและไมมั่นคง สวนกลุมที่ไมมีงานทํามีถึ ง 
352,859 คน หรือรอยละ 46 ของคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559) 

ดร.เสาวณี จันทะพงษ ฝายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหงประเทศไทย กลาววา “ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีกอใหเกิดธุรกิจและอาชีพใหมๆ คนทํางานในอนาคตจึงตองมี “ทักษะชุดใหม” ที่สามารถทํางานรวมกับหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติได โดยเฉพาะทักษะดานเทคโนโลยีและดิจิทัล ทําใหเกิดแรงกดดันใหแรงงานตองพัฒนาทักษะใหมๆ ตลอดเวลา
หากตองการอยูในตลาดแรงงานตอไป สอดคลองกับรายงาน  “The Future of Jobs Report 2018” ของ World 

Economic Forum ซึ่งสํารวจผูประกอบการท่ัวโลกถึงความจําเปนในการพัฒนาทักษะแรงงานภายในป 2565 พบวา 54 % 
ของแรงงานทั้งหมดตองไดรับการพัฒนาทักษะท้ังการ Reskill และ Upskill ในสวนของไทยรายงานระบุวาผูประกอบการให
ความเห็นสอดคลองกับภาพรวมทั่วโลก  กลาวคือประมาณครึ่ งหน่ึงของแรงงานไทยตองรับการพัฒนาทักษะทั้ง
ดาน “Technical Skill” โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหและการคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสรางสรรคและความคิดริเริ่ม 
รวมถึง “Human skill” ที่สามารถเขาใจจิตใจและอารมณของผูอื่นได” (เสาวณี, 2562) 

เห็นไดวาทักษะใหม ๆ ในยุค 5G เกิดข้ึนมามากมายซ่ึงมีการพัฒนามาจากการท่ีเทคโนโลยีมีการพัฒนา
อยางไมหยุดยั้ง เชน การพัฒนาอาชีพดานอีคอมเมิรส อาชีพดานโปรแกรมเมอร อาชีพดานคอนเทนตมาเก็ตติ้ง อาชีพยูทูป
เปอร หรือแมแตอาชีพท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงเขามาใชในการทํางาน ทําใหความพิการไมมีผลกระทบตอการทํางานอีกตอไป เชน 
การใชเทคโนโลยีการพิมพดวยการใชเสยีงพูด การใชสายตาแทนเมาส หรือการบังคับหุนยนตทํางานแทนคนเปนตน การพัฒนา
ความเร็วของอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีใหม ๆ ขึ้นมา อํานวยความสะดวก ทําใหการทํางานของคนพิการนั้นงายขึ้น ประกอบ
กับการทํางานสมัยใหมไมจําเปนที่จะตองไปทํางานที่สถานประกอบการก็สามารถทํางานสงไดจากบาน หรือที่ตาง ๆ ไดนั้น 
เปนโอกาสใหกับคนพิการที่จะสามารถเขาสูระบบงานของสถานประกอบการไดเปนอยางดี 
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2.4  อุปสรรคของการจางงานคนพิการ 
นายสนั่น อังอุบลกุล หัวหนาทีมภาคเอกชนในคณะทํางานประชารัฐ ดานการสงเสริมการสงออกและ     

การลงทุนในตางประเทศ ไดกลาวไววา “สถานการณคนพิการในประเทศไทย พบวามีชายพิการประมาณ 52.77 % และหญิง 
47.23% โดยแบงเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 48.76% ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 18.28 % 

ทางการเห็น 10.43% ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 7.4 % ทางสติปญญา 6.98 % ทางการเรียนรู 0.57 % และออทิสติก 
0.46 % คนพิการท่ัวประเทศที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ ณ 30 ก.ย.60 มีจํานวน 1,820,155 คน เปนคนพิการในวัยทํางาน
อายุ 15-60 ป จํานวน 819,550 คน ประกอบดวย คนพิการในวัยทํางานที่สามารถประกอบอาชีพได แตยังไมไดประกอบ
อาชีพ 40.31% หรือ 330,339 คน คนพิการในวัยทํางานท่ีประกอบอาชีพ 33.18%หรือ 271,916 คน คนพิการในวัยทํางานที่
ไมสามารถประกอบอาชีพได 26.51% หรือ 217,295 คน เอกชนไมสามารถหาคนพิการมาทํางานท่ีสถานประกอบการไดทั้ง ๆ 
ที่มีตัวเลขคนพิการเหลืออยู 330,339 คนในวัยทํางาน แตยังไมไดประกอบอาชีพ อยางไรก็ตาม การสรางหรือฝกอาชีพใหกับ   

ผูพิการอยางเหมาะสม ถือเปนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูพิการใหสามารถพ่ึงพาหนึ่งของแรงงานท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ” (ปอรภัทร, 2561) 

ปญหาที่พบในความไมสําเร็จเรื่องของการจางงานคนพิการ ผูเขียนสามารถสรุปได 2 ประเด็นหลัก ๆ จาก
การสอบถามสถานประกอบการ พบวาประเด็นแรกคือ  การดูแลชวยเหลือคนพิการ เนื่องมาจากความบกพรอง               
ทางดานรางกาย อาจจะตองมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อใหคนกลุมนี้ซึ่งมีคาใชจายสูงแตมีผูใชงานนอยไมคุมกับทุนทรัพย
ที่ลงทุนไป ประเด็นที่สองคือ ความสามารถในการทํางานของคนพิการไมมากพอตามความตองการของสถานประกอบการ 
เนื่องจากคนพิการสวนใหญไมไดรบัการพัฒนาดานวิชาชีพเทาที่ควรซึ่งประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีสําคัญ จากการสอบถามบุคคลท่ี
มีความพิการหลาย ๆ ทาน ทั้งที่ทํางานอยูและไมไดทํางาน พบวาคนพิการยังไมมีสถานท่ีที่สามารถพัฒนาความสามารถ
โดยเฉพาะดานทักษะใหม ๆ ในวิชาชีพยุค 5G ไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เหตุผลสวนใหญจะใกลเคียงกับสถานประกอบการใน
เรื่องของการดูแลและการลงทุนในดานอาคารสถานที่ แสดงวาคนพิการน้ันอยากที่จะมีการพัฒนาแตไมไดรับโอกาสใน         
การพัฒนาเทาท่ีควรโดยเฉพาะทักษะอาชีพในยุค 5G ที่จะทําใหขอจํากัดในคําวาพิการนั้นหมดไป  

จากเหตุผลท้ัง 2 ประการจึงทําใหสถานประกอบการยอมที่จะจายเงินชดเชยเขากองทุนคนพิการแทนที่จะ
นําคนพิการเขามาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ แตเหตุผลขอที่ 2 ในเร่ืองของการพัฒนาอาชีพนั้น อาชีวศึกษาสามารถที่
จะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคนพิการใหเขาสูสถานประกอบได เพียงแตมีสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาใหกับคนกลุมนี้
อยางทั่วถึงและเพียงพอ 

2.5  จุดเชื่อมโยง คนพิการ อาชีวศึกษา และสถานประกอบการ 
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญและเปนจุดเช่ือมโยงระหวางคนพิการกับสถานประกอบการ แตการศึกษา         

ไมจําเปนตองเปนตองมีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญา เพราะในปจจุบันสถานประกอบการใหความสําคัญกับทักษะ
เฉพาะดานที่สามารถตอบสนองงานของสถานประกอบการได วิชาชีพระยะสั้นจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจสําหรับผูที่ตองการ 
Re Skill Up Skill หรือแมกระท่ัง New Skill โดยเฉพาะคนพิการท่ีตองการทํางานในสถานประกอบการ จึงมีความจําเปนที่
จะตองไดรับโอกาสในการเรียนวิชาชีพระยะสั้นเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการได โดยวิชาชีพที่เลือกเรียน
นั้นตองเปนวิชาชีพท่ีสถานประกอบการมีความตองการและความพิการไมเปนอุปสรรคในการทํางานใหสถานประกอบการ เชน
ผูพิการขาสามารถเรียนวิชาชีพดานคอมพิวเตอรได เชน การเขียนโปรแกรม การเขียนแอพลิเ คช่ัน การออกแบบงานกราฟก 
การทํางานเอกสาร หรืองานดาน AI เปนตน ซึ่งในหลายสถานประกอบการท่ีมีการประกอบกิจการในยุค 5G พนักงาน        
ไมจําเปนตองทํางานท่ีออฟฟต เพียงแตสงงานผานระบบอินเทอรเน็ตก็ได ไมใชเพียงแตการศึกษาของอาชีวศึกษาเทาน้ันที่จะ
เปนจุดเช่ือมโยงระหวางคนพิการกับสถานประกอบการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีบทบาทมากย่ิงข้ึนที่จะทําใหคนพิการสามารถ
ใชเทคโนโลยีใหม ๆ เชน การพิมพงานดวยเสียง การใชสายตาบังคับเมาส มาอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับคนพิการ
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ในดานรางกายเชนมือได จากประสบการณของผูเขียนพบวาคนพิการที่สามารถปอนเขาสูตลาดแรงงานไดนั้น สวนใหญจะเปน
คนพิการทางดานรางกาย โดยผูเขียนไดทําการสอนคนพิการทั้งที่เปนความพิการดานรางกาย ในที่นี้เปนคนหูหนวก และคน
พิการท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ในสวนของลูกศิษยที่พิการทางดานรางกายน้ันไดสอนให กับผูพิการท่ีอยูในประเภท   
ความบกพรองทางการไดยิน มีอยู 2 เคสกรณีคือคนหูหนวก ที่ไมไดยินเสียงอะไรเลย กับคนหูตึง ซึ่งการพัฒนาดานการศึกษา
ของความพิการประเภทน้ีนั้นแทบจะไมแตกตางจากคนปกติทั่วไป เพราะเขาจะใชสายตาในการดูสื่อการสอน ดูขั้นตอนวิธี    
การทํา และการอานปากของครูผูสอน โดยคนกลุมนี้จะไดเปรียบตรงท่ีสามารถใชมือสองขางในการปฏิบัติภารกิจไดเหมือน        
คนทั่วไป ไมวาจะเปนเรื่องของการฝก การจดบันทึกเปนตน ทําใหการทํางานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไมแตกตางกับ      
คนปกติทั่วไปเทาไร อีกคนหน่ึงมีลักษณะกลามเนื้อขาออนแรงไมสามารถเดินไดอยางปกติตองมีอุปกรณชวยในการเดิน แตใน
การเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรนักเรียนคนนี้สามารถทําไดเปนอยางดีเพราะแขนสองขางและสมองการรับรูอยูใน        
สภาพปกติพรอมที่จะรับรูการเรียนการสอนและการปฏิบัติไดอยางเต็มที่  สวนลูกศิษยที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นการ
เรียนการสอนจะทําไดชา การรับรูของเขาจะชาทําใหไมสามารถทํางานไดเหมือนคนปกติทั่วไป จากทั้ง 2 ประสบการณที่
ผูเขียนไดพบมาจึงเห็นควรวา อาชีวศึกษาควรจะนําคนที่พิการทางดานรางกายซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะปอนเขาสูตลาดแรงงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยตองดูความพิการใหเหมาะกับสาขาอาชีพตาง ๆ และถามีการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ  ที่ดีจะทําใหอาชีวศึกษาสามารถดึงศักยภาพของเขาเหลานั้นออกมาไดเต็มที่และพรอมที่จะปอนออกสูตลาดแรงงานได
อยางเต็มภาคภูมิ สวนความพิการทางดานสมองนั้นควรจะไดรับการดูแลจากหนวยงานเฉพาะทางมากกวา 

2.6  วิกฤต คือ โอกาส ของคนพิการ 
ในป 2563 ตั้งแตเดือนมีนาคม  มีวิกฤตหน่ึงที่เกิดขึ้นกับคนไทยนั่นคือการระบาดของโรคอุบัติใหมที่

แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว และรุนแรงที่สุดในปจจุบัน สงผลกระทบทั้งการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม หรือแมแต     
วงการการศึกษา อยางท่ีไมเคยเกิดขึ้นมากอน แรงงานถูกเลิกจาง หลายกิจการปดตัวลง โรคนั้นคือ ไวรัสโควิท – 19  

ภาพท่ี 1 การแพรกระจายของโรคโควิท – 19 ในประเทศไทย 
ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/324207/ 
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  ในวิกฤตน้ัน การแพรกระจายของโรคโควิท–19 ทําใหเกิดโอกาสใหกับธุรกิจใหม ๆ การทํางานในรูปแบบ
ใหม ๆ เกิดขึ้นมา เชน Work from home  การประชุมออนไลน  การทําธุรกิจผานระบบออนไลน และระบบโลจิสติกส เปน
ตน โดยเฉพาะ Work from home ถือวาเปนการปฏิวัติการทํางานซ่ึงถือไดวาไดประโยชนทั้งผูประกอบการ และลูกจาง 
โดยเฉพาะลูกจางที่เปนผูพิการ และตอไปในอนาคตการทํางานในรูปแบบ Work from home จะเปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น
เนื่องมาจากในปจจุบันมีการพัฒนาระบบ       การติดตอสื่อสารและเครือขายขึ้นเพื่อมาสนับสนุนการทํางานแบบ Work from 

home เปนอยางมาก ทําใหผูพิการจะไมเปนอุปสรรคของผูประกอบการอีกตอไป ตัวอยางงานที่ผูพิการสามารถทําไดเชน ผู
พิการขาสามารถทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดทั้งหมด ผูพิการแขนและผูพิการทางสายตาก็มีเทคโนโลยีในการใชเสียงพิมพ
งานได ซึ่งจะเหน็ไดวางาน Work from home ที่คนทั่วไปทําน้ันก็เปนลักษณะเดียวกันคือทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอรผานระบบ
เครือขาย สําหรับผูประกอบการก็ไมจําเปนจะตองลงทุนในอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคใหกับผูพิการ แตยังสามารถจาง
งานผูพิการไดตามกฎหมาย 

  อาชีวศึกษาซ่ึงเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนดานวิชาชีพจงึเปนกลไกสําคัญที่จะผลักดันผูพิการใหเขา
สูตลาดแรงงานไดโดยการอบรมใหความรูทั้งวิชาชีพ และเทคโนโลยีในปจจุบัน อีกทั้งยังเปนแหลงเช่ือมโยงระหวางผูพิการกับ
สถานประกอบการไดเปนอยางดี เน่ืองมาจากความสัมพันธในการเรียนการสอนท่ีเรียกวา ระบบทวิภาคี และนักเรียน 
นักศึกษาของอาชีวศึกษายังเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการซ่ึงจะเห็นไดจากการรับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงานหรือ      
ฝกอาชีพอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามาอยางยาวนาน 

 
3. บทสรุป 
 ถึงแมวาผูพิการจะไดรับสวัสดิการสังคมหรือแมแตความเห็นอกเห็นใจจากความผิดปกติ แตจากการสัมผัสกับลูกศิษย 
และคนที่รูจักที่มีความพิการ เขาเหลานั้นตองการการยอมรับจากสังคมมากกวาวาคนพิการก็สามารถทํางานไดเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับคนปกติไมไดเปนภาระอยางท่ีทุกคนคิด วิชาชีพระยะสั้นของอาชีวศึกษา จึงสามารถตอบโจทยที่วา “สรางอาชีพให
คนพิการปอนแรงงานมีฝมือเขาสูสถานประกอบการในยุค 5G” ได ถามีการสนับสนุนใหอาชีวศึกษาสามารถสรางอาชีพใน
รูปแบบการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับคนพิการ จะเปนการตอบสนองการปอนแรงงานคนพิการเขาสูสถานประกอบการ       
ในยุค 5G ไดสําเร็จอยางแนนอน ทั้งนีน้อกจากอาชีวศึกษาท่ีตองเปลี่ยนเพื่อมุงสูเปาหมายแลว สถานประกอบการและสังคมยัง
ตองเรียนรูและปรับตัวไปพรอมกันดวยเพ่ือใหคนพิการสามารถที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และสังคมตองพรอมที่จะ
เปดใจรับคนพิการดวย แมวาเราจะไมสามารถพัฒนาคนพิการไดทุกประเภท แตคนพิการสวนใหญก็จะไดมีโอกาสพูดหรือคิด
คําวา “ขอบคุณสําหรับความไววางใจ” 
   ดังนั้นเพ่ือเปนการตอบโจทยสังคมยุคปจจุบัน จึงควรมีการสนับสนุนการสรางอาชีพใหคนพิการโดย
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองการปอนแรงงานคนพิการเขาสูสถานประกอบการในยุค 5G นี้ เปนอยางยิ่ง  
 
4. เอกสารอางอิง 
กระทรวงแรงงาน กําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ จะตองรับ 
       เขาทํางาน  และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ จะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและ 
       พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2555 [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก:  
        https://www.mol.go.th/employee/law-mict/ 

กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา.  
       พ.ศ. 2552 

ทวีศักดิ์ สีริรตันเรขา. ความบกพรองทางสติปญญา. พ.ศ. 2560 [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก:  
        https://www.happyhomeclinic.com/sp05-intellectual-disability.html 
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ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน.  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ. พ.ศ. 2560 
        [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก: http://www.spenan.ac.th

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. กฎหมายจางงาน "คนพิการ" ไมถึงฝง ปลุก มาตรา 35 ทางเลือกใหม ฟนอาชีพมั่นคง.  
       พ.ศ. 2559 [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก: https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/6402 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564).   
       [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก: https://www.obec.go.th 

เสาวณี จันทะพงษ. การยกระดับทักษะแรงงานไทย: โจทยใหญในยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก. [ออนไลน], เขาถึง ไดจาก: 
        https://www.bot.or.th 
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สมรรถนะครูผูสอนอาชีวศึกษาดานนวัตกรรมการเรยีนรู ในยุค 4.0 

ชุมพล  คําเทียน1
 และ พิชญาภา ยืนยาว2

1วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
2คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*chumpol141971@gmail.com

บทคัดยอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเขาสูตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีจะปรับเปลี่ยนนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชแทนคน นําเครื่องจักร
มาใชในการผลิต โดยคนจะทําหนาท่ีในการควบคุมเครื่องจักรกล เนนอุตสาหกรรมการออกแบบและความคิดสรางสรรคที่ให
มูลคาสูง ใชแรงงานนอยตนทุนตํ่า ปรับเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑที่เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตสินคาคุณภาพสูงและมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูง กอใหเกิดรายไดสูงกวาการลงทุนในระบบอุตสาหกรรมเดิมๆ จึงตองผลิตคนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีข้ันสูงสงผล
ตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ดวยเหตุน้ีครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงมีความจําเปนที่ตองมีการพัฒนาความรู และทักษะความสามารถใน
การเรียน การสอนอยางจริงจัง เพ่ือใหเปนครูอาชีวศึกษาในยุค 4.0 ไดอยางสมบูรณ โดยเปาหมายเปนบุคคลแหงการเรียนรู
นวัตกรรมในยุค 4.0 ประกอบไปดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและ
อาชีพทั้งสามดานเปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิง และครูผูสอนอาชีวศึกษาจะตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะการฝกปฏิบัติ และ
เจตคติที่ดี รวมถึงสมรรถนะและความสามารถพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนสําหรับการศึกษา 
การประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค  

คําสําคัญ: อาชีวศึกษา สมรรถนะครู นวัตกรรมการเรียนรูยุค 4.0 

2837



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 2 

Competency of vocational teachers in learning innovation in the 4.0 era
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Abstract 

Office of the Vocational Education Commission Is the main organization that produces and 
develops vocational manpower to have quality and standards into the labor market Especially in the 
industrial sector that will change the lead Bring technology to replace people Bring machinery for 
production In which people will be responsible for mechanical control Emphasizing the value-added 
design and creative industry Requires less labor, low cost Change into products that focus on technology 
and innovation. Produce high quality products with high economic value. Resulting in higher incomes 
than investing in traditional industrial systems Therefore must produce people to support advanced 
technology, resulting in increasing the country's competitiveness 

For this reason, teachers in vocational schools need to develop knowledge. And skills in studying 
Serious teaching To be a complete vocational teacher in the 4.0 era Which the goal is to be a person of 
learning innovation in the 4.0 era, consisting of learning and innovation skills Information skills Media 
and technology And life skills and career in all three areas are absolutely necessary skills And 
vocational teachers must have knowledge, understanding and practical skills And good attitude 
Including the competencies and basic capabilities in information and communication technology needed 
for education Creative application 

Keywords: vocational education, Teacher competency, Learning innovation in the 4.0 era 

1. บทนํา

ดวยกระแสเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหวิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเกิดการแขงขันทางปญญาโดยการใชขอมูล
ขาวสารความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยมากข้ึนบุคคลที่มีเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู การปรับประยุกตใชเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูในรูปแบบตาง ๆ หากเราทุกคนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดํารงชีวิตยอมจะทําใหอยูใน
โลกแหงขอมูลขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางดีย่ิง  การรูไอซีทีจะทําใหบุคคลสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การคนหาความรูเพ่ือสรางสรรคใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาท่ีจะตองเขาสูตลาดแรงงานหลังสําเร็จการศึกษา
จะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถตรงกับความตองการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานของประเทศไทยจากแผนยุทธศาสตรพัฒนาชาติและนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มีจุดเนนคือ  การพัฒนา
ศักยภาพแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังแรงงานใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับทั้งระดับชาติและ
ระดับสากลพรอมกาวสูไทยแลนด 4.0 เพ่ือใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาไปสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนดวยการสรางความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐมุงมั่นท่ีจะ
นําพาประชาชนสูการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบใหมซึ่งแรงงานถือไดวาเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญนอกเหนือจากปจจัยตนทุนและ
เทคโนโลยี  
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเขาสูตลาดแรงงาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสงผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ดวยเหตุน้ีครูผูสอนอาชีวศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาความรูและทักษะความสามารถในจัดการเรียน 
การสอนอยางจริงจัง เพ่ือใหเปนครูอาชีวศึกษาในยุค 4.0 ไดอยางสมบูรณโดยเปาหมายเปนบุคคลแหงการเรียนรูนวัตกรรม          
ในยุค 4.0 ประกอบไปดวยทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ        
ทั้งสามดานเปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิง และครูผูสอนอาชีวศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจ ทักษะการฝกปฏิบัติและเจตคติ   
ที่ดีรวมถึงสมรรถนะและความสามารถพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนสําหรับการศึกษา 
การประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค   

ดังน้ันครูผูสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงถือไดวาเปนกําลังสําคัญในการผลิตกําลังคนสูตลาดแรงงานจึงควรไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะในทุกดานโดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ที่จะสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยี           
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมผสมผสานกับเทคนิควิธีการสอนอันจะสามารถถายทอดเน้ือหาความรูแกผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดดวยตนเองและมีทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะเปนกําลังคนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ตอไปในอนาคต 

2. การจัดการอาชีวศึกษา

 2.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 
การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับฝมือมือ 

(ปวช.) ระดับเทคนิค(ปวส.) ระดับเทคโนโลยี(ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพซึ่งเปน
การเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ 

2.2 คานิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่สําคัญ 4 ประการ 
ไดแก 

     2.2.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงามเพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคมซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก
หลักศีลธรรมทางศาสนาเปนคานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      2.2.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ 

      2.2.3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการและการพัฒนางาน 
รวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่น 

      2.2.4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถในดานวิชาชีพรวมทั้ง
การประยุกตใชความรู ทักษะในดานวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ 

 2.3 วิสัยทัศน  
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตามเจตนารมณของ การ

จัดการอาชีวศึกษา ไวดังน้ี “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ” 

3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังน้ี

3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

 3.1.1 ดานความรู 
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      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แตละระดับการศึกษา 

 

      3.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 

      3.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดีภูมิใจและรักษา

เอกลักษณของชาติไทยเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

 

3.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

      3.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม  หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

      3.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเน่ือง 

เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
การศึกษาตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ เรียนของแตละหลักสูตรสงเสริม 
สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

 

      3.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี  หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

      3.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
      สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมายโดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้ง
การชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

3.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

      3.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
      สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด

การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 

      3.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
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      สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  งานวิจัยโดยผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคลชุมชนองคกรตาง ๆ  ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และ
เผยแพรสูสาธารณชน 

จากการจัดการอาชีวศึกษาที่กลาวมาน้ันมีเปาหมายเพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ และมีทักษะ สมรรถนะตอบโจทยยุคดิจิทัล ที่ไมใชเพียงทํางานเปน ปฏิบัติงานได แตนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาตองมีทักษะคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปและการสื่อสารเพ่ืออาชีพ มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอาชีพมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทํางาน สามารถทํางานไดจริง 
พรอมทํางานเปนทีม มีความอดทน ที่สําคัญนอกจากเปนคนเกงทํางานเปนแลวตองเปนคนดี มีจิตอาสารวมดวย  

4. การศึกษายุค 4.0
จากการที่รัฐบาลไดประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 ข้ึนมา ทําใหเกิดกระแสการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนในทุกภาคสวน ไมเวนแมแตในระบบการศึกษาของไทย ซึ่งรูปแบบของ การพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 
น้ี เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่อธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากยุคที่มีลักษณะของเศรษฐกิจที่เนนภาค
เกษตรกรรม (ยุค 1.0) มาเปนยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแรงงานขนาดเบา (ยุค 2.0) จนมาสูยุคการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีความซับซอนดวยเทคโนโลยี (ยุค 3.0) และสุดทาย คือการกาวสูยุคแหงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเนนการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เฉกเชนปจจุบัน ท่ีเราเรียกกัน ยุค 4.0 ซึ่งเปนยุคที่ผูเรียนมีความสามารถใน
การใชสื่อเทคโนโลยีที่สูงข้ึน และเขาถึงไดงายข้ึน สงผลใหเกิดการนําเทคโนโลยีเหลาน้ันมาประยุกตใชและสงเสริมการเรียนรู มี
การใชสื่อและสังคมออนไลนที่มีวิจารณญาณมากข้ึน สรางมูลคาสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของตัวเอง ซึ่ง
บทบาทของครูในยุคน้ีจะตองเปนโคชที่ชวยที่ชวยสงเสริมองคความรูที่ผู เ รียนเกิดการจากเรียนรูดวยตัวเองและ
กระทรวงศึกษาธิการไดวางแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือตอบสนองการพัฒนาไวดังน้ี  

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือชวยในการเพ่ิมศักยภาพในการติดตอสื่อสารกับตางประเทศ
2. สงเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
3. พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะหใหผูเรียน
4. การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ใหทันสมัยสอดคลองกับโลกยุคใหม
5. พัฒนาปรับปรุงตําราเรียนใหมีมาตรฐาน 5 ดาว
6. บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอยางเหมาะสม
7. พัฒนาบทบาทของครูจากผูสอนเปนโคช
8. การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใตโครงการโรงเรียนดีใกลบาน
ถาวิเคราะหจากแนวทางปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการแลว ก็สามารถสรางสรรคการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ได

โดยใชแนวคิดดวยตอไปน้ี 
1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชสองภาษา

ทุกวันน้ี ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทอยางมาก การสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่มีความสอดคลองกันท้ังสองภาษา จะทําให
ผูเรียนใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม และเคยชินกับการใชภาษามาข้ึน มีความกลาที่จะใช ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาของผูเรียน เพราะภาษา โดยเฉพาะภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากข้ึน ทําใหมีโลกทัศนกวางข้ึน 

2. ใช STEM เขามามีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การเรียนรูแบบ STEM คือการนําเอาศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ คณิตศาสตร (Mathematics) มาบูรณาการรวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ ข้ึนมาตามโจทยที่ผู เรียนสนใจ ซึ่งวิธีการน้ีจะชวยใหผู เรียนรูจักคิดวิเคราะห และใชศาสตรความรูทั้ง 4 ดาน 
มาประยุกตใชใหไดองคความรูหรือนวัตกรรมใหม ซึ่งนับวาเปนหัวใจหลักของการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

3. สงเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต
EF (Executive Functions) เปนกระบวนการทางความคิดในสมองสวนหนาที่เกี่ยวของกับการคิดความรูสึก และการกระทํา 
เชน การย้ังใจคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด และการต้ังเปาหมาย รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องตางๆ ซึ่งนับวาเปนทักษะที่จําเปนอยางมากในโลกยุคปจจุบัน 

4. การเรียนรูแบบโครงการสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ
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การเรียนรูแบบโครงการจะชวยใหผูเรียนกําหนดปญหา สมมติฐาน ไดรวมมือกันวางแผนและใชความคิดอยางเปนระบบตาม
หลักวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดองคความรูจากขอสรุปตางๆ ที่เกิดข้ึน และนําไปสูการนําเสนอโครงการท่ีสรางสรรค 

5. ใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
เนนใหผูเรียนใชเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณและเกิดประโยชน สงเสริมการเรียนการสอนและมุงหมายใหผูเรียนเกิด                 
องคความรูไดดวยตัวเอง 

6. เนนการกาวสูข้ันของกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning
กระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning คือ กระบวนการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติโดยมีครูคอยเปนโคช
ใหมากกวาจะถายทอดความรูดวยตัวเอง ซึ่งเปนข้ันท่ีทําใหผูเรียนมีความคงทนในความรูไดถึงกวา 100% เพราะเปนข้ันของ
การเรียนรูที่ผูเรียนน้ันเกิดองคความรูไดดวยตัวเองจากการกระทําตางๆ ซึ่งองคความรูที่ผูเรียนไดน้ีเองจะทําใหผูเรียนเกิดการ
สรางสรรคนวัตกรรม 

5. สมรรถนะของครูผูสอนในยุค 4.0
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสมรรถนะของครูผูสอนในยุค 4.0 ไวดังน้ี 

5.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ไดแก 
 การมุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน  
 การบริการที่ดี  

        การพัฒนาตนเอง   
        การทํางานเปนทีม  
        จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

5.2 สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ไดแก 
        การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   
        การพัฒนาผูเรียน   
        การบริหารจัดการชั้นเรียน   
        การวิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

     ภาวะผูนํา  
     การสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน 

จากสมรรถนะของครูผูสอนในยุค 4.0 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว ในยุคแหงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีเต็มไป
ดวยขอมูลสารสนเทศหลากหลาย ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีทักษะสําคัญสําหรับยุคน้ีที่เรียกวา C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง) ซึ่งไดแก 

1. Content: ผูสอนตองมีความรูและทักษะในเรื่องท่ีสอนเปนอยางดี เพราะหากผูสอนไมเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีสอนหรือ
ถายทอด ก็ไมสามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดบรรลุเปาหมาย 

2. Computer (ICT) Integration: ผูสอนตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอน
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะชวยกระตุนความสนใจใหแกผูเรียน ย่ิงถ าไดผานการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพจะย่ิงชวยสงเสริมทักษะที่ตองการไดเปนอยางดี 

3. Constructionist: ผูสอนตองเขาใจแนวคิดที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูข้ึนไดเองจากการเชื่อมโยงความรู
เดิมที่มีอยูเขากับความรูและประสบการณใหมๆ ที่ไดรับ และไดจากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ โดยครูสามารถนําแนวคิด
น้ีไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสสรางความรูและสรางสรรคชิ้นงานตางๆ ผานการ
ประยุกตความรูและประสบการณที่ไดรับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาดวยตนเอง 

4. Connectivity: ผูสอนตองสามารถจัดกิจกรรมใหเชื่อมโยงระหวางผูเรียนดวยกัน ระหวางผูเรียนกับผูสอนและ
ระหวางผูสอนในสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษา รวมถึงความเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชน
เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เปนประสบการณตรงใหแกผูเรียนCollaboration: ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัดการ
เรียนรูในลักษณะการเรียนรูแบบรวมมือระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูสอนเพ่ือฝกทักษะการทํางานเปนทีม 
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การเรียนรูดวยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสารสนเทศระหวางกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต 

5. Communication: ผูสอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอยาง การเลือกใชสื่อการนําเสนอสื่อ
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดอยางเหมาะสมนําไปสูความเขาใจและ
สามารถเรียนรูไดบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. Creativity: ผูสอนในยุค4.0 จําเปนตองสรางสรรคกิจกรรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายแปลกใหมจัด
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด ผูสอนตองเปนมากกวาผูถายทอด
ความรูโดยตรงเพียงอยางเดียว 

7. Caring: ผูสอนตองมีมุทิตาจิตตอผูเรียน ตองแสดงออกถึงความรัก ความหวงใยอยางจริงใจตอผูเรียน เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความเชื่อใจสงผลตอการจัดสภาพการเรียนรูทําใหรูสึกผอนคลาย ซึ่งเปนสภาพที่ผูเรียนจะมีความสุขในการเรียนรู
และจะเรียนรูไดดีที่สุด 

6. นวัตกรรมกับการเรียนรูดานอาชีวศึกษา
“นวัตกรรม” กับ “การเรียนรู” มีความหมายแตกตางกันและเปนคนละอยางกัน นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม” โดย

ใหความสําคัญกับความรูสึกของผูไดรับไดสัมผัสกับสิ่งน้ัน ซึ่งโดยแทจริงอาจไมใช สิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนก็ได อาจจะเปนสิ่งที่มี
อยูในสั่งคมอื่นมาแลว หรือ เปนสิ่งที่มีอยูแลวแตไมไดนํามาใชเมื่อนํามาใชก็เปนนวัตกรรม หรือเคยใชในครั้งหน่ึงแลวเลิกใชเมื่อ
นํากลับมาใชอีกครั้ง หรือปรับปรุงจากของเดิม (Re-invention) ก็เปนนวัตกรรมไดเชนกัน สวน“การเรียนรู” เปนกระบวนการ
ทางปญญาท่ีทําใหเกิดหรือเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ และเจตคติ ใหมข้ึน ดังน้ันการนําเอาสองอยางมารวมกันน้ันตองมีเจตนา
ที่ตองการใหทั้งสองอยางมีสวนเก่ียวของกันอาจมารวมกันในรูปของการใชคําวา“นวัตกรรมการศึกษา”, “นวัตกรรมการเรียน
การสอน” หรือ “นวัตกรรมการเรียนรู” ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับตัวอักษร ถาตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัดแลวจะมี
ความหมายแตกตางกันไปอีกมากตามฐานของตัวอักษรที่ใชซึ่งมีความเปนนามธรรมมากจนอาจไมเขาใจไดถาไมมีฐานความรู
ทางการศึกษาพอสมควร 

รูปธรรมท่ีสามารถของเห็นและเขาใจไดคือ TK Park หรือ Thailand Knowledge Park ซึ่งรูจักกันในนาม“อุทยาน
การเรียนรู” โดยมีสํานักงานอุทยานการเรียนรู สังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) เปนผู
ดําเนินงานเปนการนําเอาความรูความคิด และความหมายของ “นวัตกรรมกับการเรียนรู” มารวมกันแลวทําใหเปนรูปธรรมข้ึน 
หลักการและกระบวนการของอุทยานการเรียนรูน้ี สามารถนํามาใชเปนหลักคิดของการนํานวัตกรรมไปใชในสถานศึกษา ซึ่งเปน
การสรางความเปลี่ยนแปลงในระดับสถานศึกษา หรือที่เรียกวาในระดับ จุลภาค (Micro Level) ซึ่งมีความใกลชิดกับนักศึกษา
หรือนักเรียนมากกวาการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค (Macro Level)  

รูปธรรมทางความคิดในการนํานวัตกรรมมาใชกับการอาชีวศึกษาอยางหน่ึงคือ“คนพันธุอา” ซึ่ง “อา” หมายถึง 
อาชีวศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ เปนการนําสิ่งใหมมาใชกับการอาชีวศึกษา
เชนกัน อยางไรก็ตามปญหาอยางหน่ึงที่นักเรียนอาชีวศึกษาตองไดรับการพัฒนาเปนสิ่งเรงดวนคือ ความรูพ้ืนฐาน ที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาตอยอดหรือเพ่ือศึกษาตอในอนาคต ดังน้ันนวัตกรรม “การกลับไปสูความรูพ้ืนฐาน” หรือ “Back to Basics”  
ซึ่งเนนความสามารถทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนการตอยอดจากระดับอาชีวศึกษาน้ันจะตองครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Back to Basics จึงเปนนวัตกรรมการเรียนรู หรือ นวัตกรรมการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาอีกอยางหน่ึงที่เคย
นํากลับมาใชในสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ 20 ปที่ผานมา เมื่อสหรัฐอเมริกาตองการแรงงานท่ีมีคุณสมบัติพรอมที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการทํางาน และตองฝกอบรมพนักงานประจําการสําหรับเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ความรูพ้ืนฐานเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรูสิ่งใหม ความตองการของตลาดแรงงานของประเทศไทยในปจจุบันอยูในภาวะ
ใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกาในครั้งน้ัน คือตลาดแรงงานตองการแรงงานท่ีสามารถทํางานกับเทคโนโลยีสมัยใหมได และมี
ความสามารถพรอมที่จะไดรับการฝกอบรมและพัฒนาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งความรูพ้ืนฐานมีความจําเปนอยาง
มาก ดังน้ันที่ผูรับผิดชอบทางดานการอาชีวศึกษาควรตระหนักและนํานวัตกรรม Back to Basics มาใชโดยไมหลงอยูกับการ
สรางภาพเพ่ือการประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว 
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7. นวัตกรรมทางการศึกษา 
นวัตกรรมการศึกษาท่ีแพรหลายและเริ่มกระบวนการพลิกกระแสโลกการศึกษาแลวในปจจุบัน ไดแก  
  

    7.1 การเรียนรูออนไลน (Online Learning) เปนการศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยตนเอง ผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนตามความชอบของตนเองในสวนของเน้ือหาของการเรียนประกอบดวยขอความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมิเดีย 
(Multimedia) อื่นๆสิ่งเหลาน้ีจะถูกสงตรงไปยังผูเรียนผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ทั้งผูเรียน ผูสอนและเพ่ือนรวมชั้น
ทุกคนสามารถติดตอสื่อสารปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปโดยการใชอีเมลล (E-mail) 
พูดคุยเครือขายสังคม (Chat Social Network) เปนตน ดวยเหตุน้ีการเรียนรูแบบออนไลนจึงเปนเหมาะสําหรับทุกคนเรียนได
ทุกเวลา (Educator roundtable, 2018) 

   

7.2 หองสนทนาเพื่อความรวมมือ (Chat-based Collaboration Platforms) เปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางกันทั้งสําหรับนักเรียน ครู ผูปกครอง และเจาหนาท่ีในสถาบันการศึกษา (Tech Talk, 2019) เพ่ือตอบโจทยดังตอไปน้ี 

 

             7.2.1 เปนชองทางการสื่อสารภายในชั้นเรียนเปลี่ยนการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนไดจากทุกที่ทุกเวลาโดยสามารถ
เชื่อมตอกับระบบ Learning Management System (LMS) หรือ E-Learning ระบบสงการบาน หรือระบบจัดสอบออนไลนได 
 

                  7.2.2 เปนชองทางในการเชื่อมตอไปยัง Application บริการอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาทําให ทุกคนสามารถ
เขาถึงบริการหรือเน้ือหาตางๆ ที่ตนเองมีสิทธ์ิไดอยางท่ัวถึง และทําใหเจาหนาที่สามารถเชื่อมตอไปยัง Application สําหรับ
ทํางานที่เก่ียวของกับบทบาทของตนเองไดงายข้ึน  
 

                  7.2.3 เปนชองทางในการสื่อสารระหวางครูและผูปกครองเพ่ือใหการดูแลเด็กนักเรียนในระดับ อนุบาล ประถม 
และมัธยมเปนไปไดอยางทั่วถึงย่ิงข้ึน 
  

                  7.2.4 เปนชองทางการสื่อสารในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมขีดความสามารถใหกับ Application ของมหาวิทยาลัย
ในการกระจายขาวสารการสงไฟลเอกสารการสง Chatbot เพ่ือรับสงขอมูลจากนักศึกษา  
 

                  7.2.5 การแจงเตือนภัยรุนแรงหรือประกาศฉุกเฉินตาง ๆ และทําใหผูรับขาวสารสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
กลับมาไดโดยงาย  
 

                  7.2.6 เพ่ิมโอกาสในการสรางรายรับใหม ๆ ใหกับสถาบันการศึกษาดวยการสงโฆษณาผานชองทางการสื่อสารน้ีได   
 

7.3 การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิด
ความรูหรือพัฒนาทักษะไปตามศักยภาพท่ีแตกตางกันของแตละคนจึงเปนการเรียนรูที่มุง ตอบสนองความตองการเรียนรูสวน
บุคคล (Personalized Learning) ซึ่งเปนการเสริมพลังการเรียนรู (Empowered) ใหกับผูเรียนแตละคน และตัดสินผลการ
เรียนโดยพิจารณาจากรองรอยความสามารถใน การปฏิบัติ (Evidence of Mastery) จึงไมยึดติดกับเวลาเรียนในชั้นเรียนแต
อยางใด (Competency works, 2019)   

 

8. บทสรุป 
การจัดการเรียนรูดานอาชีวศึกษา ถาเปนการจัดการเรียนรูแบบด้ังเดิมที่ผูสอนถายทอดความรูไปยังผูเรียนดวยวิธีการ

ตางๆ เชน การพูดบรรยาย การมอบหมายงาน ไมสามารถตอบสนองความตองการในการเรียนรูของผูเรียนไดอีกตอไป             
มีนวัตกรรมถูกพัฒนาข้ึนมาแทนที่ดวยการเรียนรูผานโลกออนไลน(online learning) เปนตน แลวนําความรูเหลาน้ันไป
สรางสรรคโครงงานหรือนวัตกรรม ที่ผูเรียนสนใจ ครูผูสอนอาชีวศึกษาควรเปลี่ยนเปนผูจัดการเรียนรู คือสอนหรือถายทอด
ความรู ขอมูลขาวสารใหนอยลง (Teach Less) แตใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองในการแสวงหาขอมูลความรู                 
ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือคนพบองคความรูใหมากข้ึน (Learn More) โดยครูผูสอนอาชีวศึกษาจะตองมี  

โอกาสสําคัญที่ประเทศไทยจะเตรียมพรอมเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ยุคแหงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เต็มไปดวย
ขอมูลสารสนเทศหลากหลาย สิ่งจําเปนอยางย่ิงคือการมีระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยในการแขงขันสูตลาดโลกน้ันคือการ
พัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีตางๆ ในยุค 4.0 โดยเฉพาะกําลังคนดานอาชีวศึกษา 

2844



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 9 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรหลักที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานปอนเขาสูตลาดแรงงานไดตามความตองการของตลาดแรงงานน้ัน ครูผูสอนอาชีวศึกษาจึงจําเปนตองมีสมรรถนะหลัก 
(Core Competency)  5 ประการไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเปน
ทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู และสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการไดแก การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  การพัฒนาผูเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การวิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  ภาวะผูนํา  การสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน และทักษะสําคัญสําหรับยุคน้ีที่เรียกวา C-Teacher 
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ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ   
ในกลุมโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 

สุภิญทิพย  ตระกูลสม1* 

1ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*supintip2529@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ             
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ
การทํางาน กลุมตัวอยางที่ใช คือ ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 
จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 40 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ขาราชการครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณที่มีระดับการศึกษาตางกัน ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักง านเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพรวมและดาน     
การวางแผนงบประมาณแตกตางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณที่มี
ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณ ดานการวางแผนงบประมาณและ  ดานการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: การบริหารงบประมาณ  ความคิดเห็นของขาราชการครู  มัธยมศึกษา 
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The Government Teachers’ Opinions on Budget Management  
in School Group 6 under the Secondary Educational Service Area Office 1 

Supintip  Takulsom1,* 
1 Department  of  Educational  Administration.  Ramkhamhaeng  University 

* supintip2529@gmail.com

Abstract 

The objectives of this study were to investigate the government teachers’ opinions about budget 
management and to compare the government teachers’ opinions about budget management. The 
participants were 132 government teachers in school group 6 under the secondary educational service 
area office 1 classified by educational background and working experience. The instrument used was 40-
item questionnaires.The statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, and One-Way ANOVA. The findings revealed as follows : 1)The government 
teachers’ opinions about budget management in school group 6 under the secondary educational 
service area office 1 had the overall opinions were in the high level. 2)The comparison of opinions of the 
government teachers having different educational backgrounds about budget management in school 
group 6  under the secondary educational service area office 1  revealed that the overall opinions on 
budget planning were different. 3 ) The government teachers having different working experience had 
different opinions about budget planning and procurement management with a statistically significant 
difference at 0.05 level. 

Keywords: Budget Management, Government Teachers’ Opinions, Secondary Education 

1. บทนํา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งเปนผลใหภารกิจ อํานาจ หนาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของโรงเรียน
เปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง โดยความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษานั้นจะตองดําเนินงานตาง ๆ ภายใตกรอบของอํานาจหนาที่         
ตามกฎหมายและการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนอยางเห็นไดประจักษชัด ทําใหโรงเรียนมีอิสระ มีความยืดหยุนและเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประม าณของ
ตนเองตามท่ีไดรับการจัดสรรรวมท้ังเงินนอกงบประมาณที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ สงผลใหการบริหารงบประมาณหรือการใช
จายเงินของโรงเรียนมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใชมากท่ีสุด (จันทรแรม เรือนแปน ,2556: 2) 
ควรดําเนินการตามหลักสําคัญประการหน่ึง คือ การที่จะบริหารงบประมาณของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเขาใจในการบริหาร
งบประมาณเปนอยางดี ตลอดจนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน โดย
การนําเอาหลักการและทฤษฎีการบริหารมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รูขอบขายหนาที่และงานที่ ตองปฏิบัติ สามารถนําความรู
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ความสามารถนั้นไปประยุกตใชในงานไดเปนอยางดีอีกดวย (พนัส หันนาคินทร ,2524: 24) ประกอบกับตองมีบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี และการงบประมาณเปนอยางดีอีกดวย 

 จากการศึกษางานวิจัยในการบริหารงานดานงบประมาณ พบวา  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาไดใช        
ไมทันการณ  สถานศึกษาสวนมากเปนโรงเรียนที่สังกัดภาครัฐ สถานศึกษาจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใชเงินจาก
หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอกเชนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได รวมถึงไมสามารถขอรับ
งบประมาณแบบเหมาจายรวมได (งบประมาณแบบเหมาจายรวมไมไดกําหนดใหสถานศึกษาตอ งใชจายเงินตามท่ีสวนกลาง
กําหนดแตอนุญาตใหสถานศึกษาสามารถใชจายเงินตามตองการได) ดวยเหตุนี้ การบริหารเงินของสถานศึกษาภาครัฐจึงขาด
ความยืดหยุนเหมือนหนวยงานอื่นในระบบราชการกวาจะไดดําเนินการแตละโครงการ ตองรอการจัดสรรงบประมาณกันขามป 
หรือตองใชจายเงินตามโครงการที่สวนกลางกําหนดมาเสียกอน การใชจายเพ่ือแกไขปญหาหรือตามความตองการเฉพาะเรื่องจึง
เกิดขึ้นชา และไมตอบโจทยผูเรียนในแตละบริบทพื้นที่ (อภิชัย พันธเสน และคณะ ,2558: บทคัดยอ) อีกทั้งยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถดานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ โดยตรงอยูจํานวนมาก รวมทั้งผูบริหารขาดความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารงบประมาณท่ีมีตอ
กระบวนการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาไดอยางดี ผูวิจัยจึงสนใจ     
ที่จะศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1  กลุม 6  เพื่อนําผลวิจัยไปใชประโยชน ในการปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ และเปนแนวทาง     
การบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษาในลําดับตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ  ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 จําแนกตามระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ที่เปนโรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียนจํานวนตั้งแต 2,000 คนขึ้นไป ประกอบดวย โรงเรียน          
วัดนวลนรดิศ และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  จํานวน 177  คน

 3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครู ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 โดยใชตารางสําเร็จของ Cohen, Manion, and Morrison (2011: 147) ไดกลุมตัวอยาง          
ในการวิจัย  จํานวน 132 คน

 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ตามความคิดเห็นของขาราชการครู ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ
ลิเคอรท จํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงบประมาณ  2) ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  3) ดานการบริหารทาง
การเงินและการควบคุมงบประมาณ  4) ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน แลวนํามาวิเคราะห  หาคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) และคาความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficeint)  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ  0.97 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล คือ รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับคืนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 ผูวิจัยตรวจสอบ   
ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตอไป
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3.5 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป                
ในการวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

3.5.1  ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และคารอยละ  (Percentage) 

 3.5.2. การหาคาความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 โดยใชคาเฉลี่ย  ( )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.5.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาใชสถิติคา (t - test) แตถาเปรียบเทียบ
ประสบการณการทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

4. สรุปผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ 
ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ในภาพรวมและรายดาน

การบริหารงบประมาณ S.D. ระดับ 
1. ดานการวางแผนงบประมาณ
2. ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
3. ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
4. ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน

4.28 
4.46 
4.43 
4.51 

.473 

.447 

.527 

.516 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.42 .451 มาก 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณ  ในกลุมโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.42) และเมื่อพิจารณาเปน     
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานมีความคิดเห็นอยูในระดับ    

มากที่สุด  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (  = 4.46) ดานการบริหารทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ (  = 4.43) และดานการวางแผนงบประมาณ (  = 4.28) 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  จําแนกตามระดับการศึกษา 

การบริหารงบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
t P ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

SD SD 

1. ดานการวางแผนงบประมาณ
2. ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
3. ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
4. ดานรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน

4.23 
4.42 
4.41 
4.48 

.500 

.474 

.550 

.531 

4.42 
4.57 
4.50 
4.59 

.365 

.345 

.457 

.468 

-2.306* 
-1.723 
-.864 
-1.121 

.024 

.087 

.389 

.264 
รวม 4.39 .479 4.52 .351 -1.756* .083 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพรวมและดาน     
การวางแผนงบประมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  สวนดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ดาน       
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ดานรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน 

2849



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ีย ตามความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ 
ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

การบริหารงบประมาณ แหลงความแปรปรวน 
ประสบการณการทํางาน 

SS df MS F P 

1. ดานการวางแผนงบประมาณ
ระหวางกลุม 2.417 2 1.208 5.786* .004 
ภายในกลุม 26.940 129 .209 

รวม 29.356 131 

2. ดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
ระหวางกลุม 2.768 2 1.384 7.621* .001 
ภายในกลุม 23.427 129 .182 

รวม 26.195 131 

3. ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 

ระหวางกลุม .451 2 .226 .809 .447 
ภายในกลุม 35.952 129 .279 

รวม 36.403 131 

4. ดานการรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน 

ระหวางกลุม .732 2 .366 1.384 .254 
ภายในกลุม 34.113 129 .264 

รวม 34.845 131 

รวม 
ระหวางกลุม 1.087 2 .544 2.736 .069 
ภายในกลุม 25.629 129 .199 

รวม 26.716 131 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห  พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร
งบประมาณ ดานการวางแผนงบประมาณและดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ .05  สวนภาพรวมและดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ดานการรายงานทางการเงินและ                
ผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน 

5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1  ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน รองลงมา คือ ดานการวางแผนงบประมาณ ดานการจัดระบบ
การจัดซื้อจัดจาง และดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้เหตุที่ทําให
ในแตละดานอยูในระดับมากที่สุดและมาก เนื่องมาจาก ผูบริหารมีการนํารูปแบบการบริหารงบประมาณมาบริหาร              
ในสถานศึกษา  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ สามารถวัดและตรวจสอบได ดําเนินการตาม
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายของสวนราชการที่เกี่ยวของ  มีการจัดระบบการทํางานอยางชัดเจน เปนระบบ ทําใหการบริหาร
งบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค สงผลดีตอประสิทธิภาพ การบริหารงานขององคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระพงษ  
กานกิ่ง (2560 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูบริหาร
นํารูปแบบการบริหารงบประมาณมาบริหารในสถานศึกษา ทําใหการบริหารงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค กอใหเกิดการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของบุญยวีรพัฒน  ธนกิตติโชค (2559: 156) ไดทําการศึกษาวิจัย 
เรื่อง สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ทุกดานมี              
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การปฏิบัติงานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  ทั้งนี้คงเนื่องมาจากผูบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารงบประมาณวาเปน
ปจจัยที่สําคัญยิ่งตอสถานศึกษาและเปนงานที่ชวยสนับสนุนใหกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคอีกทั้งในเร่ืองของงบประมาณนั้นจะเกี่ยวของกับระเบียบ  ขอบังคับที่
หนวยงานราชการจะตองปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความโปรงใสและปองกันการทุจริตดวย ซึ่งสอดคลอ งกับงานวิจัย
ของ ภัสราวดี  เกตุนะ (2560: 86)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36  จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก
การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามรายการและแผนงานหรือที่ฝายบริหารไดรับการอนุมัติงบประมาณคาใชจาย 
เพื่อปองกันการรั่วไหลของงบประมาณ โดยวิธีการอนุมัติเบิกจายเปนงวด  มีการตรวจสอบการใช จายเงิน รวมถึงการรายงาน
ผลงานตาง ๆ ที่ไดใชงบประมาณ มีการตรวจสอบการใชงบประมาณ เพ่ือเปน ประโยชนตองานน้ัน ๆ และ   ผูที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน  เงินเนื้อดี (2560 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปญหาการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็น
วาโรงเรียนไดรับรูนโยบาย แนวทางปฏิบัติตลอดจนใหความสําคัญตอการบริหารงบประมาณ มีการกําหนดเปาหมายงานตาง ๆ 
ที่เปนรูปธรรมมีแผนกลยุทธที่ชัดเจน มีดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถวัดและประเมินผลการทํางานได 

 5.2  จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการครูที่มีระดับการศึกษา  
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาพรวมและดานการวางแผนงบประมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
สวนดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง  ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ  ดานรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรี สงผลใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติในโรงเรียน จึงมีความคิดเห็นในภาพรวมและดานการ
วางแผนงบประมาณสูงกวา แตทั้งนี้ในดานอื่นก็ยังคงอยูในระดับใกลเคียงกันอาจเปนเพราะผูบริหารไดดําเนินการบริหาร
งบประมาณในแตละดาน ประกอบดวย ดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง  ดานการบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ  ดานรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไดเปนอยางดี ชวยสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลดีตอขาราชการครู บุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน รวมท้ังยัง
สงผลดีตอการจัดสรรทรัพยากรใหกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดีใหความสําคัญกับ        
การบริหารการเงินและผูรับผิดชอบซึ่งเปนเจาหนาที่การเงินไดปฏิบัติงานอยางถูกตอง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับงานวิจัยของแคมปเบล และคณะ (Campbell and other. 1958: 156) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรการ การเงินและ
พัสดุ เปนเครื่องมืออันสําคัญในการที่จะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย การบริหารการเงินและพัสดุ เปน
บริการอยางหน่ึงที่สนับสนุน สงเสริม ใหดําเนินงานพัสดุที่จะชวยใหการเรียนการสอนงายและสะดวกขึ้น ชวยเสริมสราง
บรรยากาศในการเรียนใหเหมาะสมและชวยประหยัดเวลาในการสอนไดมากขึ้น และสอดคลองกับแมคกัฟฟ (MeGufey, 1980: 
15) ไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานการเงินของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา โดยหาขอมูลจากผูปฏิบัติหนาที่งานธุรการและการเงิน
โดยเฉพาะในระดับหัวหนา เม่ือ ป ค.ศ. 1980 พบวา ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญกับงานการเงินในระดับสูงมากท่ีสุด โดย
ใหเหตุผลวาเปนงานท่ีตองรับผิดชอบมากกวางานอื่น ๆ สภาพการบริหารงานการเงินมีความสลับซับซอน  การมอบหมายหนาที่
การเงินแกบุคลากรแตละคนจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ 

 5.3  ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงบประมาณ ในกลุมโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา  ขาราชการครูที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณ ดานการวางแผนงบประมาณและดานการจั ดระบบ
การจัดซื้อจัดจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนภาพรวมและดานการบริหารทางการเงินและ       
การควบคุมงบประมาณ  ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานไมแตกตางกัน ทั้งนี้ความคิดเห็นที่แตกตางกัน    
ในดานการวางแผนงบประมาณและดานการจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง อาจเปนเพราะ ขาราชการครูที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวาจะมีประสบการณในการทํางานมาก มีวิสัยทัศนกวางไกล มีมุมมองในเชิงการบริหารงบประมาณของ
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สถานศึกษาท่ีมากกวาและไดมีประสบการณตรงท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนงบประมาณและดานการจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง
มากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ วณิชาภา  ฐปนสิทธางกูร (2558 : 5) ที่ไดทําการศึกษา
ความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. บานตลาดเหนือ สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน อบจ. บานตลาดเหนือ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายดาน มีความ
แตกตางกัน เนื่องมาจากขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป จะมีประสบการณในการทํางาน
มาก มีวิสัยทัศนกวางไกล มีมุมมองและทักษะกระบวนการในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถให
คําปรึกษาและเปนแบบอยางใหกับขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา สวนขาราชการครูที่มีประสบการณใน
การทํางานนอยกวา 10 ป จะมีประสบการณในการทํางานนอยกวา อาจมองในมุมแคบ ความคิดเห็นยอมไมตรงกันกับผูที่มี
ประสบการณการทํางานมากกวา จึงทําใหครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ. บานตลาดเหนือ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ซุบรี  มวงกุง (2558: 85) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป อาจจะมี
ประสบการณในการศึกษาและปฏิบัติงาน  ดานนี้นอย ความรู ความชํานาญในดานการบริหารจัดการหรื อการปฏิบัติงาน
อาจจะยังไมชัดเจนหรือขาดความเขาใจถึงระบบการปฏิบัติ เพราะมีความซับซอนและหลักการที่จะตองอาศัยความชํานาญของ
ผูปฏิบัติมากพอสมควรจึงทําใหผลการปฏิบัติงานดานงบประมาณนอยกวาผูที่ปฏิบัติงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป

6. ขอเสนอแนะ

6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

 6.1.1  การมอบหมายงานในหนาที่การเงินโรงเรียน ควรคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักการงบประมาณ 
เพราะผูที่ทํางานดานงบประมาณจะตองเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะของผูนํา และเปนผูมีความรูทั้งดานการเขียนแผน/โครงการ
ไปพรอม ๆ กัน 

 6.1.2  ควรมีการสงเสริมใหครูผูรับผิดชอบการบริหารงบประมาณไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณหรือรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 6.2.1  ควรมีการวิจัยหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําระบบการบริหารงบประมาณมาใชในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน   

ใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

6.2.2  ควรทําการวิจัยกับกลุมประชากรกลุมอื่นที่ไมใชครูผูสอน เชน ผูบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
หรือหัวหนางานที่รับผิดชอบงานดานงบประมาณ 

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลือจาก รองศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร. ศิริพงษ  
เศาภายน อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหความกรุณาใหคําปรึกษา  คําแนะนํา และแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหงานวิจัยน้ี            
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู       
ใหเกิดประโยชนตอการทํางานวิจัย และประสบการณที่ดี ความเมตตา คําแนะนําและการใหความชวยเหลือในทุกดาน 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการอนุเคราะหตรวจสอบแบบสอบถามขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และขอกราบขอบพระคุณขาราชการครู ในกลุมโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุม 6  ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลอันเปนประโยชนในการทําวิจัย   
กราบขอบพระคุณ  คุณพอ คุณแม ผูสรางแรงบันดาลใจ ครอบครัว และเพื่อนรวมงานทุกทานที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ
ในการศึกษาใหความชวยเหลือ และใหการสนับสนุนในการทําวิจัยตลอดมา  
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หากการวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชนแกผูสนใจโดยทั่วไป ขอมอบความดีและคุณประโยชนทั้งปวงท่ีเกิดจากวิจัยนี้   
ผูวิจัยขอมอบเปนส่ิงบูชาแด บิดา มารดา และครูอาจารยซึ่งเปนผูวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัย และผูมีพระคุณทุกทาน     
ที่ไดใหกําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยตลอดมา
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แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

ภาวินี อินกอ1* และรัตนา กาญจนพันธุ1

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*nuekkidskingdom@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง 
คือ ครูผูปฏิบัติการสอนโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 ไดมาโดยวิธีการ
สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 40 ขอ สถิติ
ที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 
35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยระดับมากที่สุด 3 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนา และดาน
ความสําเร็จของงาน 2) ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม และรายดานมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่มีประสบการณ ในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานความสําเร็จของงาน ดานการ
ยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ สวนครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมและรายดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ไมพบความแตกตาง  

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ครูผูสอน โรงเรียนเครือขายที่ 35 
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Abstract 

The purpose of this research is to 1 )  study the levels of teachers’ motivation to their role in 
network schools3 5 , Ladkrabang District Bangkok 2 )  compare the motivations of teachers of network 
school 35 according to class levels and teachers’ experience. The subject of the study are the teachers 
in network school 35 Ladkrabang District Bangkok, in the 2019 academic year. The subjects are obtained 
by Stratified Sampling and using the control group according to Krejcie and Morgan’s framework.There is 
a total of 132  subjects. The methodology that is used in the research is the questionnaire consisting of 
40 questions. The accuracy of IOC is at 0.6-1.0. The accuracy of the classification per question is at 0.23-
0.70 and the alpha coefficient rate according to Cronbach is at 0.936. The statistical analysis that were 
used were the T-test and One-way ANOVA. After the differences were found, Scheffé: Scheffé’s posthoc 
comparison was also used to obtain data. The research elicited the results: 1 ) The levels of teachers’ 
motivation to their role in network schools 35, Latkrabang District Bangkok, is at highest levels according 
to the three faceted observations from most to least. Responsibility ranked the highest, followed by 
progress and the third is job successfulness. The facet of motivation that was measured as high were, 
respect and job description, respectively. 2 )  Teachers with different qualifications had a significant 
difference in motivation by 0 .5  statistically (according to t-test). 3 ) Teachers with different experiences 
also had marked differences by 0 . 5  ( according to f-test) in the success of their roles, respect, and 
responsibility. However, in terms of job descriptions and progress. 

Keywords: Motivation, Teachers’, Network School 35 

1. บทนํา

ปจจุบันเปนยุคขอมูลสารสนเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก ทําใหเราตองสรรคสรางสิ่งใหม ๆ ใหมี
พัฒนาการตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไปดวย ดังน้ันในการจัดการศึกษา สารสนเทศจึงเปนประโยชนอยางมากที่จะชวย
พัฒนาสถานศึกษา และครูผูสอนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนประโยชนในดานเก็บขอมูลเก่ียวกับการเรียน
การสอน ดานการฝกทักษะ ดานการสรางสื่อการเรียนการสอน และดานการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือมาใชในการเรียนการ
สอนน้ันมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาเปนหนวยงานปฏิบัติงานทางการศึกษาท่ีสําคัญ มีบทบาทหนาท่ีในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
และสันติสุข งานการจัดการเรียนการสอน เปนงานพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพทุกดาน ไมวาจะเปน ดานสติปญญา รางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม การมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนภารกิจหลักของครูที่ตองรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษา ตอง
มีความเขาใจถึงภารกิจของครู ตองใหคําปรึกษาสอนงานใหครู ไดมีโอกาสอบรม พัฒนาอยางตอเน่ือง สรางแรงจูงใจใหครูเกิด
พลังใจและพลังกายในการทํางานดวยความต้ังใจ และเต็มใจ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การท่ีครูจะ
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ปฏิบัติงานไดดีมากนอยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจของครู เพราะแรงจูงใจท่ีดี จะชวยผลักดันใหครูปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งยังสงผลดีตอผูเรียน และสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษา 

การสรางแรงจูงใจและการสรางขวัญกําลังใจกับผูใตบังคับบัญชาจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูบังคับบัญชาเพ่ือใหองคกร
ของตนไดรักษาบุคลกรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรไปนานๆ การเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาทํางานดวย
ความเต็มใจ ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ อุทิศเวลาใหเวลาใหกับองคกรเพ่ือพัฒนาและนําพาองคกรใหกาวหนาประสบความสําเร็จ
เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาน้ันจึงเปนบทบาทและหนาที่สําคัญของผูบริหารในการหาแนวทางแกไข
ปรับปรุงและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดีได  ดังน้ัน จึงเปนภาระและหนาท่ีสําคัญของผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาใน
การสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหไดมาดวยความรูสึกที่เต็มใจในการทํางาน (ฉัตรชัย แทนทอง, 
2561: 2-3) 

โรงเรียนในเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งครูในโรงเรียนเปนคนท่ีมาจากหลายพ้ืนที่
สงผลใหมี ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม มีที่ตางกัน ประกอบกับภาระหนาท่ีในการทํางานแตกตางกันดวย เพราะนอกจากงาน
สอนจะเปนหนาหลักแลวยังมีภาระหนาท่ีอื่นตองรับผิดชอบรับผิดชอบ ไดแก งานธุรการ งานพัสดุการเงิน กิจกรรมโครงการ 
และอื่นๆ ท่ีทําใหครูมีภาระงานมากข้ึน จนไมมีเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอนไดเต็มที่ ซึ่งภาระงานเหลาน้ี สงผลใหครู
ทําใหขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน จึงเปนสาเหตุใหครูทํางานไดไมเต็มศักยภาพ ผลของการปฏิบัติงานจึงไมประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ยังมีสาเหตุอีกหลายประการท่ีเปนตัวกระตุนใหครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน ดานนโยบายในการบริหาร 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีเปนสาเหตุของปญหาท่ีทําใหครู
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ตํ่าขาดประสิทธิภาพ  (ฉัตรชัย แทนทอง, 2561: 25)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือนําผลวิจัยไปเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ใชเปนแนวทางในการพัฒนาลักษณะของงาน 
และสงเสริมใหครูทํางานใหประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาในการทํางาน เปนที่ยอมรับของทุกคน 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครู ในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเค รือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

ครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือขายที่ 
35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 

     4.1.1 ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยู 5 ดาน ดังน้ี 1) ความสําเร็จของงาน 2) ความรับผิดชอบ 3) ลักษณะของ
งาน 4) การยอมรับนับถือ 5) ความเจริญกาวหนา 

 

     4.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงาน
เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 5โรงเรียน 204 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู
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ผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือขายที่ 35 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (อางถึงในสมจิตรา เรืองศรี, สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และบุญมี พันธุไทย, 2555: 101) และใชวิธีสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) จากน้ันทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
132 คน  

 

     4.1.3 ตัวแปรที่จะศึกษา คือ 1) ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 2) ตัว
แปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 

4.2 เคร่ืองมือ การสรางคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 

     4.2.1 เครื่องมือ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเครือขายที่ 
35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถาม มี 2 ตอน ดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จําแนกตามระดับการศึกษา คือ 1) ระดับปริญญาตรี 2) สูงกวาระดับปริญญาตรี และประสบการณการปฏิบัติงาน คือ 1) ตํ่า
กวา 10 ป 2) 10-20 ป 3) 20 ปข้ึนไป 

 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จํานวน 40 ขอ แบงออกเปน 5 ดาน  ไดแก   
1) ดานความสําเร็จของงาน 8 ขอ 2) ดานความรับผิดชอบ 8 ขอ 3) ดานลักษณะของงาน 8 ขอ 4) ดานการยอมรับนับถือ 8 
ขอ และ 5) ดานความเจริญกาวหนา 8 ขอ  

 

     4.2.2 การสรางคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษาเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ  แลวนําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) และหาดัชนีความสอดคลอง (Item Objective 
Congruence--IOC) ไดคาอยูระหวาง 0.6 - 1.00 จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (item total correlation) ซึ่งคาอยูระหวาง 0.23-0.70 และคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามรายดานและท้ังฉบับ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 แลวดําเนินจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตาม
เกณฑ ไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงท่ีใชในการวิจัยตอไป 

 

     4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน จากน้ันผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาต โดยดําเนินการ 
แจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 132 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ผูวิจัยไดรวบรวม 
แบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ และถูกตอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป  

 

     4.2.4 การวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดย
คํานวณหา คาทางสถิติ ใชการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และคารอยละ (percentage)  2) วิเคราะหขอมูล 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation--SD) โดยกําหนดการแปลคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best (1970) และ 3) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยจําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน กรณีกลุมตัวแปร 2 กลุม จะวิเคราะหโดย
การทดสอบคาที ( t - test)   และกลุมตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไปจึงใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และถาพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีการของ 
Scheffé (Scheffé post hoc comparison) 
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5. ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจเบ่ียงเบนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือขายที่ 35 
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครในภาพรวมและรายดาน 

เน้ือหารายดาน S.D ระดับแรงจูงใจ ลําดับ 
1. ดานความสําเร็จของงาน 4.56 0.50 มากท่ีสุด 3 
2. ดานการยอมรับนับถือ 4.42 0.59 มาก 4 
3. ดานลักษณะของงาน 4.27 0.53 มาก 5 
4. ดานความรับผิดชอบ 4.76 0.48 มากท่ีสุด 1  
5. ดานความเจริญกาวหนา 4.58 0.48 มากท่ีสุด 2 
รวม 4.52 0.45 มากท่ีสุด 

จากตาราง 1 พบวา ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง สังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.52)   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ( = 4.76) ดานความเจริญกาวหนา ( = 4.58) ดานความสําเร็จของงาน ( =4.56) 
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานลักษณะของงาน ( = 4.27)  

ตารางที่ 2 ผลการการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายดาน  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
    ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี t Sig 
SD SD 

1. ดานความสําเร็จของงาน 4.35 0.53 4.85 0.25 -6.627 .000* 
2. ดานการยอมรับนับถือ 4.13 0.58 4.81 0.33 -7.857 .000* 
3. ดานลักษณะของงาน 4.15 0.54 4.42 0.48 -3.041 .003* 
4. ดานความรับผิดชอบ 4.62 0.56 4.95 0.22 -4.148 .000* 
5. ดานความเจริญกาวหนา 4.39 0.53 4.84 0.23 -6.006 .000* 
รวม 4.33 0.47 4.77 0.24 -6.529 .000* 

*p .05
จากตารางที่ 2 พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม

และรายดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายดาน 

        แรงจูงใจในการ   ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
        ปฏิบัติงานของครู ตํ่ากวา 10 ป 10-20 ป 20 ปขึ้นไป F Sig 

SD SD SD 

1. ดานความสําเร็จของงาน 4.60 0.45 4.38 0.56 4.73 0.42 6.097 .003*
2. ดานการยอมรับนับถือ 4.37 0.56 4.23 0.63 4.68 0.51 7.593 .001* 
3. ดานลักษณะของงาน 4.22 0.50 4.17 0.53 4.41 0.54 2.632 .076 
4. ดานความรับผิดชอบ 4.83 0.39 4.62 0.57 4.84 0.42 3.195 .044* 
5. ดานความเจริญกาวหนา 4.56 0.45 4.48 00.51 4.71 0.47 2.596 .078 
รวม 4.52 0.38 4.38 0.49 4.67 0.41 5.416 .006* 
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*p .05 
จากตารางที่ 3 พบวา ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จของงาน  ดานการยอมรับนับถือ 
และดานความรับผิดชอบ มีความแตกตาง จึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของ Scheff’e ( Scheffé post hoc 
comparison) แสดงดังตาราง 13-16   

            
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของครูในโรงเรียนเครือขายท่ี 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เปนรายคู ในภาพรวม จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน  

ประสบการณ 
การทํางาน  

ตํ่ากวา 10 ป 
4.52 

10-20 ป 
4.38 

20 ป ขึ้นไป 
4.67 

1. ตํ่ากวา 10 ป       4.52    
2. 10-20 ป             4.38   * 
3. 20 ป ข้ึนไป       4.67    

*p .05  
จากตารางท่ี 4 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ครูที่มีประสบการณปฏิบัติงานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือขายที่ 
35 สํานักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่
ประสบการณการปฏิบัติงาน 20 ปข้ึนไป มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงกวาครูที่มีประการณการปฏิบัติงานตํ่ากวา 10 ป 
 
6. อภิปรายผล 
 

  6.1 ครูที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือขายที่ 35 สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความ
เจริญกาวหนา ดานความสําเร็จของงาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ดานลักษณะของงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบริหารสถานศึกษามีความรู ความสามารถ มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของสถานศึกษา และเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นของนักเรียนผูปกครอง และชุมชน สอดคลองกับ
แนวคิดของ เฮอรซเบรอก Herzberg et al.(1959) อางอิงใน ปฐมวงค สีหาเสนา (2557: 13-16) กลาววา ความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคลากร การที่จะจูงใจใหคนที่ปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถน้ัน ผูบังคับบัญชาควรทําใหงานมีลักษณะ ท่ีทาทาย
ความสามารถ แตก็ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพราะงานที่มีความทาทายสําหรับบุคลหน่ึงอาจจะไมเปนสิ่งทา
ทายสําหรับอีกบุคคลหน่ึงก็ได ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาควรตองคํานึงถึง ความถนัด ทักษะ และการศึกษาในงานที่จะปฏิบัติตามที่
ไดรับมอบหมายใหทํา ทั้งน้ีรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติงานหรือแกปญหาตางๆ ไดซึ่งทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวกอใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงานสงผลใหเกิดการพัฒนางานและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ย่ิงๆ ข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย แทนทอง (2561: 19) เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหบุคคลน้ันมีแรงจูงใจในการทํางานน้ัน
ประสบความสําเร็จ และสงผลดีตอผูบังคับบัญชาในดานการมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําใหองคการประส บ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายขององคการ 
 

6.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษา ไดสงเสริม 
สนับสนุน ใหความสําคัญ และความเสมอภาคกับครูทุกคนอยางเทาเทียมกัน ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการมอบหมาย
หนาท่ี ใหปฏิบัติงานที่สําคัญตามศักยภาพของแตละบุคคล การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่สูงข้ึน และโอกาสเจริญเติบโตใน
ตําแหนงหนาที่การงาน สอดคลองกับแนวคิดของภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2558: 60) กลาววา พฤติกรรมของผูนําดานการจูงใจ 
ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ท่ีผูนําตองพิจารณาตามสภาพการณ ความตองการของคน ความตองการ
ขององคการ ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังน้ัน ผูนําจึงตองพยายามสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสประส บ
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ความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพของบุคคล ใหเขาไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ เพ่ือความกาวหนาของเขาเองใน
ตําแหนงหนาที่ ซึ่งนํามาซึ่งผลตอบแทนที่บุคลากรจะไดรับในรูปของเงินเดือน ตําแนงหนาที่ ความมั่นคงในการทํางาน เปนตน 
สอดคลองกับแนวคิดของวรูม (Vroom, 1946: 174) อางอิงใน พรรณิภา พระพล (2558: 23)  กลาววา บุคคลจะรวมกิจกรรม
ที่คาดหวังจะไดรับรางวัลหรือสิ่งตางๆ ตามที่ปรารถนา และมีความเชื่อวา พฤติกรรมอาจนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของพรศิลป ศรีเรืองไร (2553 : บทคัดยอ) เรื่อง การศึกษาปจจัยในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน  

6.3 ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จของงาน  ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากอน มีความเชี่ยวชาญเปนท่ียอมรับนับถือ 
และประสบความสําเร็จในดานการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของ (Baron & Armstrong, 2007) กลาววา ทุนมนุษยน้ัน
หมายรวมถึงความรู ทักษะ และพฤติกรรม ที่บุคคลขององคกรน้ันๆ มีความชํานาญในการปฏิบัติ และสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายขององคกร และสอดคลองกับความหมายที่ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2550: 1-22) กลาววา ทรัพยากรบุคคลในองคกร 
มีความสําคัญตอองคกร เพราะเปนทรัพยากรที่เปนทุมนุษย (Human Capital) ทั้งน้ี เพราะองคกรทุกองคกร ลวนมีแตคนดี
คนเกง และย่ิงอยูกับองคกรมานานย่ิงมีประสบการณ มีความรูความสามารถที่เพ่ิมข้ึนตามอายุงาน ทําใหเกิดการสะสม
ประสบการณที่เรียกวาทุนมนุษย ที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะ หรือความชํานาญ รวมถึงประสบการณของแตละ
คนที่สะสมในตัวเอง และสามารถจะนําสิ่งเหลาน้ันมารวมเขาดวยกัน จนเกิดเปนศักยภาพขององคกร หรือเปนทรัพยากรท่ี
สําคัญ และมีคุณคาซึ่งจะทําใหองคกรน้ัน มีความสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอิสริยา 
รัฐกิจวิจารณ ณ นคร (2557: 83-84) เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) พบวา ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 
คือ ครูที่มีประสบการณใน การปฏิบัติงาน 10 ปข้ึนไปเปนครูที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รูถึงขอบขายของงานชัดเจนจากประสบการณที่ไดฝกฝน สะสมมาเปนเวลานานจากการทํางานจริง และไดรับการ
ฝกอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ซึ่ง แตกตางกับครูที่มีการปฏิบัติงานตํ่ากวา 
10 ปที่มีความรูความสามารถแตยังขาดความชํานาญจากการสะสมประสบการณในการทํางาน จึงสงผลใหมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

      7.1.1 ดานลักษณะของงาน ผูบริหาร ควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถ  และศักยภาพของแต
ละบุคคล 

      7.1.2 ดานการยอมรับนับถือ ผูบริหาร ควรยกยอง ชมเชย และเสริมแรง เมื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

            7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

7.2.1 ควรศึกษา ภาวะผูนํากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

7.2.2 ควรศึกษา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
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สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จากการเปด
ตารางของ Cohen et al. (2011: 147) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 183 คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปน
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวน ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 2) ครูที่
มีวุฒกิารศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
สวนครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป  

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา ภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบรหิารสถานศึกษา 
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Abstract 

In this research, the researcher studies and compares teachers’ opinions towards the academic 

leadership of school administrators under the jurisdiction of the Bangna District Office, Bangkok 

Metropolis, as classified by educational background and work experience. Extrapolating from the Cohen, 

Manion and Morrison Table so as to determine appropriate sample size, the researcher selected a 

sample population consisting of 183 teachers employed at schools under the jurisdiction of the Bangna 

District Office, Bangkok Metropolis, then employing the stratified random sampling method. The research 

Instrument was a five-rating scale questionnaire. Using techniques of descriptive statistics, the researcher 

analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. A t test 

technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were also employed by the 

researcher. When differences between groups were found, Scheffé’s multiple comparison was 

additionally utilized by the researcher. Findings are as follows: 1) The teachers were of the opinion that 

the academic leadership of school administrators in overall and each aspect were at the highest level, 

but the promoting professional development was in the high level. 2) The teachers who differed in 

educational level in their opinions toward the academic leadership of school administrators in overall 

and all aspects evince did not differences. The teachers who differed in work experience in their opinions 

toward the academic leadership in overall and each aspects evince did not differences, but monitoring 

student progress was statistically significant difference at .05 level. The teachers with work experience of 

less than 10 years had more opinions than the teachers with work experience of more than 20 years. 

Keywords: The Leadership, The Academic Leadership, The School Administrators 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนํา

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางความไดเปรียบของประเทศเพื่อการแขงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต
ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนพลวัต ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจึงใหความสําคัญและทุมเทกับการพัฒนาการศึกษา ในสวนของ
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมีทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนา
แลว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 1)  

สถานศึกษาเปนองคกรที่รองรับภารกิจในการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ การบริหารวิชาการเปนงานหลัก
สําคัญของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย ผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการในการบริหารงาน
เพื่อใหครูจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ ดังคํากลาวของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (อางถึงใน ศิริมา พื้นสอาด , 2560: 2) วา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการยอมดําเนินการให
สถานศึกษามุงไปสูคุณภาพและไดมาตรฐาน เพื่อมุงไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน ยิ่งผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการและมีภาวะผูนําทางวิชาการในระดับสูงแลวก็จะ
กอใหเกิดการพัฒนาคณะครู อาจารยใหเปนบุคคลท่ีมีความสามารถทางวิชาการและมีภาวะผูนําตามไปดวย ซึ่งจะทําใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนําพาผูเรียนไปสูเปาหมาย และไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครอบครัวและชุมชน  

อยางไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ยังมีปญหาดานพฤติกรรมการใชภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารขาดการวางแผนท่ีดี มอบหมายงานไมชัดเจน ขาดการติดตามการนําหลักสูตรไปใชใน
การจัดการเรียนรูของครูอยางจริงจัง การนิเทศและประเมินผลการสอนไมไดดําเนินการอยางจริงจังในการสะทอนผลการนิเทศ
เพื่อใหครูนําไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเอง ผูบริหารมีการประสานความรวมมือระหวางครูและผูปกครองกันคอนขาง
นอยในการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา การสงเสริมใหครูเขารับ
การอบรมพัฒนาตนเองผูบริหารไมไดสอบถามความตองการในเร่ืองที่ครูสนใจทําใหครูขาดความตั้งใจในการอบรม และการ
สนับสนุนสื่อหรือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ทันสมัยเขามาใชในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนนั้นยังมีไมทั่วถึง ปญหาดังกลาวนั้น
สงผลใหการบริหารงานวิชาการยังไมประสบผลสําเร็จ ดังรายงานผลการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2561 พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ นอกจากน้ันยังพบปญหาความสามารถดานการอานของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาท่ีตองปรับปรุงพัฒนา จํานวน 25 ราย (สํานักงานเขตบางนา, 2562: 15 – 18)  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา และนําไปใชในการกระตุนครูใหใสใจในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศกึษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตบางนา 
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กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน   
   

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร         

ปการศึกษา 2562 จํานวน 321 คน   
 

 3.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 

จํานวน 183 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จากการเปดตารางของ Cohen et al. (2011: 

147) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 
 

 3.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 คาอํานาจจําแนก   

รายขอ (Item discrimination power) มีคา .39 - .90 และคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 
.98 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้  

 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก       
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ       
มีทั้งหมด 5 ดาน ๆ ละ 10 ขอ รวมจํานวน 50 ขอ 
 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  

  3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

  3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อขอเก็บขอมูล  
 

  3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 183 ฉบับ ทั้งนี้ในชวงระหวางทําการ
รวบรวมแบบสอบถาม กรุงเทพมหานครไดประกาศใหมีการปดสถานศึกษา เน่ืองจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 
สถานศึกษาจึงใหครูปฏิบัติงานอยูที่บาน ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได จํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.36 
ของแบบสอบถามท้ังหมด ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวเิคราะหขอมูล 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังน้ี 
 

  3.5.1 การหาคาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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  3.5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาใชสถิติคาที (t - test) แตถาเปรียบเทียบประสบการณใน          
การทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 

4. ผลการวิจัย 
 

ตารางที ่1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  SD ระดับ 
1. ดานการบริหารหลักสตูรและการสอน 4.50 0.49 มากที่สุด 
2. ดานการนิเทศและประเมินผลการสอน 4.50 0.45 มากที่สุด 

3. ดานการกํากับตดิตามความกาวหนาของนักเรียน 4.51 0.49 มากที่สุด 

4. ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 4.45 0.50 มาก 

5. ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสรมิสภาพการเรียนรู 4.56 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.41 มากที่สุด 
  

 ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางที่ 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.50)   และเม่ือพิจารณารายดานพบวา
อยูในระดับมากที่สุด  4 ดาน ยกเวน ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู (  = 4.56) ดานการกํากับ  
ติดตามความกาวหนาของนักเรียน (  = 4.51) และดานการนิเทศและประเมินผลการสอนและดานการบริหารหลักสูตรและ
การสอน (  = 4.50)  ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต    
บางนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  
 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

t p 
 SD  SD 

1. ดานการบริหารหลักสตูรและการสอน 4.46 0.51 4.56 0.46 -1.23 .22 

2. ดานการนิเทศและประเมินผลการสอน 4.48 0.45 4.54 0.46 -0.86 .39 

3. ดานการกํากับตดิตามความกาวหนา ของนักเรียน 4.49 0.49 4.52 0.48 -0.39 .70 

4. ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 4.44 0.47 4.47 0.54 -0.36 .72 

5. ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสรมิสภาพการเรียนรู 4.59 0.36 4.51 0.46 1.17 .24 

รวม 4.49 0.39 4.52 0.43 -0.42 .67 
 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน  
 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน 
F p ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป 

   
1. ดานการบริหารหลักสตูรและการสอน 4.53 4.57 4.38 2.47 .09 

2. ดานการนิเทศและประเมินผลการสอน 4.55 4.55 4.37 3.04 .05 

3. ดานการกํากับตดิตามความกาวหนาของนักเรียน 4.60 4.51 4.37 3.24* .04 

4. ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 4.56 4.44 4.34 2.95 .06 

5. ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสรมิสภาพการเรียนรู 4.61 4.51 4.53 1.24 .29 

รวม 4.57 4.51 4.40 2.74 .07 

* p < .05 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผู นําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน  
ดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําคาคะแนน
เฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคาเฉลีย่ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน เปนรายคู 
 

ประสบการณในการทํางาน  
ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป 

4.60 4.51 4.37 

ต่ํากวา 10 ป 4.60 - - * 
10 – 20 ป 4.51  - - 

มากกวา 20 ป 4.37   - 
* p < .05 

จากตารางที่ 4 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการกํากับติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียนสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1 ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 

 5.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 

 5.3 ครูมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการกํากับติดตามความกาวหนา
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ของนักเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป       
มีความคิดเห็นสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป 

6. อภปิรายผลการวิจัย

6.1 ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหารอยางเขม
จากหนวยงานตนสังกัดกอนเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา นอกจากนั้นผูบริหารยังมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอใหทันกับ  
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําองคความรูไปพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยรวมมือกับคณะครูในการติดตามความกาวหนา
ทางการเรียนดานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และนําผลการประเมินมาใชในการกําหนดเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน สื่อสาร
เปาหมายใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบ ดําเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูของครูในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
เพื่อใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคนอื่น ๆ (2558: 6) ไดกลาววา บทบาทที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
ความเปนผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาตองฝกฝนและพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องตลอดเวลาดวย
การศึกษาเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา ศึกษาจากผูเช่ียวชาญ หรือศึกษาดวยตนเอง เพื่อพัฒนาองคความรูแห งวิชาชีพ 
สอดคลองกับ วิเชียร วรรณภากร (2560: 106) ไดกลาววา สถานการณปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนพลวัตที่มิ
อาจหยุดยั้งได ทั้งการหลั่งไหลของขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองปรับตัวใน     
การขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษา  

 6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีภาวะ
ผูนําสูง มีมนุษยสัมพันธดี มีศาสตรและศิลปในการพูดโนมนาวจิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตาม มีคุณธรรมจริยธรรม คอยชวยเหลือ
สนับสนุนครูในการปฏิบัติงาน และพัฒนาครูโดยการสงเขารบัการอบรมพัฒนาอยูเสมอ สอดคลองกับ เสาวภาพันธ ศรีประเสริฐ 
(2560: 77) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานัก
การศึกษาเมืองพัทยา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน โดยใหเหตุผลวา ผูบริหาร
มีความสามารถพูดจูงใจใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน มีความสามารถในเชิงการใชภาษา คอย
โนมนาวจิตใจ สรางคานิยมและความเช่ือดวยคําพูดและการกระทํา และสอดคลองกับ นิตนิภา เสนาฤทธ์ิ (2560: 75) ไดศึกษา
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในศูนยเครือขายเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน มองผูบริหารสถานศึกษาวาใหการสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมในการศึกษาหาความรู 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการ
กํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อาจ
เปนเพราะวา ครูที่มีประสบการณตางกันทุกคนไดมีโอกาสทํางานกับผูบริหารคนเดียวกันที่มีเทคนิคการบริหารงานกับครูทุกคน
คลาย ๆ กัน เนื่องจากตัวผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา จึง
จําเปนตองพัฒนาตนเองใหเปนคนที่ทันสมัยภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ขาวสาร และนวัตกรรมใหม ๆ 
จึงสนใจสนับสนุนครูใหพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ดาน ครูเกิดความรัก เคารพในตัวผูบริหาร จึงทําใหครูที่มีประสบการณตางกันมอง
วาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีปฏิบัติกับครูทุกคนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2558: 7) กลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมและสรางความเช่ือมั่นใหเพื่อนครูในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ดานวิชาการไปใน
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ทิศทางที่ถูกตองตามเปาหมาย ดวยการรวมวางแผนและสนับสนุนเพื่อนครูใหปฏิบัติงานวิชาการเต็มความสามารถ สอดคลอง
กับ ทัศนา วรรณประภา (2560: 111) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสอยดาว 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารแตละสถานศึกษาไดผานการอบรมกอนเขาสูตําแหนงทําใหมีประสบการณ และเห็นความสําคัญของ   
การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ จึงสนับสนุนใหครูทุกคนเขารับการอบรมทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  

สวนดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครู
ที่มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป มีความคิดเห็นสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวา ผูบริหารตองใหคําแนะนําในเรื่องการวัดและประเมินผลกับครูที่มีประสบการณในการสอนนอย ใหครูรูจักหลักการวัด
และประเมินผลท่ีถูกตอง สอดคลองกับ รัตนา กาญจนพันธุ (2557: 126) กลาววา การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน
กระบวนการท่ีใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและ
ความสําเร็จทางการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ และสอดคลองกับ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคนอื่น ๆ (2558: 60) กลาววา หนาที่ของผูบริหารในดานการวัดและ
ประเมินผล คือ การสงเสริมใหครูรูจักหลักการและวิธีการวัดผลและประเมินผล นอกจากน้ันตัวผูบริหารเองตองมีความรูในเรื่อง
การวัดผลและประเมินผลดวย เพราะจะไดเขาใจและสามารถแนะนําครูผูสอนได 

7. เอกสารอางอิง

ทัศนา วรรณประภา. (2560). ภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นิตนิภา เสนาฤทธิ์. (2560). ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนในศูนยเครือขาย 
เกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด. งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2556). ภาวะผูนําและนวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มติรภาพการพิมพและสติวดิโอ.  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, และกัลยมน อินทุสุต. (2558). EDA6135 การบริหารงานวิชาการ (Academic Administration).  

กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพและสติวดิโอ.  
รัตนา กาญจนพันธุ. (2557). การบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการพิมพและสติวดิโอ. 
ศิริมา พ้ืนสะอาด. (2560). ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สํานักงานเขตบางนา. (2562, กรกฎาคม). ขอมูลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร. เอกสารเสนอตอที่ประชุมของการ 
ประชุมสัญจร กลุมเขตกรุงเทพใต, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค. 

เสาวภาพันธ ศรีประเสริฐ. (2560). ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Cohen, L., Minion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. (7th ed.). New York: 

 Routledge. 

2869



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 1 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

สุธิดา พรมศร1* และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
* yoongnanai@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จาก
การเปดตารางของ Cohen, Manion and Morrison ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 183 คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ ใชในการวิจัย คือ 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ คาที (t – test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ Scheff  ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความ
คิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต บางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนครูที่มีประสบการณใน
การทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ:  การนิเทศ, การนิเทศภายในสถานศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

              In this research, the researcher studies and compares teachers’ opinions towards the Internal 

Supervision of School Administrators Under the Jurisdiction of the Bangbon District Office, Bangkok 

Metropolis, as classified by educational level and work experience.  Extrapolating from the Cohen, 

Manion and MorrisonTable so as to determine appropriate sample size, the researcher selected a 

sample population consisting of 183 teachers employed at schools under the jurisdiction of the Bangbon 

District Office, Bangkok Metropolis, then employing the stratified random sampling method. The research 

Instrument was a five-rating scale questionnaire.  Using techniques of descriptive statistics, the researcher 

analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. At test 

technique and the one-way analysis of variance ( ANOVA)  technique were alsoemployed by the 

researcher.  When differences between groups were found, Scheffé’ s multiple comparison was 

additionally utilized by the researcher 

Findings are as follows: 1) The teachers were of the opinion that the internal supervision of 

school administrators under the jurisdiction of the Bangbon District Office, Bangkok Metropolis, in overall 

and each aspect were at the high. 2) The teachers who differed in educational level in their opinions 

toward the internal supervision of school administrators under the jurisdiction of the Bangbon District 

Office, Bangkok Metropolis, in overall and all aspects evince did not differences. The teachers who 

differed in work experience in their opinions toward the internal supervision of school administrators 

under the jurisdiction of the Bangbon District Office, Bangkok Metropolis in overall and each aspects 

evince did not differences. 

Keywords: Supervision, The Internal Supervision, The School Administrators 
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1. บทนํา
จากการที่มีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 47  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ 
คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2545: 29)  การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญอยางย่ิงตอการสงเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอนการนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการสงเสริมใหผูบริหาร คณะครูไดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองใหมีคุณภาพ
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนตลอดจนสนับสนุนและให
กําลังใจแกบุคลากรในโรงเรียน (วันวิสาห ไชยชนะ, 2560, หนา 16)  ดังน้ันภารกิจที่สําคัญประการหน่ึงของผูบริหารก็คือ การ
นิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูใหมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค และเปน
กระบวนการที่เสริมสรางการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดถูกตองตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
           ในสภาพปจจุบันพบวาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนยังไมบรรลุตามเปาหมาย อีกทั้งผูบริหารยังพบปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนหลักๆ 4 ดาน ไดแก ดานการศึกษาสภาพและความตองการ พบปญหาเกี่ยวกับความพรอมของ
คณะกรรมการการนิเทศไมไดวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของครูผูรับการนิเทศ   ดานการวางแผนขาด
การการวางแผนรวมกันอยางระบบบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีผูนิเทศอยางเหมาะสมในเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งผูรับการ
นิเทศไมเขาใจในกระบวนการนิเทศและไมไดรับการสะทอนการนิเทศจากผูนิเทศและดานการประเมินผลสวนใหญเปนปญหา
เก่ียวกบการขาดการกํากับติดตามและประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบและตอเน่ืองและไมมีผู รับผิดชอบอยางชัดเจน 
(สมฤดี พิมูลชาต, 2559, หนา 2-3)  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครเพ่ีอเปนแนวทางในการวางแผนการนิเทศภายใน ใหเปนระบบ รวมทั้ง
การนําผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

3. สมมติฐานของการวิจัย
            ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผูบริหารในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  ครูที่ปฏิบั ติงาน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 346 คน   
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 4.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 183 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จากการเปดตารางของ Cohen, 

Manion, and Morrison (2011, p. 147) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
 4.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ต้ังแต .60 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .33 - .92 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ .97 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)          
4 ระดับ มีทั้งหมด 4 ดาน ตามกรอบแนวคิดของเดมมิง (E.W. Deming) ดานละ 10 ขอ รวมจํานวน 40 ขอ (1) ดานการวาง
แผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (2) ดานการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (3) ดานการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาและ (4) ดานการปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

       การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี 

       4.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

       4.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนใน
สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเขาเก็บขอมูล  

       4.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 183 ฉบับ ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับมาได จํานวน 183 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด ทําการตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

             ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

        4.5.1 การหาคาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

       4.5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาใชสถิติคาที (t - test) แตถาเปรียบเทียบประสบการณ
ในการทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 

5. ผลการวิจัย 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร        
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 
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การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร SD ระดับ 
1. ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.10 0.25 มาก 
2. ดานการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.13 0.25 มาก 
3. ดานการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 4.21 0.25 มาก 
4. ดานการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 4.06 0.27 มาก 

รวม 4.12 0.41 มากท่ีสุด 

           ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 1 พบวาครูมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.12)   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ดังน้ี ดานการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน        
(  = 4.21)  ดานการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน (  = 4.13) และดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน     
( = 4.10) ตามลําดับ 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

t p 
SD SD 

1. ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.11 0.26 4.09 0.24 .53 .58 

2. ดานการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.15 0.25 4.11 0.26 .98 .33 

3. ดานการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 4.21 0.27 4.22 0.24 -.43 .65

4. ดานการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 4.07 0.26 4.06 0.29 .19 .84 

รวม 

              จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร  
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน 

การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร 
ประสบการณในการทํางาน 

F p ต่ํากวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป 

1. ดานการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.14 4.10 4.06 1.48 .23 

2. ดานการปฏิบัตติามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 4.10 4.16 4.13 1.14 .34 

3. ดานการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 4.20 4.21 4.24 .23 .78 

4. ดานการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 4.06 4.06 4.09 .27 .76 

รวม 4.13 4.14 4.13 .78 .52 

* p < .05

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของ
ผูบริหารในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

        5.1. ครูที่มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบรหิารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

        5.2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
        5.3. ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

           6.1 ครูมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนการนิเทศ การ
กําหนดทิศทางการทํางานมีการศึกษาสภาพปญหาและสํารวจความตองการเพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินการนิเทศแสดงความ
มุงมั่นในการใชกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรง เรียนมีการ
ปฏิบัติอยางจริงจังและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมหรือแสดงความคิดเห็นในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน การสํารวจคนหา
ขอมูลซึ่งเปนปญหาหรือสิ่งที่ขอบกพรองที่ทําใหงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการศึกษา มีการกําหนดเปนเปาหมายในการ
แกปญหาใหถูกตองซึ่งการปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอนสอดคลองกับงานวิจัยของ เมธินี สะไร
(2560, หนา 6)  ที่ ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญและ มีบทบาทมากในกระบวนการดําเนินงานนิเทศ             
อันกอใหเกิดการรวมมือการชวยเหลือ แนะนําใหคําปรึกษาหารือ เพ่ือชวยใหครูสามารถพัฒนาความรู ความสามารถและ
พฤติกรรมการสอนไดดวยตนเอง สงผลคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งการนิเทศอยางกัลยาณมิตรสงผลใหเกิดความ
รวมมือระหวางผูบริหาร ครูผูสอน โดยเฉพาะผูนิเทศจะใหคําปรึกษาหารือเพ่ือชวยใหครูไดพัฒนาความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของจริยา แตงออน (2559, หนา 102) ไดศึกษา รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยผูบริหารของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารนิเทศการสอนแลวขอมูลยอนกลับแกครูผูรับ การนิเทศเพ่ือ
นําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ติดตามดูผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของครู  มีการประชุมวาง
แผนการนิเทศการสอนของครู มีการสรางบรรยากาศในการนิเทศที่ดีใหครูผูรับการนิเทศมีความรูสึกเปนกันเอง  ครูและ
ผูบริหารในการที่จะชวยกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูเพ่ือใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิอันสูงสุดของผูเรียน           
 6.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง อาจเปนเพราะ
ครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครไดความตระหนักถึงการนิเทศภายในโรงเรียนใหครูทุกคนมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงตามจุดประสงคของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนซึ่งทําใหครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกันสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิวพร กลับคลาย (2559, หนา7) ไดศึกษาแนวทาง ความพึงพอใจของครูตอการนิเทศภายในงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนศูนยเครือขายที่ 10 ชุมพวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวาความ
ตองการนิเทศภายในงานวิชาการของครูตามสถานภาพท่ัวไป คือ วุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน อันเน่ืองมาจากกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีข้ึนสรางความพึงพอใจใหกับครูเพราะการนิเทศภายในโรงเรียนมีสวนชวยเหลือ
ใหครูเกิดการพัฒนามีความสามารถในวิชาชีพของตนเพ่ิมมากข้ึนแมวาครูจะมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ กิจเกษม อุปการะกิจ (2559, หนา 9) ไดศึกษาแนวทาง ความคิดเห็นตอการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน      
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวาการจําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ครูในโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานนิเทศภายใน
ของโรงเรียนไมแตกตางกัน โดยใหเหตุผลวาโรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมการนิเทศ อยางมีข้ันตอน มีการสงเสริมการอบรม 
และพัฒนาวิชาชีพใหแกครูทุกคน  มีการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดนเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสงผลทําให
การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไมแตกตาง 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง อาจเปน
เพราะวาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูบริหารการศึกษาสภาพปญหาและสํารวจความตองการ
ของครูเพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินการนิเทศมีการแจงนโยบายการนิเทศภายในสถานศึกษาและนําปญหาและความตองการ
ของครูมาประกอบการวางแผนการนิเทศ มีการสะทอนผลการนิเทศซึ่งกันและกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศเปนระยะใน
ระหวางดําเนินการนิเทศ ผูบริหารยังไดทําการศึกษาจุดออนและจุดแข็งของกระบวนการนิเทศภายใน ท้ังยังมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถและความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพใหกับครู
ทุกคนไมวาจะเปนครูเกาหรือครูใหมโดยเล็งเห็นวาถึงน้ันครูจะมีประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากหรือนอย
เพียงใดก็ตามก็ยอมตองการความชวยเหลือในการปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมฤดี พิมูลชาติ (2559, หนา 9-10) ไดศึกษาแนวทาง ความคิดเห็นของครูตอการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร พบวาครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
ตอการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กรุงเทพมหานคร มีประสบการณในการทํางานใกลเคียงกันจึงทําใหมีความคิดเห็นตอการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนวัด
ราชโอรสอยูในภาพรวมเดียวกันเปนผลมาจากโรงเรียนมีการดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อามีเนาะ สาเล็ง (2560, หนา13) ไดศึกษาแนวทาง การนิเทศแบบรวมพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการนิเทศแบบรวมพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อันเน่ืองมาจากปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันใหความสําคัญของการนิเทศ เพราะการนิเทศถือเปนหัวใจสําคัญของ
การบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งผูบริหารสวนใหญใชการนิเทศในการกําหนด ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของครูโดยเฉพาะ
อยางย่ิงการนิเทศ แบบรวมพัฒนาของผูบริหารไดเปดโอกาสใหผูบริหารและครูตลอดจนศึกษานิเทศกไดเขามามีบทบาทใน การ
บริหารงานโดยยึดหลักกระบวนการนิเทศแบบรวมพัฒนา ทําใหความสัมพันธระหวางครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานใน
ระดับตาง ๆ มีการปรึกษาหารือเขาใจถึงกระบวนการนิเทศแบบรวมพัฒนาเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหครูผูสอนท่ีมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการนิเทศของผูบริหารไมแตกตางกัน 

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

         8.1.1 ผูบริหารควรนําผลการประเมินกระบวนการนิเทศมาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการวางแผนปรับปรุงกระบวนการนิเทศ 
         8.1.2 ผูบริหารควรมีการจัดใหมีระบบการปรับปรงุแกไขการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

         8.1.3 ผูบริหารควรจัดและสงเสริมใหครูไดรับการอบรมเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือนํามาพัฒนาผูเรียน 
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Abstract 

The purpose of this researcher were to studies teachers’ opinions towards the academic 
administration of school administrators in school network 22nd under Bangkapi District Office, Bangkok 
and compares teachers’ opinions towards the academic administration of school administrators in 
school network 22nd under Bangkapi District Office, Bangkok. Extrapolating from the Cohen Manion and 
Morrison Table so as to determine appropriate sample size, the researcher selected a sample 
population consisting of 151 teachers from school network 22nd under Bangkapi District Office, Bangkok, 
then employing the stratified random sampling method. The research Instrument was a five-rating scale 
questionnaire, the questionnaire was tested for content validity by the index of congruence (IOC), it was 

-  Using techniques of descriptive 
statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. A t test technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were 
also employed by the researcher. Research findings were as follows: 1) The teachers were of the opinion 
toward academic administration of school administrators in overall and each aspect were at a highest 
level. 2) The teachers who differed in educational level in their opinions toward academic administration 
of school administrators in overall and all aspects evince did not differences. The teachers who differed 
in work experience in their opinions toward academic administration of school administrators in overall 
and each aspects evince did not differences. 

Keywords: The Academic Administration The Educational Administration The School Administrators 

1.

การศก าเปนพ้ืนฐานท่ีส คั ท่ีสุดในการพั นาทรัพยากรมนุ ย มีบทบาทท่ีส คั ตอการพั นาสังคมในทุก ดาน
เพราะการศก าท ใหคนมีความร ความสามาร รจักการคิดวิเคราะห แกไ ป หา เรียนรคนควา สรางองคความรไดดวย
ตนเอง พั นาใหมนุ ยใหเปน ท่ีสมบร ท้ังรางกาย จิตใจ สติป า มีความรคคุ รรม และวั น รรมในการด รงชีวิต
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การศก าจงเปนพ้ืนฐาน องการพั นาประเทศ ที่จะน ประเทศไปสการสรางความร การพั นาความร ความคิด พ ติกรรม
ทัศนคติ คานิยม คุ รรมจริย รรม องแตละบุคคล ตลอดจนความมั่นคง และย่ังยืน  

กรุงเทพมหานครเปนองคการปกครองสวนทอง ิ่นรปแบบพิเศ มีความมุงม่ันท่ีจะพั นาการศก า ั้นพ้ืนฐานพั นา
ใหเดกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปนพลเมืองท่ีมีคุ ภาพท้ังองคความรมีคุ รรมและมีทัก ะในการด รงชีวิต ดยมีวิสัยทัศน
ดังน้ี นักเรียนกรุงเทพมหานครเปนพลเมืองท่ีดี มีองคความร มีทัก ะในการด รงชีวิต รเทาทันการเปลี่ยนแปลง องสังคม ลก
ในศตวรร ท่ี ดยส นักการศก ากรุงเทพมหานครไดก หนดน ยบายการจัดท แ นพั นาการศก า ั้นพ้ืนฐาน
กรุงเทพมหานคร ดยจัดการศก าในระบบอยางมีคุ ภาพ สงเสริมวิชาชีพครและบุคลากรทางการศก า สงเสริมการน
เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารการจัดการเรียนร เปนศนยกลางเครือ ายสารสนเทศดานการศก า
สงเสริมใหส านศก ามีระบบการประกันคุ ภาพภายใน เพ่ือน ไปสการพั นาคุ ภาพและมาตรฐานการศก าอยางตอเน่ือง
(ส นักงานยุท ศาสตรการศก า ส นักการศก า กรุงเทพมหานคร, : 2)  

งานวิชาการ ือเปนหัวใจ องการบริหารการศก า เพราะจุดมุงหมาย องส านศก า กคือ การจัดการศก าใหมี
คุ ภาพ งานวิชาการจงเปนตัวก หนดปริมา งาน องส านศก า เปนเครื่องก หนดการจัดสรรทรัพยากรใหแกส านศก า
ท้ังงบประมา ครุภั  ่งตองจัดใหตามสัดสวนปริมา องงานวิชาการ เปนเครื่องตัดสินคุ ภาพ องส านศก าและเปน
เครื่องชี้วัดความส เรจและความสามาร อง บริหารในฐานะ น องคกร จะเหนไดวาการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจท่ี
ส คั องส านศก า ือเปนหนาท่ีหลักท่ีแสดงใหเหนวาส านศก ามีความพรอมเพียงใด จัดการศก าไดประสบความส เรจ
เพียงใด มีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับหรือไมก ้นอยกับการบริหารงานวิชาการท่ีจะพั นานักเรียนใหมีคุ ภาพท้ังดานความร
คุ รรมจริย รรม ทัก ะชีวิต และรเทาทันการเปลี่ยนแปลง อง ลก เพ่ือน ไปใชในการด รงชีวิตในสังคมได  

แตอยางไรกตาม การบริหารวิชาการกยังมีป หามากมาย เชน ลสัม ท ิการศก า อง เรียนต่ คะแนนการ
ทดสอบภายในประเทศเองมีแนว นมต่ ลงเรื่อย  การจัดการเรียนการสอนท่ี าดประสิท ิภาพ าดการวิเคราะหหลักสตร 
เครื่องมือวัดและประเมิน ลท่ีใชไมไดมาตรฐาน คร สอน าดความเ าใจในระเบียบวิ ีการวัดและประเมิน ล าดการนิเทศ
ติดตามใหค แนะน ภายใน รงเรียน สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนร องนักเรียน รวมไป งแหลงเรียนรท้ังภายในและนอก
รงเรียนมีจ นวนนอย ไมเพียงพอตอความตองการ อง เรียน 

ดังน้ัน วิจัยจงตัดสินใจท วิจัยเรื่องความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า
เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร เรียน เพราะคาดวา บริหารจะน องคความรไปใช
ประ ยชนในการบริหารงานวิชาการและน ไปกระตุนครใหใสใจในงานวิชาการมาก ้น 

2.
2.1 เพ่ือศก าความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี  

สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี
22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร จ แนกตามวุ ิการศก า และประสบการ ในการท งาน  

3.
3.1  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก คร สอนในเครือ าย รงเรียนท่ี 22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป
กรุงเทพมหานคร ปการศก า จ นวน คน  

3.2  
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก คร สอนในเครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป

กรุงเทพมหานคร จ นวน  คน ดยการก หนดกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยส คั ทางส ิติ จากการเปดตาราง อง คเ น
และมิริสัน Cohen, Manion, and Morrison (2011, p. 14 และเม่ือได นาดกลุมตัวอยางแลวใชวิ ีการสุมแบบแบงชั้นภมิ 
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3.3. 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบ ามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC) ต้ังแต 80 - 1.00 คาอ นาจ

จ แนกราย อ Item discrimination power) มีคา - .82 และคาความเชื่อมั่น Reliability) องแบบสอบ ามท้ัง บับ
เทากับ 977 ดยแบบสอบ ามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบ ามส านภาพสวนบุคคล มีลัก ะเปนแบบตรวจสอบรายการ Check List) 

ไดแก วุ ิการศก า และประสบการ ในการท งาน 

  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบ ามความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า
เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ลัก ะเปนแบบสอบ ามแบบมาตราสวนประมา คา
(  ระดับ มีท้ังหมด 4 ดาน ละ 10 อ รวมจ นวน 40 อ 

 3.4  
  การศก าความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี

22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร วิจัยเกบและรวบรวม อมลเปน ั้นตอนดังตอไปน้ี 

  ด เนินการ อหนังสือ ออนุ าตแจกแบบสอบ ามและเกบ อมลจาก อ นวยการบั ิตศก า
ค ะศก าศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาแหง 

  น หนังสือ ออนุ าตแจกแบบสอบ ามและเกบ อมล เสนอ อ นวยการส านศก าในเครือ าย
รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพ่ือ อเ าเกบ อมล  

   ด เนินการจัดสงแบบสอบ ามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จ นวน  บับ วิจัยเกบรวบรวม
แบบสอบ ามกลับมาได จ นวน  บับ คิดเปนรอยละ 100 องแบบสอบ ามท้ังหมด ท การตรวจสอบความ กตอง
สมบร  องแบบสอบ ามแลวน ไปวิเคราะห อมล 

3.5  
 วิจัยไดท การวิเคราะห อมลและส ิติ ดยใช ปรแกรมคอมพิวเตอรส เรจรปในการวิเคราะห อมล ดย

ด เนินการตาม ั้นตอนดังน้ี 

  .1 การหาคาความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย
รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยใชคาเ ลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.) 

  .2 เปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย
รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร เม่ือเปรียบเทียบวุ ิการศก าใชส ิติคาที t - test) สวน
เปรียบเทียบประสบการ ในการท งานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยส คั ทางส ิติท่ีระดับ 0  จงน คาเ ลี่ยเปนรายค มาท การทดสอบ ดยวิ ี องเช เ Sheffe’s method) 

4.  
1 คาเ ลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน องความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า

เครือ าย รงเรียนท่ี 22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า  S.D. ระดับ 

1. ดานการบริหารจัดการหลักสตรส านศก า 4. 0  มากท่ีสุด 

2. ดานการบริหารจัดการเรียนร 4 0.44 มากท่ีสุด
ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน รงเรียน 4  0.41 มากท่ีสุด 

4. ดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน 4  0.44 มากท่ีสุด 

รวม   มากท่ีสุด 
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จากตาราง 1 ลการวิเคราะห อมล พบวา ครมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า
เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมอยในระดับมากท่ีสุด  , 

และเม่ือพิจาร ารายดานพบวาอยในระดับมากท่ีสุดท้ัง  4 ดาน ดยเรียงล ดับจากมากไปหานอย ล ดับแรก
ไดแก ดานการบริหารจัดการหลักสตรส านศก า = ) ดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน ( = , 

S.D.=0.44) ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน รงเรียน ( = , S.D.=0.41 และการบริหารจัดการเรียนร ( = , 

S.D.=0.44 ตามล ดับ 

2 การเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี
สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร จ แนกตามวุ ิการศก า ดยภาพรวมและรายดาน  

การบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า 
ปริ าตรี สงกวาปริ าตรี 

t p 
S.D. S.D.

1. ดานการบริหารจัดการหลักสตรส านศก า 0 0   0.947 

2. ดานการบริหารจัดการเรียนร 0.44 0.44 -  

ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน รงเรียน 0 0 0.942

4. ดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน 0.40 0.49 0.941  

รวม 0 0.41 - 0.981 

จากตาราง 2 ลการวิเคราะห อมล พบวา ครท่ีมีวุ ิการศก าตางกันมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง
บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

3 ลการวิเคราะหความแปรปรวน องคาเ ลี่ยความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหาร
ส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี 22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร จ แนกตามประสบการ ในการท งาน
ดยภาพรวมและรายดาน  

การบริหารงานวิชาการ 
อง บริหารส านศก า 

ประสบการ ในการท งาน 

F p ต่ กวา ป 10 – ป มากกวา ป 

1. ดานการบริหารจัดการหลักสตรส านศก า 4. 4.

2. ดานการบริหารจัดการเรียนร 1  4.  0.129 0.879 

ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน รงเรียน 4.   4.  0.182  

4. ดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน 4. 4.70 0.219

รวม   4.   0.722 

*

จากตาราง  ลการวิเคราะห พบวา ครท่ีมีประสบการ ในการท งานตางกันมีความคิดเหนตอการบริหารงาน
วิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี 22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน  
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5.
1 ครมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง บรหิารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงาน

เ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมและรายดานอยในระดับมากท่ีสุด 

.2 ครท่ีมีวุ ิการศก าตางกันมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียน
ท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 ครมีประสบการ ในการท งานตางกันมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า
เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

6.
1 ครมีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงาน

เ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมอยในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บริหารส านศก าเหนความส คั ใน
การบริหารงานวิชาการ จงจัดใหมีการอบรม พั นาครใหมีความรในเรื่อง องการจัดท หลักสตรส านศก า เพ่ือใหหลักสตร
ส านศก ามีความสอดคลองกับหลักสตรแกนกลางการศก า ั้นพ้ืนฐาน สงเสริม พั นาครในดานการจัดการเรียนร ดย
การเ ารวมอบรม สัมมนา เพ่ือใหมีการจัดการเรียนรท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความตองการ อง เรียน ท้ังใน
ดาน องสื่อการเรียนร เครื่องมืออุปกร  รวมไป งจัดใหมีเทค น ลยีทางการศก าที่ทันสมัย มีการนิเทศ ติดตาม ท้ังในดานการ
ใชหลักสตร การจัดการเรียนการสอน ดยคอยใหค แนะน ชวยเหลือ เปนท่ีปรก าอยางกัลยา มิตร รวมไป งควบคุม ดแล
การวัด ลประเมิน ลการเรียนใหสอดคลองกับวัต ุประสงค องการจัดการเรียนร เพ่ือสรางนักเรียนใหมีคุ ภาพ มีความร ค
คุ รรม พรอมท้ังน ลการเรียนการสอนมาปรับปรุงในครั้งตอ ไป สอดคลองกับ ชัยภมิ ไหลหลั่ง ไดศก า

 ลการวิจัยพบวา ดย
ภาพรวมอยในระดับมากท่ีสุด ดยใหเหตุ ลวา บริหารใหแนวทางแกครในการจัดท สาระการเรียนรรายปและรายภาคให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนร ใหครไดพั นาตนเองเก่ียวกับการใชหลักสตร ใหครมีสวนรวมในการวางแ นดานการจัดการ
เรียนการสอน ตรวจและแนะน ครเก่ียวกับแ นการจัดการเรียนร และติดตามการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายใน
ส านศก าอยางเปนระบบ และตอเน่ือง ดแลการวัดและประเมิน ลการศก าใหเปนไปตามแนวทางท่ีก หนด และการสงเสริม
ใหครน ลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี ้นและพั นาอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับ อมรรัตน
ชมั พง  ไดศก า

6  ลการวิจัยพบวา ดยภาพรวมอยในระดับมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ดยใหเหตุ ลวา บริหาร
เหนความส คั องการบริหารงานวิชาการ เพราะการจัดการเรียนการสอนกเพ่ือตอบสนองตอความส เรจ องการบริหารงาน
วิชาการ ดยจุดมุงหมาย องการบริหารงานวิชาการอยท่ีการสรางนักเรียนใหมีคุ ภาพ มีความร มีจริย รรม และคุ สมบัติท่ี
ตองการ ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกิด ้นได ตองมาจากความกระตือรือรนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน องคร สอน มีการน
หลักสตรมาใช มีการน ลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพ่ือท การแกไ การเรียนการสอนในครั้งตอไป เพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิท ิภาพมากท่ีสุด 

 2 ลการเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย
รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร จ แนกตามวุ ิการศก า ดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน อาจเปนเพราะวา บริหารมองวางานวิชาการเปนเสมือนหัวใจส คั องการบริหารส านศก า บริหารส านศก าไดมี
การเปด อกาสใหครมีสวนรวมในการจัดท หลักสตรส านศก า สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพั นาหลักสตรส านศก า มีการวาง
แ นการจัดกิจกรรมการเรียนรอยางเปนระบบ คอยอ นวยความสะดวก เพ่ือใหครจัดการเรียนรไดอยางมีประสิท ิภาพ นิเทศ
ติดตามใหค ชี้แนะในการจัดการเรียนรอยางกัลยา มิตร สนับสนุนการพั นาระบบสารสนเทศในการวัด ลประเมิน ลการ
เรียน จงท ใหครมีแนวทางและจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน สง ลใหการบริหารงานวิชาการประสบ
ความส เรจ บรรลุวัต ุประสงค องหลักสตรส านศก า จงท ใหครท่ีมีวุ ิการศก าตางกัน มีความคิดเหนตอการบริหารงาน
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วิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย รงเรียนท่ี 22 สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับ วรร นภัส พิทัก ชานิ ิกุล ไดศก า
2 ลการวิจัยพบวา ดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน ดยใหเหตุ ลวา บริหารเปน มีความส คั ในการด เนินงานวิชาการใหประสบ ลส เรจ ดังน้ัน การบริหารงาน
วิชาการจัดเปนงานท่ี บริหารจะตองรับ ิดชอบเปนอันดับแรก ดยการท งานรวมกับค ะครและ มีสวนเกี่ยว องทุก าย และ
สอดคลองกับ อัมภาพร ราชนิแพน ไดศก า

 ลการวิจัยพบวา ดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา
ครท่ีท งานในส นักงานเ ตเดียวกัน มีการไดรับมอบหมายหนาท่ีท่ีเหมือนกัน น ยบายจากค ะ บริหารคนเดียวกัน การปฏิบัติ
กมุงเนนท่ีจุดมุงหมายในการจัดการศก าที่มีประสิท ิภาพเชนเดียวกัน  

 ลการเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ อง บริหารส านศก า เครือ าย
รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร จ แนกตามประสบการ ในการท งาน ดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา บริหารส านศก าไดบริหารงานวิชาการตามน ยบายดานการศก า องส นักการศก า
ท่ีมีกลยุท ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ดย บริหารส านศก าเปด อกาสใหครทุกคนสามาร เ ามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเหนและรวมกันปฏิบัติงานตามน ยบายท่ีไดรับ มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครเ ารับการเพ่ิมพนประสบการ 
ดยการเ าอบรม สัมมนาวิชาการ และแสวงหาความรจากสื่อและเทค น ลยีเพ่ิมเติมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง ใหมีทัก ะ ความร ความสามาร ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมีประสิท ิภาพ อีกท้ัง บริหาร
ส านศก ายังมีหลักการเกี่ยวกับการบริหารตน บริหารคน และการบริหารงานวิชาการเปนอยางดี สามาร น มาประยุกตใชใน
การท งานไดอยางมีประสิท ิภาพ จงท ใหครท่ีมีประสบการ การท งานตางกัน มีความคิดเหนตอการบริหารงานวิชาการ อง
บริหารส านศก าเครือ าย รงเรียนท่ี สังกัดส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สอดคลองกับ                

วชิราภร  พนสยามพง  ไดศก า
 ลการวิจัยพบวา ดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดยให เหตุ ลวา

ประสบการ การ กอบรม ศก า ดงาน บริหารการศก ามืออาชีพตองใหการสนับสนุน สงเสริมให ใตบังคับบั ชาไดเ ารับ
การ กอบรม เพ่ิมพนประสบการ ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง สามาร น ประสบการ ท่ีไดรับมาพั นาองคกรไดอยางมี
ประสิท ิภาพ บริหารส านศก ามีการวางแ นการท งานอยางเปนระบบ ท ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิท ิภาพ
และสอดคลองกับ อรุ ศรี เทว รทร ไดศก า

 ลการวิจัยพบวา ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ดยใหเหตุ ลวา ปจจุบันครพรอมท่ีจะพั นาตนเองและแสวงหาความรเพ่ิมเติมดวยเทค น ลยีอยเสมอ ท
ใหครเพ่ิมความร ความสามาร ดานงานวิชาการไดอยางสะดวก และรวดเรว อีกท้ัง บริหาร รงเรียนบริหารงานตามน ยบาย
และกลยุท ในการพั นาระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม บนหลักการกระจายอ นาจตามหลัก รรมาภิบาล และ
สงเสริมและสนับสนุนใหการพั นาครและบุคลากรทางการศก าใหมีทัก ะ ความร ความสามาร ในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิท ิภาพตามจรรยาบรร และมาตรฐานวิชาชีพใหเหมาะสมและมีวั น รรมการท งาน จงท ใหไมสง ลตอครท่ีมี
ประสบการ การท งานแตกตางกัน 

7.  
7.1  

7.1.1 ดานการบริหารจัดการหลักสตรส านศก า บริหารควรจัดหาคมือแนวทางในการจัดท หลักสตร 
ส านศก ามาบริการแกคร 

7.1.2 ดานการบริหารจัดการเรียนร บริหารควรพั นารปแบบกระบวนการจัดการเรียนรใหเปน น  

2884



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ตนแบบใหกับส านศก าอ่ืน และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สิ่งอ นวยความสะดวก เพ่ือใหครใชประกอบการจัดการ
เรียนรอยางหลากหลาย 

 ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน รงเรียน บริหารควรน อคนพบจากป หา อุปสรรค องครมา
พั นาการจัดการเรียนการสอน และพั นาเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการนิเทศภายในส านศก าอยางตอเน่ือง 

 7.1.4 ดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน บริหารควรพั นาระบบสารสนเทศ องส านศก า เพ่ืออ นวย
ความสะดวกในดานการวัด ลประเมิน ลการเรียน และใหค ปรก าแนะน ครเกี่ยวกับการวัด ลประเมิน ลใหเปนไปตาม
แนวทาง องหลักสตรส านศก า 

7.2  
 7.2.1 ควรศก าเก่ียวกับปจจัยการบริหารงานวิชาการท่ีสง ลตอการเพ่ิม ลสัม ท ิทางการเรียน อง

นักเรียน 

 7.2.2 ควรศก าป หาและอุปสรรค วิ ีการแกไ ป หาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการท่ีสง ลตอการจัด
การศก า องเครือ าย รงเรียนท่ี ส นักงานเ ตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
8.
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ศิรินันท บุญเรือง1* และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
* siri.ning1991@gmail.com

บทคัดยอ 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสังกัด
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ
ครูในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จากการ
เปดตารางของเคซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง 140 คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัยคือ 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One -way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีการรับรูตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ รายดาน
ไมแตกตางกัน 3) ครูมีประสบการณในการทํางานตางกันมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: คณุลักษณะอันพึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

Desirable Characteristics of School Administrators as Perceived by 

Teachers of the Saimai District, Bangkok Metropolis 

Sirinan Boonrueang
1* and Pavida Tharasrisutti1 

1 Department of Education and Higher Education Administration Faculty of Education 

Ramkhamhaeng University 
* siri.ning1991@gmail.com

Abstract 

       The purpose of this research was to study Desirable Characteristics of School Administrators as 

Perceived by Teachers of the Saimai District, Bangkok Metropolis and compare the desirable 

characteristics of school administrators as perceived by teachers under the Saimai District, 
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Bangkok classified by education and work experience. The sample group used in this research consisted 

of 140 teachers working in schools under the Saimai District, Bangkok, from Krejcie and Morgan’s 

opening table, derived by stratified random sampling technique. The research instruments used in this 

study were 5 scale questionnaires. The statistics used in this study were frequency, percentage, means, 

standard deviation. t-test and One -way ANOVA. The results of the research were as follows: 1) Teachers 

are recognizing the desirable characteristics of school administrators under the Saimai District, 

Bangkok. In overall and in each level at a high level. 2) Teachers who have the different education 

levels are recognizing of the desirable characteristics of school administrators under the Saimai District, 

Bangkok. In overall and in each level is not different. 3) Teachers who have the different experience are 

recognizing of the desirable characteristics of school administrators under the Saimai District, Bangkok. In 

overall and in each level is not different. 

Keywords: Desirable Characteristics , The School Administrators , Desirable Characteristics of School 

Administrators 

1. บทนํา

       องคกรทุกองคกร โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่จะประสบผลสําเร็จไดอยางสมบูรณแบบตามเปาหมายที่ตั้งไวไดนั้น  

บุคลากรหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ นอกจากจะตองมีความรูความสามารถตรงตามบทบาทหนาที่แลว จําเปนอยางยิ่งที่บุคคล
เหลานี้จะตองมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงคอันเปรียบเสมือนเครื่องหมายประจําตัวของแตละบุคคล เพื่อชวยผลักดันใหองคกร
ประสบผลสําเร็จโดยแทจริง เพราะคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้นถือเปนลักษณะที่ตองการใหมี ใหเกิดขึ้น และเปนลักษณะที่
ยอมรับของสังคม อันเปนลักษณะที่สังคมตองการ ทั้งที่เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนดาน บุคลิกภาพ การปฏิบัติ และท้ังที่เปน
นามธรรม ไมวาจะเปน ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนถือเปนหัวใจท่ีนําพาใหองคกรประสบ
ผลสําเร็จ และสงผลใหองคกรมีความสมบูรณแบบท้ังดานการพัฒนางาน และการพัฒนาคน   
       สถานศึกษาหรือโรงเรียนถือเปนองคกรสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
ฉะนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีบุคลากรที่ดีโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งถือวาเปนผูนําหรือหัวหนาใน
สถานศึกษา ยอมมีบทบาทหนาที่อันเปนผลตอความสําเร็จหรือตอประสิทธิภาพของสถานศึกษา จึงจําเปนที่จะตองมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนทั้งแบบอยางทั้งในการปฏิบัติตนและการดําเนินชีวิตใหผูเรียนและผู ใตบังคับบัญชาไดยึด
ปฏิบัติตาม เพราะถึงแมวางานทุกงานในสถานศึกษาจะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายแลวก็ตาม แตถาหากผูบริหารไมมี
คุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงคควบคูไปดวย งานนั้นอาจไมมปีระสทิธิภาพหรือไมสมบูรณแบบ และในทางตรงกันขาม ถึงแมวาใน
บางคร้ังการบริหารและจัดการสถานศึกษาจะไมเรียบรอยอยูบาง แตผลลัพธของการดําเนินงานก็อาจมีประสิทธิภาพสูง
ไดเชนกัน หากผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี เพราะคุณลักษณะอันพึงประสงคถือเปนตัวกําหนดการ
กระทําและการประพฤติปฏิบัติตน การบริหารงานใด ๆ ยอมมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว อยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา ซึ่งเปนลักษณะท่ีพึงประสงคของผูรวมงานอยางมาก คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ยอมมี
ความสัมพันธใกลชิดกับปริมาณคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ (ภูวิศา  ชูธัญญะ. 2556 หนา 
35) อีกทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ  เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาตองเปน ที่มีความรู
มีวิสัยทัศนกวางไกล  มีภาวะผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนผูนําทางวิชาการ มีความเปนประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธกับ
ทุกคน เปนนักประสานงานท่ีดี บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และครองตนดี มีความโปรงใส 
จึงจะสามารถนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายเปนท่ียอมรับและศรัทธาของผูอื่น (จารุณี  ดวงแกว. 2554 หนา 26)   
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       อยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงกําลังประสบปญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ไมวาจะเปนปญหาดานทรัพยากรหรือวัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา ดานการบริหารจัดการระบบในสถานศึกษา
ไมมีแบบแผนท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน และสิ่งท่ีสําคัญที่สุดของปญหาที่ประสบคือการบริหารคน ซึ่งผูบริหารหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงในการอยูรวมกันในสถานศึกษาไมไดอยางแนนอน เพราะบุคลากรในสถานศึกษาลวนมาจากสภาพแวดลอมและ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน ถาหากผูบริหารซ่ึงเปนผูนําในสถานศึกษาไมมีความสามารถเอาชนะใจผูใตบังคับบัญชา หรือผูบริหาร
สถานศึกษาและผูใตบังคับบัญชาไมลงรอยกัน ก็ยอมเกิดอุปสรรคและปญหาในการปฏิบัติงาน อีกทั้งอาจสงผลใหความ
เจริญกาวหนาของสถานศึกษาไมเปนไปตามความมุงหวัง ปญหาดังกลาวลวนเกิดจากผูบริหารสถานศึกษาขาดความรู
ความสามารถในดานการบริหารจัดการ ขาดมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น และมีการพัฒนาดานภาวะผูนําที่ไมเพียงพอ  

ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนเปนปญหาที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารท้ังสิ้น หากผูบริหารสถานศึกษาทานใด              
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมเพียงพอ ก็ยอมสงผลใหการบริหารจัดการสถานศึกษา ไมเปนไปตามที่
ตั้งเปาหมายไว กอใหเกิดความขัดแยงในสถานศึกษา ผูใตบังคับบัญชาไมใหการเคารพนับถือ ไรประชาธิปไตยในองคกร  
บุคลากรขาดความสามัคค ีการปฏิบัตงิานไมเปนระบบระเบียบ ยอมสงผลใหสถานศึกษาไรประสิทธิภาพและไมบรรลุเปาหมาย 
       ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารตามการรับรูของครูในสังกัดสํานักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
การบริหารงานและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมตามบทบาทของตนเอง อีกทั้งยังใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อคัดเลือกแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
       2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู  ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร 
       2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขต                

สายไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
  3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 224 คน   

       3.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 140 คน โดยการกําหนดกลุมตวัอยางท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 จากการเปดตารางของ Krejcie,R.V. and Morgan 
, D.W. (1970). และเม่ือไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามจํานวน
ครูในโรงเรียน ไดผลดังนี ้
ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานศึกษา 

สถานศึกษา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

1. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 90 56 

2. โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 32 20 

3. โรงเรียนวัดราษฎรนิยมธรรม 10 6 

4. โรงเรียนวัดหนองใหญ 40 25 

5. โรงเรียนสายไหม 52 33 

รวม 224 140 
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  3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้  

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถาม คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครู           
ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 

5 ระดับ มีทั้งหมด 5 ดาน ดานละ 10 ขอ รวมจํานวน 50 ขอ 

       3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอาํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสํานักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเขาเก็บขอมูล  
 3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 140 ฉบับ พรอมนัดหมายเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามและติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาไดจํานวน 140 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล   

       3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 

 3.5.1 การหาคาการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3.5.2 เปรียบเทียบการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาใชสถิติคาที (t - test) แตถาเปรียบเทียบประสบการณในการทํางานใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

4. ผลการวิจัย

ตาราง 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา SD ระดับ 
1. ดานบุคลิกภาพ 4.19 0.50 มาก 
2. ดานความรูความสามารถ 4.10 0.61 มาก 
3. ดานความเปนผูนํา 4.13 0.57 มาก 

4. ดานมนุษยสัมพันธ 4.20 0.56 มาก 

5. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.29 0.58 มาก 

รวม 4.18 0.52 มาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 2 พบวา ครูมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก  (  = 4.18 , SD = 0.52) และเม่ือพิจารณา 
รายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม 
(  = 4.29 , SD = 0.58) ดานมนุษยสัมพันธ (  = 4.20 , SD = 0.56) และดานบุคลิกภาพ (  = 4.19 , SD = 0.50) 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขต            
สายไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 
t p

SD SD 

1. ดานบุคลิกภาพ 4.19 0.54 4.18 0.43 0.76 .940 

2. ดานความรูความสามารถ 4.16 0.63 4.00 0.56 1.46 .148 

3. ดานความเปนผูนํา 4.20 0.60 4.03 0.52 1.73 .086 

4. ดานมนุษยสมัพันธ 4.26 0.60 4.10 0.50 1.61 .109 

5. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.30 0.63 4.26 0.50 0.50 .614 

รวม 4.22 0.56 4.12 0.46 1.19 .236 

       จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความแปรปรวม 
df SS MS F P 

1. ดานบุคลิกภาพ ระหวางกลุม 2 .031 .016 .062 .940 

ภายในกลุม 137 34.358 .251 

รวม 139 34.389 

2. ดานความรูความสามารถ ระหวางกลุม 2 .780 .390 1.052 .352 

ภายในกลุม 137 50.807 .371 

รวม 139 51.586 

3. ดานความเปนผูนํา ระหวางกลุม 2 .232 .116 .349 .706 

ภายในกลุม 137 45.606 .320 

รวม 139 45.383 

4. ดานมนุษยสมัพันธ ระหวางกลุม 2 .285 .142 .445 .642 

ภายในกลุม 137 43.794 .320 

รวม 139 44.079 

5. ดานคุณธรรมจริยธรรม ระหวางกลุม 2 .067 .034 .099 .906 

ภายในกลุม 137 46.524 .340 

รวม 139 46.591 

รวม .047 .023 .085 .919 

* p < .05
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       จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 

5. สรปุผลการวิจัย
       5.1 ครูมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
       5.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก งาน                

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

       5.3 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
       6.1 ครูมีการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําที่มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของการจัดการศึกษา เปนผูที่มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเขาสูการเปนนักบริหารการศึกษาท่ีแทจริง ทําหนาที่บริหารโดยมี 

หลักวิชาการมาประยุกตกับความสามารถ ทักษะและประสบการณในการวางแผนและกําหนดหลักสูตร นโยบาย มีการใชยุทธ
ศิลปคูกันไปกับยุทธศาสตร เพ่ือนําองคความรูไปพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูบริหารตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ที่บงบอกถึงลักษณะประจําตัวของบุคคล  เปนเครื่องหมายบงช้ีถึงความดี 
ประกอบดวย คุณสมบัติสวนตัว บุคลิกภาพ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงศักยภาพทางการบริหารของแตละบุคคลที่แสดง
ออกมา สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานที่ดี เปนที่ยอมรับแกบุคคลอื่น ๆ แลเปนลักษณะที่กอใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดี
ที่พึงปฏิบัติ ที่ครูมีความคาดหวังหรือตองการใหเปนไป เพื่อกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
เกิดความเคารพศรัทธาพรอมที่จะรวมปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ จนงานสําเร็จตามภารกิจตามวัตถุประสงค 
สอดคลองกับศริิยาภรณ ชมทอง (2559 , หนา 64) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาเขต
คุณภาพการศึกษาที่ 14 อําเภอแปลงยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ครูมีความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถ ทักษะวิธีการในการ
บริหารงานอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑโดยปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อใหมีความโปรงใสตรวจสอบได ประพฤติตนเหมาะสมกับ
การเปนผูบังคับบัญชา จนทําใหทุกฝายในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจ ในการบริหารงานของผูบริหารซ่ึงจะนํามาสูการให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคกรและสอดคลองกับ ศุภมาส วิสัชนาม  (2560 , 
หนา 75) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวา การบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคจําเปนตองอาศัยผูบริหารท่ีมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ในการบริหารงานและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม อีกทั้งผูบริหารก็ไดมีการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาตนเองกอนที่จะมาเปนผูบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทําใหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมไมวาจะเปนความสามารถทางสติปญญา ความเปนผู
มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นในสังคม และเปนผูมีความเปนผูนํา ซึ่งคุณลักษณะของ
ผูบริหารเหลาน้ียอมมีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา และสอดคลองกับณัฐชุนันท ธนัพประยูร (2559 , หนา 65) 

ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยใหเหตุผลวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณสมบัติหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ  
มีความสามารถรอบรูเชี่ยวชาญในหนาท่ี มีความสามารถในการปกครองผูใตบังคับบัญชา มีภาวะผูนําหรือความสามารถในการ
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ใชคนใหรวมมือกันทํางาน ผูบริหารที่มีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธจัดเปนผูบริหารที่เ กงคน รวมถึงเปนผูมีวิสัยทัศน      
และสามารถคิดวางแผน กําหนดยุทธศาสตรและวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ 
       6.2 ผลการเปรียบเทียบการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาวุฒิการศึกษา
ไมใชปจจัยทีส่งผลตอการรับรูคุณลักษณะพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา เพราะผูบริหารสวนใหญใหการสนับสนุน ดูแล
เอาใจใสครูในสถานศึกษา สงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานอยูเสมอ จึงสงผลใหครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
ความคิดเห็นและการรับรูตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับเอกพันธ ลาเลิศ 
(2559 , หนา 86) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย 7 อําเภอปทุม
ราชวงศา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน โดยใหเหตุผลวา วุฒิการศึกษาไมเปนปจจัยที่มีผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาและ
สอดคลองกับเพียงหทัย แกวดวงงาม (2559 , หนา 98) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยใหเหตุผลวาผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีการดูแลเอาใจใสครูในสถานศึกษา สงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ศักยภาพครู เชน ใหการศึกษาตอ การศึกษาดูงานและการฝกอบรม รวมทั้งกระตุนใหครูใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกิจกรรม
การเรียนการสอน สงผลใหความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรีไมแตกตางกัน 
 6.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรูของครูที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ไดมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารคนเดียวกันที่มีวิธีการบริหารจัดการ
กับครูทุกคนในลักษณะคลายกัน เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาไดรบัประสบการณและโอกาสในการพัฒนาทักษะความรูในการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งผูบริหารมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอและสนับสนุน
ใหผูใตบังคับบัญชาไดแสวงหาความรู เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการปฎิบัติงาน เปนที่เคารพศรัทธาตอผูใตบังคับบัญชา 
จึงทําใหครูผูสอนไมวาจะมีประสบการณในการทํางานมาก หรือมีประสบการณในการทํางานนอย ยอมมีการรับรูและมีความ
คิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันสอดคลองกับศุภมาส วิสัชนาม (2560 , หนา 77) ไดศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยใหเหตุผลวาในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาได
บริหารงานโดยกําหนดแผนงานและโครงการใหม ๆ อยูเสมอ มีวิสัยทัศนในการบริหาร ผูบริหารมีการพัฒนาตนเอง สนับสนุน
ใหผูใตบังคับบัญชาไดแสวงหาความรูวิทยาการใหมๆ ทันตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี เนนการบริหารแบบมี
สวนรวม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และใหความเปนกันเอง เปดโอกาสใหทุกคนรวมกันแกไขปญหา เคารพนับถือใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความจริงใจ สรางขวัญกําลังใจและใหการยอมรับผูใตบังคับบัญชาอยางมีเหตุผล เปนท่ีเคารพรักของ
ผูใตบังคับบัญชา จึงทําใหครูผูสอนไมวาจะมีประสบการณมากหรือประสบการณนอย มีทัศนะตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันและสอดคลองกับพนิดา โสดสงค (2560 , หนา 88) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพตามความคิดเห็นของครู สหวิทยาเขตระยองเขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน โดยใหเหตุผลวา อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาได
เขารวมโครงการและไดรับประสบการณ โอกาสในการพัฒนา ทักษะความรู แนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู
ความรู รับฟงความคิดเห็นในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการไดเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง 
จึงทําใหขาราชการครูผูมีประสบการณที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน 
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7. ขอเสนอแนะ 
       7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

7.1.1 ผูบริหารควรมีการวางตัวตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 7.1.2 ผูบริหารตระหนักถึงการวางคนใหถูกตองเหมาะสมตามความรูและความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ 

 7.1.3 ผูบริหารควรมีความสามารถในการใชจิตวิทยาเพื่อโนมนาวใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

7.1.4 ผูบริหารตองคํานึงถึงความสําคัญและใหเกียรติผูรวมงาน 

7.1.5 ผูบริหารท่ีดีควรเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนของตนเอง และมีความเสียสละตอเพื่อนรวมงาน 
 

  7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

7.2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 
 7.2.2 ควรศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  

เครือขายโรงเรยีนท่ี 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

ทวินันท เปรมกลาง1* และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามวุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการทำงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในเครือขายโรงเรียนที ่25 สังกัด
สำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จากการเปดตารางของ Cohen, Manion, and Morrison ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จำนวน 136 คน แลวใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .94 สถิติทีใ่ชในการวิจัย คือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความแปรปรวน                 

ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีวุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
โรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ครูที่มีประสบการณใน
การทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสำนักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล การบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
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Teachers’ Opinions Towards the Personnel Administration of School 

Administrators in School Network 25th Under the Buengkum 

District Office, Bangkok Metropolis
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1 Department of Education and Higher Education Administration Faculty of Education 

Ramkhamhaeng University 
*thawiprem@gmail.com

Abstract 

The research aimed were to studies of teachers’ opinions towards the personnel administration 

of school administrators in school network 25th under the Buengkum District Office, Bangkok Metropolis. 

and compares teachers’ opinions towards the personnel administration of school administrators in 

school network 25th under the Buengkum District Office, Bangkok Metropolis. Extrapolating from the 

Cohen, Manion and Morrison Table so as to determine appropriate sample size, the researcher selected 

a sample population consisting of 136 teachers in schools  network 25 under Buengkum District Office, 

Bangkok Metropolis, then employing the stratified random simple sampling. The research Instrument was 

a five-rating scale questionnaire The quertionnaire war tested for the reliability with Cronbach’s alpha 

coefficient of .94 Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in 

terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation. A t-test technique and the one-way 

analysis of variance (ANOVA) technique were alsoemployed by the researcher. 

 Findings are as follows: 1) The personnel administration of school administrators in school 

network 25th under the Buengkum District Office, Bangkok Metropolis. In overall and each aspect were at 

the highest level. 2) The teachers who differed in educational level in their opinions toward the 

personnel administration of school administrators in school network 25thunder the Buengkum District 

Office, Bangkok Metropolis in overall and all aspects evince did not differences. 3) The teachers who 

differed in work experience in their opinions toward the personnel administration of school 

administrators in school network 25th under the Buengkum District Office, Bangkok Metropolis in overall 

and each aspects evince did not differences.  

Keywords: The Personnel Administration The Educational Administration The School Administrators 
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1. บทนำ

ในการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพไดน้ัน จะตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหารหลายประการ ไดแก บุคลากร 
เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเลือกทรัพยากรทางการบริหารมาใชเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อันจะนำไปสูความสำเร็จขององคกรตามท่ีไดต้ังเปาหมายไว สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557,              

หนา 43) กลาววา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีผูบริหารจำเปนตองใชศาสตร และศิลปมาบริหาร
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด เพ่ือมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจ
ของตนเอง  มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยอง                
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ  

แตอยางไรก็ตาม การบริหารงานบุคคลยังพบปญหาหลากหลาย เชน ครูมีภารกิจดานอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนการสอน สงผลใหไมเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู การบรรจุมีความลาชา จึงสงผลใหสถานศึกษาขาดแคลนครู และ
บุคลากร มีจำนวนที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา หรือแมกระทั่งครูที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหมไมสอดคลอง
กับสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาตองการ การมอบหมายงานบางสวนที่ไมเหมาะสมกับความรู ทักษะ และความสามารถ  สงผลใหครู
และบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำขอมูลไปเปนแนวทางในการ
พัฒนา สงเสริมการบริหารงานบุคคลใหมีคุณภาพ   และเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 

สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 
25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

 3.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู ผูสอนในเครือขายโรงเรียนท่ี  25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 4 โรงเรียน 209 คน   

3.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครู ผูสอนในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คน โดยการกำหนดกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 จากการเปดตารางของ Cohen, 

Manion, and Morrison (2011, p. 147) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมอยางงาย 

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .60 - 1.00 คาอำนาจจำแนก
รายขอ (Item discrimination power) มีคา .23 - .68 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 

.94 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
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   ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 5 ดาน ๆ ละ 10 ขอ รวมจำนวน 50 ขอ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25สังกัด
สำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  3.4.1 ดำเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอำนวยการบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  3.4.2 นำหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอำนวยการสถานศึกษา เครือขาย
โรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเขาเก็บขอมูล  

  3.4.3 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จำนวน 136 ฉบับ พรอมนัดหมายเวลา
ในการเก็บแบบสอบถาม และติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได จำนวน 136 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด ทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนำไป
วิเคราะหขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโด ย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  3.5.1 การหาคาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบรหิารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียน
ที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
โรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบวุฒิการศึกษาโดยใชสถิติคาที (t - test) และ
เปรียบเทียบประสบการณในการทำงาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนำคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทำการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 
 

4. ผลการวิจัย 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที ่25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  S.D. ระดับ 

1. ดานการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง 4.24 0.48 มาก 

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 4.23 0.44 มาก 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.26 0.45 มาก 

4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 4.22 0.47 มาก 

5. ดานการออกจากราชการ 4.19 0.50 มาก 

รวม 4.23 0.40 มาก 
 

2897



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 5 

 ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.23, S.D.=0.40)  

และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (  = 4.26, S.D.=0.45 ) ดานการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง 
(  = 4.24, S.D.=0.48) และดาน การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง (  = 4.23, S.D.=0.44)  ตามลำดับ 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนท่ี 25 

สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

t p 
 

S.D. 
 

S.D. 

1. ดานการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง 4.26 0.46 4.22 0.52 0.408 .684 

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 4.25 0.44 4.21 0.45 0.494 .622 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.26 0.44 4.24 0.47 0.252 .801 

4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 4.20 0.47 4.25 0.47 -0.585 .560 

5. ดานการออกจากราชการ 4.21 0.45 4.16 0.58 0.543 .588 

รวม 4.24 0.39 4.22 0.44 0.262 .794 
 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผบูริหาร
สถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการทำงาน 

โดยภาพรวมและรายดาน  
 

การบริหารงานบุคคล 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน 

F p ต่ำกวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป 

   
1. ดานการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง 4.14 4.29 4.29 1.520 .223 

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 4.16 4.25 4.31 0.937 .394 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.26 4.28 4.20 0.328 .721 

4. ดานวินัยและการรักษาวินัย 4.11 4.28 4.25 1.890 .155 

5. ดานการออกจากราชการ 4.12 4.21 4.28 0.826 .440 

รวม 4.16 4.26 4.27 1.001 .370 

* p < .05 
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน        

ไมแตกตางกัน  

5. สรุปผลการวิจัย

 5.1 ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสำนักงาน  

เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 5.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียน 

ที ่25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 5.3 ครูมีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

6. อภิปรายผลการวิจัย

6.1 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสำนักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารงานบุคคลเปนปจจัยสำคัญของการ
บริหารเพ่ือใหทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรน้ันมีคุณคา เปนกระบวนการแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติ
ภารกิจขององคกร ใหสามารถดำเนินการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่อิสระและคลองตัว โดยการ
บริหารแบบมีสวนรวมใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจมีความรูสึกเปนเจาของ ท้ังน้ีตองปฏิบัติใหอยูภายใตกฎหมายและระเบียบ
ตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารจะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก
องคกร โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหเกิดความรู ทักษะความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ ขององคกรใหประสบความสำเร็จ มีการยกยองบุคลากรที่ทำความดี และสรางขวัญกำลังใจใหแกบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพขององคกรและการศึกษาใหมีคุณภาพ ท้ังน้ีผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารคน รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากร
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับในฐานะเปนขาราชการที่ดี เปนการเพ่ิมคุณภาพของบุคลากรใหมีศักยภาพ มีความรู
ความสามารถมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับ มุกดา สกุลโพน (2560, หนา 6) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกลุมเครือขายท่ี 32 สำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนเปนภารกิจสำคัญของผูบริหารโรงเรียนที่ตองบริหารบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวอิสระ
ภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนามีความรู
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนและตอบสนองภารกิจของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ ภัทราวดี สงฆกราณ ( 2559, หนา 
101) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาการบริหารงานบุคคลเปนปจจัยพ้ืนฐานของการบริหาร ที่มีความสัมพันธ และมี
คาสูงสุดของกระบวนการบริหาร หรือวิธีการบริหารองคการโดยท่ัวไป เพราะความสำเร็จของงานน้ันข้ึนอยูกับทรัพยากรมนุษย
ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคการ โดยข้ึนอยูกับคุณภาพ
ของบุคลกร หากบุคลากรของสถานศึกษาใดเปนผูที่มีความรูความสามารถก็จะทำใหสถานศึกษาน้ันมีการพัฒนาไปตา ม
เปาหมายที่กำหนดไว  

 6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียน 

ที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารเห็นความสำคัญของการบริหารงานบุคคล เพราะเปนกระบวนการที่สำคัญในการแสวงหาบุคลากรที่มีความรู 
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มีความสามารถท่ีสอดคลองกับภารกิจและวัฒนธรรมขององคกร โดยผูบริหารมีการสงเสริมการพัฒนากระตุนใหบุคลากรเห็น
ความสำคัญในการรวมมือในการพัฒนาองคกรที่บุคลากรตางมีเปาหมายเดียวกัน ท้ังน้ีครูที่มีวุฒิการศึกษาท่ีตางกัน มโีอกาสใน
กระบวนการในการบริหารงานบุคคลบนพ้ืนฐานของความรู ความเขาใจที่เหมือนกัน จึงสงผลใหเกิดการเรียนรูในการทำงานที่
สอดคลองกับบริบทการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาที่อยูภายใตการบริหารในระบบเดียวกัน สอดคลองกับ               

นุชรา สายสุด (2560, หนา 13) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร เครือขายที่ 47 พบวาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะครูที่มีการศึกษาตางกัน  

ไมไดมีสวนทำใหการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน และสอดคลองกับ รัชนก พรรณนนท (2560,            

หนา 6) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานโรงเรียนราชวินิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน เน่ืองจากการบริหารจัดการงานบุคคลที่ดีการ
เปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลจึงทำใหครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนไมแตกตางกัน  

 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายโรงเรียน 

ที่ 25 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไม  

แตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีกัลยาณมิตรที่ดีตอบุคลากร มีการมอบหมายงานไดตรงตามความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการศึกษาอบรม สัมมนา การทำผลงานวิชาการพัฒนาวิชาชีพใหมีความรู
ความสามารถและความชำนาญ เพ่ือนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานใหดีย่ิงข้ึน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรรูหนาที่
รับผิดชอบเขาใจนโยบายตาง ๆ และเปาหมายของสถานศึกษาท่ีอยูภายใตระเบียบ กฎหมาย และการบริหารในระบบเดียวกัน 

ทั้งน้ีครูอาวุโสเปดใจใหความชวยเหลือ ดูแล และสอนงานครูรุนใหมใหเกิดการเรียนรูพัฒนางาน สอดคลองกับ มูนีเราะห เจะมิง 
(2559, หนา 70) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดยะลา โดยรวมไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของครูผูสอนสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา เปนกระบวนการท่ีผูบริหารสถานศึกษาพิจารณามอบหมายงานไดปฏิบัติ 

ครูผูสอนไมวาจะทำงานมากี่ปก็ไมเก่ียวกับการมองการบริหารของผูบริหาร แตข้ึนกับความสามารถท่ีผูบริหารปฏิบัติใหเห็น
มากกวา จึงทำใหการบริหารงานบุคคลน้ี ข้ึนกับความสามารถในตัวของผูบริหารท่ีครูเห็นมากกวาคุณสมบัติในตัวครู และ
สอดคลองกับ พิชชาภรณ พิมมัชฉา (2560, หนา 8) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
ในกลุมเครือขายพระบรมธาตุบานตาก อำเภอบานตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารใชกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถพัฒนา
ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงเสริมใหบุคลากรมีความรูในเรื่องนโยบายและ
เปาหมายขององคกรตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 7.1.1 ดานการวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหนง ผูบริหารควรจัดระบบการจัดทำภาระงาน                

การวางแผนพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือรองรับสถานการณตอไป 

 7.1.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง ผูบริหารควรกำหนดข้ันตอนในการสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุ
แตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  และมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีโดยการ
ประเมินผลอยางยุติธรรม 
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 7.1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผูบริหารควรเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง และเสริมสรางกำลังใจ ยกยองครูที่มีผลงาน หรือทำคุณงาม
ความดีในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 7.1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ผูบริหารควรเปดโอกาสใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี
สวนรวมในการกำหนดวินัย และมีการแตงต้ังคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

 7.1.5 ดานการออกจากราชการ ผูบริหารควรมีการบำรุงขวัญและกำลังใจแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีโอนยาย ออกจากราชการ หรือดำรงตำแหนงสังกัดหนวยงานอื่นอยางเหมาะสม 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 7.2.1 ควรวิเคราะหสภาพปญหา และแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล เพ่ือกำหนดกรอบในการ
บริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 7.2.2 ควรวิเคราะหบทบาท และหนาท่ีของผูบริหารในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
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การทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครู    
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครู กลุมสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครู กลุมสห
วิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามประสบการณปฏิบัติงาน และตามขนาดของ
สถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูผูสอนในสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอร
แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607-610 ) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  234  คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสวนประเมินคา 5 
ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที ( t-test) และการ 
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe 
ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่อยูในสถานศึกษาที่มีขนาด 
ตางกันมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 3) ครูมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความ 
คิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาดานภาพรวม   
ดานวัตถุประสงคของทีม  และดานภาวะผูนํา  ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10 -15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน นอยกวา  10 และดานการมีสวนรวม พบวาครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ปมีความ 
คิดเห็นมากกวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา  10 ป  และ ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไปป สวน 
ในดานการสื่อสารอยางเปดเผย ดานการมีปฏิสัมพันธ  ไมมีความแตกตาง  

คําสําคญั: การทํางานเปนทีม การบริหารการทํางานเปนทีม ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

The objective of this study ware to study and compare management teamwork perceived by 
teachers of the school in Vibhavadi district under the secondary educational service area 2 Bangkok. 
Group of teachers been divided by size of school and working experience. The samples consisted of 234 
teachers of The school in Vibhavadi district under the secondary educational service area 2  Bangkok. 
Extrapolating from Krejcie & Morgan to define the sample size. The instruments used for data collection 
was 5  point-rating scale questionnaire. The data analysis was treated through frequency, percentage, 
Standard deviation as well as a t-test of  One-way - ANOVA and a pairwise difference by means of 
Scheffé. Reseach findings ware as follows: 1) The management teamwork perception of teachers of the 
school in Vibhavadi district under the secondary educational service area 2 Bangkok. was at high level. 
2) Different size of schools revealed no difference on perception. 3)  Different year of teacher working
experience were statistically significant difference at .05 level. On team objective and leadership, 
teacher with 10-15 years experience had perceived management teamwork higher teacher with less 
than10 years experience and on co-operation teacher with 10-15 years experience had perceived a 
higher level than teacher with less than 10 years and more than 16 years experience.  On open 
communication and relationship revealed no difference. 

Keywords: Teamwork , Teamwork Management , The School Administrators 

1. บทนํา
 การทํางานถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิต 

เพราะเปนสิ่งที่จะเกิดประโยชนในดานรายบุคคล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู  สงผลตอความเจริญของสังคม  และการ
พัฒนาประเทศชาติ การทํางานเปนทีม จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารหนวยงานหรือองคกรตางๆ เพราะลักษณะการ
ทํางานเปนกลุม หนวยงาน หรือองคกรนั้นๆ เปนลักษณะการทํางาน รวมกันของกลุมบุคคล สงผลถึงผลลัพธในภาพรวม หรือ
สังคมกลุม การดําเนินงานจึงไมสามารถปฏิบัติไดโดยลําพัง การบริหารภายในองคกรแตละองคกรตางมีความยุงยากซับซอน 
โดยผูนําหรือผูบริหารเพียงผูเดียวไมสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคได จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยการ
ระดมความคิด สติปญญา  ความรูความเช่ียวชาญ ประสบการณ จากบุคคลหลายๆบุคคล มารวมคิดรวมสราง และรวมกัน
ปฏิบัติกิจการงานตางๆ เพื่อใหงานบรรลุจุดประสงคและประสบความสําเร็จได  

 แตอยางไรก็ตามการทํางานเปนทีมก็ยังพบปญหาตางๆมากมาย โดยศึกษาจากแนวคิดของแมคเกรเกอร (McGregor) 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของทีมงานดอยประสิทธิภาพไดดังนี้ สมาชิกในทีมไมรับฟงซึ่งกันและกัน การอภิปรายไมตอบสนองตอ
จุดประสงค ทีมงานไมสามารถจัดการกับความคิดเห็นที่แตกตางได (ทองทิพพา  วิรยิะพันธุ,2551 : 27) ซึงปญหาตางๆเหลานี้
เปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดในการทํางานรวมกันท้ังสิ้น ซึ่งผลใหการทํางานไมราบรื่น หรือไมบรรลุวัตถุประสงคได 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของ
ครู กลุมสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อนําเอาขอมูลที่มีไปพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน
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เปนทีม ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร หรือผูที่มีความสนใจ ไดนําไปใชศึกษาและปฏิบัติแนวทางการทํางาน  เปนทีม
ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครู กลุมสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  
2.2   เพื่อเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครู กลุมสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามประสบการณปฏิบัติงาน และตามขนาดของสถานศึกษา  

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 598 คน 

3.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิภาวดีสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 234 คนโดยการกําหนดกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 จากการเปดตารางของ เครจซี่และมอรแกน ( Krejcie and Morgan.1970 : 607-610 ) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลว
ใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชจํานวนประชากรในสถานศึกษาเปนหนวยในการแบง 

3.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคาต้ังแต .39 - .90 และคาความเช่ือมั่น (Reliabirity) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเทากับ .98 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแก ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scales) 5 ระดับ มีท้ังหมด 5 ดาน ๆ ละ 10 ขอ รวมจํานวน 50 ขอ

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2   ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสห
วิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อขอเขาเก็บขอมูล  

3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 234 ฉบับ โดยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับมาได จํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.87 ของแบบสอบถามท้ังหมด ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี

3.4.1 การหาคาความคิดเห็นของครูที่มีตอการทํางานเปนทีมของผูบริหาร  ในสหวิทยาเขตวิภาวดี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  3.4.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครทูี่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2   เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสถานศึกษาใชสถิติคาที (t - test) แตถาเปรียบเทียบ
ประสบการณในการทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

 
 

4. ผลการวิจัย 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขต
วิภาวดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  ในภาพรวมและรายดาน  

การทํางานเปนทีมของผูบรหิารสถานศึกษา  S.D. ระดับ 
1. ดานการสื่อสารอยางเปดเผย     4.06 0.45 มาก 
2. ดานการมีปฏิสัมพันธ   4.12 0.45 มาก 
3. ดานวัตถุประสงคเปาหมายของทีม     4.10 0.49 มาก 
4. ดานภาวะผูนํา     4.16 0.48 มาก 
5. ดานการมสีวนรวม     4.09 0.49 มาก 

รวม 4.11 0.42 มาก 
 ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการ 

รับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ( = 4.11, 
S.D.=0.42 )  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับ 3 ลําดับแรกไดแก ดานภาวะผูนํา   
( = 4.16, S.D.=0.48 ) ดานการมีปฏิสัมพันธ ( = 4.12, S.D.=0.45 )  และดานวัตถุประสงคและเปาหมายของทีม ( = 
4.10, S.D.=0.49 ) ตามลําดับ  
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน   

การทํางานเปนทีมของผูบรหิารสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 

t p 
 S.D.  S.D. 

1. ดานการสื่อสารอยางเปดเผย    4.06 0.40 4.06 0.50  0.38 .969 

2. ดานการมีปฏิสัมพันธ  4.14 0.41 4.11 0.49 .426 .671 

3. ดานวัตถุประสงคเปาหมายของทีม    4.14 0.44 4.07 0.54 1.086 .279 

4. ดานภาวะผูนํา    4.17 0.46 4.14 0.49 .513 .609 

5. ดานการมสีวนรวม    4.15 0.45 4.03 0.52 1.675 .095 
 รวม 4.13 0.36 4.08 0.47 .856 .393 

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูมีการรับรูตอการการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต
วิภาวดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 
 
 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน  

การทํางานเปนทีมของ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

แหลงความ
แปรปรวม df SS MS F P 

1. ดานการสื่อสารอยางเปดเผย    ระหวางกลุม 2 .898 .449 2.245 .108 
ภายในกลุม 219 43.705 .200
รวม 221 44.705    

2. ดานการมีปฏิสัมพันธ ระหวางกลุม 2 .741 .370 1.847 .160 

2905



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ภายในกลุม 219 43.908 .200 
รวม 221 44.649 

3. ดานวัตถุประสงคเปาหมายของทีม   ระหวางกลุม 2 2.028 1.014 4.333* .014 
ภายในกลุม 219 51.250 .234 
รวม 221 53.278 

4. ดานภาวะผูนํา ระหวางกลุม 2 1.790 .895 4.016* .019 
ภายในกลุม 219 48.815 .223 
รวม 221 50.605 

5. ดานการมสีวนรวม ระหวางกลุม 2 3.389 1.694 7.516* .001 
ภายในกลุม 219 49.371 .225 
รวม  221  52.760  

รวม  1.432  .716 4.203* .016 
* p < .05

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวาคา F มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานการ
สื่อสารอยางเปดเผยและดานการมปีฏิสัมพันธ  แสดงวาครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอการทํางาน
เปนทีมของ ผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  โดยภาพรวมและ
รายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีการของ 
Scheffé (Scheffé ’s method)  

ตาราง 4 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ดานภาพรวม เปนรายคู  
ประสบการณในการทํางาน  Mean Dif S.E. p-value 
1. นอยกวา 10 ป – 10-15 ป -.18*  .06  .17  

2. นอยกวา 10 ป – 16  ปขึ้นไป -.07  .08  .70  

3. 10-15 ป - 16  ปขึ้นไป .11 .08 .37 
* p-value< 0.5

จากตาราง 4 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ปมีการรับรูดานภาพรวมมากกวา ครูที่มปีระสบการณ
ในการทํางาน นอยกวา  10 ป    

ตาราง 5 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ดานวัตถุประสงคและเปาหมายทมี เปนรายคู 
ประสบการณในการทํางาน Mean Dif S.E. p-value 
1. นอยกวา 10 ป – 10-15 ป -.21* .071 .01 

2. นอยกวา 10 ป – 16  ปขึ้นไป -.12 .092 .45 

3. 10-15 ป - 16  ปขึ้นไป .09 .091 .59 
* p-value< 0.5

จากตาราง 5 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10 - 15 ปมีการรับรูดานวัตถุประสงคและเปาหมายทีม 
มากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 10 ป 

ตาราง 6 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ดานภาวะผูนํา เปนรายคู 

ประสบการณในการทํางาน Mean Dif S.E. p-value 
1. นอยกวา 10 ป – 10-15 ป -.19* .07 .03 
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2. นอยกวา 10 ป – 16  ปขึ้นไป -.01 .09 .99 

3. 10-15 ป - 16  ปขึ้นไป .17 .09 .16 
* p-value< 0.5

จากตาราง 6 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ปมีการรับรูดานภาวะผูนํา มากกวาครูทีม่ี
ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 10 ป 

ตาราง 7 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ในสหวิทยาเขตวิภาวดี สาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ดานการมสีวนรวม เปนรายคู 
ประสบการณในการทํางาน Mean Dif S.E. p-value 
1. นอยกวา 10 ป – 10 - 15 ป -.25* .07 .00 

2. นอยกวา 10 ป – 16  ปขึ้นไป .01 .09 1.0 

3. 10-15 ป - 16  ปขึ้นไป .25* .09 .02 
* p-value< 0.5

 

จากตาราง 7 พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ปมีการรับรูดานการมีสวนรวมมากกวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน นอยกวา  10 ป  และครูที่มีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป  สวนครูที่มีประสบการณอื่นๆ
ไมพบความแตกตาง 

5. สรปุผลการวิจัย
 

5.1  ครูมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี   
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 5.2  ครูที่อยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาในสหวิทยา 
เขตวิภาวดี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน  
 5.3 ครูมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคดิเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา ในสหวิทยา
เขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีการของScheffé (Scheffé ’s method) พบวาครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 10 - 15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูทีม่ีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป และดานการมี
สวนรวม โดยครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10 - 15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูทีม่ีประสบการณในการทํางานนอยกวา    
10 ป และครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10 - 15 ป มีความคดิเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป
สวนในดานการสื่อสารอยางเปดเผย ดานการมีปฏิสมัพันธ  ไมมีความแตกตาง 

6. อภปิรายผลการวิจัย
6.1  ครูมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะผูบริหารไดดึงเอาความสามารถของ
คณะครูใหสามารถทํางานรวมกัน  ตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีการแบงงานกันทําตามความชํานาญของแตละบุคคล พรอมท้ังให
ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สอดคลองกับ         
ศรสวรรค สุขสนาน (2560 : 7) ไดศึกษาเรื่องการทํางานเปนทีม ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูมีสวนเกี่ยวของและทุกฝายตองรวมคิด  
รวมทํา รวมรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีเปาหมายเดียวกัน ใหการยอมรับและไววางใจซ่ึงกันและกัน ซึ่งจะทําให
การปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับอริศษรา  อุมสิน (2560 : 56) ไดศึกษาเรื่องการทํางานเปนทีมของครูผูสอน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะครูผูสอนให
ความสําคัญตอการทํางานเปนทีมอยางมาก นอกจากนั้นความตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ทําใหครูผูสอนใน
สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายจึงตองรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา 
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 6.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู
ในสหวิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูบริหารมีการบริหารโดยยึดรูปแบบและนโยบายจากสวนกลาง  เปนไปตามแนวทางท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ไดกําหนด ทําใหมีระบบและระเบียบแบบแผนเดียวกันภายในสหวิทยาเขต
วิภาวดี โดยผูบริหารไดเนนการบริหารแบบมีสวนรวมและเปดโอกาสใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและ
แสดงความคิดเห็น ในรูปแบบของคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน มีการปฏิสัมพันธและมีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผย 
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมของการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ ปรีชา พึ่งเจียม (2557 : 61) ไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของ
โรงเรียนทุกขนาดมีความใกลเคียงกัน มีการปรับตัวในดานตางๆท่ีดี และสอดคลองกับ สุภาวิณี วงษชัยบุตร (2560 : 872 )ได
ศึกษาเรื่องการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย ผลการเปรียบเทียบระดับการทํางานเปนทีมของครู   
ขนาดของสถานศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีการบริหารแบบมีสวนรวม ในรูปแบบของ
คณะกรรมการการบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุน ในการอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ   

6.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู ของครูในสห
วิทยาเขตวิภาวดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมแตกตาง
กันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยท่ีครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ปมีความคิดเห็นดานภาพรวม มากกวา
ครูที่มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา  10 ป  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความแตกตางในชวงวัย และประสบการณทํางาน ครู
ที่มีประสบการณนอยกวาจะมีนิสัย ทัศนคติ มุมมองท่ีเกิดจากการทํางานไมเทากับผูที่มีประสบการณมากกวา และยังขาดการ
ประสานปรับตัวใหเขากันในดานความคิดที่แตกตาง มุมมองและวิสัยทัศนที่ไมตรงกัน สอดคลองกับปนัดดา โพธิออน (2560 : 
10) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนจิตรลดา  ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูโรงเรียนจิตรลดาที่มีตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูโดยจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ภาพรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางมีในสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากครูที่มี
ประสบการณนอยกวา 10 ป ยังมีประสบการณการทํางานไมมาก  จึงมีวิสัยทัศนและมุมมองที่เกิดจากการทํางานในระยะเวลาที่
แตกตางกัน  

 ดานวัตถุประสงคของทีม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 10-15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวัตถุประสงค
และเปาหมายเปนสิ่งสําคัญที่ทุกทีมงานตองมี เพื่อเปนตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติ สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ซึ่งใน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษามาอยางยาวนานยอมมีครูและบุคลากรมากมายหลากหลายชวงวัยที่จะทํางานรวมกัน ผูบริหารจึงมี
บทบาทสําคัญในการรวมกําหนดวัตถุประสงค เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม และสรางความเขาใจที่ตรงกันเพื่อการทํา งานที่
ถูกตองตามวัตถุประสงคที่ไดรวมกันกําหนดไว สอดคลองกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2558 : 11) ไดกลาวองคประกอบสําคัญของ
การดําเนนิงานกลุมคือ ผูนําเปนผูรวบรวมกําหนดวัตถุประสงคของกลุมขึ้น ผูนําหาทางใหวัตถุประสงคนั้น สัมฤทธิ์ผล คนที่อยู
ในภาวะผูนําจะตองชวยใหวัตถุประสงคของกลุมเกิดขึ้นและทําใหบรรลุผล 

 ดานภาวะผูนํา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-
15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 10-15 ป  ยอมมีความเขาใจและประสบการณการทํางานเปนทีมของผูนําที่มากกวาครูมีประสบการณในการทํางาน 
นอยกวา 10 ปที่แสดงออกในสถานการณหรือบริบทที่แตกตางกัน และสรางใหเกิดขึ้นตามการรับรูที่แตกตางของแตละบุคคล 
สอดคลองกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2558 : 11-12) ไดกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณคาของการเปนผูนําประจักษ
ชัดขึ้นเมื่อสมาชิกแตละคนในกลุม สามารถใชการมีสวนชวยเหลือกันและกันใหเกิดประโยชนได หนาที่อยางหน่ึงของการเปน
ผูนํา  สมรรถภาพของสมาชิก คุณภาพของแตละคนเปนสิ่งสนับสนุนชวยเหลือภาระหนาที่ของผูนํา คือ ความตั้งใจในการให
ความรวมมือ มีความเขาใจเห็นใจผูอื่น ใหคําแนะนําท่ีจะตอบปญหาใหความชวยเหลือผูอื่นและทําตนเปนคนมีอารมณมั่นคง  

ดานการมีสวนรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทํางาน 
10-15 ปมีความคิดเห็นมากกวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน นอยกวา  10 ป และครูที่มีประสบการณในการทํางาน 16 
ปขึ้น ทั้งนี้อาจเพราะครูที่มีประสบการณในการทํางาน 10-15 ป เปนชวงวัยท่ีไดมีการเรียนรู เก็บเกี่ยวทักษะเทคนิคการทํางาน
และยอมรับพฤติกรรมการทํางานเปนทีมดานการมีสวนรวม และทํางานในชวงน้ีกําลังอยูในชวงวัยสนุกสนานกับการทํางาน 
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มากกวาครูที่มีประสบการณทํางานนอย และครูที่มีประสบการณทํางานที่ยาวนาน อาจทําใหเกิดความรูสึกความตองการตอบ
รับตอสิ่งใหมๆนอยลง จึงทําใหมีการรับรูตอการมีสวนรวมอยูในระดับที่นอยกวาเชนกันสอดคลองกับ สุภาวินี วงษชัยบุตร 
(2560 : 874) ศึกษาการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเคร่ืองมูลนิธิไทไชโย จําแนกตามประสบการณทํางานพบวา
ดานที่ 3 การมีสวนรวม ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนเอกชนในเครือ
มูลนิธิไทไชโยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ทั้งนี้อาจเน่ืองจากครูที่มีประสบการณนอยกวา ยังตองการที่จะ
พัฒนาตนเองในการ ทํางานจึงตองการความรวมมือจากผูอื่นในการวางแผนการทํางาน การแกไขปญหา ตรวจสอบหา
ขอบกพรองในการทํางาน  ตรวจสอบขอสงสัยและประเมินผลการทํางานไดอยางอิสระและเปดเผย มีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหน่ึงของความสําเร็จ สวนครูที่มีประสบการณทํางานมากกวา   มีความรอบรูในการทํางานมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงไม
ตองการพ่ึงพาคนอื่น มีความสนใจในการรวมมือกับคนอ่ืนนอยลง   

7. ขอเสนอแนะ
 

7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช  
 

 7.1.1 ผูบริหารควรมีการสื่อสารอยางจริงใจและตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถแสดงความรูสึก  
หรือโตตอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันไดอยางสรางสรรค   

 7.1.2 ผูบริหารควรเปนบุคคลผูช้ีแนะใหคําปรึกษาเม่ือทีมงานเกิดปญหา และมีความยุติธรรมอยางเทาเทียม   
 7.1.3 ควรมีการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง และรวมกันหาแนวทางการแกไขและพัฒนา     
 7.1.4 ผูบริหารควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ  
 7.1.5 ควรมีการศึกษาแบบอยางในการปฏิบัติงานท่ีดีจากหนวยงานอื่นๆ และรวมสรางนวัตกรรมใหมๆ  

เพื่อใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป     
 

 7.2.1 ศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต  
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

 7.2.2 ศึกษาสภาพปญหาการทํางานเปนทีม  ภายในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มัธยมศึกษาเขต 2    
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

กิตตศัิกดิ ์ ธระปราบ1*และ รัตนา  กาญจนพันธุ2

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*kittisak01.math53@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มี
ตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการสอน ปการศึกษา 2562 ประชากรทั้งสิ้น 524 คน คํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการของ Krejcie and Morgan ไดจํานวนท้ังสิ้น 227 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม มีคา
ความเช่ือมั่น 0.920 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมากทุกดาน 2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ครูที่มี
ประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 

คําสําคัญ: การบริหารงานโรงเรียน, ความพึงพอใจ, ครู , ผูบริหารโรงเรียน 
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Abstract 

This research were the following objectives: 1)To study the satisfaction of teachers towards 
administration of school administrators in Thanyaburi District Under the Office of Pathum Thani 
Educational Service Area 2 2) compare the teachers' satisfaction with the administration of the school 
administrators in Thanyaburi District Under the Pathum Thani Educational Service Area Office, Area 2 
Classified by educational level and teaching experience in the academic year 2020, The population were 
524 teachers.the sample by Krejcie and Morgan, table were 227 teachers. The research instrument was a 
questionnaire with a reliability of 0.920. The statistics used for analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation,t-test and one-way ANOVA.   

The results showed that : 1)The teachers' satisfaction to the school administration in Thanyaburi 
District under the Office of Pathum Thani Educational Service Area 2 was in all aspects as a high level. 
2) Teachers with different educational levels were satisfied with the administration fo the school
administrators. In Thanyaburi District Under the Pathum Thani Educational Service Area Office, Area 2, 
classified by educational levels, in general, and in each aspect, not differently 3)teachers with different 
teaching experiences perceived differently satisfaction with the administration of the school 
administrators in Thanyaburi District under the Pathum Thani Educational Service Area Office 2 in overall 
and in different aspects. Statistical significance at the level of .05 in all aspects 

Keywords: School Administration , Satisfaction, teacher, School Administrator 
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1. บทนํา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได
กําหนดสาระสําคัญใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข
มาตรา35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 
ไดกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเปน “นิติบุคคล” เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คลองตัว และ
สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนอิสระสถานศึกษานิติบุคคลเปนโรงเรียนที่กฎหมายกําหนดใหสามารถทํากิจการใดๆ ไดดวย
ตนเองภายใตขอบเขตวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาท่ีของสถานศึกษาเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ประเภทท่ัวไป ซึ่งเปนองคกรท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคลแตมิไดกําหนดหมายไวโดยเฉพาะ การบริหารจัดการจึงตองอยู
ภายใตกรอบที่กฎหมายบางฉบับกําหนดอํานาจหนาที่ให แตสวนใหญจะบริหารจัดการภายใตกรอบการมอบอํานาจของผูมี
อํานาจเพ่ือใหดําเนินการบริหารจัดการได จึงจําเปนตองคํานึงถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี ความมีอิสระในการบริหารจัดการเปนลักษณะเดนของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีการบริหารจัดการที่เปน
อิสระจากระบบและกฎหมายระเบียบแบบด้ังเดิมซึ่งผูรับมอบอํานาจจําเปนตองเขาใจหลักการและอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางถองแท ปฏิบัติราชการท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ใชดุลยพินิจของตนและองคคณะบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ตัดสินใจ โดยเนนผลงานท่ีเกิดขึ้นเปนหลักมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,2556) สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ 2550 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการ และ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ 2546 ซึ่งกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับเหลานี้ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลทั้งสิ้นแต
สถานศึกษาก็ยังคงไมสามารถบริหารไดอยางอิสระ คลองตัว เพราะกฎหมายตางๆมิไดกําหนดกลไกเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ใน
ฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาไว มีเพียงบัญญัติรองรับสถานะทางกฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเทาน้ัน สถานศึกษาไม
มีอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดวยตนเองยังคงตองบริหารงานภายใตอํานาจท่ีรับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น และเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของ
สถานศึกษาท่ีมีความแตกตางกันทั้งขนาดของสถานศึกษา จํานวนนักเรียน จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน ทําใหสถานศึกษาเกิดความไมคลองตัวในการบริหาร สงผลตอคุณภาพใน
การจัดการศึกษาอีกดวย 
 ดวยเหตุผลดังกลาวการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบนิติบุคคลที่ยังขาดความเปนอิสระและความคลองตัวในการ
บริหารจัดการจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาอาจมีขอจํากัดในการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง 4 ดานไมวาจะเปนดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูมีสวนเกี่ยวของอาทิเชน นักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอครูซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญในการรับและขับเคลื่อนนโยบายภารกิจตางๆใหไปสู
เปาหมายตามที่ผูบริหารสถานศึกษากําหนด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียน อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพื่อจะไดทราบถึงความพึง
พอใจของครูที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนและนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาหรือผูมี
สวนเกี่ยวของใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษาและเกิดขวัญกําลังใจทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานของครูแลวจะสงผลใหการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบรุี สังกัดสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุร ีสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการสอน 
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3. สมมติฐานของการวิจัย
ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน

อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แตกตางกัน  
4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 ขอบขายดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษา เอกสาร ตําราที่เกี่ยวกับคูมือการบริหารโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ มากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ดังนี้ 1)ดานการบริหารงานวิชาการ 2)ดานการบริหารงานงบประมาณ 3)ดานการบริหารบุคคล4)ดานการบริหารงานท่ัวไป 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  จํานวนทั้งสิ้น 524 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 11 โรงเรียน การกําหนดขนาดกลุมของตัวอยางโดยเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan (อางถึงในสมจิตรา เรืองศรี สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และบุญมี พันธุไทย,2555,หนา101) และใชวิธีการสุมอยางาย
(simple random sampling)จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (stratified  random sampling) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง  227 คน  

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกวาปริญญาตรีและประสบการณการสอนนอยกวา 10 

ป ระหวาง10 – 15 ปและมากกวา 15 ป ขึ้นไป 
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

4.4 เคร่ืองมือ/การสรางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(check list)แบบสอบถามวุฒกิารศึกษา และประสบการณในการทํางาน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  แบงเปน 4 ดาน จํานวน 40 ขอ ดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ 
15 ขอ ดานการบริหารงานงบประมาณ 8 ขอ ดานการบริหารงานบุคคล 10 ขอ และดานการบริหารงานท่ัวไป 7 ขอ 

4.1.2 การสราง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับความพึ งพอใจของครูที่มีตอการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แบงเปน 4 
ดาน ดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนศึกษาเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ และนําแบบสอบถามที่แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาเสนอ
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา(Content validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีคาดัชนี
สอดคลอง 0.5 ขึ้นไป ไดคา 0.6-1.0 จํานวน 40 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความสอดคลอง จากนั้นนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช (try-out) กับครูซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability)โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.920 และจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการ
วิจัยตอไป  
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4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยคํานวณหาคาทางสถิติใชการแจกแจงความถี่ 

(frequency distribution) คารอยละ (percentage)  และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย (mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation—S.D.) เปนรายดาน รายขอ และภาพรวม  

เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒกิารศึกษากลุมตัวอยางตัวแปร 2 กลุมวิเคราะหโดยการทดสอบคา
ที (t-test)  และจําแนกตามประสบการณการสอนกลุมตัวอยางตัวแปร 3 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 
5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 
การบริหารงานในสถานศึกษา x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.35 0.50 มาก 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.37 0.57 มาก 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.31 0.50 มาก 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.36 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.35 0.49 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปนอย 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานงบประมาณ( x = 4.37) ดานการบริหารงาน
ทั่วไป( x =4.36) ดานการบริหารงานวิชาการ ( x =4.35) สวนดานท่ีนอยท่ีสุดไดแก ดานการบริหารบุคคล ( x = 4.31)

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ดังตารางที่ 2-3 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี t Sig 

x S.D. x S.D. 

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.36 0.48 4.32 0.54 0.527 0.599 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.38 0.50 4.34 0.68 0.468 0.641 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.32 0.50 4.30 0.51 0.318 0.751 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.38 .048 4.31 0.57 1.043 0.298 

ภาพรวม 4.36 0.46 4.32 0.55 0.622 0.535 
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*p <.05
จากตารางท่ี 2 แสดงวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน

อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน  
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอน ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารงานในสถานศึกษา 
ประสบการณการสอน 

F Sig นอยกวา  
10 ป 

10 - 15 ป มากกวา 15 ป 
ขึ้นไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D.

1.ดานการบริหารงานวิชาการ 4.22 0.58 4.52 0.33 4.48 0.32 10.238* 0.000 

2.ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.21 0.63 4.55 0.43 4.55 0.40 11.086* 0.000 

3.ดานการบริหารบุคคล 4.21 0.56 4.42 0.42 4.45 0.37 5.742* 0.004 

4.ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.23 0.57 4.50 0.42 4.52 0.31 8.735* 0.000 

ภาพรวม 4.22 0.55 4.50 0.37 4.50 4.35 9.996* 0.000 

*p < .05
จากตารางท่ี 3 แสดงวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 

ในอําเภอธัญบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบรายคู ดังนี ้
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยภาพรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอน  

ประสบการณ 
การสอน 

 นอยกวา 10 ป 10 - 15 ป 15 ปขึ้นไป 

x 4.22 4.50 4.50 

นอยกวา 10 ป 4.22 - * * 

10 - 15 ป 4.50 - 
15 ปขึน้ไป 4.50 - 

จากตารางที่ 4 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยครูที่มีประสบการณ10-15ป และ15ปขึ้นไปมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครูที่
มีประสบการณการสอนนอยกวา 10 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. สรปุผลการวิจัย

การศึกษา ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุปผลดังนี ้

1. ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี้ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบรหิารงานบุคคล   
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2. เปรียบเทียบเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒกิารศึกษา และประสบการณการสอน พบวา 

     2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

     2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') พบวา ครูที่มีประสบการณ10-15
ป และ15ปขึ้นไปมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 10 ป  

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัย ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียน
มีการกําหนดนโยบายทิศทางการบริหารสถานศึกษาไวอยางชัดเจนและวางโครงสรางการบริหารโรงเรียนท่ีเปนระบบรวมไปถึง
กระบวนการดําเนินงานตางๆที่อาศัยความรวมมือของบุคลาการในสถานศึกษาเขามามีสวนรวมกันในการปฏิบัติงานตางๆอยาง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาตามที่สถานศึกษากําหนดไว สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553,หนา 8) กลาววา
ความสําคญัของการบริหารสถานศึกษาวาเปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีตองกําหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงานดังนั้นนักบริหาร
ที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว การบริหารงานนั้น 
จะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตางๆ มิใชเพียงกิจกรรมท่ีผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว 
แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดาน
สติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะนําเอาเทคนิควิธีและ
กระบวนการบริหารที่ เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  ดังที่ภัทรกร มิ่งขวัญ 
(2559,บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค สังกดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ใน 4 ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอน ดังนี้ 

     2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับครูทุกคนไมแตกตางกัน และมีการเปดโอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาในทุกดานอยางเสมอภาค เทาเทียม และเปนผูประสานงานและสรางบรรยกาศในองคกรที่เนนการทํางานเปนทีมมุง
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงเขามามีบทบาทในการดูแล กํากับ ติดตาม ชวยเหลือการทํางานของครูทุกระดับ
การศึกษาอยางเสมอภาค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา ติวงษา(2555 ,บทคัดยอ)ไดทําวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษบุรีรัมย เขต 1 ครูที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย 
เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกัน 

       2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอ
ธัญบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการหรือพฤติกรรมการบริหาร
งานท่ีเนนผูมีประสบการณเขามาปฏิบัติงานในแตละดานหรือแมกระทั่งการแตงตั้งหัวหนางานตางๆที่ยังคํานึงถึงประสบการณ
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ซึ่งมีผลตอการพัฒนาองคกร  จึงทําใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 แตกตางกัน ดังที่ ปรัชญา เวสารัชช(2554 ,หนา 1)กลาววา การ
บริหารสถานศึกษาเปนการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และการจัดการในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือกิจการสถานศึกษา ทั้งการ
บริหารธุรกิจของ สถานศึกษาโดยมุงใหบรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาท่ีไดตั้งไวภาระหนาที่ดังกลาวจะเก่ียวของ กับครู
นักเรียน บุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพงษ โลกคําลือ (2560 ,บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน เครือขายโรงเรียนที่ 43 สํานักงานเขต หนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายดานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอธัญบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับอําเภออ่ืนๆในเขตพื้นท่ี 

9. เอกสารอางอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.(2556).คูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล .กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
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ปญญา ติวงษา.(2555).ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1. สารนพินธการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
 คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย. 

ภัทรกร มิ่งขวัญ.(2559). การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42. การคนควาอิสระครุศาตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, คณะครุศาตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

สมจิตรา เรืองศรี , สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และบุญมี พันธุไทย .(2555).ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา .กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ. 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

สินีนาฎ ศิริสวัสดิ์1* และ รัตนา กาญจนพันธุ2 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*sineenadtl@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวั ตถุประสงค เพื่ อ (1) ศึกษาความพึ งพอใจของครูที่ มี ต อการจัดสภาพแวดลอม ท่ี เอื้ อ  
ตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร    
(2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและประสบการณการทํางาน 
มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 353 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีของเครอซี่และมอรแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
185 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.913 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
เม่ือพบความแตกตางจึงทําการทดสอบรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครทูี่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก (2) ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน (3) ครูที่มีประสบการณการทํางาน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคญั: ความพึงพอใจ, ครู, การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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The Satisfaction of Teachers with an Environment That is Conducive to 
Learning in Secondary School Bangkapi District Under the Secondary 

Educational Service Area Office 2, Bangkok. 

Sineenad Sirisawat1*, Ratana Karnjanapan2 

1Department of Education Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
*sineenadtl@gmail.com

Abstract 

This survey research aims were to study the satisfaction of teachers in organizing an 
environment conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2. The sample groups were selected from 353 parents of secondary 
schools, Bangkapi District Under the Secondary Educational Service Area Office 2. The sample group 
consisted of 185 people from Krejcie & Morgan table. The research instruments were the 5 rating scale 
questionnaire, the questionnaire was tested for content validity by the index of congruence (IOC), It was 

between 0.6 and 1.0, and Cronbach’s α (alpha) coefficient was at 0.913. The statistics used for analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test and One-way ANOVA. When differences 
between groups were found, Scheffé’s multiple comparison was additionally utilized by the researcher. 
Findings are as follows: The results of the research revealed that 1) The satisfaction of teachers in 
organizing an environment conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the 
Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok. was overall at a high level and high level for all 
aspect. 2) The teachers who differed ages have the satisfaction with the organization of environment 
that was conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2. Bangkok. That both of the overall and the aspect were not different. 
3) The teachers who differed with work experience had the satisfaction with the organization of
environment that was conducive to learning in secondary schools, in Bangkapi Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2, Bangkok. that both of the overall and the aspect are not different. 

Keywords: Satisfaction, Teachers, Providing an environment that is conducive to learning 

1. บทนํา
ปจจุบันมีนักวิชาการ นักการศึกษาไดกลาวถึงปจจัยที่จะสงเสริมหรือเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน วามีปจจัย

อะไรบางที่ เราจะสงเสริมใหผลสัมฤทธ์ิของผู เรียนดีขึ้น การเรียนของผู เรียนดีขึ้น ยกตัวอยางเชน สภาพแวดลอม 
ของสถานศึกษา แหลงเรียนรูในสถานศึกษา สภาพแวดลอมท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน ครู หองเรียน นอกจากสภาพแวดลอม
เหลานี้แลว ไดมีการจัดทําวิจัยและไดมีการพูดถึงก็คือ สภาพแวดลอมของการเรียนรู Learning environment งานวิจัยและ
นักวิชาการไดบงบอกมาเลยวา ถาโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีผลอยางมากตอการเรียนรูของผูเรียน 
ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ทําใหผูเรียนสนใจเรียน ทําใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ
เกิดแนวคิดใหมๆ และเกิดพัฒนาการในทุกดาน ดังน้ันการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญที่ชวยสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางมาก ทั้งน้ีผูบริหารและครูเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการเรียนรู ที่ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูวางแผนไวดําเนิน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัวลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
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เรียนรู ดังน้ันเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย มีบรรยากาศแหงการเรียนรู มีส่ือวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีที่ดีและ
ทันสมัย ผู เรียนเกิดแรงจูงใจ ใฝรู ใฝ เรียน มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม  สติปญญาเพิ่มขึ้นและ                       
การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู ชวยพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค                         
ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน สามารถดํารงชีวิตในโรงเรียนดวยความสงบสุขเปนการสะทอนประสิทธิภาพการสอนและ
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูของครูและโรงเรียน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ขอ (5)             
กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูน้ัน ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพ่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 8) จึงนํามาเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัด
การศึกษาท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอนและเปนแนวทางที่ผูจัดการศึกษาตองยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติและ               
การกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางปฏิบั ติในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ                  
การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู รวมทั้งแหลงเรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีเปาประสงคใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและ
สรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนไดรับโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมาย                  
การพัฒนาอยางย่ังยืน และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. 2562) 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรยีนมัธยมศึกษาเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรงุเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา         
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและประสบการณ              
การทํางาน 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผู วิจัยศึกษางานวิจัย               
ของ อินทิรา บริบูรณ (2556) เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรท่ีศึกษา 4 ดานดังน้ี 1) ดานอาคารสถานท่ี  
2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานสงัคมกลุมเพ่ือน 4) ดานการบริการ  

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2.1 ประชากร ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน 353 คน 
4.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน ประชากร 353 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple random sampling) ใชการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (อางถึงใน              
สมจิตรา เรืองศร,ี สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และบุญมี พันธุไทย, 2555, หนา 101) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 185 คน 
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ต่ํากวา 30 ปและ30 ป ขึ้นไป และประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป 

10-20 ปและ20 ป ขึ้นไป 
4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 4 ดาน คือดานอาคาร
สถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน ดานการบริการ 
5. การสรางเครื่องมือ

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม    
ที่เอ้ือตอการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและนําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรกึษา
เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีคา
ดัชนีสอดคลอง 0.2 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 -1.00 จํานวน 40 ขอ โดยผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ  
ความสอดคลองเหมาะสม จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30 คน  
เพ่ื อหาค าความเชื่อมั่ น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยวิ ธีการหาสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  (coefficient alpha) 
ของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.913 และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ 
ตามเกณฑ ไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการวิจัยตอไป 
6. การวิเคราะหขอมูล

6.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชการแจกแจง
คาความถ่ี (frequency distribution) และคารอยละ (percentage) 

6.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท้ัง 4 ดานท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยใชหาคาเฉลี่ย ( ) และ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) เปนรายขอและรายดาน โดยกําหนดเกณฑการแปลคะแนนเฉล่ีย
ตามแนวคิดของ Best (1970) ดังน้ี 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด    
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง    
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย    
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
6.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ วิเคราะหโดย  
การทดสอบคาที (t-test)    

6.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ (Scheffe's post hoc comparison) 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
7.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก  คาความเที่ ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยหาคา ดัช นี 

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และคาความเชื่อม่ัน (Reliabibility) ดวยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)   

7.2 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Precentile) คาเฉลี่ย 

(Mean : ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
7.3 ส ถิติทดสอบสมมติ ฐาน  ไดแก  การทดสอบค า  (t-test for Independent sample ) การวิ เคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance:ANOVA ) 
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8. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรปุเปนขอๆ ไดดังนี้ 

 8.1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ครูมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน 
ดานการบริการ พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี   

8.1.1 ดานอาคารสถานที่ พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัย จัดใหมีพ้ืนที่ที่ จัดแสดงปายนิเทศ นําเสนอขอมูลและผลงานการเรียนรูของนักเรียน สนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือการรักษาและปรับปรุงสถานท่ีใหมีความพรอมปลอดภัยและอยูในสภาพที่ดี และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 
หองเรยีนมีสีสันนาเรียน อากาศถายเทไดดี และมีขนาดกวางเพียงพอกับนักเรียน 

8.1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดานครูพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอไดแก ผูบริหารสงเสริม ใหครูจัดการช้ันเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรู สนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานสติ ปญญา อารมณ และสังคม ของนักเรียนทุกระดับช้ัน สนับสนุน
งบประมาณครูใหผลิตส่ือ นวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและ                   
ความแตกตางระหวางบุคคล 

8.1.3 ดานสังคมกลุมเพ่ือน พบวา ครมูีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ ไดแก สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีกระตุน ใหนักเรียนรูจัก
การชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกัน สงเสริมใหคําปรึกษาและกระตุนใหนักเรียนรวมกันวางแผนแกปญหาการเรียนรวมกัน 
สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันประเภทตางๆ แตละระดับชั้น และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูระหวาง
เพ่ือนนักเรียนดวยกัน 

8.1.4 ดานการบริการ พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดทําแผนการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรยีนเปนระบบ                 
มีปายระบุชื่อสถานที่ชัดเจนเพ่ือสะดวกตอการมาติดตอกับโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและ
จิตใจ และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ฝกใหนักเรียนมีทกัษะบริหารงานกิจการสหกรณรานคาของโรงเรียน 

8.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา             
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามอายุและประสบการณ
การทํางาน พบวา มรีายละเอียด ดังน้ี  
  8.2.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา            
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

8.2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
9. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรงุเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

9.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความพึงพอใจ                    
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม                 
กลุมเพื่อนและดานการบริการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม                   
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู สามารถใชอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรู จากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
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หองเรียนมาจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542) กลาววาโรงเรียน  
ไดดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในเร่ืองการพัฒนากระบวนการเรียนรูน้ัน โรงเรียนควรจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรูและ
สอดคลองกับงานวิจัยของนันทวัน มุสิกบุตร (2553) ที่ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ของโรงเรียนสวางบรบิูรณวิทยา จังหวัดชลบุร ีผลการวิจัย พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา    
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน  สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

9.1.1 ดานอาคารสถานท่ี ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ คือ มีการจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย จัดใหมีพ้ืนที่ที่จัดแสดงปายนิเทศ นําเสนอขอมูลและผลงานการเรียนรูของนักเรียน 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการรักษาและปรับปรุงสถานที่ใหมีความพรอมปลอดภัยและอยูในสภาพท่ีดีและขอที่มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ หองเรียนมีสีสัน นาเรียน อากาศถายเทไดดีและมีขนาดกวางเพียงพอกับนักเรียน อาจเปนเพราะบรรยากาศ   
ของหองเรียนและอาคารสถานท่ีเปนพื้นที่ที่ ใชจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูของผู เรียน 
อยางรอบดานตอไปสอดคลองกับทรรศนีย วราหคํา (2554) ที่ไดเสนอแนวคิดในเรื่องดานอาคารสถานที่ภายนอกและภายใน
หองเรียนและส่ิงปลูกสรางใหมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาดและสอดคลองกับ 
อารียา สตารัตน (2556) ศึกษาเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน 
เขตราชเทวี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

9.1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดการชั้นเรียน  
ที่เอ้ือตอการเรียนรู สนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานสติ ปญญา อารมณ และสังคม ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
สนับสนุนงบประมาณครใูหผลิตส่ือ นวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและ  
ความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนเพราะโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มุงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ มากกวาการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ดังน้ันควรมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการเรียนรู 
หรือกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผู เรียนเปนรายบุคคลตอไปสอดคลองกับใย ยศย่ิง (2554) ไดกลาวถึงการจัด
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนหมายถึง ลักษณะที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิธีการสอน การวัดผลตํารา
และเอกสารประกอบการสอน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนตลอดจน 
การจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมากที่สุดและสอดคลอง
กับ อินทิรา บริบูรณ (2556) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรยีนเครือขายสถานศึกษา
นานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรยีนเครือขายสถานศึกษานานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

9.1.3 ดานสังคมกลุมเพ่ือน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่กระตุน 
ใหนักเรยีนรูจักการชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกัน สงเสริมใหคําปรึกษาและกระตุนใหนักเรียนรวมกันวางแผนแกปญหาการเรียน
รวมกัน สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันประเภทตางๆ แตละระดับชั้นและขอที่ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สงเสริมกิจกรรม  
การเรียนรูระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกัน อาจเปนเพราะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกัน  
นาเบ่ือหรือผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอยจึงสงผลใหการมีปฏิสัมพันธระหวางกันมีนอย สอดคลองกับ ทรรศนีย วราหคํา 
(2554) ที่กลาววา กลุมเพ่ือนเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาการของนกัเรียนเปนอยางมาก นอกจากน้ี
กลุมเพื่อนยังมีการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุกๆ 
ดาน การสรางบรรยากาศ สนุกสนานเปนกันเอง นาเรียน รวมทั้งการแสดงออกถึงความรูสึกความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในหมู
คณะระหวางครูกับครู นักเรียนกับนักเรยีน และครูกับนักเรียนในการรวมกันทํากิจกรรมเปนทีม เปนกลุมและสงเสริมการสราง

2923



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

ความสัมพันธท่ีดีในการทํากิจกรรมและสอดคลองกับ นฤมล กอนขาว (2558) ไดทําการศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ของนักเรียนสถานศึกษาศรัทธาสมุทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผลการวิจัย พบวา 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาศรัทธาสมุทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการบริการ ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ จัดทําแผนการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรียน 
เปนระบบ ปายระบุ ช่ือสถานที่ ชัดเจนเพ่ือสะดวกตอการมาติดตอกับโรงเรียน สนับสนุน กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ  
ทางรางกายและจิตใจและขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ฝกใหนักเรียนมีทักษะบริหารงานกิจการสหกรณรานคาของโรงเรียน 
อาจเปนเพราะงานกิจการสหกรณรานคาเปนบริการท่ีจัดขึ้นมาเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกของบุคลากรในโรงเรียน  
มีการบริหารงานดวยโรงเรียนมากกวาการใหผูเรียนหรือครูเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการบริหารงานสหกรณรานคา  
แตหากสงเสริมในการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกบริหารงานสหกรณโรงเรียนเพื่อเปนกิจกรรมเสริมประสบการณใหแกผูเรียน  
ไดฝกเพ่ือพัฒนาเปนทักษะอาชีพตอไป สอดคลองกับพระอโนชา สิมพา (2553) ใหความหมายการใหบริการ หมายถึง 
งานดานบริการนักเรียนเปนงานหลักที่ มีความสําคัญเก่ียวของกับทุกฝายจะมีสวนชวยให โรงเรียนเจริญกาวหนา  
ตามวัตถุประสงค หากงานดานบริการ เอ้ืออํานวยใหความสะดวกแกนักเรียนในดานความเปนอยู การศึกษาเลาเรียน   
การประกอบอาชีพในอนาคต เพียงพอกับความตองการของนักเรียนก็จะสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ของแตละบุคคลต้ังแตแรกเขาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาและสอดคลองกับเดนชัย วงษชาง (2556) ไดศึกษาสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรยีนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก 

9.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามอายุและประสบการณ
การทํางาน มรีายละเอียด ดังน้ี  

9.2.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและการปฏิบัติงานของครูใหพรอมใช  
กับทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับของการสอน มีแหลงเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยี   
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 
สอดคลองกับฉัตรชัย ศรีสุข (2554) กลาววาสภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรมที่สําคัญมาส่ิงหน่ึงซ่ึงเราอาจลืมไปแลวคือ ครู    
ครูนอกจากมีฐานะเปนสภาพแวดลอมอยางหนึ่งในโรงเรียน ซ่ึงมีหนาท่ีแนนอน คือสอนหนังสือแลว สําหรับการจัดการศึกษา 
ในระบบโรงเรียน ครูเปนผูที่มีความสําคัญเปนพิเศษเฉพาะ ครูเปนผูที่ขับเคล่ือนที่เปนแกนหลักสําคัญ อันจะกอใหเกิดคุณภาพ
ของการศึกษาแกเด็กและสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภรณ เช่ียวชาญเกษตร,สุรีย ฟูนิลกุล และบวร (2553) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและการบริการทางการศึกษาตางๆ เพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเหลาธนบุรี ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

9.2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรู มีการวางแผน มีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความพรอมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงานของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สอดคลองกับ สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) สรุปไววา โรงเรียนจะประสบความสาํเร็จตามเปาหมายอยางย่ังยืนได
ตองมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 3 เรื่อง คือ คัดกรองบุคคลท่ีจะเขามาเปนครูอยางเขมงวดต้ังแตตน มีโปรแกรมพัฒนาคุณภาพ
ของครูท้ังดานวิชาการและดานการสอนและดําเนินการทุกอยางใหตอเน่ือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑิรา กองสมุท 
(2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมบริหารธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
10. ขอเสนอแนะ

10.1 โรงเรียนควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนการตรวจสุขภาพ การประกันอุบัติเหต ุ 
ใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ  
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10.2 โรงเรยีนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน 
10.3 โรงเรียนควรพัฒนาหนวยงานภายในโรงเรียนเพ่ือการบริการและการประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการติดตอ

ประสานงานจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
11. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

11.1 ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของโรงเรียน 
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ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

พงศธร  แกวอมร1* และรัตนา  กาญจนพันธุ1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
* 6114470031@rumail.ru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง
ที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาของผูปกครอง กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห ปการศึกษา 
2562  โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของโคเฮน (Cohen) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
357 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.981  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  2) ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความ
พึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน  

คําสําคัญ:  การบริหารจัดการศึกษา, ความพึงพอใจของผูปกครอง 
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The Parents’ Satisfaction Toward Educational Administration 
of Mathayomwatsing School Under the Secondary 

Educational Service Area Office 1, Bangkok. 

1
Pongsatorn  Kaew-amorn1* Ratthana  Kanjanapan1  

Department of Education and Higher Education Administration Faculty of Education Ramkhamhaeng 
University 

Abstract 

The porpose of this research were to (1) study the Parents’ Satisfaction toward Educational 
Administration of Mathayomwatsing School Under the Secondary Educational Service Area Office 1, 
Bangkok.  (2) to compare the satisfaction of parents with the Educational Administration of 
Mathayomwatsing School Under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok classified by 
gender and educational level of parents. The sample consisted of 357 parents of Mathayomwatsing 
School students randomly selected from the population by using the Cohen sample size table. The 
research instrument was a questionnaire, there reliability was at 0.981. The statistics used in the research 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test and One-way ANOVA.  

 Findings were as follows: 1) The parents were satisfied with Educational Administration of 
Mathayomwatsing School Under the Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok, in overall 
and each aspect were at the high. 2) The parents who differed in the demographical characteristics of 
gender had the satisfied with the Educational Administration of Mathayomwatsing School Under the 
Secondary Educational Service Area Office 1, Bangkok, in overall and all aspects evinced did not differ. 
The parents who differed in the demographical characteristics of educational levels had the satisfied of 
Educational Administration of Mathayomwatsing School Under the Secondary Educational Service Area 
Office 1, Bangkok, in overall and all aspects evinced did not differ. 

Keywords:  Educational Administration,  Parents’ Satisfaction 
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1. บทนํา  
 

สถานศึกษามีหนาท่ีในการจัดการศึกษา คือ การวางแผน จัดทําหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน จัดและบริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณตลอดจนอาคารสถานท่ี 
บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน สรางความสัมพันธกับชุมชนนอกจากน้ี
สถานศึกษายังมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียน และสงเสริมการเรียนรูใน
ลักษณะตาง ๆ และขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในทุกเวลาทุกสถานที่โดยรวมมือกับทุกฝายคือ 
บิดามารดา ผูปกครอง และคนในชุมชน เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มที่ในทุกโอกาส ปรัชญา เวสารัชช (ชุด
ฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ, 2545: 17-18) 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 / หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนมัธยมวัดสิงหมีความคาดหวังสูงสุดของในการพัฒนาผูเรียน 
คือการสรางสรรคใหผูเรียนเปนคนดี เกง มีความสุข ตามเปาหมายการศึกษาชาติ รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาใหมี
ความสามารถ มีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจึงมุงเนนพัฒนานักเรียนซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญของ
โรงเรียนภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรของโรงเรียนที่หลากหลายทั้งหลักสูตรปกติและโครงการ
พิเศษ GEP และ EP เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนและผูปกครอง (รายงานประจําปของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห, 
2560: 209) นับจากป พ.ศ. 2496 โรงเรียนมัธยมวัดสิงหจัดการศึกษามาเปนเวลากวา 67 ป ซึ่งผานการปฏิรูปการศึกษา
มาแลวหลายครั้งเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ การปฏิรูปการศึกษาในแตละครั้งยอมสงผล
กระทบตอการจัดการศึกษาในโรงเรียน ไมวาจะเปนระบบบริหารจัดการของโรงเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
การเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนการมีสวนรวมของผูปกครองในการเขามารวมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนครูของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดทิศทางการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน และความตองการ
ของชุมชนสังคมตอไป  

              
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

       1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
       2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มตีอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาของผูปกครอง 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

ผูปกครองที่มีเพศ และระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ขอบขายดานเน้ือหา 
  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยม  

วัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดศึกษาการบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูป
การศึกษา ของ ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ มากําหนดเปนกรอบแนวคิดหลักของการวิจัย 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร 2) ดานครูผูสอน 3) ดานคุณภาพผูเรียน 4) ดานความสัมพันธชุมชน   
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 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,302 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 357 คน โดยการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางเปดตารางของโคเฮนและมอริสัน (2011: 147) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
random sampling)  

  
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรตน ไดแก เพศชาย เพศหญิง และระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 6 – ตํ่า
กวาปริญญาตรี และต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไป 

   ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานครูผูสอน ดาน
คุณภาพผูเรียน และดานความสัมพันธชุมชน 
  
 4.4 เคร่ืองมือ/การสรางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
   แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมี 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแก เพศและระดับการศึกษา 

  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัด
สิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 4 ดาน รวมจํานวน 40 ขอ 

  4.4.2 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหาร

จัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุ งเทพมหานคร แบงเปน 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ดานครูผูสอน ดานคุณภาพผูเรียน และดานความสัมพันธชุมชน ตลอดจนศึกษา
เอกสารอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ  และนําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่
ปรึกษาเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) พิจารณาแบบสอบถาม
ที่มีคาดัชนีสอดคลอง 0.5 –ข้ึนไป ไดคา 0.6 - 1.00 จํานวน 40 ขอ จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) กับ
ผูปกครองที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.981 และจัดพิมพแบสอถาม
ฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการวิจัยตอไป 

  

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  4.5.1 การหาคาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  4.5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบเพศใชสถิติคาที (t - test) แตเปรียบเทียบ
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ระดับการศึกษาใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 

5. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

การบริหารจัดการศึกษา S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 3.97 0.69 มาก 
2. ดานครูผูสอน 4.04 0.64 มาก 
3. ดานคุณภาพผูเรียน 4.03 0.55 มาก 
4. ดานความสัมพันธชุมชน 3.81 0.68 มาก 

รวม 3.96 0.55 มาก 

จากตาราง 1 พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.55)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ดังน้ี ดานครูผูสอน (  = 4.04, S.D. = 0.64)  ดาน
คุณภาพผูเรียน (  = 4.03, S.D. = 0.55) และดานภาวะผูนําของผูบริหาร (  = 3.97, S.D. = 0.69)  ตามลําดับ 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน  

การบริหารจัดการศึกษา เพศชาย เพศหญิง 
S.D. S.D. t Sig. 

1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 3.95 0.70 3.97 0.68 -0.335 0.738 

2. ดานครูผูสอน 4.03 0.71 4.05 0.62 -0.195 0.846 

3. ดานคุณภาพผูเรียน 4.04 0.62 4.03 0.53 0.195 0.846 

4. ดานความสัมพันธชุมชน 3.87 0.70 3.79 0.67 0.936 0.350 

รวม 3.97 0.59 3.96 0.54 0.176 0.860 

จากตาราง 2 พบวา พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองทีม่ีตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

F Sig. ตํ่ากวา 
มัธยมศึกษาปที่ 6 

มัธยมศึกษาปที่ 6 - 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ต้ังแต 
ปริญญาตรีข้ึนไป 

S.D. S.D. S.D. 

1. ดานภาวะผูนําของผูบริหาร 3.87 0.67 4.01 0.67 3.97 0.69 2.781 0.063 

2. ดานครูผูสอน 4.01 0.61 4.03 0.69 4.08 0.64 0.299 0.742 
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3. ดานคุณภาพผูเรียน 3.99 0.55 4.02 0.59 4.09 0.52 1.143 0.320 

4. ดานความสัมพันธชุมชน 3.81 0.66 3.83 0.66 3.78 0.71 0.758 0.883 

รวม 3.92 0.53 3.97 0.57 4.00 0.56 0.758 0.469 

* p < .05

จากตาราง 3 พบวา พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
มัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

6. สรุปผลการวิจัย
        6.1. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
        6.2. ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
        6.3. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
           7.1 ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมีการดําเนินการจัดประชุม
ผูปกครองกอนเปดภาคเรียน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษาในภาคเรียน
ถัดไป ทําใหผูปกครองทราบถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานและรูแนวทางในการเตรียมนักเรียนใหพรอมในการเรียนตอไป 
สอดคลองกับปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553) กลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหาร
ทีจ่ะตองกําหนดเปนแบบแผน วิธีการและข้ันตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมวิการ  
เกตุนอก (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทรวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวังจันทรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก         

7.2  ผูปกครองที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐาน 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิงรับรูถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสิงหที่มีการพัฒนาการ
อยางรอบดาน เห็นทิศทางของการพัฒนาแบบตอเน่ืองและแบบตอยอด โรงเรียนปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนจุดดอย ตามผล
สะทอนจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน นอกจากน้ันยังมุงหมายที่จะ
ยกระดับคุณภาพที่มีอยูแลวใหพัฒนาข้ึนไปถึงจุดสูงสุดและเปนไปอยางย่ังยืน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ (GPA) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงข้ึน 
นักเรียนไดรับรางวัลตางๆ ในการเขารวมการแขงขันในรายการตางๆมีชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับ อีกทั้งยังไดรับการสงเสริม
สนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง จึงทําใหผูปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภานุพงศ นามประภากร (2559)  ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนเมืองพัทยา 
1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ) สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจของผูปกครองจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร โชตะนา (2559) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง 
จําแนกตามเพศของผูปกครองโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 7.3 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตาม
สมมติฐาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนมัธยมวัดสิงหจัดการศึกษาที่มุงพัฒนานักเรียนซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญของโรงเรียน ได
เรียนในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรของโรงเรียนที่หลากหลายท้ังหลักสูตรปกติและ
โครงการพิเศษ GEP และ EP เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนและผูปกครอง นักเรียนไดเลือกเรียนตามความสามารถ
และความสนใจ อีกทั้งโรงเรียนยังดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย ผูเรียนไดรับการพัฒนา มีความรูเพ่ิมมากข้ึน รูจักทักษะการใชชีวิต การอยูอยางพอเพียง และการเขารวมการ
แขงขันตางๆ ไดรางวัลมากมาย  จึงทําใหผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กุลกัลยา อยูศรีงา (2558) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได
ของผูปกครอง โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
8.1.1 ผูบริหารควรสนับสนุน ชวยเหลือใหคําแนะนําผูปกครองในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือให

โรงเรียนและผูปกครองไดทราบการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน หาแนวทางสงเสริมและแกไขผูเรียนรวมกันไดอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

8.1.2 ครูผูสอน ผูบริหารควรกระตุนครูใหใชความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 
สงเสริมครูใหไดรบัการอบรมพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

8.1.3 ผูบริหารตองกระตุนนักเรียนใหสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนและพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม สงเสริมการใชเวลาอยางสรางสรรค ตลอดจนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดงาย         

8.1.4 ผูบริหารควรใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนมากข้ึน สงเสริมใหครูนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาผูเรียน อีกทั้งรวมมือกับเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน ใหเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
8.2.2 ปจจัยที่สงผลตอการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ภูเบศ  นิราศภัย 1*  กิติวัชร  ถวยงาม1 และ วินิรณี  ทัศนะเทพ1 

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย 
*610426021005@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  2) เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาด
โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 70 คน ครู จํานวน 341 คน ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา t การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมพบวา ไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามขนาดโรงเรียน โดยรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  การบริหารงาน  ผูบรหิารสถานศึกษา 
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The Condition to Use Information Technology for Management of Secondary 
School under the Secondary Educational Service Area Office 33 

Poobess Niratpai1,*, Kitiwat Thauyngam1, and Winiranee Thassanathep1

1 Educational Administration Program Faculty of Education Buriram Rajabhat University 
* 610426021005@bru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the use of Information Technology in school 
Management of Secondary School the Secondary Educational Service Area Office 33. 2) to compare the use of 
Information Technology in school following the opinions of administrators and teachers classified by working 
experience. The sample in this research were 70 school administrators and 341 teachers and using proportional 
multi-stage random sampling. The instrument used to collect the data was questionnaire. reliability was 0.97. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent t-test, 
and analysis of varience (ANOVA). The results that 1) the overall the state of using information technology in 
administration of secondary school administrators, according to the opinions of administrators and teachers 
were at high level. 2) Comparing the use of information technology of the secondary school administrators 
classified by work experiences were not statistically significant different. 3) Comparing the use information 
technology of the secondary school administrators classified and school size were statistically significant different 
level of .05. 

Keywords: The Use of Information Technology,  Management,  Administration 

1. บทนํา
 โลกเริ่มเขาสูยคุระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉก

เชนท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริง และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง 
ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของ
ประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพิ่ มโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม เชน การกาวขามกับดักรายไดปานกลางที่เปนหน่ึงในเปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล ดวย
การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศและอุตสาหกรรมกระแสใหมท่ีรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล การแกปญหา
ความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯ ให
เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสท่ีทั่วถึงเทาเทียม และเปนธรรมยิ่งข้ึน การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีนัยตอผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการ
ดูแลผูสูงอายุ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี บุคลากรท่ีทํางานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ รวมถึงคนท่ัวไปที่จะตองชาญฉลาด รูเทาทันสื่อ เทาทันโลก ดังนั้น พลเมืองของโลกตองรูทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งผานกระบวนการเรียนรู การศึกษาอยางมีระบบ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559: 1) 

 กระบวนการเรียนรูและการศึกษาอยางมีระบบนั้น ถือเปนภารกิจหลักในการพัฒนาพลเมืองของชาติ อันเปนรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศในทุกมิต ิโดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนกรอบในการดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
ประเทศในทุกระบบมีความสอดคลองกัน และนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศให “มั่นคง  มั่งคั่ง และย่ังยืน” 
ในปจจุบันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 
ป เพื่อเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และการจัดการศึกษา
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เพื่อใหประชาชนทุกคน ตั้งแตเด็กปฐมวัยจนถึงผูสูงวัย ใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือการมุงเนน
ใหประชาชนไดรับโอกาสในการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใหเต็ม
ตามศักยภาพของแตละบุคคล อันจะนําไปสูการสรางความผาสุก รวมกันในสังคมของชนในชาติ และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกันมากข้ึน รวมท้ังพัฒนาประเทศใหสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีพัฒนาแลวในอีก 20 ปขางหนา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 75) 

 การพัฒนาประเทศไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว จะตองมีการพัฒนาพลเมืองใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหเกิด
ประสิทธิภาพ เพราะการเขาถึงขอมูลขาวสารมากข้ึน ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายข้ึน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  รวมถึงการพัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยง 
และเขาถึงได เชน การพัฒนาระบบชวยเหลือกลาง การพัฒนาคลังขอมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู รวมถึงการบูรณาการ
ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา คือ การบูรณาการฐานขอมูลเด็กตกหลน การบูรณาการขอมูลการศึกษากั บบัตร
ประจําตัวประชาชน การพัฒนาฐานขอมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผูเรียน และบุคลากร การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการจัดการศึกษา และการใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาครอบคลุมสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่จัด
การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอทางราชการ ซึ่งทําใหสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความสะดวก มีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานในสถานศึกษา  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 2) 

 การบริหารสถานศึกษาท่ีจะทําใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จ ตองใชขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบัน เพื่อเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการและใชในการตัดสนิใจ ดังนั้นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการบริหารงานตามโครงสรางการบริหารสถานศึกษา
หลักท้ัง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ซึ่งงานแตละงานมี
ความสําคัญตองดําเนินการใหถูกตองและรวดเร็ว เปนปจจุบัน และในแตละงานก็ยังใชขอมูลสารสนเทศจากโปรแกรมท่ีแตกตาง
กัน การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคลากรจะใชโปรแกรม SMIS ในการจัดทําขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โปรแกรม e-office ดานงานธุรการ  การบริหารงานการเงินใชโปรแกรมตนทุนผลผลิต และการบริหารงานวิชาการจะใช
โปรแกรม Student 44 ในดานงานทะเบียนและวัดผล ซึ่งขอมูลสารสนเทศท่ีจัดทําขึ้นจะตองนําไปใชในการใหบริการหนวยงาน
อื่นและผูขอรับบริการจากสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 49-50) 

 การขับเคลื่อนงานนโยบายสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาเพ่ือกาวสู การศึกษารูปแบบ 4.0 (Education 4.0) ดังนั้นสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีการพัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital 
Platform) เพือ่ตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยโรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเอง นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ มีระบบ
โครงขายสื่อสาร โทรคมนาคมที่สามารถเช่ือมตอกับโครงข ายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สงเสริม 
สนับสนุนใหโรงเรียนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการเช่ือมโยงฐานขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) เพื่อเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลที่
จําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด เพื่อใช
ในการวางแผนและพัฒนา จากการนิเทศ กํากับติดตามการดําเนินของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ที่ผานมาพบวา โรงเรียนหลายแหงประมาณรอยละ 50 ยังไมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน การบริหาร
จดัการและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียน เนื่องจากขาดสื่อ
และเครื่องมือที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ผานมา ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน หลายโรงเรียนใชฐานขอมูลแบบออฟไลน (Off-Line) สงผลใหขอมูลไม
สอดคลองตรงกัน มีความซํ้าซอนกัน การจัดสงขอมูลระหวางกันลาชา และมีขอผิดพลาดมาก ทําใหไมสามารถนําไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ อีกทั้งปญหาในเรื่องการเช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมทั้งขาดบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการดูแลระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในโรงเรียน โรงเรียนยังมีการเปลี่ยนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบอย และไม
สามารถถายทอดความรูใหกับผูรับผิดชอบงานใหม อีกทั้งซอฟตแวรมีการพัฒนาตามนโยบาย ทําใหยากตอการดําเนินการ 
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รวมถึงเคร่ืองมือที่ใชยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ยังทําใหโรงเรียนและผูบริหารตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33, 2561: 107) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูซึ่งปจจุบันนอกจากจะรับผิดชอบในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนแลว ยังไดรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย ขาพเจามีความสนใจศึกษาสภาพและแนว
ทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ตามโครงสรางหลักการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป พรอมทั้งศึกษาสภาพที่เปนจริงในปจจุบันวามีสภาพการใชงานในระดับใด ผลการศึกษาวิจัย
ในคร้ังนี้ผูวิจัยคาดวาจะไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง เพื่อเสนอแนะสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ในการวางแผนการตัดสินใจ สงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบ การใชงานการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผล
ใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหคุณภาพดานการศึกษาเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตามความคิดเห็นผูบริหารและครู 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูจําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแตกตางกัน 

 3.2 ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มี
ขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแตกตางกัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2562 จํานวน 85 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 85 คน ครูผูสอน จํานวน 2,941 
คน รวมทั้งสิ้น 3,026 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา และครู ตามตารางของเครจซี
และมอรแกน  (Krejcie & Morgan 1970 : 608-610 อางถึงใน ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษณ 2555 : 148-149) ผูบริหารจํานวน 
70 คน ครู จํานวน 341 คน แลวทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) เพื่อหาขนาดกลุม
ตัวอยาง ตามขนาดโรงเรียน 
 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลนยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผูวิจัยนําไปหาคาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาโดยเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับผูบริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน .97 
 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวบรวมขอมูลออนไลน โดยเร่ิมตั้งแต 15 มีนาคม 2563 ถึง 15 พฤษาคม 2563 ผลการตอบแบบสอบถามออนไลน 
และทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณในการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 411 คน คิดเปน รอยละ 100 
 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
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  4.4.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  4.4.2 วิเคราะหระดับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.4.3 เปรียบเทียบสภาพสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน (Independent Samples)  
  4.4.4 เปรียบเทียบสภาพสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แบงออกไดเปน 2 ตอนดังน้ี 
5.1  สภาพการใชเทคโนโลนีสารสนเทศในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต  33 

ตารางที่ 1 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน  S.D. แปลความ 
1.  ดานบริหารวิชาการ 4.30 0.62 มาก 

2.  ดานการบริหารงบประมาณ 4.20 0.63 มาก 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 4.06 0.80 มาก 

4.  ดานการบริหารทั่วไป 4.11 0.80 มาก 

รวม 4.17 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารวิชาการ มีคา = 4.30 ดานการบริหารงบประมาณ มี
คา = 4.20 ดานการบริหารท่ัวไป มีคา = 4.11 และดานการบริหารงานบุคคล มีคา  = 4.06 ตามลําดับ 
 5.2 เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน 

นอยกวา 10 ป 
(n=194) 

ต้ังแต 10 ปขึน้ไป 
(n=217) t 

       S.D.  S.D. 
1.  ดานบริหารวิชาการ 4.24 0.66 4.35 0.59 -1.76* 
2.  ดานการบริหารงบประมาณ 4.07 0.68 4.32 0.56 -3.99* 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 3.90 0.89 4.21 0.68 -3.95* 

4.  ดานการบริหารทั่วไป 4.07 0.83 4.15 0.78 -0.99* 

รวม 4.07 0.70 4.25 0.60 -2.89* 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามคิดเห็นของผูบริหารและครู ตามประสบการณในการทํางานโดยรวม พบวา ไมมี
ความแตกตางกันทางนัยทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ดาน SS df MS F Sig. 
ดานบริหารวิชาการ  Between Groups 25.564 3 8.521 25.831 .000* 

Within Groups 134.263 407 .330 

Total 159.827 410 

ดานการบริหารงบประมาณ Between Groups 13.928 3 4.643 12.521 .000* 

Within Groups 150.916 407 .371 

Total 164.844 410 

ดานการบริหารงานบุคคล Between Groups 22.661 3 7.554 12.791 .000* 

Within Groups 240.340 407 .591 

Total 263.001 410 

ดานบริหารทั่วไป Between Groups 27.042 3 9.014 15.460 .000* 

Within Groups 237.309 407 .583 

Total 264.351 410 

totalAll Between Groups 21.510 3 7.170 18.855 .000* 

Within Groups 154.767 407 .380 

Total 176.277 410 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและราย
ดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคู ระดับสภาพการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวม จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวม 

ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

  3.88 4.25 4.33 4.48 

ขนาดเล็ก 3.88 - 0.38* 0.45* 0.60* 

ขนาดกลาง 4.25 - - 0.07 0.23 

ขนาดใหญ 4.33 - - - 0.15 

ขนาดใหญพิเศษ 4.48 - - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 4 พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมพบวา ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานแตกตางกับผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุก
ขนาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. สรปุผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานบริหารวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานบริหารงานบุคคลมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
และขนาดโรงเรียน 

 6.2.1  เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา คาเฉลี่ยของ
ประสบการณในการทํางานต้ังแต 10 ป ขึ้นไป มากกวา คาเฉลี่ยประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป ทุกดาน 

6.2.2  เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7. อภปิรายผลการวิจัย
7.1 จากการศกึษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน พบวา 
ดานการบริหารวิชาการ มีคามากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญใหมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน ในการหาความรู สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 
รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษายังสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศการศึกษา 
มาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงเสริมความรูดานวิชาการ ภูมิ
ปญญาทองถ่ินในชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพ และเอกชัย กี่สุข
พันธ (2559: 1) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล จําเปนที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ICT) โดยสงเสริมสบับสนุนสรางแรงจูงใจครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาทุกคนของสถานศึกษาให
นําความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆที่สถานศึกษาจัดใหมาสรางนวัตรกรรมใหมๆ  ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน สงผลใหการใชเทคโนโลยีสารเทศในการบริหารอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
ประดิษฐ จัดโสภา (2558: 130-133) ที่พบวา ควรจัดใหมีการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในการสืบคนทางอินเทอรเน็ต
เพื่อสบับสนุนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของนักเรียนควรใหมีการบริการงาน
สารสนเทศ โดยศูนยวิชาการ ควรสงเสริมใหมีการใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลและจัดทําสารสนเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาของ
นักเรียนอยางท่ัวถึง 

7.2 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนท่ี
สําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันสําหรับทุกเพศ ทุกวัยและทุกโรงเรียน เนื่องจากเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก
สําหรับบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (2559 : 13) ที่กลาววา เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปนเครื่องมือในการสรางศักยภาพของทุกคน ยกระดับคนไปสูสังคม
ฐานความรู ใหมีความสามารถสามารถขยับไปสูการผลติที่ใชเทคโนโลยีหรือรูจักใชเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน และสอดคลองกับนพรัตน วงเวียนค ู(2558: 122 - 123) ที่พบวา แนวทางในการจัดการการศึกษามีจําเปนและ
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สําคัญหากผูใชมีความรูความสามารถ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และสื่ออุปกรณมีประสิทธิภาพ สงผลใหคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาน้ันสูงขึ้นได และยังสอดคลองกับโรดรเิกซ (Rodriguez, 2007: 3 - 9) ทีพ่บวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการจัดการศึกษาเปนสิ่งแรกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา เปนสิ่งที่จะยกระดับบุคคลใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
โดยประสิทธิภาพของการสื่อสารจะทําใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมความสามารถของสังคมในการวางรูปแบบองคการ
ทาง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการถายทอดวัฒนธรรม นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตองการพัฒนาดานการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแตตองเสียคาใชจายสูงมากเด็กบางคนไมสามารถเขาถึงไดเพราะไมมีโรงเรียนใกลบาน คาอุปกรณ
การเรียนและคาบํารุงการศึกษาท่ีแพง แตเทคโนโลยี สารสนเทศชวยขยายโอกาสทางการศึกษา 

 7.3  จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวาโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด
ใหญพิเศษมีความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมากกวาผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายเปนรายบุคคลถูกกําหนดตามจํานวนนักเรียน ทําใหโรงเรียนที่
มีขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ไดรับการจัดสรรเงินท่ีมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สงผลใหจํานวนเงินในการ
บริหารจัดการหรือจัดหาสื่ออุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่ง
สอดคลองกับขวัญสิริ กะสินรัมย (2560: 152) ที่ไดศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8. ขอเสนอแนะ
 8.1 ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติการลงเวลาทํางาน วิชาที่สอน 
 8.2 ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เชน มี
การศึกษาทางไกล มีคลิปวีดีโอการสอนใหนักเรียนดูไดตลอดเวลา  
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วิไลลัก  พสุรัตน1 และ อานวย ทอง ปรง2

1

ความพงพอใจ การบรหิาร ครงการ การจัดการเรยีนการสอนหลักสตรภา าอังก
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il iluc h sur t 1 n nu y Thongprong2

tis ction ro ect n ge ent inistr tion or The nglish rogr

การจัดการเรียนรในภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรวและความกาวหนาทางเทค น ลยี นาไปสการบริหาร
ครงการ ดยนาไปใชในการดาเนินกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรและการใชเทค น ลยีท่ีเชื่อม ยงองคความรท่ีทันสมัย เพ่ือ
ประสาน พั นา ควบคุมกิจกรรมตาง ทาใหทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยอยางจากัดเกิดประสิท ิภาพและมีประ ยชน
สงสุด คุมคา คุมเวลา การบริหาร ครงการเปนเทคนิคและเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีมีความสาคั ตอ ครงการการจัดการเรียน
การสอนหลักสตรภา าอังก ทาใหเกิดประสิท ิภาพมีความสอดคลองและสนับสนุนแ นการหลักในส านศก า ชวยทาให
กลยุท  องส านศก าไปสการปฏิบัติ และไดรับการพั นาตามเปาหมาย ชวยใหการประสานงานภายในหนวยงานดี ้น
บุคลากรมี วั กาลังใจในการปฏิบัติงาน และชวยใหคุ ภาพการศก าสง ้น

รงเรียนประชาอุป ัมภ เปน รงเรียนประ มศก า นาดให ไดเหนความสาคั องการใชภา าอังก ในการ
ดาเนินชีวิตในอนาคต องเดกไทย จงไดดาเนินการจัดการเรียนการสอน ครงการหลักสตร ini nglish progr ใน

2944



งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3

ปการศก า 2560 ดยไดทาการเปดในระดับช้ันประ มศก าปท่ี 1 ท้ังน้ี ปกครองใหความสนใจเปนอยางมาก แตทาง
รงเรียนยังตองพั นา ครงการจัดการเรียนการสอนภา าอังก ini nglish progr ใหเปนมาตรฐานสากล
สรางความเช่ือมั่นใหกับ ปกครองท่ีสงบุตรหลานเ าเรียน จากการศก ารายงานประเมินคุ ภาพภายในส านศก าประจาป
การศก า 2561 รงเรียนประชาอุป ัมภ 2561 20 พบวา ดานคุ ภาพ เรียน หลักสตรภา าอังก รายวิชาค ิตศาสตร
วิทยาศาสตร ยังไมสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามหลักสตรแกนกลาง 2551 บับปรับปรุง พ ศ 2560 และจากรายงาน ลการ
ทดสอบทางการศก าระดับชาติ ั้นพ้ืนฐาน - T ป 2561 มีคาเ ล่ียคะแนนระดับประเทศ ในรายวิชาค ิตศาสตร
วิทยาศาสตร ต่ากวาเก รอยละ 50 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ การสรรหาคร สอนชาวตางชาติ พบวาครไมจบ
ดานการศก าหรือดานการสอน และการอยสอนไมนาน องครชาวตางประเทศ ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน เรียน
เปนสาคั พบวา ควรบร าการภมิป าทอง ิ่นใหเ ามามีสวนรวม ดยการเชิ บุคลากรและ ทรงคุ วุ ิในทอง ิ่นในการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรและการให เรียนไดออกไปใชแหลงการเรียนรในชุมชนใหมาก ้น นอกจากนี้ ปกครองนักเรียน
บางคนมีความคาดหวังไวสงมาก ่งประเมินบริบทและความเปนไปไดที่เกินจริง นอกจากป หาดังกลาวที่กลาว างตนแลว
ป หาการแ ง ันดานการศก ากทวีความรุนแรง ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับ ปกครองและ เรียน ่งเปน บริ ภค ตองการ
การศก าที่ไดมาตรฐานและคุ ภาพมาก ้น รงเรียนจงตองเรงพั นาระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิท ิภาพ และ
พั นาคุ ภาพการจัดการศก าให เรียนมีคุ ภาพ

จากเหตุ ลดังกลาว างตน วิจัยจงมีความสนใจที่จะศก าความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหาร
ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก า
นนทบุรี เ ต 1 เพื่อนาไปวางแ น พั นา ปรับปรุงคุ ภาพ อง ครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ อง
ปกครองนักเรียน ชุมชนและ มีสวนไดสวนเสียให เรียนเปนท่ียอมรับ และนา ลการศก านัน้มาพั นา ครงการใหดีและมี

ประสิท ิภาพมากยิ่ง ้น

2 1 เพ่ือศก าความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตร
ภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1

2 2 เพ่ือเปรียบเทียบความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตร
ภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 จาแนกตามระดับการศก า
และอาชีพ

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ปกครองนักเรยีนใน ครงการจัดการเรยีนการสอนหลักสตรภา าอังก
รงเรยีนประชาอุป มัภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 จานวน 235 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปกครองนักเรยีนใน ครงการจัดการเรียนการสอนหลกัสตรภา าอังก
รงเรยีนประชาอุป มัภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยใชตารางกาหนด นาด องกลุมตัวอยาง อง
คเ นและค ะ ohen others 2011 1 ไดตัวอยางจานวน 151 คน ใชวิ สีมุตวัอยางแบบแบงช้ันตามสดัสวน ดยใชระดบัช้ัน
เรยีนเปนช้ันในการแบงจากน้ันสุมอยางงาย

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบ ามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0 - 1 00 คา
อานาจจาแนกราย อ te iscri in tion po er มีคา 50 - 92 และคาความเชื่อมั่น eli ility องแบบสอบ ามทั้ง
บับเทากับ 9 9 ดยแบบสอบ ามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบ ามส านภาพสวนบุคคล มีลัก ะเปนแบบตรวจสอบรายการ hec ist
ไดแก ระดับการศก า และอาชีพ

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบ ามเกี่ยวกับความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนทีมี่ตอการบริหาร ครงการจัดการเรียน
การสอนหลกัสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป มัภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ลัก ะแบบสอบ ามเปน
ชนิดมาตราสวนประมา คา ting sc les 5 ระดับ แบงเปน ดานคือ ดานหลักสตรภา าอังก ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานบุคลากร ดานสื่อการเรียนรและนวัตกรรม ดานละ 10 อ รวมจานวน 0 อ

วิจัยไดดาเนินการเกบรวบรวม อมล ดยดาเนินการตาม ั้นตอน ดังน้ี
3 1  วิจัย อหนังสืออนุ าตเกบ อมลจากบั ิตศก า มหาวิทยาลัยรามคาแหง ง อานวยการ

รงเรียนประชาอุป ัมภ เพ่ือ อความอนุเคราะหในการเกบรวบรวม อมล
3 2 วิจัยจัดสงหนังสือ ออนุ าตและแบบสอบ าม เพ่ือ อความรวมมือในการเกบรวบรวม อมล ตอบ

แบบสอบ าม พรอมทั้ง วิจัยเปน ดาเนินการเกบแบบสอบ ามกลับคืนดวยตนเอง สามาร เกบแบบสอบ ามคืนได 151 บับ
คิดเปนรอยละ 100

3 3  วิจัยนาแบบสอบ าม บับสมบร  มาดาเนินการวิเคราะห อมลตาม ั้นตอนการวิจัยตอไป
รวบรวมแบบสอบ ามทีไ่ดรบัมาตรวจสอบความสมบร และความ กตอง เพ่ือนามาวิเคราะห อมลทางส ิติตอไป

วิจัยไดรับแบบสอบ ามจากกลุมตัวอยาง มาทาการตรวจสอบความสมบร และ กตอง นาไปวิเคราะห
ดวย ปรแกรมคอมพิวเตอรสาเรจรปทางส ิติ ดยดาเนินการดังตอไปน้ี

3 5 1 การวิเคราะห อมลเก่ียวกับความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยการ
คานว หาคาเ ลี่ย และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t n r Devi tion--

3 5 2 เปรียบเทียบความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ จาแนกตามระดับการศก า วิเคราะห ดยการทดสอบคาที t-test สวนจาแนก
ตามอาชีพ ดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ne- y n lysis o v ri nce าพบความแตกตางอยางมี
นัยสาคั ทางส ิติท่ีระดับ 05 จงทาการทดสอบคาเ ลี่ยเปนรายคตามวิ ี อง etho

คาเ ลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัด
การเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1
ดยภาพรวมและรายดาน

ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียน ระดับความพงพอใจ ลาดับ
1 ดานหลักสตรภา าอังก 3 9 0 6 มาก 3
2 ดานการจัดการเรียนการสอน 3 95 0 6 มาก 1
3 ดานบุคลากร 3 95 0 มาก 2

ดานสื่อการเรียนรและนวัตกรรม 3 3 0 0 มาก
ดยรวม 3 92 0 6 มาก
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จากตาราง 1 ลการวิเคราะห อมล พบวา ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 มีระดับ
ความพงพอใจ ดยภาพรวมอยในระดับมาก 3 92 เม่ือพิจาร าเปนรายดาน พบวา ปกครองนักเรียนมีความพงพอใจ
ตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก า
ประ มศก านนทบุรี เ ต 1 อยในระดับมากทุกดาน เรียงลาดับ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน 3 95 ดาน
บุคลากร 3 95 ดานหลักสตรภา าอังก 3 9 และดานส่ือการเรียนรและนวัตกรรม 3 3 ตามลาดับ

ลการวิเคราะห องคาเ ล่ียความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 จาแนกตามระดับ
การศก า เปนรายดาน

ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียน
ระดับการศก า

ต่ากวาปริ าตรี ปริ าตรี ้นไป

1 ดานหลักสตรภา าอังก 0 0 3 91 0 65 1 1 2 0 239
2 ดานการจดัการเรยีนการสอน 06 0 6 3 92 0 6 1 006 0 316
3 ดานบุคลากร 1 0 1 3 9 0 1 50 0 0 2

ดานส่ือการเรยีนรและนวัตกรรม 3 9 0 0 3 9 0 9 1 102 0 2 2
ดยรวม 0 0 6 3 0 6 1 35 0 1

จากตาราง 2 พบวา ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศก าตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพื้นท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ลการวิเคราะหความแปรปรวน องคาเ ลี่ยความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1
จาแนกตามอาชีพ เปนรายดาน

ความพงพอใจ อง
ปกครองนักเรียน

อาชีพ
รับราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ
คา าย
ุรกิจสวนตัว

รับจาง พนักงาน
บริ ัทเอกชน

1 ดานหลักสตรภา าอังก 3 65 0 63 06 0 56 0 0 2 5 521 0 005
2 ดานการจดัการเรยีนการสอน 3 55 0 59 1 0 61 06 0 65 11 313 0 000
3 ดานบุคลากร 3 51 0 60 23 0 0 02 0 0 11 309 0 000

ดานส่ือการเรยีนรและนวัตกรรม 3 3 0 6 0 0 0 3 9 0 5 10 30 0 000
ดยรวม 3 52 0 5 11 0 63 02 0 6 10 0 000

0 05
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จากตาราง 3 พบวา ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยภาพรวมและราย
ดาน แตกตางกันอยางนัยสาคั ทางส ิติที่ระดับ 05

5 1 ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก
รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยภาพรวมและรายดานอยในระดับมาก

5 2 ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศก าตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน

5 3 ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตร
ภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางนัยสาคั ทางส ิติที่ระดับ 05

6 1 ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก
รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 พบวา ดยภาพรวม ปกครองนักเรียนมี
ความพงพอใจอยในระดับมาก และเม่ือพิจาร ารายดานพบวา มีความพงพอใจอยในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การเปล่ียนแปลง อง ลกปจจุบันท่ีเปน ลก องการส่ือสาร และภา าอังก เปนภา าสากลท่ีใชกันท่ัว ลก บวกกับกระแส
ความนิยม อง ปกครองท่ีมีความตองการสงบุตรหลานเ าเรียนในหลักสตรภา าอังก มากกวาหลักสตรปกติ ดยมุงหวังให
บุตรหลาน องตนเองไดทัก ะทางดานภา าอังก จากครชาวตางชาติที่เปนเจา องภา า รวม งมีทัก ะในการกลาคิด กลา
แสดงออก และม่ันใจในตนเอง อีกทั้ง รงเรียนประชาอุป ัมภยังอยในเ ตชุมชนเมือง รงเรียนมีอัตรากาลังครที่พอเพียงตอการ
จัดการเรียนการสอน ครมีคุ วุ ิ มีความรความสามาร ในการจัดการเรียนการสอน รงเรียนมีอาคารเรียนที่พอเพียง
บรรยากาศในหองเรียนเอื้ออานวยตอการเรียนร มีส่ือ และอุปกร การเรียนรท่ีทันสมัย รวมทั้งการจัดหลักสตรสอดคลองกับ
ความตองการ องทอง ิ่นและชุมชน ดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน เรียนเปนสาคั ปจจัยเหลานี้สง ลให
ปกครองนักเรียนมีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ

ดังที่ รัชนี ทีปกากร 2556 1 กลาววา ความพงพอใจเปนความรสกหรือทัศนคติท่ีดี องบุคคลเปนไปตามความคาดหวังหรือ
มากกวาส่ิงท่ีคาดหวัง ่งจะทาใหเกิดความกระตือรือรน และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามไดตอไป สอดคลองแนวคิด อง ยอง ี อัน
2552 1 กลาววา การบริหาร ครงการเปนการดาเนินงานเก่ียวกับ ครงสรางการบริหาร ครงการ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การจัดการเรียนการสอนและกิจกรมพั นา เรียน งบประมา และการประเมินการดาเนิน ครงการ องส านศก าท่ี
จัดการเรียนการสอนตามหลักสตรกระทรวงศก า ิการเปนภา าอังก สอดคลองกับงานวิจัย อง เพชราภร  เทศศิริ
2560 5- วิจัยเร่ือง ความพงพอใจ อง ปกครองที่มีตอการจัดการศก าสาหรับนักเรียนชั้นประ มศก า ครงการสอง
ภา า nglish rogr รงเรียนวัดดอนไกเต้ีย จังหวัดเพชรบุรี ลการวิจัยพบวา ความพงพอใจ อง ปกครองที่มีตอการ
จัดการศก าสาหรับนักเรียนชั้นประ มศก า ครงการสองภา า nglish rogr รงเรียนวัดดอนไกเตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
ดยภาพรวมและรายดานอยในระดับมาก

6 2 ลการเปรียบเทียบ ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศก าตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพื้นท่ีการศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ปกครองนักเรียนไมวาจะมีการศก าระดับไหน ไดเลงเหนความสาคั ใน
การเรียนภา าอังก มีความตองการใหบุตรหลาน องตนเองไดมีทัก ะความรดานภา าอังก เพ่ือจะไดนาไปใชประกอบ
อาชีพตอไปในอนาคต และมุงหวังเพ่ือใหบุตรหลาน องตนไดรับ อกาสทางการศก าท่ีดีท่ีสุด ดังน้ันระดับการศก าตางกัน
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ความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ
ไมแตกตางกัน สอดคลอง กับ วรร าภา แ าน 2553 16 กลาววา การ จัดการเรียนการสอนตามหลักสตร
กระทรวงศก า ิการเปนภา าอังก น้ัน เพื่อใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใชภา าอังก เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนการศก าคนควาหาความรเพิ่มเติม และการประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อใหนักเรียนไดพั นา
ตามศักยภาพแหงตน และใชภา าอังก ไดในระดับสากลบนพ้ืนฐาน องความเปนไทย และสอดคลองกับงานวิจัย อง
สายลม พอใจ 2555 5- วิจัยเร่ือง ความพงพอใจ อง ปกครองท่ีมีตอ ปรแกรมการเรียนการสอนภา าอังก ดย
เจา องภา าเปน สอน รงเรียนปรียา ชติ จังหวัดนครสวรรค ลการวิจัยพบวา ปกครองท่ีมีระดับการศก า แตกตางกันมี
ความพงพอใจตอ ปรแกรมการเรียนการสอนภา าอังก ดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

6 3 ลการเปรียบเทียบ ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพงพอใจตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสตรภา าอังก รงเรียนประชาอุป ัมภ สานักงานเ ตพื้นท่ีการ ศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1 ดยภาพรวมและ
รายดาน แตกตางกันอยางนัยสาคั ทางส ติท่ีิระดบั 05 ท้ังน้ีเน่ืองจาก การประกอบอาชีพ อง ปกครองนักเรยีนท่ีแตกตางกัน เชน รบั
ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ พนักงานบริ ัทเอกชน จะมเีวลาใหกับบุตรหลานจงมี อกาสใกลชิดบุตร ทาใหมเีวลาอบรมดแลบุตร
ตลอดจนชวยแกไ ป หาตาง ใหกับบุตร แต ปกครองทีป่ระกอบอาชีพทีห่าเชากินค่า เชน อาชพีคา าย รุกิจสวนตัว รับจาง จะมี
ความเหนแตกตาง เพราะไมมีเวลาไดใกลชดิดแลชวยเหลอืแกไ ป หาใหบุตรหลาน นอกจากน้ี ปกครองเหนวา คร สอนท่ีเปนคนไทย
และชาวตางชาตติองเปน ท่ีมปีระสบการ  มคีวามชานา ในการจดัการเรยีนการสอน มีความร มทัีก ะทางดานภา าอังก และ
สามาร ใหความรแกบุตรหลานไดอยางเตมที่ สง ลให ปกครองมีความพงพอใจทีแ่ตกตางกนั สอดคลองกบั สายลม พอใจ 2555 19
กลาววา รงเรยีนมีการวางแ นการสอนใน ปรแกรมอยางเปน ัน้ตอนท่ีสอดคลองกับวัต ปุระสงค ดยคร สอนใหความรเรือ่งไวยากร 
ภา าอังก สอดแทรกภมิป าทอง ิน่และเนน เรยีนเปนสาคั ใชกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ รรมชาติ อง เรียนและ
กระตุนใหนกัเรียนพดภา าอังก มกีารแนะนา อ ดิพลาดและชวยแกไ ให กตอง เปด อกาสใหนกัเรียนไดแสดงความคดิเหนและ
แสดงออก มปีฏสิมัพัน ระหวางนักเรยีนกับครชาวตางประเทศ ครชาวตางประเทศมีความสามาร ในการกระตุนความสนใจและควบคุม
พ ติกรรม องกลุม เรียน มีความ ยันหม่ันเพียรและมีประสบการ ในการสอนภา าอังก และสอดคลองกบังานวจิยั อง พิมพ
อภิ า อรุ รตัน 2556 5- วิจัยเร่ือง ความพงพอใจ อง ปกครองในการจัดการศก า อง รงเรยีนรฐับาลสองภา า nglish
rogr สังกดัสานกังานค ะกรรมการการศก า ัน้พืน้ฐาน กระทรวงศก า กิาร ในเ ตภาคกลาง ลการวจัิยพบวา ปจจัยสวนบคุคล
อง ปกครอง จาแนกตามอาชีพ มี ลตอความพงพอใจ อง ปกครองในการจดัการศก าอยางมนัียสาคั ทางส ติท่ีิระดบั 05

1 1 ดานหลักสตรภา าอังก รงเรียนควรมีน ยบายและแ นพั นางานวิชาการท่ีเนนความเปนเลิศ
ทางดานภา าอังก หลักสตร องส านศก าควรเปนที่ยอมรับวาจัดการศก าไดอยางมีคุ ภาพ และหลักสตรควรมีความ
ยืดหยุนเหมาะสมกับวัย อง เรียน

1 2 ดานการจัดการเรียนการสอน รงเรียนควรมีการนา ลการประเมินมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพั นานักเรียนใหเตมตามศักยภาพ ควรมีการวัดและประเมิน ล องนักเรียนให ปกครองทราบอยางรวดเรวและ
สม่าเสมอ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดใหสอดคลองกับส านการ ในชีวิตประจาวัน องนักเรียน

1 3 ดานบุคลากร รงเรียนควรจัดใหมีคร สอนเปนชาวตางชาติท่ีเปนเจา องภา าควรใหมีคร สอนจบ
ตรงสา าวิชาท่ีสอน และควรมีการพั นาบุคลากร ดยการ กอบรมเพิ่มพนความรสม่าเสมอ

1 ดานสื่อการเรียนรและนวัตกรรม รงเรียนควรมีการนาเทค น ลยีและภมิป าทอง ิ่นมาใชในการ
เรียนการสอนเปนภา าอังก ควรมีส่ือท่ีชวยใหนักเรียนได กทัก ะทางดานภา าอังก เชน เครื่อง งการออกเสียง
บันทกเสียง และควรมีหองปฏิบัติการทางภา าและหองประกอบการตาง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเปน
ภา าอังก
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2 1 ควรมีการศก าความพงพอใจ อง ปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสตรภา าอังก ในส านศก า สังกัดสานักงานเ ตพื้นที่การศก ามั ยมศก า

2 2 ควรมีการศก าปจจัยท่ีสง ลตอการบริหาร ครงการจัดการเรียนการสอนหลักสตรภา าอังก ใน
ส านศก า สังกัดสานักงานเ ตพื้นที่การศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1

2 3 ควรมีการศก าปจจัยท่ีสง ลตอประสิท ิ ล องการจัดการเรียนการสอน ครงการหลักสตร
ภา าอังก ในส านศก า สังกัดสานักงานเ ตพื้นที่การศก าประ มศก านนทบุรี เ ต 1
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

อรุณ ี  ไหมทิพย1* และอำนวย  ทองโปรง2

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
*arunee50@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที ่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามระดับ
การศึกษา และประสบการณการทำงาน ประชากร 277 คน โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโคเฮนและคณะ กลุม
ตัวอยางจำนวน 168 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .968 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาท ี(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One -way 
ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาสื่ออุปกรณ แตกตางกันอยาง
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกันอยางนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจของครู  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 
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1 Department of Education Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
*arunee50@gmail.com

Abstract 

This research has the following objectives: study and compare satisfaction of teachers to implementation of 
educational information technology in large primary schools, Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 by 
educational level and work experience, a total of 277 people by using the table to determine the size of the 
sample of Cohen & others, a total of 168 people. The instrument used in this research was a questionnaire 
with a reliability of .968. The statistics used in The research was frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA. The results showed that 1) Satisfaction of teachers to implementation of 
educational information technology in large primary schools as a whole and as individual aspects was at the high level. 
2) Teachers with different educational levels. There was no difference in satisfaction of teachers to implementation of
educational information technology in large primary schools as a whole. Except  for media-device development were 
significantly different at .05 level. 3) Teachers with different work experience levels. There was no difference in satisfaction 
of teachers to implementation of educational information technology in large primary schools as a whole. Except  for 
teaching and learning management were significantly different at .05 level. 

Keywords: Satisfaction of Teacher; Implementation of Educational Information Technology; Large Primary Schools 

1. บทนำ

ความพึงพอใจมีความสำคัญตอการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของงาน ความพึงพอใจของครูตอการใชเทคโนโลยีการศึกษาใน
โรงเรียนเปนความรูสึกรวมของครูที่มีตอการปฏิบัติงานในทางบวก มีความสุขในการปฏิบัติงาน และไดรับผลตอบแทนเปนความพึงพอใจที่
ทำใหครูเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจสิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทำงาน รวมท้ังสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจคือปจจัยดานบุคคล ไดแก 
ประสบการณ เพศ จำนวนสมาชิก อายุ ชวงเวลาในการทำงาน เชาวนปญญา การศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทำงาน
และความสนใจในงาน ปจจัยดานงาน ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการปฏิบัติงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของสถานศึกษา ความหางไกล
ของท่ีพักและสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตรในแตละทองถิ่น และโครงสรางของงาน ปจจัยดานการควบคุมการจัดการ เชน ความมั่นคงในงาน 
รายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อำนาจ ตำแหนงหนาที ่สภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนรวมงาน ความรับผิดชอบ การนิเทศ การสื่อสารกับ
ผูบริหาร ความศรัทธาในตัวผูบริหาร และความเขาใจกันระหวางผูบริหารและครู (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2553: 135)  

นโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไดกำหนดทิศทางการดำเนินงานปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยไดยึดแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน โดยไดกำหนดผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมี
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งานทำ นำไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ สงเสริมใหสถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ การใหบริการและการเรียนรู พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, 
2563: 16) จะเห็นไดวาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไดใหความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาทางดานบุคลากรการศึกษาและการบรหิารการจัดการในสถานศึกษาและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสูดในการนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการและจากการดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ผานมายังพบวา การบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของหนวยงาน
ทางการศึกษาและที่เก่ียวของ ยังขาดความพรอมทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณตางๆ  เชน คอมพิวเตอร อุปกรณตอเช่ือมระบบ
ซอฟตแวร เปนตน ซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ อันไดแก ปญหาการผลิตขอมูลปฐมภูมิที่มีขอมูลไมครบถวนตามที่ผูตองการใช ปญหาการ
จัดเก็บขอมูลทุติยภูมิ ปญหาการประสานงานเครือขาย รวมทั้งปญหาการดำเนินงานสารสนเทศ ปญหาตาง ๆ เหลานี้สงผลไปถึงการจัด
การศึกษาท่ีตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน สอดคลองกับการศึกษาของ เฉลียว  คนไว (2557: 2-3) พบวา 
ปญหาการเรียนการสอนของครู ทีย่ังใชสื่อการเรียนการสอนท่ีไมไดผลิตเอง เนื่องจากขาดทักษะความชำนาญดานการจัดทำสื่อการเรียนการ
สอนโดยใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ครูบางสวนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารที่มีตอการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ขาดความกระตือรือรนที่เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  ทำใหการเรียนการ
สอนไมนาสนใจ และขาดความหลากหลายทำใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งวิธีการสอนของครู สวนมากจะยึดครูเปน
ศูนยกลางการเรียนรู โดยมีการสอนแบบบรรยาย วิธีการเดิม  ๆทำใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายในการเรียนสอนในการถายทอดความรู และ
ประสบการณใหกับนักเรียนในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการเขาไปคนหาแหลงขอมูลเมื่อเวลามีปญหาครูไมสามารถ
แกปญหาดวยตนเองตองคอยปรึกษาผูที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร รวมถึงคอมพิวเตอรในหองเรียนไมเพียงตอจำนวน
นักเรียน ซึ่งเปนปญหาสำหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูตาง  ๆตามความตองการ  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเปนตัวแปรหน่ึงที่มีความสำคัญ และมีสวนชวยผลักดันใหครูไดปฏิบัตงิาน
ไดประสบความสำเร็จ ดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ เพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยอมกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือหนวยงาน  

ดวยปญหา และเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที ่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อจะไดนำผลวิจัยครั้งนี ้ไปใช
ปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
เพื่อครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางหลากหลาย มาดำเนินการเรียนรูจะสงเสริมความรูทำให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น เพ่ือใหเตรียมความพรอมของครูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ ไดรับการพัฒนาตนเองเปน
บุคคลแหงการเรียนรู และมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพใหกับนักเรียนและวิธีการสนับสนุน 
โดยมีสื่อตาง ๆ  เปนเครื่องมือในการดำเนินนำไปสูเปาหมาย 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครทูี่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

 3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน  277 คน 
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 3.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คอื ครูที่ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโคเฮนและคณะ (Cohen & others, 2011:147) ได
ตัวอยางจำนวน 168 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงช้ันตามสดัสวน โดยใชโรงเรยีนเปนช้ันในการแบง จากน้ันสุมอยางงาย  

 3.3. เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .80 - 1.00 คาอำนาจ

จำแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .46 - .85 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ .968 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้  

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแก ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating scales)  5 ระดับ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงผูอำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อติดตอขอความอนุเคราะหในการเก็บรวม
รวมขอมูล และผูวิจัยจัดสงหนังสือขออนุญาตและแบบสอบถาม เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตอบแบบสอบถาม พรอม
ทั้งผูวิจัยเปนผูดำเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง สามารถเก็บคืนได 168 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 3.4.2 ผูวิจัยนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ มาดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยตอไป รวบรวม
แบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองเพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการดังตอไปนี ้
3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญ โดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) 
3.5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศกึษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดใหญ จำแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) สวนเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึง
ทำการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีของ (Scheffe's method) 

4. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา X  SD ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดการเรียนการสอน 4.41 0.56 มาก 
2. การบริหารจัดการ 4.14 0.63 มาก 
3. การบริการขอมลู 3.82 0.80 มาก 
4. การพัฒนาส่ือ-อุปกรณ 4.08 0.73 มาก 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 4.11 0.68 มาก 

รวม 4.11 0.60 มาก 
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     
( X  = 4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลำดับ ไดแก การจัดการเรียนการสอน ( X  = 4.41) การบริหารจัดการ ( X  = 4.14) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ( X  = 4.11) 

การพัฒนาส่ือ-อุปกรณ ( X  = 4.08) และการบริการขอมูล ( X  = 3.82) ตามลำดับ 

ตาราง 2  การเปรยีบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาด
ใหญ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา  

ความพึงพอใจของครูที่มีตอ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
t p ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 

X  SD X  SD 
1. การจัดการเรียนการสอน 4.39 0.57 4.48 0.52 0.936 0.351 
2. การบริหารจัดการ 4.17 0.56 4.06 0.77 0.929 0.356 
3. การบริการขอมลู 3.88 0.76 3.67 0.87 1.642 0.103 
4. การพัฒนาส่ือ-อุปกรณ 4.18 0.68 3.85 0.81 2.703* 0.008 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 4.12 0.69 4.09 0.65 0.286 0.775 

รวม 4.15 0.58 4.03 0.64 1.197 0.233 
*p < .05

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
ยกเวนดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ แตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูทีม่ีตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

ประสบการณการทำงาน 
F p นอยกวา 5 ป 5-10 ป 10 ปขึ้นไป 

X  SD X  SD X  SD 
1. การจัดการเรียนการสอน 4.26 0.60 4.54 0.49 4.42 0.54 3.621* 0.029 
2. การบริหารจัดการ 4.01 0.56 4.17 0.73 4.20 0.55 1.423 0.244 
3. การบริการขอมลู 3.67 0.86 3.80 0.89 3.97 0.56 1.993 0.140 
4. การพัฒนาส่ือ-อุปกรณ 3.90 0.75 4.13 0.78 4.18 0.64 2.235 0.110 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.98 0.71 4.13 0.63 4.21 0.66 1.652 0.195 

รวม 3.96 0.62 4.16 0.62 4.19 0.51 2.340 0.100 
*p < .05

จากตาราง 3  ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกันอยางนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

5. สรปุผลการวิจัย

5.1 ความพึงพอใจของครูที่มตีอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 5.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาส่ือ-อุปกรณ 
แตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.3 ครูที่มปีระสบการณการทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบรุี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการจัดการเรียน
การสอน แตกตางกันอยางนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 

6. อภปิรายผลการวิจัย

6.1 ความพงึพอใจของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบวา โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ปจจุบันครูสวน
ใหญไดรับการฝกอบรมพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเสมอ มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ทั้งการเขาศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี หรือดานการพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะเลื่อนระดับตนเองใหสูงข้ึนทำใหตองใชเทคโนโลยี สารสนเทศใน
ดานการติดตอสื่อสารและการสืบคนมาก เชน ครูมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ การสรางพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในกลุมสาระ
ตาง ๆ หรือการจัดทำผลงานทางวิชาการดวยการทำวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ  แมแตการ
เตรียมการสอนหากตองการขอมูลเรื่องใดก็จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเสมอ ซึ่งจะเห็นไดวา ครูลวนแตจำเปนตองใช
งานดานการสืบคนขอมูล คนควาเอกสาร สื่อ งานวิจัย พิมพเอกสาร วิเคราะหขอมูล ดังที่ ณัฐวดี ศิลปะศักดิขจร (2557: 11) ไดกลาววา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบเพื่อนำมาใชในกระบวนการเรียนการสอน แกไข
ปญหาและพัฒนาการศึกษาใหกาวหนาตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  ความรูทางวิทยาศาสตรมีความหมายไมเพียงแตเปน
วิทยาศาสตรทางธรรมชาติเทานั้น แตยังรวมหมายถึงวิทยาศาสตรทางจิตวิทยาและศาสตรในการจัดบริหารงานครอบคลุมทั้ง
ดานบริหารวิชาการและบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา  ใจมนต (2555: 65-68) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครใูน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร กลุมโรงเรียนน้ำตกหวยจันทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรกลุมโรงเรียนน้ำตก
หวยจันทนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  

 6.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวน
ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ แตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การศึกษาในปจจุบันไมได
เรียนรูจากหองเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียวเทานั้น แตสามารถเรียนรูไดจากแหลง เรียนรูภายนอกที่เปนสังคม
รอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอินเทอรเน็ต จึงทำใหครูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน สามารถนำความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  ใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีความนาสนใจ  สอดคลองกับ รุจิรา บุรี 
(2558: 18) ไดกลาวไววา การบริหารระบบสารสนเทศนั้นครูมกีารเรียนรู พัฒนาทักษะ และมีความสนใจศึกษาใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศตอการบริหารงานดานตางๆที่นำมาใชในการทำงานและกระบวนการ
เรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงษ  วรภู (2553: 75-79) วิจัยเรื่องปญหาและความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการวิจัย
พบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 3 
จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครูไมแตกตางกัน 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเนื่องจาก
ครูที่มีประสบการณการทำงานในปจจุบันมีโอกาสในการเขาฝกอบรมเพ่ือเสรมิทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้
ประกอบกับการท่ีโรงเรียนเห็นความสำคัญและใหการสนับสนุนสงผลใหครูสามารถนำความรูมาประยุกตใชกับประสบการณใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ภาสกร เรืองรอง (2557: 10) กลาววา ครูตองมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีจะชวยกระตุนความสนใจ
ใหกับนักเรียนและหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมความรูและทักษะที่ตองการได
เปนอยางดี และสอดคลองงานวิจัยของ นิยม พานิชกุล (2556: 85-88) วิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหาร
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณการทำงาน
ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีไมแตกตางกัน  

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 
    7.1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส จัดทำแผนการเรียนรู จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน และนำมาใชในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการเรียน
ของนักเรียน 

    7.1.2 ดานการบริหารจัดการ โรงเรียนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการจัดทำโปรแกรมทาง
การเงิน สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณมาใชในการบริหารจัดการ และกำกับ ติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  

   7.1.3 ดานการบริการขอมูล โรงเรียนควรจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูปกครองและผูมาติดตอราชการ 
จัดบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และจัดบริการเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูง 

   7.1.4 ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ โรงเรียนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ใชในการพัฒนาสื่อ-อุปกรณใหมีประสิทธิภาพตอการใชงาน และกำหนดนโยบายดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาสื่อ-อุปกรณ 

   7.1.5 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โรงเรียนควรกำหนดนโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ใชงบประมาณเพื่อ
สงเสริม/พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา และจัดใหมีวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหความรูแกครูในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   7.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำแนกตามกลุมงาน 
(งานวิชาการ งานการเงินและงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป)  

   7.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของครูที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

   7.2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ถึงปญหาและแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ภาณุวัฒน  เหมนวล1* พัชนี  กุลฑานันท1 และ วินิรณี  ทัศนะเทพ1  
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บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32  2) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ศึกษาจาก
กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 357 คน ไดมาจากการใชเกณฑการประมาณกลุมตัวอยางจาก
ประชากร แลวทําการสุมแบบชั้นภูมิอยางมีสัดสวนตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.97 การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติ ความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียร
สัน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
พบวา มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธในระดับสูงมาก  

คําสําคัญ: ความสัมพันธ,  ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน,  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the visionary leadership of school administrators and 

operation internal quality assurance in school of school administrators and teachers’ opinions under 

secondary educational service area office 32. 2) to investigate relationship between the visionary 

leadership of school administrators and operation internal quality assurance in school of school 

administrators and teachers’ opinions under secondary educational service area office 32. The sample 

consisted of 357 school administrators and teachers. They were selected by using a table of Group 

estimation criteria. A stratified random sampling technique were also employed according to school size. 
Tool in the study was a questionnaire-type scale (Rating Scales) 5 level Open ended form with its 

reliability value of 97. The data were analyzed by frequency., percentage, mean and standard deviation. 
The hypothesis was tested by using Pearson Correlation Coefficient The research results revealed that. 1 
. The opinions of school administrators and teachers on visionary leadership of school administrators 
under secondary educational service area office 32 were also found at a high level . 2. The opinions of 

school administrators and teachers on operation internal quality assurance in school under secondary 

educational service area office 32 were also found at a high level . 3. The relationship between visionary 

leadership of school administrators and operation internal quality assurance in school of school under 

secondary educational service area office 32 was overall found positively at the statistical significant 

level of .01 and it was also discovered at a very high level. 

Keywords: The Relationship,  Visionary Leadership, Operation Internal Quality Assurance  

1. บทนํา

 กระแสโลกาภิวัตนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาตาง ๆ โดยปญหาที่สําคัญมาก
ปญหาหน่ึง คือปญหาดานการศึกษา ซึ่งมีปจจัยหลายอยางท่ีกอใหเกิดปญหา เชน มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
จุดออนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจั ดการของ
สถานศึกษาท่ียังไมเหมาะสม ขาดความคลองตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในดานโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง
ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม การขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ
ของคนไทยสวนใหญสงผลกระทบตอระบบการศึกษา ท่ีตองปรับเปลี่ยนใหสนองและรองรับความทาทาย ดังกลาว จึงมีความ
จําเปนที่ประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหระบบการศึกษาเปนกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใหสามารถนําพาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนใน
อีก 20 ปขางหนา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2560 : 8) จากที่กลาวมาน้ันแสดงใหเห็นถึงปญหาที่จะตามมาเปน
อยางมากในทุก ๆ ดานตลอดจนปญหาดานการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศใหมีความย่ังยืน  ภาวะผูนําที่
สามารถมองเห็นภาพอนาคตจึงมมีสวนสําคัญมากในการนําพาองคกรสูความเจริญกาวหนา 

 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนเปนความสามารถของผูนําท่ีเขาใจสภาพการณขององคการเปนอยางดี มีการกําหนดบทบาท
และทิศทางขององคการไดอยางชัดเจน สามรถกระจายความคิดใหบุคลากรยอมรับ และนําพาองคการไปยังทิศทางที่ถูกตอง
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เหมาะสม พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารสถานศึกษา จึงนับเปนบุคคลที่มีความสําคัญย่ิงตอการ
พัฒนาองคการ เพราะผูบริหารเปนผูขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ไพฑูรย 
สินลารัตน. 2553 : 39) และอีกทั้งยังตองมีความสามารถในการสรางและสื่อสารภารกิจหลักขององคการที่มาจากแรงบันดาลใจ
วิสัยทัศนระบบคานิยมได ดังน้ันพฤติกรรมที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่จะแสดงพฤติกรรมคือสามารถอธิบายวิสัยทัศน
และภารกิจหลักขององคการตอคนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ  ทําใหแนใจวาแผนกลยุทธขององคการและการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและภารกิจหลัก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน .  2553 : 10) ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองเปนบุคคลที่มีภาวะผูนําที่เอ้ือตอการศึกษา มีคุณลักษณะที่สําคัญคือ มีวิสัยทัศนและตองมีความสามารถใน
การกําหนดกลยุทธเปนอันดับหน่ึง อันจะทําใหภาวะผูนําในการบริหารองคการสูความสําเร็จได ท้ังน้ีเพราะภาวะผูนําน้ันเปน
การใชอิทธิพลของบุคคล หรือของตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
เพราะผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําจะสามารถนําพาองคการไปสูความสําเร็จ และสมาชิกในองคการมีความเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็ม
กําลังความสามารถมากกวาองคการที่ผูบริหารท่ีไมมีภาวะผูนํา การขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือใหมีมาตรฐานจะตองอาศัยการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่กําหนดไว เขามาชวยเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปการศึกษา 2561 ยึดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 โดยให
สถานศึกษาดําเนินการระบบประกันคุณภาพภาย 6 ประการ คือ  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) การ
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  3)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  5) ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ  6) จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุก (สํานักทดสอบทางการศึกษา.  2561 : 88 - 89)  ทั้งน้ี
ไดมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดคอยกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีบทบาทในดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตาม กํากับ ดูแลสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ใหเปนไปตตามมาตรฐานโดยมีความมุงหวังใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ซึ่งปญหาท่ีพบในการขับเคลื่อนน้ันคือการขาดวิสัยทัศนในการประยุกตตามบริบท
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กําหนด และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมแกสถานศึกษา อันสงผลใหระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหทันสมัยมีความเขมแข็งทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงตองสงเสริม ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ใหมีระบบแนวทางการคิดที่มี
วิสัยทัศน สอดคลองกับจุดเนนการปฏิรูปการศึกษา และสภาวะการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดจนทําความเขาใจและสื่อสารเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในแนวใหม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.  2562 : 52) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนมีความสําคัญและ
จําเปนอยางย่ิงสําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนงานหน่ึงที่มีความสําคัญ และถือเปนงาน
หลักที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเอาใจใส เพราะเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพ่ือ
สรางความมั่นใจในการเขารับบริการทางการศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเกิดจากการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกฝาย สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และย่ังยืนตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 2.2 เพ่ือศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
  

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปการศึกษา 2562 จํานวน 77 โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 135 คน ครูผูสอน 
จํานวน 3,165 คน รวมทั้งสิ้น 3,300 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามการใชเกณฑการประมาณกลุมตัวอยาง
จากประชากร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2538 : 35) ไดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 40 คน และครู จํานวน  317  คน 
รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 357 คน แลวทําการสุมแบบชั้นภูมิ  (Stratified  Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน 

 4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลนยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผูวิจัยนําไปหาคาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
1.00 แลวนําไปทดลองใชกับผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น .97 
 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลออนไลน โดยเริ่มต้ังแต 5 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ผลการ

ตอบแบบสอบถามออนไลน และทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณในการตอบแบบสอบถามออนไลน จํานวน 357 คน 
คิดเปน รอยละ 100 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

  1. การศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพตําแหนง และขนาดโรงเรียน วิเคราะหดวย
การแจกแจงความถ่ี รอยละ และเสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง 

  2. การศึกษาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา และการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 
วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2554 : 163)   
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   คาเฉลี่ย  ความหมาย 

 4.51 - 5.00 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูใน  

ระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูใน  

ระดับมาก 

 2.51 - 3.50 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูใน  

ระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูใน  

ระดับนอย 

 1.00 - 1.50 ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน/การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยูใน  

ระดับนอยที่สุด 

3. การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา กับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยใชเกณฑ ดังน้ี (ภัทราพร  เกษสังข.  2549 : 138) 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ                ความหมาย 

 ±0.80 - ±1.00  มีความสัมพันธระดับสูงมาก 

  ±0.60 - ±0.79  มีความสัมพันธระดับคอนขางสูง 
  ±0.40 - ±0.59  มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
  ±0.20 - ±0.39  มีความสัมพันธระดับคอนขางนอย 

  ±0.00 - ±0.19 มีความสัมพันธระดับนอยมาก 

5. ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับภาวะผูเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
   ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมและรายดาน 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน X S.D. ระดับ อันดับ 

1. ดานการสรางวิสัยทัศน 4.60 0.35 มากที่สุด 1 

2. ดานการเผยแพรวิสัยทัศน 4.59 0.40 มากที่สุด 3 

3. ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 4.60 0.39 มากที่สุด 2 

รวมเฉลี่ย 4.60 0.35 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1  พบวา  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.60) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสรางวิสัยทัศน ( X = 4.60) รองลงมา คือ 
ดานการปฏิบัติตามวิสัยทัศน ( X = 4.60) และดานการเผยแพรวิสัยทัศน ( X = 4.59)  ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็น
   ของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมและรายดาน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน X S.D. ระดับ อันดับ 

1. ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 4.62 0.38 มากที่สุด 5 

2. ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 4.61 0.37 มากที่สุด 6 

3. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.62 0.34 มากที่สุด 4 

4. ดานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.63 0.36 มากที่สุด 3 

5. ดานการติดตามผลการดําเนินการ 4.63 0.34 มากที่สุด 2 

6. ดานการรายงานผลการประเมินตนเอง 4.65 0.34 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.63 0.32 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.63)  เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการรายงานผลการประเมินตนเอง 
( X = 4.65)  รองลงมา คือ ดานการติดตามผลการดําเนินการ ( X = 4.63) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา  ( X = 4.61) ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางภาวะผูเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 
  ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน 

รวม 

1.
ดา
นก

าร
สร
าง
วิส
ัยท

ัศน


2.
ดา
นก

าร
เผย

แพ
รว
ิสัย
ทัศ

น

3.
ดา
นก

าร
ปฏิ

บัติ
ตา
มวิ
สัย
ทัศ

น

X1 X2 X3 Xt 

1. ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา

Y1 .694** .711** .767** .793** 

2. ดานการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา

Y2 .704** .715** .767** .799** 

3. ดานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศกึษา

Y3 .664** .689** .767** .775** 

4. ดานการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

Y4 .723** .744** .735** .803** 

5. ดานการติดตามผลการดําเนินการ Y5 .709** .728** .753** .800** 
6. ดานการรายงานผลการประเมิน

ตนเอง
Y6 .696** .669** .688** .750** 

รวม Yt .785** .798** .839** .885** 
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จากตารางท่ี 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธในระดับสูงมาก (rXY = .885) 

6. สรุปผลการวิจัย

 6.1 ดานภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 6.2 ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 6.3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .01 และมีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1 จากการศึกษาพบวา ดานภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสิ่งที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารจัดการเพ่ือนําพาองคไปสูความสําเร็จน้ันคือการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตแลวนํามาปรับใชเปนกรอบ และแนวทางในการบริหารงาน ซึ่งสอดคลองกับอรกาญจน  เฉียงกลาง (2562 : 106) ที่
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญประการแรกท่ีผูบริหารตองมี ท้ังน้ี
จากผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังน้ี ดานการสรางวิสัยทัศน การปฏิบัติตามวิสัยทัศนและการเผยแพรวิสัยทัศน ตามลําดับ 

 7.2 จากการศึกษาพบวา ดานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินงานประกันคุณภาพ เปนเรื่องที่สถานศึกษาตองใหคณะครูและบุคลากรไดปฏิบัติกันอยาง
สม่ําเสมอเปนประจําทุกป ซึ่งสอดคลองกับพิชชาภรณ แปนเกตุ (2559 : 86 - 87) ที่ไดศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา 
สภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก 

 7.3 จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธในระดับสูงมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารที่มีวิสัยทัศนสามารถ
กําหนดทิศทางในการบริหารงานใหกับครูและบุคลากรในองคการไดมองเห็นภาพในการดําเนินงานภายในสถานศึกษาไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับอรกาญจน  เฉียงกลาง (2562 : 106) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของ
ผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 
3 พบวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธกันทางบวกใน
ระดับสูง และสอดคลองกับปฏิพล  จําลอง (2562 : 148) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบวา ความสัมพันธระหวางการมี
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สวนรวมกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม
มีความสัมพันธกันทางบวกและมีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

 

8. ขอเสนอแนะ  
 

 8.1การนําผลการวิจัยไปใช ผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางท่ีหลากหลายในการเผยแพรวิสัยทัศน เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน 

 8.2 การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจตอภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 

 8.3 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก ควรสงเสริมใหผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในบรรลุตามวัตถุประสงค 
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and Amnuay Thongprong

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาททําให้เกิดการปฏิรูป
และการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถวางแผนหรือกําหนดเป้าหมายในการทํางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 
ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 ถึง มาตรา 69 ได้ให้ความสําคัญในการบริหารจัดการการวางแผนและการใช้
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาเพื่อ
มวลชน และให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา จึงมีความสําคัญและ
ควรได้รับการพัฒนาให้ก้าวไกล และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) 
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โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรับมอบนโยบายจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งนโยบายหลักนโยบายหนึ่งที่ทุกโรงเรียนได้รับและ
ดําเนินการคือ การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้าน
การศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2) แต่จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ (รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา, 2562) แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษายังขาดการบริหารจัดการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี 
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาต่อไป 

2. ความหมายและความสําคัญของอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร
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4. ความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เมอร์ดิคและรอส (Murdick and Ross) (อ้างถึงใน ศิวรัตน์ พายุหะ, 2551, หน้า 32) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารทุกระดับ

ต้องวางแผนที่จะสร้างความสําเร็จให้กับองค์การ พัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า และจะต้องบริหารทรัพยากรให้เหมาะสม 
ผู้บริหารจึงต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารพัฒนางาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ความจําเป็นและความสําคัญของระบบ
สารสนเทศจึงมีมากขึ้น การพัฒนาหน่วยงานในปัจจุบันจึงต้องใช้สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจมากขึ้น ถ้า
ไม่มีระบบสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง และทันสมัยเข้ามาประกอบการตัดสินใจ การบริหารงานอาจผิดพลาดและไม่ทันการ  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 457 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพหานคร 
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 217 คน โดยใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ Cohen, Manion, and 
Morrison (2011, p. 147) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความพึงพอใจของครู 

 S.D. ระดับ ลําดับ 
1 ด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 3.89 .70 มาก 4 
2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4.07 .59 มาก 1 
3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 3.96 .58 มาก 3 
4 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.05 .56 มาก 2 

รวม 3.99 .55 มาก

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  
อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
t sig 

 S.D.  S.D. 
1   ด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 3.92 .674 3.81 .804 .909 .364
2   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4.09 .585 4.02 .635 .706 .481 
3   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน  
     การสอน 

4.00 .545 3.83 .719 1.547 .127 

4   ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.08 .538 3.93 .652 1.588 .114 
รวม 4.02 .531 3.90 .653 1.352 .178
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ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทํางาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี 10 ปีขึ้นไป F sig 

S.D.  S.D.  S.D.
1   ด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 3.89 .693 3.83 .788 3.95 .635 .547  .579 
2   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
     บริหารจัดการ 

4.05 .621 4.02 .628 4.13 .556 .754 .472 

3   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ    
     จัดการเรียนการสอน 

3.97 .541 3.89 .633 4.03 .569 1.229 .295 

4   ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

4.01 .563 4.04 .622 4.08 .522 .271 .763 

                รวม 3.98 .541 3.94 .628 4.05 .510 .719 .488 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตาม 
การรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

พิมพพิชชา   พูลสวัสด์ิ1* และ อํานวย  ทองโปรง2 

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
* strongpimpitcha@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน ประชากร 277 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโคเฮนและ
คณะจํานวน 168 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น .972 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way 
ANOVA)  ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการ
รับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่มี
ระดับการศึกษา และประสบการณการสอนตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: การรับรูของครู การบริหารมีสวนรวม โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ 
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Abstract 

This research has the following objectives: study and compare the participative administration 
of school administrators in large primary schools as perceived by teachers, Nonthaburi Primary 
Educational Service Area Office 1 by educational levels and teaching experience, a total of 277 people 
by using the table to determine the size of the sample of Cohen & others, a total of 168 people. The 
instrument used in this research was a questionnaire with a reliability of .972. The statistics used in The 
research was frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The results 
showed that 1) The participative administration of school administrators in large primary schools as 
perceived by teachers, Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 as a whole and as 
individual aspects at the high level. 2) Teachers with different educational levels and teaching 
experience. There was no difference in the participative administration of school administrators in large 
primary schools as perceived by teachers, Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 1 as a 
whole and as individual aspects.  

Keywords: Teacher Participative Participative Administration Large Primary Schools 

1. บทนํา
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษา เปนผูที่มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ ในการบริหารงานของสถานศึกษา ใหบรรลุ

ตามเปาหมาย ผูบริหารจึงจําเปนตองมีเทคนิค และวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ สามารถนําไปใชปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสําเร็จขององคกร การปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองใชผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนําโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาท่ีของโรงเรียน การเปนผูบริหารมืออาชีพจะตอง
อาศัยความรู ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ และอาศัยกระบวน การบริหาร ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรและทุกฝายทุก
สถาบัน ทุกองคกรที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษาและการบริหารโดยใช องคคณะบุคคล (เพ็ญพิศ  ผาพองยุน, 2560: 1) ตลอดทั้งนํา
การบริหารโดยอาศัยการบริหารแบบมีสวนรวมดวยการเปดโอกาส ใหผูรวมงานทุกคนแสดงออกถึงแนวคิดตางๆ แตคงไวซึ่งเปาหมาย
และวัตถุประสงคของสถานศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของ ทํานอง ภูเกิดพิมพ (2551: 17) ที่เสนอการบริหารแบบมีสวนรวมไววา
เปนการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมั่นของแตละบุคคล แตละ
หนวยงาน แตละองคกร อีกท้ังยังข้ึนอยูกับกาลเวลาแตละยุคแตละสมัยอีกดวย โดยการมีสวนรวม เปนหัวใจสําคัญในการเสริมสราง
พลังการทํางานรวมกันเปนกลุม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทําใหผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนรวมเขาใจสถานการณ
และอุทิศตนมากย่ิงข้ึนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไดสนับสนุนใหโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นํารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดกําหนดไวในพันธกิจของ
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แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยสงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา และ
กําหนดจุดเนนดานการบริหารจัดการ คือ หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และ
รับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน หนวยงาน ทุกระดับสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, 2562: 5) ในทางปฏิบัติมักพบวาอํานาจในการตัดสินใจของโรงเรียนข้ึนอยูกับผูบริหารโรงเรียนเปนสวนใหญ 
งานในโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพียงใด ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก เปาหมายสําคัญสูการ
ปฏิรูปการศึกษาคือ การดําเนินการอันนําไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพเพ่ือใหเกิดผลอยางจริงจังและคุมคา มีการปรับระบบ การเรียนการสอน 
ปรับระบบโครงสรางบุคลากรและสื่อเทคโนโลยี โดยใชหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และเนนเปาหมายที่ผลงานและความ
รับผิดชอบ ดังน้ันการมีสวนรวมของครูในการปฏิบัติงานทั้ง 4 งานของผูบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของครู หากผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย และตระหนักในความสําคัญของการพัฒนางานอยางได
คุณภาพ ก็สงผลถึงการใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือมีสวนรับรูและดําเนินการในการบริหารโรงเรียน เพราะในการตัดสินใจของ
ผูบริหารแตละครั้งตองมีขอมูลมาประกอบ การเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจนับวาเปนสิ่งจําเปน ทําใหครูมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานและมีความภูมิใจในผลงาน มีความเปนสวนหน่ึงของงานน้ันๆ เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการบริหารงานและเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของโรงเรียน (กรรณิกา  เพชรศรี, 2556: 4)  

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนน้ันมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอการศึกษาไทย แตจากการศึกษา
งานวิจัยตางๆ พบวาระดับการมีสวนรวมของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ันยังอยูในระดับปานกลาง ดังจะเห็นไดจาก
งานวิจัยของ ทวิท ระโหฐาน (2552: 64) ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
โรงเรียนน้ันอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสภาพการมีสวนรวมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบันที่มีระดับการ
มีสวนรวมในการบริหารจัดการในโรงเรียนนอย สงผลใหการบริหารจัดการศึกษาไมมีคุณภาพเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากระดับคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศในแตละรายวิชาอยูในระดับที่ตํ่า มีคาเฉลี่ย
ระดับประเทศตํ่ากวาเกณฑรอยละ 50 มากกวา 3 รายวิชา (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, 2562: 13) ซึ่ง
ปญหาดังกลาวขางตนน้ีมีผลกระทบตอโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดวยเชนเดียวกัน จาก
ผลกระทบที่ไดรับจากปญหาดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในฐานะท่ีเปนหนวยงานที่ดูแล ควบคุม 
กํากับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีน้ัน ไดเห็นความสําคัญกับการ
แกไขปญหาดังกลาว โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญในสังกัดบริหารจัดการโดยใหทุกภาคสวนไดเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนตลอดจนบริหารจัดการ และสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใหมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือตองการทราบขอมูล
ความตองการของทั้งองคกรภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีสวนไดสวนเสีย อีกท้ังยังเปนการตอบสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติอีกดวย   

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู หรือนําใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใน
โรงเรียนตอไป 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของ
ครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณการสอน 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม   

แนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ ที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารแบบการมีสวนรวม ซึ่งโคเฮน และอัพฮอฟ  )Cohen & Uphoff, 1977: 7-8 อางถึงใน 
กนกรัตน ทําจะดี, 2560:  28-29) กลาววาองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนมี 4 ลักษณะไดแก การมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
(Benefits) การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนการบริหารงานโดย
คณะกรรมการ มีรูปแบบวิธีการเดียวกัน วางแผนการบริหารและปฏิบัติงานรวมกันสมาชิกมีสวนรวมในการวางแผน  การ
ตัดสินใจรับผิดชอบผลท่ีจะเกิดข้ึนในองคการ  

สันติ บุญภิรมย (2553: 65) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูรวมงานหรือ บุคคลภายนอก
ที่มีความรู ความสามารถไดเขามารวมงานกับผูบริหาร การบริหารแบบมีสวนรวม โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
คณะกรรมการ สําหรับคณะกรรมการที่มารวมงานกับผูบริหารเปนบุคคลที่ไดรับ การแตงต้ังอยางเปนทางการท้ังท่ีมีการแตงต้ัง
เปนการถาวรตามวาระ หรืออาจจะแตงต้ังเปนการชั่วคราว ตามภาระหนาท่ี คณะกรรมการสามารถชวยเหลือผูบริหารไดมาก 
เน่ืองดวยคณะกรรมการไดชวยกัน กลั่นกรองอยางรอบคอบในการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะการดําเนินงานใน
รูปของคณะกรรมการ ผูบริหารตองเปนนักประชาธิปไตยที่แทจริง พรอมทั้งมีไหวพริบในการจับประเด็นของกรรมการแตละ
ทานที่ใหความเห็น ซึ่งมีคุณคาย่ิงตอการวินิจฉัยในเรื่องน้ันๆ โดยเฉพาะตอการเลือกสรรกรรมการท่ีมีคุณภาพ และ 2) รูปแบบ
บุคคล สําหรับการเชิญบุคคลเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหาร ก็สามารถกระทําไดเปนลักษณะของผูเชี่ยวชาญ
ในดานตางๆ เน่ืองดวยผูบริหารมีภาระมากตองทํางานรอบดาน หากไดมีผูชวยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือ
เปนที่ปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือวัตถุประสงคในความชัดเจนในเรื่องน้ันๆ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
มีนักคิดและนักจิตวิทยาท่ีสนใจศึกษาเรื่องการรับรู (Perception) และใหความหมายไวหลากหลายดังตอไปน้ี 
เฮลลิงเจล สโลคัม และวูดแมน (Hellrigel Slocum & Woodman, 2001: 76-77, อางถึงใน รัชดา  ทองสุข, 2552: 

12) กลาววา การรับรู หมายถึง การรับรูเก่ียวกับบุคคลเปนกระบวนการท่ีบุคคลเลือก และจัดระบบของคุณลักษณะของบุคคล
อื่น ทําใหผูที่รับรูเกิดประสบการณที่มีความหมายตอสิ่งที่ตนเองพบเห็นหรือมีความรูสึกนึกคิด และ มิลเลอร และคณะ (Miller 
and others, 2002: 2-3, อางถึงใน พินิจนารถ ลําดวน, 2552: 12) กลาววา การวัดความจริงในองคกรของการรับรูวา ความ
เปนจริงในองคกร สามารถวัดได 2 รูปแบบ คือ แบบแรกความจริงที่เปนรูปธรรม วัดโดยอาศัยขอมูลที่เปนหลักฐาน เชน การ
ลงทะเบียน ภาระทางการสอน เปนตน สวนแบบที่สอง ความจริงในองคกร ที่ไมสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งตองอาศัย
พ้ืนฐานจากการรับรู 

แอสแซล (Assael, 1998: 218 อางถึงใน บุญธรรม ไวยมิตรา, 2553: 55-56) กลาวถึง กระบวนการรับรูข้ึนอยูกับ
ลักษณะของสิ่งเราและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการรับรูสิ่งเราของผูบริโภค ข้ันตอนตาง ๆ ของการรับรูประกอบดวย 3 
ข้ันตอน คือ 1) การเลือกการรับรู (Perceptual selection) เมื่อผูบริโภคเปดรับตอสิ่งเราทางการตลาดและต้ังใจรับตอสิ่งเราที่
เขามากระทบแลว ผูบริโภคจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเราที่ตรงกับความตองการและทัศนคติของตนเทาน้ัน  ตัวอยางเชน ผูซื้อ
รถยนตจะเลือกสนใจท่ีโฆษณารถยนตและผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับแฟชั่น ก็จะใหความสนใจที่เลือกดูโฆษณาเกี่ยวกับเสื้อผาเปนตน 
ในแตละกรณีผูบริโภคจะเลือกเปดรับตอสิ่งเรา โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของตนเองเปนหลักและดวยเหตุที่สิ่งเราทาง
การตลาดโดยเฉพาะอยางย่ิงการโฆษณาซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ 2) การจัดองคประกอบการรับรู (Perceptual organization) 
การจัดองคประกอบการรับรู หมายถึง การที่ผูบริโภคจัดขอมูลจากแหลงตาง ๆ เขาดวยกันใหเปนระเบียบ เพ่ือใหมีความหมาย
ที่เขาใจไดมากข้ึน และเพ่ือใหสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดถูกตอง หลักพ้ืนฐานของการจัดองคประกอบการรับรู คือ 
การรวมกลุม ซึ่งหมายความวา ผูบริโภครับรูสิ่งเราในลักษณะเปนภาพรวม ไมไดมองสิ่งเราแตละสวนท่ีแยกกัน การมองเปน
ภาพรวมจะชวยใหการประมวลขอมูลเพ่ือใหเขาใจความหมายไดงายเขา และ 3) การแปลความหมายการรับรู (Perceptual 
interpretation) การแปลความหมาย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคทําความเขาใจสิ่งเราที่รับเขามาคืออะไรในการแปล
ความหมายน้ันผูบริโภคจะอาศัยขอมูลความรูและประสบการณที่เก็บสะสมไวในอดีตที่เกี่ยวของในหนวยเก็บความทรงจํามาใช
เพ่ือแปลความหมายออกวาสิ่งที่รับรูเขามาน้ันควรเปนอะไรความโนมเอียง หรือความมีอคติ 
4. วิธีดําเนินการวิจัย
 4.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ ครูที่ปฏบิัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน  277 คน 
 4.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของโคเฮนและคณะ (Cohen & 
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others, 2011: 147) ไดตัวอยางจํานวน 168 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน โดยใชโรงเรียนเปนชั้นในการแบง 
จากน้ันสุมอยางงาย  
 4.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .80 - 1.00 คา 
อํานาจจําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .52 - .88 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเทากับ .972 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแก ระดับการศึกษา และประสบการณการสอน 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ลักษณะแบบสอบถาม
เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)  5 ระดับ แบบสอบถามมีจํานวน 32 ขอ ใน 4 ดาน ดังน้ี การตัดสินใจ การ
ดําเนินการ การรับผลประโยชน และการประเมินผล   
 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี   
 4.4.1 ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึงผูอํานวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพ่ือติดตอขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวมรวมขอมูล 

 4.4.2 ผูวิจัยจัดสงหนังสือขออนุญาตและแบบสอบถาม เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตอบ
แบบสอบถาม พรอมทั้งผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง สามารถเก็บแบบสอบถามคืนได 168 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 

 4.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 
รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง มาทําการตรวจสอบความสมบูรณและถูกตอง นําไปวิเคราะห
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

  4.5.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (X ) และหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) 

  4.5.2 เปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรู
ของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) 
สวนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู จําแนกตามประสบการณการ
สอน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) หากพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูตามวิธีของ (Scheffe's method) 
5. ผลการวิจัย 
ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวม 

การบริหารแบบมีสวนรวม X  SD ระดับการรับรู 
1. การตัดสินใจ 3.94 0.87 มาก 
2. การดําเนินการ 4.01 0.72 มาก 
3. การรับผลประโยชน 3.89 0.82 มาก 
4. การประเมินผล 4.20 0.67 มาก 

โดยรวม 4.01 0.65 มาก 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  มีระดับการรับรู โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1  อยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ ไดแก การประเมินผล ( X  = 4.20) การดําเนินการ ( X  = 4.01) การตัดสินใจ (X  = 3.94) 

และการรับผลประโยชน ( X  = 3.89) ตามลําดับ 

ตาราง 2  การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา   

การบริหารแบบมีสวนรวม 
ระดับการศึกษา 

t p ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
X  SD X  SD 

1. การตัดสินใจ 3.85 0.88 4.10 0.82 1.799 0.074 
2. การดําเนินการ 3.98 0.76 4.06 0.65 0.680 0.497 
3. การรับผลประโยชน 3.90 0.78 3.86 0.89 0.271 0.787 
4. การประเมินผล 4.19 0.68 4.22 0.64 0.268 0.789 

โดยรวม 3.98 0.66 4.06 0.62 0.773 0.441 

จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญตามการรับรูของครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน  

การบริหารแบบมีสวนรวม 
ประสบการณการสอน 

F p นอยกวา 5 ป ระหวาง 5-10 ป 10 ปข้ึนไป 
X  SD X  SD X  SD 

1. การตัดสินใจ 3.73 0.83 3.95 0.95 4.08 0.75 2.165 0.118 
2. การดําเนินการ 3.99 0.67 3.96 0.80 4.06 0.65 0.336 0.715 
3. การรับผลประโยชน 3.80 0.74 3.90 0.85 3.92 0.84 0.296 0.744 
4. การประเมินผล 4.21 0.59 4.27 0.69 4.08 0.68 1.272 0.283 

โดยรวม 3.93 0.56 4.02 0.69 4.04 0.65 0.368 0.693 

จากตาราง 3  ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
6. สรุปผลการวิจัย
 6.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 6.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6.3 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญตามการรับรูของครู 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  พบวา โดยภาพรวมครูมีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการรับรูอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูบริหาร  มี
บทบาทในการดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในทุก ๆ ดานของโรงเรียน อีกท้ังยังเปดโอกาสใหครูในโรงเรียนได
มีสวนรวมในการดูแลกํากับติดตามประเมินผลไปดวยพรอม ๆ กัน ผูบริหารใหความสําคัญกับผูรวมงานในการรวมคิดรวมทํา 
และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาเสมอ  เพ่ือตองการใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
การศึกษาใหครูเกิดความรูสึกในการรวมรับผิดชอบ รวมประเมิน รวม วางแผน รวมรับรูการดําเนินการซึ่งจากการเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานทุกดานของผูบริหาร จึงสงผลใหการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก ดังที่ ดาบชัย ขวงทิพย (2555: 15) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนในการใชรูปแบบการบริหารที่เปดโอกาสใหผูบริหารและครูผูสอนรวมกันตัดสินใจ กําหนดนโยบายและกิจ
กรรมการบริหารงานโรงเรียน รวมถึงการมีสวนเขาไปพิจารณาผลกระทบของนโยบายเพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงนโยบายใหมใน
ครั้งตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ  มะรังศรี (2558: 85-89) วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  

 7.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญของครูที่มีระดับการศึกษาทุกระดับไมแตกตางกัน ไดเปด
โอกาสใหครูทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในทุกดานอยางเสมอภาค และเขามามีบทบาทในการดูแล กํากับ 
ติดตาม ชวยเหลือการทํางานของบุคลากรทุกระดับการศึกษาอยางเสมอภาคและตอเน่ือง สงผลใหครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ กนกวรรณ บุราณสาร (2560: 18) 
ไดกลาววา การมีสวนรวมเปนการเขามารวมในการดําเนินงาน จัดกิจกรรมในการพัฒนาโดยรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมแกไขปญหา 
รวมพัฒนา รวมประเมิน รวมชื่นชม สนับสนุน สงเสริมและรวมปรับปรุงพัฒนาแกไขในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ  มะรังศรี (2558: 75-79) วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน 

 7.3 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน มีการรับรูตอการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การมอบหมายงานของผูบริหารใหความสําคัญตอครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเสมอ
ภาคในการบริหารงานและใหโอกาสกับทุกคนรวมกันพัฒนาโรงเรียนไดอยางเต็มศักยภาพเพ่ือรวมกันพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของการบริหารโรงเรียนตอไป สอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม (2553: 17) กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม เปน
การที่บุคคลไดเขามามีสวนเก่ียวของในการปฏิบัติงานทั้งในดานแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิน ปวนเปย (2556: 85-89) วิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสบการณตํ่ากวา 40 ป และผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณต้ังแต 40 ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  
8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 8.1.1 ดานการตัดสินใจ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการจัดสรรตําแหนงหนาท่ี 
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การปฏิบัติงานบุคลากร มีสวนรวมในการจัดระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกร และมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจาย
งบประมาณในการบริหารโรงเรียน 

 8.1.2 ดานการดําเนินการ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหและวางแผน
อัตรากําลังของบุคลากร มีสวนรวมเปนกรรมการในการอนุมัติเบิกจายและตรวจสอบใชเงินงบประมาณ และมีสวนรวมในการ
เสนอแนะและชี้แจงการใชงบประมาณของสถานศึกษา 

 8.1.3 ดานการรับผลประโยชน ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการเสนอแนะหรือ
กําหนดคาตอบแทนสวัสดิการที่ชัดเจนและเปนธรรม มีสวนรวมในการนําผลการประเมินการใชจายเงินวางแผนการใชจาย
งบประมาณของปการศึกษา และมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนแกปญหาพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 

 8.1.4 ดานการประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการเสนอและจัดทําคูมือ
สําหรับแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร มีสวนรวมในการประเมินผลกํากับติดตามการใชงบประมาณจัดการศึกษาในดาน
ตางๆ และมีสวนรวมในการประเมินผลการใชงบประมาณเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 8.2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับอื่น เชน ระดับปฐมวัย และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น 
8.2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารงานแบบมีสวนรวมในดานวิชาการของครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด 

ใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
8.2.3 ควรมีการศึกษาตัวชี้วัดความสําเร็จที่มีผลตอการบริหารงานแบบมีสวนรวมของครูในโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น 
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ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา   
กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ชินวร มะลิลา1* และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ2 

1โรงเรียนสุวิทยเสรีอนุสรณ 
2ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

*aisuc1991@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยจําแนก ตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 151 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงาน
เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   2) ครูที่มี    
วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงาน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน        
มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเว ศ 
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน

คําสําคัญ: ความคิดเห็นของครู การจัดสภาพแวดลอม ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

This research aims to study and compare Teacher’s Opinions About Environmental 
Management of 32th Network School Administrators Prawet District Office, Bangkok. By qualification and 
operational experience. sample size of 151. then use the random stratified method. The instrument used 
in the research was a questionnaire for Teachers' Opinions About Environmental Management of 32th 
Network School Administrators. Prawet District Office, Bangkok. The research found that 1) Teachers have 
opinions on the environment of the academy administrators. The 32nd School Group, Prawet District 
Office, Bangkok in overall and the side is high level. 2) Teachers with different qualifications have 
opinions on the environment of the academy administrators. The 32nd School Group, Prawet District 
Office, Bangkok as a whole and the side is not different. 3) Teachers with different operational 
experience have opinions on the environment of the academy administrators. The 32nd School Group, 
Prawet District Office, Bangkok in overall and the side is not different. 

Keywords: Teacher’s Opinions  Environmental Management The School Administrators 

1. บทนํา

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) เปนเอกสารท่ีเกิดจากการระดม
ความคิดเห็นของผูแทนสํานักการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาฝายการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา ผูแทนสํานักงานยุทธศาสตร การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผน ไดเกิดความรวมมือกัน   
ในการกําหนดกรอบแนวทาง ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆทางดานการศึกษาที่เกิดข้ึน
ในระดับตางๆ สามารถจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเกิดความเหมาะสม เกิดความคุมคาตอทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัด โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน มีการใหบริการที่ดี มีความสะอาดในโรงเรียน สภาพอากาศถายเท เกิดความปลอดภัย              
ในการใชแหลงการเรียนรู มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน  มีพ้ืนท่ีสําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม  ครูและนักเรียน           
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงภายในหองเรียนของตนเอง เชน มีการจัดทํา
ปายนิเทศในการใหขอมูลขาวสารท่ีเกิดประโยชน การดูแลตนไม เปนตน  (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2561, หนา 8) 
การบริหารจัดการที่ทําใหโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ คือ โรงเรียนจะตองมีสังคม  บรรยากาศและสิ่งแวดลอม          
ที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากร เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานกายภาพ  ดานการจัดการเรียนรู ดานการบริหาร ดานการบริการที่ดี  
สามารถทําใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทุกดาน เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาที่มี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทําใหคนในชุมชนและสังคมรอบขางเกิดการยอมรับสําหรับคุณภาพที่เกิดข้ึน 
รวมทั้งโรงเรียนยังเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือชุมชน และโรง เรียนใกลเคียง ทําให เห็นความสําคัญ
ของสภาพแวดลอมทางการเรียน  นักเรียนจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ  การจัดสภาพแวดลอมทาง  
การเรียนเปนสําคัญ   
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 การสรางบรรยากาศ และการจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนที่ดีจะชวยสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนไดเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ มีความเจริญทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งจะชวยใหเกิดการมีบุคลิกภาพที่ดี  นอกจากน้ี สื่อการเรียนการสอนน้ัน
เปนปจจัยที่สําคัญ เพราะชวยให นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดกา รเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวา 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งประกอบดวยลักษณะตางๆ เชน พฤติกรรมการสอนของครู  พฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน เพ่ือนรวมชั้น ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียนการสอน การบริหารงานและ
การใหบริการของโรงเรียน (Featherstone, 1965 อางถึงใน ธนพรศรี-อนันต, 2557 หนา 2) แตอยางไรก็ตามสถานศึกษา  
พบปญหาดานการจัดสภาพแวดลอมในเรื่อง ปญหาดานกายภาพ เชน สภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียนขาดการดูแลรักษา ไมมี
ความปลอดภัย สภาพหองเรียนยังไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน ปญหาดานการจัดการเรียนรู คือ ครูขาดความเขาใจ    
ในเน้ือหาหลักสูตรและขาดการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ดี ปญหาดานการบริหาร เน่ืองจากโรงเรียนแตละแหงขาดการ
วางแผนปฏิบัติการ ขาดสื่อ นวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใชในการบริการและการจัดการเรียนการสอนของผู เรียน จึงไมเอื้ออํานวย  
ตอการพัฒนาเทาที่ควรและปญหาดานการบริการ ไมมีการใหขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย (ประวีณา โภควณิช, 2559, 
หนา 16-17) 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม ของผูบริหารสถานศึกษา                     
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพราะคาดวาจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง       
ดานกายภาพ ดานการจัดการเรียนรู และดานการบริหารและดานการบริการ เพ่ือนําไปกระตุนผูบริหารสถานศึกษาใหเกิด
ความใสใจในการการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 3.1 ประชากร 
 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการครูกลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน  220 คน 

 

 3.2 กลุมตัวอยาง 
 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 151 คน จากการเปดตารางของ Cohen, Manion, and Morrison (2011, p.147) และเมื่อไดขนาด
กลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ 
 

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ต้ังแต .80 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .62 - .90 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ .97 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 4 ดาน ๆ ละ 10 ขอ คือ 1) ดานกายภาพ 2) ดานการจัดการเรียนรู 3) ดานการบริหาร    
4) ดานการบริการ  รวมจํานวน 40 ขอ 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขาย
ที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึ กษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเขาเก็บขอมูล  

3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 151 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
ของแบบสอบถามท้ังหมด ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

3.5.1 การหาคาความคิดเห็นของครูที่มีการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3.5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ใชสถิติคาที ( t - test)    
สําหรับการเปรียบเทียบประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s 
method) 

4. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม ของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน  

การจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา SD ระดับ ลําดับ 
1.ดานกายภาพ    4.45 0.49 มาก 2 
2.ดานการจัดการเรียนรู 4.49 0.50 มาก 1 
3.ดานการบริหาร    4.45 0.50 มาก 3 
4.ดานการบริการ     4.44 0.53 มาก 4 

รวม 4.46 0.47 มาก 

 ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 1  พบวา  ครูมีความคิดเห็นตอความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม 
ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( = 4.46) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการจัดการ
เรียนรู ( = 4.49 ) ดานกายภาพ (   = 4.45) ดานการบริหาร (   = 4.45) และดานการบริการ (   = 4.44) ตามลําดับ 
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ตาราง 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 
สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

การจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

t p SD SD 

1. ดานกายภาพ 4.41 0.54 4.52 0.38 -1.28 0.20 
2. ดานการจัดการเรียนรู 4.47 0.54 4.53 0.40 -0.70 0.48 
3. ดานการบริหาร 4.44 0.56 4.48 0.36 -0.49 0.63 
4. ดานการบริการ 4.44 0.57 4.44 0.45 -0.05 0.96 

รวม 4.44 0.52 4.49 0.34 -0.67 0.50 

ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 2 พบวา วุฒิการศึกษาของครูที่มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอม           
ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน            
ไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ย ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมและรายดาน  

การจัดสภาพแวดลอม 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการปฏบิัติงาน 
F p ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป 20 ป ข้ึนไป 

1. ดานกายภาพ 4.43 4.42 4.49 0.26 0.77 
2. ดานการจัดการเรียนรู 4.43 4.50 4.57 1.11 0.33 
3. ดานการบริหาร 4.42 4.36 4.58 2.30 0.10 
4. ดานการบริการ 4.41 4.38 4.53 1.02 0.36 

รวม 4.43 4.41 4.54 1.11 0.33 

ผลการวิเคราะหขอมูล จากตาราง 3  พบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตอการจัด
สภาพแวดลอม ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ครูมคีวามคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงาน   
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 5.2 ครูที่มีระดับวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอม ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

5.3 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอม ของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32 สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ครูมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 32  สํานักงาน                

เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา            
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มีความตระหนักในการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน โดยรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในการดําเนินงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และดําเนินการรวมกับคณะครูและ
บุคลากร ชุมชน และเครือขายทางการศึกษาในการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหองเรียนและนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับมีความ
สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู  ในดานความสะอาดของหองเรียน อาคาร และมีความปลอดภัย สงผลใหนักเรียนรูสึก        
มีความสุขกาย สุขใจ เมื่อมาพบกับสภาพแวดลอมที่ดีตอการสรางบรรยากาศการเรียนการสอน สอดคลองกับ ปยะวรรณ 
ย่ีสารพัฒน (2560, หนา 58) ไดศึกษาเรื่องสภาพแวดลอมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เขตคุณภาพท่ี 4 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก เขตคุณภาพที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรับงบประมาณ
สนับสนุน ในดานตาง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเพ่ือใหบรรยากาศสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ท้ังเรื่องความสะอาดของหองเรียน ความโดดเดนสวยงามของภูมิทัศนภายในโรงเรียน จึงทําให
โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตาง ๆ และสอดคลองกับ  พิชญสุดา เกณเชี่ยวชาญ  (2561, หนา 54) ไดศึกษา
การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเทศบาล 1 บานหนองชากแงว สังกัดเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียน ครู และผูบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 บานหนองชากแงว   
มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพราะการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนจะสงผล       
ใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
 6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จําแนกวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ในการตัดสินใจของสถานศึกษาในเรื่องตางๆ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ดําเนินการรวมกันอยางสรางสรรคในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนซึ่งถือวาเปนเสมือนสิ่งที่ดึงดูดใจใหผูพบเห็นเกิดความประทับใจ 
และเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาไดจัดทํา
แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน ในการกํากับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนา ดูแลรักษา ใหอยูในภาพที่พรอมใชงาน     
อยูเสมอ จึงทําใหครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีมุมมองตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
สอดคลองกับ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2556, หนา 218) ที่ไดกลาววาหลักการท่ีผูบริหารใชในการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหาร
ควรมีการจัดสรรหนาที่และอํานาจในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน เพ่ือตองการใหทุกคนในองคกรไดมีสวนร วม            
ในกระบวนการตัดสินใจ กอใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนและองคกร  เพ่ือผนึกกําลังและศักยภาพในการแกไข
ปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และสอดคลองกับ รัตนา กาญจนพันธุ (2557, หนา 81) ไดกลาววา แนวทางการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมน้ันผูบริหารกําหนดแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
ใหเหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษา  กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 32  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน ท้ังอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาทําใหคณะครูทุกคนเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน มีสวนรวมรับผิดชอบตอภารกิจในการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
โดยผูบริหารไดสงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ในการดําเนินการดานสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ทําใหครูที่มีประสบการณแตกตางกัน มีมุมมองตอ            
การบริหารจัดการสภาพแวดลอมของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  นารินทร ดาวไธสง (2560, หนา 9)               
ไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปจจัย
หลายอยาง เชน  ครูในโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมคณะทํางาน มีความไววางใจเพ่ือนรวมงาน 
เน่ืองดวยตระหนักถึงความสําเร็จของงานและโรงเรียน ทั้งน้ีประสบการณในการสอนเปนปจจัยหน่ึงที่ชวยสนับสนุน
กระบวนการปฏิบัติงานของสมาชิกในโรงเรียน กลาวคือ ครูในโรงเรียนที่มีประสบการณในการสอนที่ตางกัน มีการ            
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน โดยการพูดคุย  ชวยเหลือและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดความกาวหนากับ
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โรงเรียน และสอดคลองกับ ศุภลักษณ แยมเสมอ (2560, หนา 10) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษากลุมเครือขายที่ 76 สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดกลาววา เน่ืองจากสภาพสังคมปจจุบัน    
ไดพัฒนาข้ึนมาก ไมวาจะเปนในดานการใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนการบริหารอาคารสถานท่ี 
ดังน้ันการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  สามารถพัฒนาไดโดยไมตองคํานึงถึงเรื่องความแตกตางระหวาง
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

 7.1.1 ดานกายภาพ ผูบริหารควรสงเสริมการจัดบริเวณการจราจร เชน ทางเทา ถนนสําหรับรถยนต 
รถจักรยานยนตและที่จอดรถเปนสัดสวน พรอมทั้งจัดหองนํ้าท่ีถูกสุขลักษณะใหเพียงพอกับจํานวนของนักเรียน 

 7.1.2 ดานการจัดการเรียนรู ผูบริหารควรสนับสนุนครูใหมีการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดมี           
การอภิปรายคนควาท้ังภายในและภายนอกหองเรียน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน 

 7.1.3 ดานการบริหาร  ผูบริหารเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ      
การบริหารงานของโรงเรียน และสงเสริมสถานศึกษาใหเขารวมกิจกรรมกับชุมชนหรือวัดอยางสมํ่าเสมอ 

 7.1.4 ดานการบริการ ผูบริหารควรมีการอํานวยความสะดวกในดานการจัดบริการรับ-สง และสงเสริมให  
ครูมีการตรวจความสะอาดรางกาย เล็บ มือ ผม หรือ เสื้อผา ของผูเรียนอยางเปนระบบ   

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

7.2.1 วิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมการจัดการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 7.2.2 วิเคราะหบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา      
และความตองการของบุคลากรในดานปจจัยความสุขในการทํางาน สถานที่พักผอนหลังจากการสอน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครู โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จําแนกตามระดับ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 176 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที t - test และวิเคราะห ความแปรปรวนทาง
เดียว One way Anova ผลการวิจัยพบวา ครูมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู จําแนกตาม
ระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการรับรูตอ
การใชหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: หลักธรรมาภิบาล  ผูบรหิารสถานศึกษา การรบัรูของคร ู

Good Governance Implementation of School Administrators. 

According to the teacher’s Perceptions who teach in Benchasiri Group under 

The Secondary Educational Service Area Office 2 

Kamol Klomklorm1,*, and Pavida Tharasrisutti 2 

 1Department of Educational Administration. Ramkhamhaeng University 
*kamol.klomklorm@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research are to study and to compare the implementation of Good 

Governance of School Administrators, according to the teachers who are teaching in Benchasiri Group 

under the Secondary Educational Service Area Office 2’s perceptions. The targeted schools are divided 

according to their sizes. The Simple Random Sampling method is applied into the selection of 176 

Representative Samples in the research.  

Through a specifically designed questionnaire device. Data is collected to obtain Arithmetic Mean ((( ), 

Standard Deviation (SD), T-Test, and One Way Anova. The analyzed data shows that; 
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The Teacher’s Perceptions towards the Good Governance Implementation of the School Administrators 

is at Good Level (4th Level). The followings are the Good Governance Implementation of School 

Administrators, according to the Teachers Teaching in Benchasiri Group under the Secondary Educational 

Service Area Office 2’s Perceptions Comparison Analysis;Despite different education background and 

degrees, the teachers have quite similar perceptions towards the Good Governance Implement and 

Teachers with different education background and degrees have quite similar perceptions towards the 

Good Governance Implementation. 

Keyword: Good Governance, the School Administrators, teachers’ perceptions 

1. บทนํา

ปจจุบันบริบทของสถานศึกษา ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา การบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเปนศาสตรและศิลป
ทางการบริหารท่ีสะทอนความเปนผูบริหารมืออาชีพในการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด แนวคิดในการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ . 2542 ไดยึด หลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดี ลดการทุจริตคอรรัปชั่น สรางความรวมมือที่ดีซึ่งกันและกัน และสรางความเขมแข็งใหกับองคกร  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดมีประกาศเรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  มุงสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล   และความโปรงใส โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามประกาศ 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2, 2562)  การบริหารจัดการศึกษา จําเปนตองดําเนินงานตามประกาศ การ
บริหารสถานศึกษา ผูบริหารใชหลักธรรมมาภิบาล อยางไรที่จะยึดหลักความโปรงใส การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใน
การทํางาน มีการตรวจสอบที่มีความชัดเจนในการทํางาน การปฏิบัติงานตามขอกําหนด กฎระเบียบขอบังคับตามหลักนิติ
ธรรม กฎระเบียบ ขอบังคับ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี จะนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชและตองปรับปรุงอยางไร
ในการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเปนการดําเนินงานของบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตรงตามเปาหมาย โดยอาศัยกระบวนการตางๆที่เปนระเบียบแบบแผนและ
ไมเปนระเบียบแบบแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด (สาลี่ ประทุมวงศ , 2560, หนา17) 

จากความเปนมาดังกลาว ผูวิจัย จึงไดมีความสนใจท่ีจะศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครู โรงเรียนในกลุม สหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ได
จากการวิจัย มาใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความสอดคลอง ความเหมาะสมกับความตองการของสถานศึกษาของตนเอง สอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะนํามาเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษา อยางสูงที่สุด 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู  โรงเรียนในกลุมสหวิทยา
เขตเบญจสิริ จําแนกตาม ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาตาม
การรับรูของครูในโรงเรียนกลุม สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา 

3.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2  จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวยครูที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2562 จํานวน 532 คน  

3.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Simple Size) โดยการใชตารางสําเร็จรูป
ของของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202 - 204) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 176 คน ใชวิธีการสุมอยางงายเพ่ือใหไดขอมูล
ตามจํานวนกลุมตัวอยาง   

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research) มุงศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครู โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
จําแนกตามระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .60 - 1.00  คาอํานาจจําแนก
รายขอ (Item discrimination power) มีคา .36 - .90 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 
.97 โดยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 6 ดาน ๆ ละ 10 ขอ ไดแก ดานนิติ
ธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส  ดานความมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ ดานความคุมคา รวมจํานวน 60 ขอ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู โรงเรียนในกลุม สห
วิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2โดยการหา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนํา
คาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย เปนชวงคะแนน วิเคราะหเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู จําแนกตามระดับการศึกษา โดยการ ทดสอบคาทีของกลุมตัวอยางที่เปนอิสระจาก
กัน (t-test for Independent Samples) และวิเคราะหเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
การรับรูของครู จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหความ แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู วิจัยจะ ดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe's Method) 
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4. ผลการวิจัย 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู 
โรงเรียนในกลุม สหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ในภาพรวมและรายดานดังน้ี 

การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  
ตามการรับรูของคร ู

n = 176 

X  S.D. ระดับ 
1.หลักนิติธรรม 4.36 .44 มาก 
2.หลักคุณธรรม 4.38 .44 มาก 

3.หลักความโปรงใส 4.33 .48 มาก 

4. หลักการมีสวนรวม 4.38 .45 มาก 

5. หลักความรับผิดชอบ 4.41 .45 มาก 

6.หลักความคุมคา 4.37 .45 มาก 

รวมระดับการใชหลักธรรมาภิบาล 4.37 .39 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ครูมีการรับรูการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.37) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงคาคะแนนเฉลี่ยตามลําดับ 3 อันดับแรก ไดแก หลักความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก  ( X  = 4.41) หลักการมีสวนรวมและหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก ( X  = 4.38) และหลัก
ความคุมคา อยูในระดับมาก  ( X  = 4.37) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
โรงเรียนในกลุม สหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 

การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามการรับรูของคร ู

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
t p 

X  S.D. X  S.D. 

1.หลักนิติธรรม 4.37 0.411 4.33 0.514 0.562 .575 

2.หลักคุณธรรม 4.38 0.420 4.38 0.486 -0.14 .989 

3.หลักความโปรงใส 4.35 0.477 4.30 0.486 0.588 .557 

4. หลักการมีสวนรวม 4.38 0.437 4.37 0.484 0.173 .863 

5. หลักความรับผิดชอบ 4.42 0.414 4.39 0.533 0.372 .711 

6.หลักความคุมคา 4.37 0.431 4.38 0.502 -0.089 .929 
รวม 4.38 0.375 4.36 0.433 0.310 .757 

* p < .05 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอ  การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของครู โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนก
ตาม  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ รายดาน ดังน้ี 
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การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูของคร ู

ขนาดของสถานศึกษา 
F p ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาดใหญพิเศษ 

X X X
1.หลักนิติธรรม 4.35 4.30 4.38 0.526 .592 

2.หลักคุณธรรม 4.44 4.33 4.39 0.662 .517 

3.หลักความโปรงใส 4.41 4.25 4.35 1.158 .317 

4. หลักการมีสวนรวม 4.40 4.33 4.39 0.340 .712 

5. หลักความรับผิดชอบ 4.39 4.36 4.44 0.488 .615 

6.หลักความคุมคา 4.46 4.30 4.37 1.095 .337 

รวม 4.41 4.31 4.39 0.713 .483 

* p < .05

จากตารางที ่3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีการรับรูตอ การใชหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุม   สหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน  

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ครูมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

5.2 ผลการเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูโรงเรียนในกลุมสห
วิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา มี
ดังน้ี 

5.2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

5.2.2 ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีการรับรูตอ การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  

6. อภิปรายผลการวิจัย

 6.1 ครูมีการรับรูตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะ
เน่ืองจากสถานศึกษา ตองมีหลักการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือทําใหกระบวนการบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสามารถนํา
ทรัพยากรที่มีมาใชใหเกิดประโยชนและเปนธรรมตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอความกาวหนาในหนาท่ีราชการได สอดคลอง
กับ อาทิตยา สุขศรี (2559)ไดศึกษา “ความสัมพันธระหวางการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารของ
ผูบริหาร โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต4” โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี
เพราะผูบริหารและครู บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยันหมั่นเพียร และอุทิศเวลาใหกับ ทางราชการและยอมรับ เคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตาง พรอมทั้งไดปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ ใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน และกลาที่จะยอมรับและ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 6.1.1 ดานการใชหลักนิติธรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการ 
เคารพในกฎระเบียบและ ขอบังคับของสถานศึกษาสงเสริมใหครูปฏิบัติตาม กฎระเบียบและ ขอบังคับของสถานศึกษา โดยยึด
มั่นความถูกตองของกฎหมาย พรอมทั้งกําหนดนโยบายที่ถูกตอง ชัดเจน มีเหตุผลดีงาม ใหความรูกับครู บุคลากรในเรื่องหนาที่ 
บทบาทความรับผิดชอบตอสถานศึกษา สอดคลองกับ วิไลรัตน ฝายดี (2559) ที่กลาววา หลักนิติธรรมตองคํานึงถึงความ
ยุติธรรมของบุคลากรในโรงเรียน ไมเลือกปฏิบัติดวยความลําเอียงน่ันคือ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการ  สงผลใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรม    

6.1.2 ดานการใชหลักคุณธรรม พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามี
หลักบริหารงานโดยยึดมั่นความถูกตองประพฤติปฏิบัติอยูในศีลธรรม จริยธรรมทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน รับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากร และผูรวมงาน เสียสละเวลาใหกับการปฏิบัติงาน ราชการ สอดคลองกับ จิรศักด์ิ  สุภารส (2559)ที่
กลาววา ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปน ไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรง
ตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

6.1.3 ดานการใชหลักความโปรงใส พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
สนับสนุนใหครูดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ ดวยความโปรงใส ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ผูที่มีสวน
เก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของสถานศึกษาไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับ อํานาจ  เผือกบริสุทธ์ิ  (2560)  หลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนบางเสาธง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 โดยดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนบางเสา
ธง วางแผนการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ  มีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางเปดเผยแก
บุคลากรในสถานศึกษาไดรับทราบ ทําใหเกิดความไววางใจ  

6.1.4 ดานการใชหลักการมีสวนรวม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ มีความไววางใจตอผูปฏิบัติงานโดยต้ังคณะการทํางานเปนทีม มีความเปนประชาธิปไตย จัด
ใหมีการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหครูไดมีขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอดคลองกับ สาลี่  ประทุมวงศ (2560) ที่กลา
วา การบริหารสถานศึกษาตามหลักการมีสวนรวม คือการเปดโอกาสใหครู  นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของไดรับรู และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจรวมกันตาม ความเหมาะสม เปดใหทุกคนเสียสละรวมกันในการพัฒนาสถานศึกษา รวมปฏิบัติ 
รวมแบงปน ผลประโยชนและรวมประเมินผลดวยความยุติธรรม ดวยวัฒนธรรมองคการแบบประชาธิปไตย และทํางานเปนทีม  

6.1.5 ดานการใชหลักความรับผิดชอบ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
สถานศึกษา มีความตระหนักรับผิดชอบตอหนาท่ีการบริหารสถานศึกษา ตัดสินใจ และการกระทําของตน กระตือรือรนในการ
แกไขปญหาตางๆของสถานศึกษา มีการรายงานความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของสถานศึกษา สอดคลองกับ 
อรรถพงค รักมิตร (2560)   ที่กลาววา ในการปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถาม และ ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมท้ังตองมี
การจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิตาม เปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการ
ตรวจสอบ และการใหคุณใหโทษ ตลอดจน มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน  
 6.1.6 ดานการใชหลักความคุมคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริมการปฏิบัติงานของครู โดยการใหรางวัลกับผูที่มีความสามารถ สงเสริมใหครูมีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม สอดคลองกับ นรมน ขันตี (2561)  ที่กลาววา ความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษามีความประหยัด ใช
ของอยางคุมคาและสรางสรรค เปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานท่ี ซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพท่ีใชงานได 
รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ  
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6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอยางเทาเทียมกัน ครูยอมรับการบริหารงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน ครูที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันจึงมีความคิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ จุฑามาศ  นาค
ปฐม (2559, หนา 89 - 92 )  คนหาวิจัยเรื่องการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนเทศบาลอินท
ปญญา  วัดใหญอินทาราม  เทศบาลเมืองชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะ วาการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร  เปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองยึดถือปฏิบัติตาม อีกทั้ งครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทั้งที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และ สูงกวาปริญญาตรีตางรับรู และยอมรับการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลจากการฝกอบรม การเรียนรู ดวยตนเอง หรือการศึกษาตอที่ไดดําเนินการอยางท่ัวถึง ไมวาจะมีวุฒิ
การศึกษาใดก็จะไดรับการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล  
 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความต้ังใจสูงในการ
ทํางานศึกษาระบบการทํางาน ศึกษาเรียนรูสิ่งใหม พัฒนาตนเองมีการรวมกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู หลักการที่ไดสงผลดีใน
การบริหารสถานศึกษา และการจัดการที่คลายคลึงกัน ทําใหครูในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ มี
การรับรู ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของ อรรถพงค รักมิตร (2560, หนา85) เรื่องความพึง
พอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใชหลักธรรมาภิบาลบริหาร สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนกลุมไชยราช -ชางแรก อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โดยรวม และรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขนาดของสถานศึกษาเปนตัวแปรสําคัญ ท่ีมีผลตอการบริหารงานของผูบริหารของสถานศึกษาไมแตกตาง
กัน ถึงแมวาจํานวนบุคลากรใน องคกร ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ จะแตกตางกัน แตการบริหาร และการจัดการก็
ไม แตกตางกัน 

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเพือ่การนําไปใช 
 7.1.1 ดานหลักนิติธรรม ผูบริหารจะตองประพฤติปฏิบัติตน ขยันศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับของ

ขาราชการอยูอยางสมํ่าเสมอ การปฏิบัติงานอยางความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ตักเตือน ลงโทษตามระเบียบขาราชการครู 
7.1.2 ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษามีความเสียสละเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน รวมมือกับคณะครูกําหนดคานิยมที่ดีของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู 
7.1.3 ดานหลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาสามารถชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนไดอยางชัดเจนบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
7.1.4 ดานหลักการมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการมีเจตคติที่ดีตอ

หลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา  
7.1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูโดยการใหรางวัลกับผู

ที่มีความสามารถ มีการกําหนดการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ  

7.1.6 ดานหลักความคุมคา ผูบริหารสถานศึกษาออกแบบกระบวน การทํางานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือที่
ทันสมัยมาจัดการบริหารงานอยางเหมาะสม และสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของครู 
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7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 7.2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของตอการบริหารโรงเรียนโดยใช
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร เพ่ือนํามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

7.2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการบรหิาร ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร อันจะ
เปนแนวทางในการบริหารงานสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา   
กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแกครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนที่ 
50 สังกัดสํานักงานคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Cohen et al. ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 151 คน จากน้ันผูวิจัยดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2) ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภาพรวมและรายดาน ดานการมี
วิสัยทัศน ดานการทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงาน 
มากกวา 20 ปข้ึนไป และ 10-20 ป มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตํ่ากวา 10 ป 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this research was to study and compare teachers' opinions on creative leadership of school 
administrators. Network School Group 50, Khlong Sam Wa District, Bangkok Metropolitant. Classified by teachers’ 
educational level and work experience. The sample group used in this research consisted of 151 teachers working in schools 
under the Khlong Sam Wa District, Bangkok, from Cohen et al opening table, derived by stratified random sampling 
technique. The research instruments used in this study were 5 scale questionnaires. Findings are as follows: 1) Teachers 
have opinions on the creative leadership of school administrators. Network School Group 50, Khlong Sam Wa District, 
Bangkok Metropolitan. In overall and in each level, at a high level. 2) Teachers who have the different education levels have 
opinions on the creative leadership of school administrators. Network School Group 50, Khlong Sam Wa District, Bangkok 
Metropolitan. In overall and in each level is not different. Teachers who have the different work experience. There were 
opinions on creative leadership of school administrators. Khlong Sam Wa District, Bangkok Metropolitan in part of the 
overall, the aspect of vision and part of working as a team there were different opinions. There is statistically significant at 
the .05 level, with teachers with more than 20 years and 10-20 years having more opinions than teachers with less than 
10 years of work experience.  

Keyword: The Leadership The Creative Leadership The School Administrators 

1. บทนํา
การศึกษาถือเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนามนุษย เพราะมนุษยนับเปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณคาและ

สําคัญย่ิงที่สามารถใชทรัพยากรอื่นๆ ได ท้ังมนุษยยังมีความคิดสรางสรรคและสามารถคิดคนนวัตกรรมแบบใหมๆ ซึ่งปจจัย
ทางการบริหารอื่นๆ ไมสามารถทําได(วัฒน บุญกอบ, 2559: 1) ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบัน 
สถานศึกษาถือเปนหนวยงานแรกในการพัฒนามนุษยทั้งทางดานกระบวนความคิด ดานความรู ดานความสามารถ ดานทักษะ 
และดานวิชาชีพ ในดานกระบวนการคิดของมนุษยระบบการคิด การคิดสรางสรรค คือการคิดที่มนุษยสามารถคิดเรื่องเดียวน้ัน
ไดหลายทิศทาง หลายแงมุม และไดกาวไกล ซึ่งลักษณะการคิดเชนน้ีนําไปสูการคิดเชิงบวก เปนกระบวนการทํางานของสมอง
อยางมีข้ันตอนประกอบดวย การคิดริเริ่ม การคิดคลอง การคิดยืดหยุน การคิดละเอียดลออ ผูที่มีความคิดแบบสรางสรรค
สามารถคนพบแนวคิดใหมๆ ที่แตกตางออกไป(จุฑาธิปต ทัพไทย, 2560: 1)  

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูบริหารถือเปนบุคคลสําคัญที่จะเปนผูนําในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใน
สถานศึกษา ผูบริหารจึงตองเปนผูนํา และตองมีภาวะผูนํา ซึ่งภาวะผูนําเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตได และสามารถวัดไดจากการ
แสดงออกในการกระทําของผูนํา ภาวะผูนําจึงเปนศิลปะในการใชอิทธิพลของผูนําเพ่ือจูงใจผูรวมงานใหปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยความรวมมือรวมใจอยางเต็มใจ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2558: 3) ในการขับเคลื่อนองคกรภาวะ
ผูนําของผูบริหารมีผลกระทบตอผูรวมงาน องคการ สิ่งแวดลอม อันกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือความลมเหลว ผูนําจะตองเปน
ผูสรางบรรยากาศในการทํางานที่สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ (นันทิยาภรณ หงษเวียงจันทร,  2559: 77) ผูบริหารจึง
ตองมีทักษะไหวพริบที่ดีเทาทันกับสถานการณต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน ความคิดสรางสรรคในการบริหาร
จัดการ ซึ่งภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถของผูนําที่จะแสดงออกถึงการมีความรูความสามารถ การแกไขปญหา 
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ดวยความคิดสรางสรรค มีความคิดแปลกใหมสามารถหาคําตอบวิธีการไดหลากหลาย ปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการใหเขากับ
สถานการณอยางเหมาะสม และสามารถจูงใจผูรวมงานอยางมีวิสัยทัศน (ดวงแข ขํานอก, 2559: 21, อมรรัตน งามบานผือ, 
2560: 21) เปนความสามารถท่ีสําคัญ ที่สามารถใชในการบริหารและแกไขปญหาตางๆ อยางสรางสรรคสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหการบริหารจัดการในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

การบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเขตคลองสามวาไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และ
ใหความสําคัญกับผูบริหารสถานศึกษาในการเปนผูนําพัฒนาสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ การดําเนินการ
ภายในสถานศึกษาท่ีตองอาศัยภาวะผูนํา และปจจัยหลายๆ ดานเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลอง และเปนไปตามนโยบายของ
ตนสังกัด อยางไรก็ตามจากการดําเนินการในปการศึกษา 2561 ที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จตามที่หวังอยางที่ควร เชน 
การประเมินผลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) มีคาเฉลี่ย 2.54 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตเมื่อเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ย 10.66 คะแนน (สํานักงานเขตคลองสามวา, 
2562: 5) ทั้งน้ีผลการประเมินผลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART School) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตเมื่อเทียบกับเกณฑเฉลี่ยของประเทศ (O-NET) ดังกลาวอยูตํ่ากวาระดับเปาหมายที่กําหนด 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนแนวทางในวางแผนและการดําเนินการ 
ควบคูกับการสงเสริมใหผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาใหสถานศึกษามีคุณภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 

50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน

เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศึกษากลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 222 คน 

3.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนกลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Cohen, Manion, and Morrison (2011: p. 
147) โดยกําหนดกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไดกลุมตัวอยางในครั้งน้ีจํานวน 151 คน จากจํานวนกลุม
ตัวอยางดังกลาวผูวิจัยดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  

3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.6 - 1.0 คาอํานาจจําแนก

รายขอ (Item discrimination power) มีคาต้ังแต .20 ข้ึนไป และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม   ทั้งฉบับ
เทากับ .959 ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน โดยมี
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขาย  ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 4 ดาน ๆ ละ 10 ขอ ไดแก ดานการมีวิสัยทัศน ดานความยืดหยุน ดานการทํางานเปนทีม และดาน
การสรางมนุษยสัมพันธ รวมจํานวน 40 ขอ 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
3.4.1. ดําเนินการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา  กลุม

โรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล  
3.4.2. ดําเนินการนําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษาแจก

แบบสอบถาม และเก็บขอมูลดวยตนเองในแตละสถานศึกษา โดยแจกแบบสอบถามใหขาราชการครู พรอมทั้งเก็บแบบสอบถาม
คืนดวยตนเอง สามารถเก็บแบบสอบถามคืนได 151 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
3.5.1 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุม

โรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปน
รายดาน และโดยรวมทุกดาน แปลผลเฉลี่ยระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  

3.5.2 การวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุม
โรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบวุฒิ
การศึกษา และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เปรียบเทียบกับประสบการณการปฏิบัติงาน 
และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s method) 
 
4. ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.37 .57 มาก 2 
2 ดานความยืดหยุน 4.38 .57 มาก 1 
3 ดานการทํางานเปนทีม 4.35 .57 มาก 4 
4 ดานการสรางมนุษยสัมพันธ 4.37 .63 มาก 3 
 รวม 4.36 .53 มาก  

ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางที่ 1 พบวาครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุม
โรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36) และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรกจากมากไปหานอย ไดแก ดานความยืดหยุน ( X = 4.38)  
ดานการมีวิสัยทัศน และดานการสรางมนุษยสัมพันธ ( X = 4.37)  และดานการทํางานเปนทีม ( X = 4.35) 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรยีนเครือขาย 
ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.36 .55 4.39 .63 -.305 .761 
2 ดานความยืดหยุน 4.37 .58 4.42 .55 -.434 .665 
3 ดานการทํางานเปนทีม 4.34 .56 4.39 .61 -.437 .663 
4 ดานการสรางมนุษยสัมพันธ 4.36 .62 4.40 .67 -.342 .733 

รวม 4.36 .52 4.40 .58 -.415 .679 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที ่2 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
กลุมโรงเรียนเครือขายท่ี 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุม
โรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการปฏบิัติงาน 
F p ตํ่ากวา 10 ป 10-20 ป มากกวา 20 ปข้ึนไป 

X S.D. X S.D. X S.D. 
1 ดานการมีวิสัยทัศน 4.09 .57 4.58 .55 4.45 .44 12.154 .000* 
2 ดานความยืดหยุน 4.26 .46 4.40 .65 4.54 .56 2.842 .061 
3 ดานการทํางานเปนทีม 4.21 .54 4.38 .65 4.52 .45 3.491 .033* 
4 ดานการสรางมนุษยสัมพันธ 4.26 .62 4.34 .71 4.56 .50 2.680 .072 

รวม 4.21 .48 4.42 .60 4.52 .45 4.561 .012* 
* p < .05

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหพบวา ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดานความยืดหยุน และดานการ
สรางมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน ยกเวนในภาพรวม และดานการมีวิสัยทัศน ดานการทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

5. สรุปผลการวิจัย
5.1. ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
5.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
5.3 ครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดานความยืดหยุน และดานการสรางมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน ยกเวนใน
ภาพรวม และ ดานการมีวิสัยทัศน ดานการทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s method) โดยครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานมากกวา 20 ปข้ึนไป และ 10-20 ป 
มีความคิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานตํ่ากวา 10 ป 

6. อภิปรายผล
6.1 ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนเครือขายที่50 สํานักงานเขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษากอนดํารง
ตําแหนงไดรับการอบรมพัฒนาท้ังดานความรู คิดยุทธศาสตรการบริหารใหม มีทักษะการบริหาร และยึดหลักธรรมภิบาลใน
การบริหาร มีการพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ กับผูบริหารและบุคลากรอื่น ทําใหเกิดกระบวนการและวิธีการ
ในการบริหาร ที่แปลกใหม สรางบรรยากาศเกิดการมองการปฏิบัติงานรวมกัน หรือการแกไขปญหาอยางรอบดาน นอกกรอบ
แนวคิดเดิมเกิดเปนนวัตกรรมท่ีจะมุงใหองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุด เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สอดคลอง
กับวินา สุทธิโพธ์ิ (2561: 110) ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน สํากัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการศึกษาในระดับสูงข้ึน และกอนที่จะมาดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาก็ไดมีกระบวนการคัดเลือก และไดพัฒนาในดานตางๆ อีกทั้งเมื่อไดดํารงตําแหนงผูบริหารแลวทางสํากัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับผูบริหารในสังกัดใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือใชในการบริหารสถานศึกษา 
สอดคลองกับ อุษณีย ศรีเจริญ และจรัญ อติวิทยาภรณ (2561: 4) ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะภาวะผูนํามีความสําคัญอยาง
ย่ิงตอความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินงานของกลุมบุคคล หนวยงาน และองคกรตางๆ เน่ืองจากภาวะผูนํามีความ
เกี่ยวของ และสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานรวมกันของบุคคล ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีผลตอการสราง
บรรยากาศของการปฏิบัติงานรวมกันใหบรรลุไปสูจุดมุงหมาย สอดคลองกับ ธนาภรณ นีลพันธนันท (2562: 106) ไดศึกษา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและราย
องคประกอบอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการปฏิรูปการศึกษาทําใหผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ปรับตัวใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคปจจุบัน อีกทั้งการที่ผูบริหารจํามาดํารงตําแหนงไดมีกระบวนการ
คัดเลือก และพัฒนาในดานตางๆ กอนดํารงตําแหนงอีก และดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไดบริหาร
สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
มีการจัดประชุม สัมมนา อบรมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ดานกําหนดเปาหมาย ทิศทางการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงาน ท้ัง
ยังคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวยความเสมอภาคเทาเทียม เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณ ตลอดจนมีการคิดนําสิ่งและวิธีการใหมๆ มาใชในการบริหาร  

6.2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง      
อาจเพราะผูบริหารสถานศึกษามีความรู ทักษะ ความสามารถ มีวิสัยทัศนในการบริหารงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนเปนระบบ มีการปฏิบัติงานเปนทีมสามารถดําเนินงานไดคลองตัวทําใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา สามารถโนม
นาวจิตใจผูอื่นใหปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน
และการดํารงชีวิต มีความสัมพันธที่ดีที่เหมาะสม ใหคําแนะนํา การชวยเหลือแกครูครู มีการพัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุน
ใหครูพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาอยางเทาเทียม สอดคลองกับรอซียะห ลาเตะ (2561: 137-138) ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี จําแนกตามระดับการศึกษาไมแตกตางกัน ไดให
เหตุผลไววาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน อยางไรก็
ตามระดับการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา มิอาจเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
และมีที่ยอมรับจากสังคมภายนอกได สอดคลองกับธงชาติ ภูสุวรรณ (2560: 83) ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษาตามแนวความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไดใหเหตุผลวาผูบริหารใหความสําคัญกับครูทุกคน มีการกระตุนสนับสนุนใหครูไดใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีโดยไมมีการแบงแยกระดับการศึกษาของครู 

6.3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียน
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน ดานความยืดหยุน และดาน
การสรางมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน ยกเวนในภาพรวม และดานการมีวิสัยทัศน ดานการทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยดานความยืดหยุน และดานการสรางมนุษยสัมพันธที่ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะการ
บริหารงานของผูบริหารมีการใหความสําคัญกับการสรางมนุษยสัมพันธ เปนองคประกอบอยางหน่ึงของผูบริหารท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานภายในสถานศึกษาสามารถดําเนินไปไดตามวัตถุประสงค มีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกครูทาํใหครูและบุคลากรมีความ
เต็มใจในการรวมงาน และในการปฏิบัติงานตองมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ รวมถึงมีความยืดหยุนที่เอื้อ
ตอการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานของครูอยางเหมาะสมและเทาเทียม สอดคลองกับ ยุพา จันทวงศ (2559: 112) กลาววาสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นเพ่ือใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบ มีติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน มี
สวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการทํางานรวมกันกับคณะครู สอดคลองกับ วัฒนา ปะกิคา (2560: 147) กลาววา
องคประกอบและตัวชี้วัดภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน มีองคประกอบที่สําคัญคือดานการ มีความยืดหยุน 
(Flexibility) ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ ความสามารถ ในการคิดและทําอยางอิสระไมตกอยูภายใตความคุนเคย ความสามารถใน
การปรับตัว ตามสถานการณตางๆ และการเปดกวางรับความคิดใหมๆ 

สวนในภาพรวม และดานการมีวิสัยทัศน ดานการทํางานเปนทีมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูที่มีประการณการปฏิบัติงาน 10-20 ป และครูที่มีประการณการปฏิบัติงานมากกวา 20 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นมากกวาครู
ที่มีประสบการณตํ่ากวา 10 ป ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันทําใหมีโอกาสในการรวมงาน
กับผูบริหารที่หลากหลาย การมีวิสัยทัศน เทคนิคการบริหาร การมองและการแกไขปญหา การสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเอง
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จึงแตกตางกันไปดวย สอดคลองกับ ภรณทิพย ปนกอง (2559: 90) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไดกลาว จินตนาการ ความยืดหยุน วิสัยทัศน ซึ่งองคประกอบตางๆ จะ
ทําใหเกิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน ท่ีพึงประสงคมีผลตอการพัฒนาองคการทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
สอดคลองกับ บงกช วิจบ (2560: 86-87) ศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวม
และรายดานมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ อมรรัตน งามบานผือ (2560: 80) ศึกษาภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดใหเหตุผลวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป สามารถรวมทํางานกับครูที่มี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 15 ป และมีการสงเสริมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
7.1.1 ผูบริหารควรมีการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาลวงหนา 
7.1.2 ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการระดมความคิดในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
7.1.3 ผูบริหารควรมอบหมายงาน และใหครูปฏิบัติงานไดอยางอิสระ อยางเต็มความสามารถ 
7.1.4 ผูบริหารควรเขาใจตนเอง และบริบทของสิ่งแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต

คลองสามวากรุงเทพมหานคร 
7.2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

อนัฐพร พานพินิจ1* และชนมณี ศิลานุกิจ1  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 162 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของโคเฮ็น ไดตัวอยางจํานวน 162 
คน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ โดยใชโรงเรียนเปนช้ันและและนําขอมูลมาเทียบบัญญัติไตรยางศ เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหวาง .06 – 1.00 และหา
คาความเช่ือมั่นใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .91 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจก
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที่ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) 
ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ครูที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ:  ความพงึพอใจ การบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the level of teachers' satisfaction with 
school management. Of school administrators Under the Suan Luang District, Bangkok Metropolis. 
Classified by educational background And work experience. The sample group used in this research was 
162 teachers taught at educational institutions under the Suan Luang District Office of Bangkok in 2019. 
The researcher used the Cohen preparation method to obtain 162 samples. Use the data to compare 
the classes and present information that is comparable to the trilogy. The content validity was between 
.06 - 1.00 and the reliability was evaluated by using Cronbach's alpha coefficient formula to get the 
reliability equal to .91. The statistics used in this research were frequency distribution, percentage, mean 
value. Standard deviation, value and one-way analysis of variance. Findings are as follows: 1) The 
teachers were satisfied with the school management of the school administrators. Under the Suan 
Luang District, Bangkok Metropolis, In overall and in each aspect at a high level. 2) Teachers with 
educational background And different work experience Satisfied with the school management of the 
school administrators. Under the Suan Luang District, Bangkok Metropolis, In which the overall picture 
and each aspect are not different 

Keywords: Satisfaction  School Management  The School Administrators 

1. บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรูจําเปนตองมีการจัดใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน ชวยฝกทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2553 : 3) 

การบริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองผูที่มีวิสัยทัศน
กวางไกล เพ่ือจะนําพาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู  และพัฒนาผูเรียนไปสูความสําเร็จในอนาคต  และยัง
สามารถใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการ ซึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ไดกําหนดเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดาน
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การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูนําของสถานศึกษาท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาโดยตรง 
จะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและกระบวนการในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งหมายถึงตองมีการบริหารจัดการให
การสงเสริมสนับสนุนใหครูทุกคนในโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาอบรมนักเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมาย ดังนั้นผูบริหารจึง
ควรตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของผูรวมงานทุกคน โดยเฉพาะการมีคุณธรรมในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตอผูรวมงาน รวมถึงการบริหารงานทั้ง 4 ฝาย (ศิริลักษณ ประชากุล, 2560 : 3) ใหบรรลุวัตถุประสงค และ
ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2551 : 71) กลาววา ความตองการและความพึง
พอใจเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวนี้ เพื่อใหการบริหารท่ีมุงหวังผล
จากความสามัคคีของบุคคลในองคการ ตลอดจนการสรางแรงเสริมและความกระตือรือรน จากหลักการบริหารที่กลาววา
องคการเปนความสัมพันธระหวางคนกับงาน จึงเปนความเกี่ยวของระหวางคนและงาน ถาบุคคลในองคกรไมมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน ก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ําคุณภาพของงานลดลง แตในทางตรงกันขามหากองคกร
มีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูงก็จะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน จะเห็นไดวาหากบุคลากรในองคการไดรับความ
พึงพอใจในการทางานแลวเขาเหลานั้นไดบรรลุถึงความตองการของตนเองแลวก็จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานและ
ประสิทธิผลโดยรวมขององคการ ผูบริหารจึงควรใหความสนใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นํามาเปนองคประกอบใน
การวิเคราะหและปรับปรุงงานใหสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถโนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานใหประสานสามัคคแีละมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะนําองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังนั้น จากท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาและมีความจําเปนตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูที่
มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาใน
คร้ังนี้จะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผน การตัดสินใจ ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใหสามารถเอื้ออํานวยตอการบริหารงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
        2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

3. สมมติฐานการวิจัย
ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานท่ีตางกัน มีความความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ป

การศึกษา 2562  จํานวน  280 คน  

4.2 กลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 กําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางของ Cohen (2011) ไดตัวอยางจํานวน 162 คน 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชโรงเรียนเปนช้ันและนําขอมูลมาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ 
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 4.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 และคาความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .91 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษา ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scales) 5 ระดับ ดังน้ี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีทั้งหมด 4 ดาน ๆ ละ 10 ขอ คือ 1) ดานการบริหาร
วิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป รวมจํานวน 40 ขอ 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2. นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนใน

สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเขาเก็บขอมูล 
3. ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 162 ฉบับ และเก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับมาได จํานวน 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลว
นําไปวิเคราะหขอมูล 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของครู วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ

(Percentage)  
2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใช การหาคาเฉลี่ย (    ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ใชสถิติ (t - test for Independent sample) และวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One - Way analysis of variance : ANOVA) 

5. ผลการวิจัย
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 

ดานที ่
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศกึษา  
สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ ลําดับ 

1 ดานการบริหารวิชาการ 4.24 .30 มาก 1 
2 ดานการบริหารงบประมาณ 4.05 .38 มาก 4 
3 ดานการบริหารงานบุคคล 4.15 .32 มาก 2 
4 ดานการบริหารท่ัวไป 4.10 .38 มาก 3 

รวม 4.14 .29 มาก 

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(n = 162) 
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จากตาราง 1 พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.14 ) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการบริหารวิชาการ (  = 4.24 ) ดานการบริหารงานบุคคล (  = 4.15 ) 
ดานการบริหารท่ัวไป (  = 4.10 ) และดานการบริหารงบประมาณ (  = 4.05 ) ตามลําดับ 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

ดานท่ี 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาตร ี สูงกวา 
ปริญญาตร ี

t Sig. 

SD SD 
1 ดานการบริหารวิชาการ 4.26 .31 4.19 .27 1.72 .08 
2 ดานการบริหารงบประมาณ 4.05 .38 4.04 .38 .27 .79 
3 ดานการบริหารงานบุคคล 4.15 .34 4.15 .28 -.04 .97 
4 ดานการบริหารท่ัวไป 4.11 .39 4.09 .38 .30 .77 

รวม 4.15 .30 4.12 .27 .61 .54 
จากตาราง 2 พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการสถานศึกษา ของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวมและ
รายดาน 

ดานที ่

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณการทํางาน 

F Sig. 
นอยกวา 

5 ป 
 

5-10 ป มากกวา 10 ป 

SD SD SD 
1 ดานการบริหารวิชาการ 4.31 .30 4.24 .30 4.20 .29 1.68 .19 
2 ดานการบริหารงบประมาณ 4.13 .43 4.06 .35 3.99 .37 1.76 .18 
3 ดานการบริหารงานบุคคล 4.23 .36 4.16 .31 4.11 .31 1.73 .18 
4 ดานการบริหารท่ัวไป 4.16 .44 4.16 .38 4.04 .35 2.02 .14 

รวม 4.21 .31 4.16 .28 4.09 .28 2.40 .09 
จากตาราง 3 พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6. สรปุผลการวิจัย
         6.1 ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

(n = 101) (n = 61) 

( n = 35 ) ( n = 53 ) ( n = 74 ) 

( n = 162 ) 

( n = 162 ) 
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คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานการบริหารวิชาการ ดานการบรหิารงานบุคคล ดานการบรหิารท่ัวไป และดานการบริหาร
งบประมาณ 

6.2 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกนั มีความพึงพอใจตอการบริหารจดัการ
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั 

6.3 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณการทาํงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

7. อภปิรายผลการวิจัย
 7.1 ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการบริหาร
วิชาการ มากที่สุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป และลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหาร
งบประมาณ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไดสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และเปนผูใหคําแนะนํา ช้ีแจงภาระหนาที่ความรับผิดชอบงานท้ัง 4 ดาน ไดอยางเหมาะสม 
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรูใหเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู สนับสนุนใหครูผลิต 
พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการบริหารการเงินและบัญชีอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา จัดทําแผนงบประมาณตามแผนงาน โครงการ ใหมีความเช่ือมโยงกับดัชนีช้ี
วัดผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษา สรางขวัญ กําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติครูผูมีผลงานดีเดน สงเสริมใหครูมีการประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของครู มีการดําเนินการเพื่อขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสําหรับ
ครู และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหครูรวมกิจกรรม งานประเพณีตาง ๆ ในชุมชน 
บํารุง ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพพรอมใช และยัง เปดโอกาสใหชุมชนเขา
มาใชสถานท่ีและบริการของโรงเรียนอยางเหมาะสม ดังท่ี นรมน ขันตี (2561 : 20) ไดกลาววา การบริหารสถานศึกษา เปนการ
บริหารจัดการท่ีดีของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาทักษะ ความรู และสั่งสมประสบการณ กําหนดเปาหมาย และการ
วางแผนในการทํางาน นํามาซึ่งความสําเร็จลุลวงในการปฏิบัติงาน และไดรับการยอมรับจากบุคคลภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมทั้งการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสถานศึกษากาวหนาและ
ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ศิริลักษณ ประชากุล (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของครูที่
มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุม 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัย พบวา 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกลุม 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก และพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวนใหญอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชริ
ยา  สายแกว (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนในกลุม       
สหวิทยาเขตเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานของ 
โรงเรียนในกลุม สหวิทยาเขตเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร มีความเขาใจในนโยบายดานการศึกษา และสามารถบริหารงานดานตาง ๆ ตามโครงสรางการบริหารไดดีทั้ง 
4 ดาน ทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ใชศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษา ทาํใหครูสวนใหญเกิดความพึงพอใจ
ในระดับที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนาพร มนัสมัญชุตภา (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของ
ครูตอการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับ รจนาพร เอื้อสลุง (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญในสํานักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
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พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ ในสํานักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  และยังสอดคลองกับ 
รุงทิพย มีเพ็ชร (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเครือขาย
ทวาราวดีสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโรงเรียนเครือขายทวาราวดีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

 7.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารเขาใจบทบาทหนาที่และสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง โดยชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหการบริหารจัดการ
ไดดําเนินไปอยางเปนระบบและมีระเบียบ สงผลใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางมีทิศทาง และประสบ
ความสําเร็จ ทําใหครูที่มีประสบการณตางกันมีการรับรูการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  เบญจพร สุทธิทน (2560 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนราชวินิต
มัธยม สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ พิณชุดา ช้ือมีชัย ( 2560: 
บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจ ตอการ
บริหารจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน 

8. ขอเสนอแนะ
 8.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

           8.1.1 ดานการบริหารวิชาการ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ่น
อยางหลากหลาย เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนตอบสนองกับทองถิ่น ชุมชน และสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง และเต็มตามศักยภาพ  

      8.1.2 ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีการกําหนดแผนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ วิเคราะห และ
ประเมินความเพียงพอของงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสรมิการเรียนรูของผูเรยีน และยดึหลักการ
กระจายอํานาจในการบรหิารจัดการงบประมาณ ใหมคีวามคลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได 

      8.1.3 ดานการบริหารงานบุคคล ควรช้ีแจงภาระงาน หนาท่ีความรับผดิชอบและเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหแกครูทราบเปนลายลักษณอักษร กําหนดเกณฑการประเมิน และแนวปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบ
อยางโปรงใส และเปนธรรม  

      8.1.4 ดานการบริหารท่ัวไป สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบและเครือขายขอมลูสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและสถานศึกษาควรมีการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนใหมากยิ่งข้ึน 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
        8.2.1 ควรศกึษาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีสงเสริมการบรหิารจัดการสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา 
        8.2.2 ควรศึกษาภาวะความเปนผูนําของผูบรหิารสถานศึกษา เพื่อสงเสริมความพึงพอใจของครู นักเรียน และ

ผูปกครอง 
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สภาพและแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 

วัชรินทร รองชัยภูมิ1* วินิรณี ทัศนะเทพ2 และ ศรีเพ็ญ พลเดช2 
1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2คณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
E-mail: 610426021017@bru.ac.th 

บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  2)  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน  และ 3)  เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา     
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครู จํานวน 335  คน เคร่ืองมือท่ีใช
เปนแบบสอบถามมคีาความเช่ือมัน่เทากับ 0.953 วิเคราะหขอมลูโดยหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที       
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน มีลักษณะแบบ         
ก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวม        
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  2)  การเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา 
ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางาน  พบวา ภาพรวมแตกตางกัน และ 3) แนวทางการสงเสริม       
การสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน พบวาควร (1) กําหนดนโยบาย โดยจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ แจงใหครูทราบ และใหรางวัล        
เมื่อปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จ (2) ปฏิบั ติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาคําพูด ใหความเคารพผูอาวุโสและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน              
(3) กําหนดตัวช้ีวัด วิธีการประเมนิผลงานใหครอบคลุมภาระงานโรงเรียน (4) จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียน และชุมชน โดยสงเสริมการนํากิจกรรมนักเรียนสูชุมชน (5) พัฒนาตนใหกาวทันส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมยั โดยการศึกษา
ดูงานสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ (6) สนับสนนุครูเขารับการพัฒนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู (7) จัดทําแผนงาน/โครงการยกยอง 
ช่ืนชมครูและมอบรางวัลเมือ่งานสําเร็จ (8) กําหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาและ              
การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (9) ระดมทรัพยากรจากชุมชน และ (10) เปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาตน ปลูกจิตสํานึกและ
สรางความศรัทธาในวิชาชีพ 

คําสําคัญ:  จูงใจ  ปฏิบัติงาน  ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
This research aimed 1) to study conditions for supporting  work  motivation  of  school administrator  

under Buriram Primary Educational Service Area Office 2 ,  2) to compare conditions for supporting work  motivation  of  
school administrators under Buriram Primary Educational Service Area Office 2   classified by educational  level  and 
work experience; and  3) to examine guidelines for supporting  work motivation of school administrators under 
Buriram  Primary  Educational Service Area Office 2 . The samples were 335 teachers selected by simple random 
sampling in which the data were collected by using a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of 0.953 
and nine administrators selected by purposive sampling were interviewed. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Scheffe’s Method and content analysis. 
The results indicated that 1) conditions for supporting work motivation of school administrators were at a high 
level  in overall aspect, 2) comparison of conditions for supporting work motivation of school administrators 
classified by educational level. was not different; however, when classified by work experience, statistically 
significant different was found in overall aspect and 3) the guidelines for supporting work motivation of school 
administrators can be divided into ten categories as follows: (1) policies should be created by making work plans / 
projects to Inform teachers and reward them when they successfully performed their duties, (2) school administrators 
should be a role model for keeping the words, respecting the elders and honoring each other. (3) the indicators and work 
evaluation methods should be set to cover school workload, (4) work plans / projects which conform to the needs of 
students and the community should be organized by promoting students’ activities to the community, (5) self-
development should be promoted to catch up with the media , up-to-date technology by making a study visit to the 
successful schools, (6)  teachers should be encouraged to attend the training in an exchanging learning, ( 7) plans / 
projects should be provided to praise teachers and award them when the work was completed, ( 8) school 
administration policies should be created to be conformed to educational management direction and changes in 
globalization,  (9) resources from the community  should be mobilized and  (10) school administrators should be a role 
model in self-development and raise awareness and faith in profession. 

Keywords:  Supporting   Work Motivation  School Administrators 

1. บทนํา
ในยุคโลกาภิวัตนการศึกษาถือเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย   

ใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถเก้ือหนุน และพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม ปจจุบันประเทศไทย   
ไดเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลกมากข้ึนในหลาย ๆ  ดาน สงผลกระทบท่ีทําใหตองมีการปฏิรูปการศึกษา 
ดังนั้นครูจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาตนใหมีความรอบรูท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมี คุณภาพ จากปญหาการเปล่ียนแปลสงผลทําใหครูตองปรับตัวในหลาย ๆ ดาน ท้ังดานชีวิตสวนตัว ครอบครัว 
การทํางาน และการอยูรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงอาจทําใหครูขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ดังท่ี นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 188)   
ไดกลาวไววา ปญหาขางตนจะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพของการทํางาน และผลผลิตขององคการ เชน ถาบุคลากร      
ในองคการเกิดการไมพอใจในการทํางาน ขาดขวัญกําลังใจ ยอมทําใหประสิทธิภาพในการทํางานตาง ๆ  ลดลง บางคร้ังก็จะหยุดงาน 
หลบงาน ลาออก ซ่ึงสงผลเสียทําใหงานลาชาหรือเสียงานได ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ส่ิง ท่ีสะทอนความรู สึกหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติและอยูใน
ความรับผิดชอบ อันเปนผลมาจากปจจัยหรือองคประกอบตาง  ๆ ในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความตองการของแตละบุคคล 
ท้ังทางรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้แรงจูงใจยังเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรในองคการหรือในโรงเรียนเปนแรงเสริมในการกระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนและมีความเต็มใจ             
ท่ีจะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน  โดยมีความรักและศรัทธาในองคการท่ีปฏิบัติงานอยู ซ่ึง  แมคเคลแลนด  
(McClelland. 1961 : 68)  ไดกลาวา การทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ อันเนื่องมาจากความสําเร็จจะตองประกอบดวยข้ันตอน
ตาง ๆ คือ ตองสอนใหบุคคลรูจักคิด พูด และปฏิบัติเหมือนกับบุคคลท่ีมีความตองการความสําเร็จในการทํางานเปนอยาง สูง 
โดยมีแผนการปฏิบัติงานท่ีรอบคอบและสามารถปฏิบัติได ตองสอนใหบุคคลรูจักตนเองในดานตาง  ๆ   เชน ความรู 
ความสามารถ และตองสรางกลุมทํางานใหบุคคล ซ่ึงมีความสามารถหลากหลายมาอยูรวมกัน ดังนั้น การเสริมสรางแรงจูงใจ  
ในการปฏิบัติงานของครูนั้น ผูบริหารจะตองมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ สนับสนุนการไดใชความรู
ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ  จัดระบบใหความชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนรวมงาน  
ติดตามชวยเหลือในการปฏิบัติงาน และใหอิสระในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน แตปจจุบันครูมีภาระงานและหนาท่ีตอง
รับผิดชอบจํานวนมาก ดังเชน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2563 : 3-4) ไดทําการศึกษาปญหาในการทํางานของขาราชการ
ครู พบวา ขาราชการครูไดรับภาระงานมาก มีอัตราการเขาและออกอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งมาจากสาเหตุความกาวหนาใน
ตําแหนงคอนขางจํากัด ทําใหบางคนแสวงหาหนทางเพ่ือความกาวหนาของตน  เชน การลาออกไปทํางานกับบริษัทเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ โอนยายไปรับราชการในสวนราชการอ่ืน หรือยายกลับภูมิลําเนา เปนตน ขณะท่ีขาราชการสวนหน่ึงเมื่อปฏิบัติงาน
มานานและไมสามารถเล่ือนระดับตําแหนงไดก็เกิดความเบ่ือหนาย   ขาดความกระตือรือรน   ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน 
จะปฏิบัติงานเพียงเฉพาะหนาท่ีและความรับผิดชอบไปวัน ๆ และจากการศึกษาปญหาการทํางานของขาราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต  2 (2563 : 2-3) พบวา โรงเรียนประสบปญหาในเร่ืองการขาดแคลนครู 
จึงสงผลใหการจัดการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง ครูมีภาระงานและช่ัวโมงการสอนมาก ครูสอนไมตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษา 
ครูเกษียณอายุราชการกอนกําหนด และครูขอยายโรงเรียน ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลการยายของขาราชการครู ประจําป 2563  
พบวา ขาราชการครู ทําเร่ืองขอยายโรงเรียนภายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต  2 จํานวน 338 คน  
คิดเปนรอยละ 56.43  และทําเร่ืองขอยายมาเขาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จํานวน 
261  คน  คิดเปนรอยละ 43.57  ซ่ึงจากสาเหตุดังกลาว อาจทําใหครูขาดความต้ังใจในการทํางาน ไมทุมเทเวลาใหกับราชการ 
ใชความรูความสามารถในการทํางานไมเต็ม ท่ี หลีกเล่ียงความ รับผิดชอบ ขาดความรวมมือในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานของครู  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  ทําใหทราบสภาพและแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษา           
มีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2   
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน  
 2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา แตกตางกัน 
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 3.2 ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยแบงออกเปน 2  ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต 2  ดําเนินการดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต  2  ปการศึกษา 
2563  จํานวน 2,406 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607 - 
610)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน โดยสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีอยางงาย (Sample Random Sampling)  
 2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วุฒิการศึกษา จําแนกเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี 
และ ประสบการณในการทํางาน  จําแนกเปน นอยกวา  10  ป   ต้ังแต 10 - 20  ป   และมากกวา 20  ป ข้ึนไป 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  สภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคุณภาพของเคร่ืองมือดวยการหาคา
ความตรงเชิงเน้ือหาเปนรายขอ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ท่ีมีคาอยูระหวาง 0.60 - 1.00  
และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.953    
 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t  
(Independent sample t-test) 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยใช วิธีการสงแบบสอบถามในระบบออนไลนไปยังกลุมตัวอยางใช
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 2 สัปดาห เมื่อไดขอมูลครบถวน จํานวน 335 ฉบับแลวจึงนําขอมูลมาแปลคาเปน
ตัวเลขเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 ระยะท่ี 2 การหาแนวทางการสงเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงวุฒิ จํานวน 9 คน การไดมาของกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Selection) โดยกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ มีความรูความสามารถทางดานการบริหารสถานศึกษา
หรือการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 5 ปข้ึนไป  สําเร็จการศึกษาทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาทางดานการศึกษาและ
สาขาท่ีเก่ียวของทางดานจิตวิทยา  มีความรู ความเช่ียวชาญ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษา 
ไดรับรางวัลทางดานการบริหารจัดการองคการต้ังแตระดับจังหวัดข้ึนไป และเปนผูบริหารสถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของกับ   
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต 2   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง ( Samiเ - structured Interview ) 
เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวยตนเองเปนรายบุคคล เ พ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก           
ในการกําหนดแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
   
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1 สภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ในภาพรวมท้ัง  10  ดาน สรุปผลดังตารางท่ี 1 
 
 
 

3018



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชวีิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตารางท่ี  1  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2   ในภาพรวมท้ัง  10  ดาน 

ดาน รายการ 
ระดับการปฏิบัติ ความหมาย 
x S.D. 

1 ความสําเร็จในการทํางาน   4.37 0.38 มาก 
2 การไดรับการยอมรับนับถือ   4.31 0.49 มาก 
3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   4.28 0.36 มาก 
4 ความรับผิดชอบ   4.26 0.44 มาก 
5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  4.29 0.45 มาก 
6 เงินเดือน    4.23 0.56 มาก 
7 ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน   4.27 0.42 มาก 
8 นโยบายและการบริหารงาน   4.35 0.40 มาก 
9 สภาพการทํางาน   4.31 0.54 มาก 
10 ความมั่นคงในการทํางาน 4.34 0.49 มาก 

รวม 4.30 0.23 มาก 

5.2  การเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมท้ัง 10  
ดาน  สรุปผลดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ตามลําดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี  2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบที สภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
  ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ดาน รายการ 
ปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา 
(n = 264) 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 
(n =71) t p 

x  S.D. x  S.D. 
1 ความสําเร็จในการทํางาน   4.37 0.39 4.41 0.40 0.74 .809 
2 การไดรับการยอมรับนับถือ   4.33 0.48 4.28 0.57 0.67 .024* 
3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   4.29 0.35 4.25 0.40 0.75 .490 
4 ความรับผิดชอบ   4.25 0.45 4.30 0.45 0.80 .490 
5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  4.29 0.45 4.28 0.46 0.22 .523 
6 เงินเดือน    4.25 0.57 4.15 0.54 1.37 .753 
7 ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน  4.29 0.42 4.20 0.45 1.49 .417 
8 นโยบายและการบริหารงาน   4.35 0.42 4.38 0.36 0.66 .245 
9 สภาพการทํางาน   4.30 0.55 4.36 0.52 0.88 .515 
10 ความมั่นคงในการทํางาน 4.35 0.49 4.30 0.49 0.74 .261 

รวม 4.31 0.23 4.29 0.23 0.50 .804 

 p*  .05 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ในรายดานและภาพรวม จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ดาน รายการ 
แหลงความ 
แปรปรวน SS df MS F p 

1 ความสําเร็จ 
ในการทํางาน  

ระหวางกลุม     .595    2 .297 1.996    .138 

ภายในกลุม 49.489 332 .149 

รวม 50.084 334 
2 การไดรับ 

การยอมรับนับถือ  
ระหวางกลุม   1.451    2 .725 2.942    .054 
ภายในกลุม 81.864 332 .247 
รวม 83.315 334 

3 ลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติ  

ระหวางกลุม     .067    2 .034 .257    .773 

ภายในกลุม 43.359 332 .131 
รวม 43.426 334 

4 ความรับผิดชอบ  ระหวางกลุม    .094    2 .047 .234    .792 

ภายในกลุม 66.499 332 .200 

รวม 66.593 334 
5 ความกาวหนา 

ในตําแหนงหนาท่ี 
การงาน   

ระหวางกลุม      .835    2 .417 2.065    .128 
ภายในกลุม   67.119 332 .202 
รวม   67.954 334 

6 เงินเดือน  ระหวางกลุม    4.717    2 2.359 7.699    .001** 

ภายในกลุม 101.709 332 .306 

รวม 106.426 334 
7 ความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
ในหนวยงาน  

ระหวางกลุม    1.164    2 .582 3.260    .040* 
ภายในกลุม   59.253 332 .178 
รวม   60.417 334 

8 นโยบายและ 
การบริหารงาน  

ระหวางกลุม     .884    2 .442 2.737    .066 

ภายในกลุม  53.626 332 .162 
รวม  54.510 334 

9 สภาพการทํางาน  ระหวางกลุม     .517    2 .259 .871    .420 

ภายในกลุม  98.548 332 .297 

รวม  99.065 334 
10 ความมั่นคง 

ในการทํางาน 
ระหวางกลุม     .438    2 .219 .906    .405 
ภายในกลุม 80.196 332 .242 
รวม 80.634 334 

ภาพรวมท้ัง 10 ดาน ระหวางกลุม     .360    2 .180 3.379    .035* 
ภายในกลุม 17.679 332 .053 
รวม 18.039 334 

 p*  .05    p**   .01 
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5.3  การสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 สรุปผล ดังนี้  5.3.1) ดานความสําเร็จในการทํางาน 
แนวทาง คือ (1) กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจ (2)  ประชุมครู บุคลากรเพ่ือ
ช้ีแจงและกําหนดตัวช้ีวัดการทํางาน (3) จัดทําโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน และ (4)  ยกยอง ชมเชย ใหราง วัลเมื่อครู
ปฏิบัติหนาท่ีจนประสบผลสําเร็จ  5.3.2) ดานการได รับการยอมรับนับถือ แนวทาง  คือ  (1)   ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใน
การรักษาคําพูด  (2) สอดสองดูแล ชวยเหลือเพ่ือนครู (3) รับฟงความคิดเห็น คอยใหคําปรึกษา แนะนํา (4)  เคารพผูอาวุโส และ
ใหเกียรติกับครูทุกคน  และ (5)  สงเสริมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 5.3.3) ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ แนวทาง คือ (1)  กําหนดตัวช้ีวัด
และวิธีการประเมินผลงาน (2) ประชุมครู บุคลากรเพ่ือช้ีแจงวิธีการประเมินผลงานและกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน และ 
(3)  แตง ต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลงาน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  5.3.4) ดานความรับผิดชอบ 
แนวทาง คือ (1) กําหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน  (2)  จัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชน (3) ประชุมครู 
บุคลากรเพ่ือช้ีแจงปฏิทินการดําเนินงาน  (4)  แตง ต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลงาน (5)  เขารวม
ประชุมเชิงนโยบายกับหนวยงาน หรือองคกรในชุมชน  (6)   รับฟงความคิดเห็น ใหเ กียรติและยกยอง ผูอ่ืน (7)  อุทิศตน 
เสียสละแรงกาย แรงใจ และ (8)  สงเสริมการนํากิจกรรมนักเรียนเขารวมกับชุมชน 5.3.5) ดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาท่ีการงาน แนวทาง คือ (1)  พัฒนาตนใหทันกับส่ือเทคโนโลยี และยุคสมัย (2) สงเสริมการจัดการความรูในลักษณะ      
การสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) (3)   สงเสริมใหมีการศึกษาเรียนรูโดยศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ และ        
(4)  สงเสริมใหมีกิจกรรมวิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู ระดับกลุมโรงเรียน หรือเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ  5.3.6) ดาน
เงินเดือน  แนวทาง คือ (1)  สนับสนนุใหครูเขารับการพัฒนา และแลกเปล่ียนเรียนรู และ (2)  จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
การจัดทําผลงานทางวิชาการ  5.3.7) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน แนวทาง คือ (1)  กําหนดแนวทางและจัดทํา
แผนงาน/โครงการยกยอง ช่ืนชมครูท่ีปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จ  (2)  ประชุมครู บุคลากรเพ่ือช้ีแจง  และกระตุน เสริมแรง      
ในการปฏิบัติงาน  และ (3)  ยกยอง ชมเชย ใหราง วัลเมื่อครูปฏิบัติหนาท่ีจนประสบผลสําเร็จ 5.3.8)  ดานนโยบายและ         
การบริหารงาน แนวทาง คือ (1)  ศึกษานโยบาย ทิศทาง และสภาพการเปล่ียนแปลงของการจัดการศึกษาในอนาคต  (2)  กําหนด
นโยบายการบริหารสถานศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  (3)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หรือแผนกลยุทธการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป  (4)   จัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาและ     
การเปล่ียนแปลง (5) ประชุมครู บุคลากรเพ่ือช้ีแจงปฏิทินการปฏิบัติงาน  และ (6)  แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.3.9) ดานสภาพการทํางาน แนวทาง คือ (1)  ประชุมครู สํารวจสภาพ ปญหาและความตองการ       
ในการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณในการทํางาน  (2) จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ (3) ประสานหนวยงาน องคกร
ชุมชน หรือสถานประกอบการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความจําเปน 5.3.10)  ดานความมั่นคงในการทํางาน แนวทาง คือ  
(1)  สงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหครูเขารับการพัฒนา (2)  จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับการทําผลงานทางวิชาการ รวมถึง
สรางแรงบันดาลใจกระตุนใหครูพัฒนาตน (3) เปนแบบอยางท่ีดีในการพัฒนาตนเพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือตําแหนงท่ีสูงข้ึน  และ 
(4) ปลูกจิตสํานึก และสรางความศรัทธาในวิชาชีพ 

6. อภิปรายผลการวิจัย

ในการอภิปรายผลน้ี ผูวิจัยไดนําเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1 จากการศึกษาสภาพการสรางแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สัง กัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ในภาพรวม  พบวา อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ลักษณะงาน        
ท่ีปฏิบัติ ท่ีเปนเชนนี้ เปนเพราะวา ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีตรงกับความรูความสามารถของครูผูสอน ผูบริหารก็เปน
แบบอยางท่ีดีในความมุงมั่นและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานใหแกครูทุกคนทําให รูสึกมีความมั่นคงในอาชีพ 
รวมถึงผูบริหารมีความสัมพันธอันดีกับครูผูสอนและเพ่ือนรวมงาน เมื่อครูผูสอนไดรับความเดือดรอนผูบริหารก็ใหความชวยเหลือ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อภิฤดี ภูรอด (2557 : 37) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาบทบาทของผูบริหารและแนวทางการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก เชนกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ท้ังนี้เปน
เพราะวา ผูบริหารมอบหมายงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของครูผูสอน  
 6.2 การเปรียบเทียบสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สัง กัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้
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เปนเพราะครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตองรูจักประยุกตวิธีการทํางานโดยใชท้ังศาสตรและศิลปในการ
บริหารงาน ตองรูจักวิธีโนมนาวผูรวมงาน ใหเขามามสีวนรวมในการปฏิบัติงานและเกิดความรูสึกผูกพันตอสถานศึกษา สอดคลอง
กับงานวิจัยของลักษมณี  จาแทนทะรัง  (2556 : 66) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส กลุมนิคม
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1 ผลการวิจัย พบวา เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา        
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนประสบการณในการทํางาน  พบวา โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้เปนเพราะครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาตองสรางแรงจูงใจใน
การทํางานใหกับครู เพ่ือใหครูเกิดความกระตือรือรน ผลักดันหรือจูงใจในการทํางานและแสดงความสามารถออกมาไดอยาง
เต็มศักยภาพ ทํางานดวยความเต็มอกเต็มใจ ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหผลงานท่ีออกมามีคุณภาพมากข้ึน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ลักษมณี  จาแทนทะรัง   (2556 : 66)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขยาย
โอกาส กลุมนิคมพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบวา เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 7.1  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  จากการศึกษาสภาพการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 พบวา ดานเงินเดือน เปนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา  
ควรสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาอยูอยางพอเพียง นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  
รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําโครงสรางการปริหารงานท่ีเปนประจักษ 
เมื่อบุคลากรในองคกรทํางานบรรลุวัตถุประสงค ควรมีการยกยอยองชมเชยเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ และดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีการงาน  ผูบริหารควรมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาปรับปรุงการเล่ือนข้ันเงินเดือนดวยความยุติธรรม  
อยางโปรงใส เท่ียงตรงและสามารถตรวจสอบได 
 7.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 7.2.1 ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของครูและบุคคลทางการศึกษา 
 7.2.2 ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายที่ 34  

สํานักงานเขตมีนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร 

ภัทรพงศ เทพยรักษ1* และรัตนา กาญจนพันธุ1

1ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
teppyarakgolf@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนใน
เครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม วุฒิการศึกษาคือ ปริญญาตรี    
สูงกวาปริญญาตรี  และประสบการณทํางาน ประชากรท้ังสิ้น 239 คน คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ Krejcie 

and Morgan ไดจํานวนทั้งสิ้น    148 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.98 สถิติที่ใชใน
การวิจัย คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One -way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 
สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมาก  2) ครูในโรงเรียน
เครือขายที ่34 เขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพ ทีม่ีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขาย 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานแตกตางกัน ยกเวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศึกษาท่ีมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 3) ครูในโรงเรียน
เครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสบการณการทํางานที่ตางกันมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนในเครือขาย 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ. 05 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม การบริหารงานวิชาการ คณะครู 
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Teachers Participation in Academic Administration in Schools 

under the Network 34, Min Buri District , Bangkok. 
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Abstract 

The purpose of this research is (i) to study the level of teachers' participation in academic 

administration in schools under the Network 34, Min Buri District , Bangkok and (ii) to compare the 

contributory of teachers in academic administration in schools under the Network 34, Min Buri District , 

Bangkok, classified by educational background and working experience. Among the total of 239 people, 

148 people were selected by the calculation of the size of the sample group by the method of Krejcie 

and Morgan. The research instrument is a questionnaire with a reliability of 0.98. The research statistics 

are frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 

The findings are as follows; (i) the level of the teachers‘ participation in academic administration 

in schools under the Network 34, Min Buri District, Bangkok both an overview and each aspect is 

considered as high and (ii) the contributory of those teachers in schools under the Network 34, Min Buri 

District, Bangkok both an overview and each aspect is seen as different, except that the research of the 

development in educational quality involved in academic administration is insignificantly different with 

the level of .05  (iii) teachers in schools under the Network 34,  Min Buri District Office, Bangkok have 

different working experience and have no difference in participation in academic administration in 

general. Considered each aspect, it is seen that all aspects are not different, except that the aspect of 

school curriculum development is crucially different with the level of .05. 

Keywords :  Participation, Academic Administration, Teachers 

3024



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 3 
 

1. บทนํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว  
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน และ การมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวัดผล   ประเมินผล  รวมท้ังปจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และ มี
ประสิทธิภาพ บทบาทและหนาท่ีการวางแผนงานดานวิชาการโดยการรวบรวมขอมูลและกํากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับ
งานวิชาการไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ การเทียบโอน
ผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา
และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพ่ือพัฒนา คุณภาพการศึกษาและสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตมีนบุรี เครือขายที่ 34 ไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาออกเปน 4 
ฝายงาน คือ ฝายบริหารงานวิชาการ ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงานงบประมาณ และฝายบริหารงานทั่วไป ซึ่งเปนไป
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดไว งานวิชาการของ
โรงเรียนเปนหลักเปนสําคัญในการบริหารสถานศึกษา งานวิชาการมีหนาที่ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถของ
นักเรียนสูมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจจะ
ศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมานคร เพ่ือ
นําผลการวิจัยไปปรับปรุง ไปวางแผน พัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป การเปดโอกาสใหครูเขา
มามีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง คิดริเริ่ม ตัดสินใจ กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานรวมติดตามประเมินผล 
และการรวมรับผิดชอบเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน
เครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมานคร เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการ
สงเสริมการมีสวนรวมของครู ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพมาตรฐานเทาทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน  
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

 ครูที่มี วุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายที่ 
34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 ขอบขายดานเน้ือหา 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนํากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการมากําหนดเปนกรอบหลักของการ
วิจัย 5 ดาน ดังน้ี 1)ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3)ดานการวัดผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 4)ดานการนิเทศการศึกษา 5)ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 239 คน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ครูผูปฏิบัติการสอนโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และ
ใชการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (อางถึงในสมจิตรา เรืองศรี,  สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และบุญ
มี พันธุไทย, 2555, หนา 101) จัดชั้นภูมิโดยการหาจากสูตร (สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และคนอ่ืนๆ,2559,หนา 90 - 92) จัดแบง
ตามชั้นภูมิตามโรงเรียนได 7 ชั้นภูมิ จากน้ันสุมตัวอยางตามสัดสวนของแตละชั้นภูมิ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 148 คน 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรีและประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 10 ป 

ระหวาง 10 – 20 ป และมากกวา 20 ป 
ตัวแปรตาม ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา 
4.4 เคร่ืองมือ/การสรางและการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขาย

ที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษาแล ะ

ประสบการณทํางาน ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขต

มีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 5 ดาน 50 ขอ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
นิเทศการศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนชนิด
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) ของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี มากท่ีสุด มาก  ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด 

4.1.2 การสราง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ ตลอดจน

ศึกษาเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่
ปรึกษาเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถาม
ที่มีคาดัชนีสอดคลอง 0.5 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลอง อยูที่ 1.00 จํานวน 50 ขอ โดยผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความ
สอดคลองเหมาะสม จึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out)  กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 30 คน เพ่ือหาคา
อํานาจจําแนกรายขอ (item total correlation) ซึ่งไดคาอยูระหวาง 0.60 - 0.84 หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (coefficient alpha) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ ไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใช ใน
การวิจัยตอไป 

4.1.3 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชการแจกแจง

คาความถ่ี (frequency distribution) และคารอยละ (percentage) 
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของครูผูสอนทั้ง 5 ดาน เกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยใชหาคาเฉลี่ย  และหาคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) หรือ SD เปนรายขอ และรายดาน โดยกําหนดเกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิด
ของ Best (1970) 

เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูใน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณทํางาน 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ Scheffé (Scheffé’s posthoc comparison) 
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5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 73  และสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 27  ประสบการณการสอนตํ่ากวา 10 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.5  
ประสบการณการทํางาน 10 – 20 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และประสบการณการทํางานมากกวา 20 ปข้ึนไป 
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.8 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 
สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนใน
เครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 

การมีสวนรวมของครูในการบริหาร 
งานวิชาการ  SD ระดับการมีสวนรวม 

1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.90 0.33 มาก 
2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.04 0.30 มาก 
3.  ดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอน 
     ผลการเรียน 

4.01 0.34 มาก 

4.  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.07 0.35 มาก 
5.  ดานการนิเทศการศึกษา 4.04 0.37 มาก 

รวม 4.01 0.28 มาก 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงาน
เขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน ดังตารางท่ี 2-3 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน 

การมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี สูงกวา ป.ตรี 
t sig. 

 SD  SD 

1.  ดานการพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษา 

3.84 0.27 4.07 0.40 -3.26** 0.002 

2.  ดานการพัฒนา 
     กระบวนการเรียนรู 

3.99 0.26 4.16 0.36 -2.75** 0.008 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล   
     และเทียบโอนผลการเรียน 

3.96 0.27 4.15 0.44 -2.54* 0.014 

4.  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา 

4.03 0.29 4.18 0.45 -1.97 0.054 

5.  ดานการนิเทศการศึกษา 
     คุณภาพการศึกษา 

3.99 0.33 4.16 0.46 -2.10* 0.040 

รวม 3.96 0.22 4.14 0.36 -2.94** 0.005 
*p <.05 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม และรายดาน 

*p < .05
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงาน
เขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเปนรายคู ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

ประสบการณการทํางาน  
นอยกวา 10 ป 10 – 20 ป 20 ปข้ึนไป 

4.02 3.83 3.84 
นอยกวา 10 ป 4.02 * * 
10 – 20 ป 3.83 
20 ปข้ึนไป 3.84 

จากตารางพบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมไมแตกตาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน ครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวา ครูที่มีประสบการณ 
10 – 20 ปและครูที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา  10 ป  มีคาเฉลี่ยสูงกวา ครูที่มีประสบการณ 20 ปข้ึนไป 

6. สรุปผลการวิจัย
การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

สรุปผลดังน้ี 
1. การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน พบวา 

2.1 ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานแตกตางกัน  ยกเวนดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
สวนรวมในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

การมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน
วิชาการ 

ประสบการณการทํางาน 

นอยกวา 
10 ป 10 – 20 ป 20 ปข้ึนไป 

F sig. 

 SD  SD  SD 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.02 0.25 3.83 0.38 3.84 0.31 5.67** 0.004 

2. ดานการพัฒนาเรียนรู 4.06 0.29 4.03 0.36 4.03 0.27 0.17 0.850 

3. ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน 

4.03 0.36 4.05 0.33 3.96 0.31 0.95 0.390 

4. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.07 0.34 4.06 0.39 4.09 0.32 0.082 0.930 

5. ดานการนิเทศการศึกษา 4.04 0.35 4.08 0.39 4.01 0.38 0.385 0.681 

รวม 4.04 0.25 4.01 0.32 3.98 0.27 0.574 0.570 
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2.2 ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนรายดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’e) พบวา ครูที่มี
ประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ปข้ึนไป มีคาเฉลี่ยสูงกวา ครูที่มีประสบการณ  10 – 20 ปและครูที่มีประสบการณการ
ทํางานนอยกวา  10 ป  มีคาเฉลี่ยสูงกวา ครูที่มีประสบการณ 20ปข้ึนไปและครูที่มีประสบการณการทํางาน 10ปข้ึนไป มี
คาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีประสบการณการทํางาน10 – 20 ป 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด

กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพราะการบริหารวิชาการเปนหัวใจและเปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งเปนงานที่ครูจะมี
สวนรวมเปนอันดับแรก เน่ืองจากเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคตามจุดมุงหมาย
ของการจัดการศึกษาท่ีครูเปนผูดําเนินการ การพัฒนาผูเรียน ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติโดยสอดคลองกับเปาหมาย
ทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับดานการเรียนการสอน อยางครอบคลุม ซึ่งประกอบดวยการเปดโอกาสใหครูทุก
โรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือสงเสริมความรู ความสามารถ และพัฒนากระบวนการตางๆเพ่ือใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 3) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการ
บริหารงานวิชาการวา การบริหารงานวิชาการถือวาเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปน
ประเภทใดมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได จากผลงานดานวิชาการ เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวของกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของ กับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเก่ียวของโดยทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานน้ัน และ
สอดคลองกับ จรุณี เกาเอี้ยน (2557, หนา 6) ที่กลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการเปนภารกิจหลักของ
ผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเดนชัดหากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
จึงถือวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจ เปนสวนสําคัญที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหารตองใสใจ และตระหนักในภารกิจรูจัก
ปรับปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมท้ังพัฒนางานวิชาการใหกาวหนา ทันตอการจัดการศึกษาในยุค
ปจจุบันนอกจากน้ียังจะไดรับความไววางใจการยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนําซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จใน
ที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตา สุทธิหา (2556) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก  

2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายที่ 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร จําแนกวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานปรากฏผลดังน้ี 

ครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีประสบการณการทํางานตางกัน 
มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในเครือขายท่ี 34 สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม
แตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนรายดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากโรงเรียนในเครือขายท่ี 34 มีการสงเสริมและเปดโอกาสใหครูที่มี
ประสบการณการทํางานที่นอยกวาไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการท่ีมากกวาผูที่มีประสบการณที่
มากกวาเพ่ือที่จะเปนการสรางบุคลากรครูที่มาทดแทนไดอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับ จิราพร พุทธชื่น (2553) ศึกษาเรื่อง 
การมีสวนรวมในการบริหารงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตะก่ัวปา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ผลการ
เปรียบเทียบท่ีไดคือ ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานของครู
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปน
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รายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ณัฐรฎา พวงจันทร (2552) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของครูในการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบวาครูที่มีเพศ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษาตางกัน 
มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน โดยครูที่มีประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันรายดานไม
แตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เขตกรุงเทพตะวันออก สังกัด

กรุงเทพมหานคร ใหครอบคลุมเพ่ือเปนประโยชนตอระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการ ที่ครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรของ
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ความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขต 

ราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปรียามาศ ลาเพ็ชร1* และ กัลยมน อินทุสุต2

1ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*preeyamas_l@ics.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอ
สมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนก
ตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียน สหวิทยาเขต 
ราชนครินทรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใชวิธีการสุมอยางงายโดยอาศัยตารางสําเร็จรูปของโคเฮน 
(Cohen) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามมีคาความเท่ียงตรง (IOC) เทากับ 
0.80-1.00 และมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.987 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหโดยคาท ี(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2) ครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

คาํสําคัญ: ความคิดเห็น สมรรถนะ ผูบริหารโรงเรียน 
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Abstract 

The study aimed to ( 1) investigate teachers’ perspectives toward the competency of school 

administrators at Rajchanakarin School consortium under the Secondary Educational Service Area Office 

2, (2) compare teachers’ perspectives toward the competency of school administrators at Rajchanakarin 

School consortium under the Secondary Educational Service Area Office 2 divided by teacher’s 

educational background and working experience. The sample of 196 teachers at Rajchanakarin School 

consortium under the Secondary Educational Service Area Office 2, recruited through simple random 

sampling method and considered sample size through the Cohen Table. The instrument was a five-point 

rating scale questionnaire which the IOC felt in the range between 0.80-1.00 and the Cronbach’s Alpha 

showed a level of reliability at 0.987 The data were analyzed through the descriptive statistics, t-test and 

One-Way Analysis of Variance. The research results were elaborated that 1) The teachers’ perspectives 

toward the competency of school administrators were performed at a high level overall and in each 

aspect, 2) the comparison of teachers’ perspectives as divided by their educational background and 

working experience were not significant differences overall and in each aspect. 

Keywords: perspectives, competency, school administrators 

1. บทนํา

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 6 มีความมุงหมายใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 3) และแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กําหนดใหคนไทยใน
อนาคตตองเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนักนวัตกรรม นักคิด และผูประกอบการบนฐานการรูคุณคา ความเปนไทย มีคุณธรรม
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จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ        
พ.ศ. 2573 คือ การสรางหลักประกันทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เสมอภาคและเทาเทียมในทุกระดับ รวมท้ังขจัดความ    

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561: 11) ทําใหประเทศไทยตองเรงปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคนน้ัน ครูเปนผูที่มีหนาที่โดยตรงเพราะมีความใกลชิดกับผูเรียนในการพัฒนา   

กลยุทธ หลักสูตร และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีตาง ๆ รวมทั้งเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อใหไดนักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค และมีทักษะตามที่สังคมและตลาดแรงงานตองการ  แตจากการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รายงานวา นักเรียนสวนใหญเรียนแบบทองจําเพื่อสอบเอา
คะแนน แตคิดวิเคราะห สังเคราะหประยุกตใชไมเปน ขาดทักษะในการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางานและการพัฒนา
ตนเองสอดคลองกับผลการทดสอบนักเรียนนานาชาติ PISA จัดโดยองคกร OECD ที่จัดขึ้นทุก 3 ป โดยสอบวิชาหลัก 3 วิชา 
คือการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แบบวัดความสามารถในการจับประเด็น คิดวิเคราะหได ในรอบสิบกวาปที่ผานมา
ประเทศไทยสงนักเรียนเขารวม จํานวน 3-4 ครั้ง และไดคะแนนเฉลี่ยและลําดบัท่ีตกต่ํามาโดยตลอด (สํานักงานเลขาธิการสภา
, 2562: 49)  จะเห็นไดวาปญหาของการศึกษาไทยนั้นเมื่อมองภาพรวมรัฐบาลมีการใชงบประมาณในการจัดการศึกษาสูง แต
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉลี่ยทั้งประเทศยังมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน โดยผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบผลักดันใหครู
ขับเคลื่อนแผนงานไปในทิศทางท่ีกําหนดไว และทําใหการบริหารสถานศึกษาดําเนินไปอยางเรียบรอยตามปรัชญาและ
วิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวนั้น คือ ผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารสถานศึกษาในปจจุบันที่บริบทมีความ
ซับซอน มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้สมรรถนะของผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษานับวามีความสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากสมรรถนะประกอบดวยความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลในการ
แสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะและมีศักยภาพสูงจะไดรับการ
ยอมรับจากครูและประสบความสําเร็จสูงกวามาตรฐานท่ีโรงเรียนไดกําหนดไว  ผูบริหารจึงควรมีสมรรถนะดานการคิด      
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม ดานภาวะผูนําในการจัดการ ดานภาวะผูนําทางวิชาการ ดานความเปนเลิศสวนบุคคล และดานการ
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (ซีมีโอ อินโนเทค, 2559: 4)  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่ตองการยกระดับคุณภาพผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพโดยมุงมั่นพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน การพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน และการสงเสริมการจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศ และมุงสงเสริมใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูมีผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือ Best Practice โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปการศึกษา 2561 พบวามีโรงเรียนในกลุม สหวิทยาเขตราชนครินทรที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดติด 10 อันดับแรก 
และมีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมวิชามีคาพัฒนาการเปนบวก ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2, 2562: 36-40) ซึ่งแสดงวาผูบริหารตองใชสมรรถนะอยาง
เต็มที่เพื่อแกไขปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพราะนับวาเปน
ความทาทายของผูบริหารที่ตองใชสมรรถนะในการบริหารงานอยางเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงข้ึนในการผลิตทรัพยากรมนุษยใหตรงกับความตองการทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอันเปนกลไกสูการพัฒนา
ประเทศตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สหวิทยาเขตราชนครินทร  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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2.2 เพื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบรหิารของผูบริหารโรงเรยีน สหวิทยาเขตราชนครินทร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนครูโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 376 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู จํานวน 196 คน โดยใช
ตารางของ Cohen et al. (2011, p.147) และกําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) และขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะ
การบริหารของผูบริหารโรงเรียน 5 ประการ ไดแก 1. การคิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม 2. ภาวะผูนําในการจัดการ 3. ภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 4. ความเปนเลิศสวนบุคคล 5. การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ไดคาคะแนนรายขอตั้งแต 0.80 - 1.00 และทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาคา
จําแนกรายขอและหาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมพบวามีคาระหวาง 0.34 - 0.91 และหาคาสัมประสิทธิ์  
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรวมท้ังฉบับเทากับ 0.987  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมด จํานวน 196 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ 

  3.4.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน
โดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) และขอมูลเกี่ยวกับคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบรหิารของ
ผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย X และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.4.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  สหวิทยาเขต 
ราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตามระดับการศึกษาดวยการทดสอบคาที (t-test) 
และเปรียบเทียบโดยจําแนกตามประสบการณในการทํางานดวยการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียวโดยใชสถิติ One-Way 

ANOVA หากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนําคาเฉลี่ยมาทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ 
Scheffé 

4. ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

ตารางที่ 1 คาความถี่และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในทํางาน 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับการศึกษา     ปริญญาตร ี 130 66.30 

   สงูกวาปริญญาตรี 66 37.70 

รวม 196 100.00 

ประสบการณในการทํางาน นอยกวา 5  ป 81 41.33 

  5 – 10 ป 49 25.00 

 มากกวา 10 ป 66 33.67 

รวม 196 100.00 

จากตารางที่ 1 พบวา ครูผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 66.30 ระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.70 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ครูมีประสบการณนอย
กวา 5 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 41.33 มีประสบการณระหวาง 5-10 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และมี
ประสบการณมากกวา 10 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.67  

ตารางท่ี 2  คะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

สมรรถนะการบริหารของผูบรหิารโรงเรียน X S.D. ระดับ 
1. ดานการคิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม 3.69 0.72 มาก 
2. ดานภาวะผูนําในการจัดการ 3.86 0.65 มาก 

3. ดานภาวะผูนําทางวิชาการ 4.01 0.62 มาก 

4. ดานความเปนเลิศสวนบุคคล 3.78 0.75 มาก 

5. ดานการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 3.76 0.72 มาก 

รวม 3.82 0.64 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา ครูมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.82, S.D. = 0.64)  และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน เรียงลําดับ 3 อันดับแรก ไดแก ดานภาวะผูนําทางวิชาการ ( x  = 4.01, S.D. = 0.62) ดานภาวะผูนําในการจัดการ 
( x  = 3.86, S.D. = 0.65 )  และดานความเปนเลิศสวนบุคคล ( x  = 3.78, S.D. = 0.75)   

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

สมรรถนะการบริหารของ 
ผูบริหารโรงเรียน 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
(n = 130) (n = 66) t p 

X S.D. X  S.D. 
1. ดานการคิดเชิงกลยุทธและนวตักรรม 3.66 0.66 3.75 0.84 -0.710 .479 

2. ดานภาวะผูนําในการจัดการ 3.78 0.61 4.00 0.71 -2.286* .023 

3. ดานภาวะผูนําทางวิชาการ 3.93 0.59 4.16 0.65 -2.458* .015 

4. ดานความเปนเลิศสวนบุคคล 3.71 0.70 3.91 0.84 -1.632 .101 

5. ดานการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 3.72 0.69 3.83 0.79 -0.959 .339 
รวม 3.76 0.60 3.93 0.72 -1.632 .106 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3035



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

จากตารางที ่3  พบวา คา t  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานภาวะผูนําในการ
จัดการและดานภาวะผูนําทางวิชาการ คา t  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2 ไมแตกตางกัน ยกเวนดานภาวะผูนําในการจัดการและดานภาวะผูนําทางวิชาการ พบความแตกตางกันโดยครูที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากกวาครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมและรายดาน 

สมรรถนะการบริหาร 
ของผูบริหารโรงเรียน 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS   F p 

1. ดานการคิดเชิงกลยุทธ ระหวางกลุม 2 1.97 0.98 1.896 .153 
และนวัตกรรม ภายในกลุม 193 100.06 0.52 

รวม 195 102.03 
2. ดานภาวะผูนําในการ ระหวางกลุม 2 3.07 1.53 3.731* .026 
จัดการ ภายในกลุม 193 79.39 0.41 

รวม 195 82.46 
3. ดานภาวะผูนําทาง ระหวางกลุม 2 2.10 1.05 2.776 .065 
วิชาการ ภายในกลุม 193 72.98 0.38 

รวม 195 75.07 
4. ดานความเปนเลิศ ระหวางกลุม 2 1.73 0.87 1.536 .218 
สวนบุคคล ภายในกลุม 193 108.68 0.56 

รวม 195 110.41 
5. ดานการมีสวนรวมกับ ระหวางกลุม 2 2.29 1.15 2.214 .112 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ภายในกลุม 193 99.95 0.52 

รวม 195 102.24 
รวม 1.99 0.99 2.434 .90 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางท่ี 4 พบวา คา F ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายดาน ยกเวนดานภาวะผูนําในการ

จัดการ คา F มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไมแตกตางกันยกเวนดานภาวะ
ผูนําในการจัดการ พบความแตกตางกันโดยครูที่มีประสบการณ มากกวา 10 ป มีความคิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณ
นอยกวา 5 ป จึงนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีของ Scheffé 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขต  
ราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดานภาวะผูนําในการจัดการ เปนรายคู 
ประสบการณในการทํางาน Mean Dif S.E. p-value 

(นอยกวา 5 ป) - (5-10 ป)  -.07 .12 .85 

(นอยกวา 5 ป) - (มากกวา 10 ป)  -.28* .11 .03 

(5 -10 ป) - (มากกวา 10 ป)  -.22 .12 .20 

* p-value < .05 

จากตารางที ่5 พบวา ดานภาวะผูนําในการจัดการ ครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป มีความคิดเห็น
มากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5  ป  
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5. อภปิรายผลการวิจัย

5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูบริหารไดพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองในการทํางานภายใตบริบทในศตวรรษท่ี 21 เพื่อจะนําพาสถานศึกษาใหกาวสูความสําเร็จโดยการวางแผน และหา
แนวทางสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนใหคุมคาและเกิดคุณภาพ ผูบริหารเปน
ผูนําทางวิชาการที่สนับสนุนครูใหพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความ
เขมแข็งและขับเคลื่อนสถานศึกษาใหกาวหนา ทําใหครูไดเห็นความเปนผูนํา มีโอกาสทํางานรวมกันกับผูบริหาร ทําใหเกิด
ความเขาใจและมีความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ หทัยพัชร ทองเดช (2560) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 
ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัมพวัน อุปนันท (2560) ศึกษาเร่ือง ความ
คิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในอําเภอเมืองเชียงใหม (เมือง 1) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและ
รายดาน เพราะผูบริหารโรงเรียนจะสงเสริมใหครูไมวาจะมีการศึกษาระดับใด ไดพัฒนาตนเองทําใหครูมีโอกาสเพิ่มพูนความรู 
พัฒนาทักษะและศักยภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการทํางานใน
สถานศึกษาซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยตรง ครูทุกคนจึงเห็นถึงความสําคัญของสมรรถนะของผูบริหาร
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้นครูที่มีระดับการศึกษาตางกันจึงมีความ
คิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นลพรรณ 
ศรีสุข (2558) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของผูบรหิารสถานศึกษาและครูสงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหาร
โรงเรียนไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวงฤทัย ดอนไชยสีหา (2560) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มี
ตอสมรรถนะการบริหารจัดการการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี ผลการวิจัยพบวา 
ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารจัดการการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียน สหวิทยาเขตราชนครินทร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไมแตกตางกันท้ังในภาพรวมและรายดาน 
เพราะการพัฒนาศักภาพผูเรียน ผูบริหารจะสงเสริมใหครูรวมตัวกันเกิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู และประสบการณ กอใหเกิดความรวมมือในการแกปญหาทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและดานการปฏิบัติงาน  
สงผลใหครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันแตจะเห็นความสําคัญตอสมรรถนะของผูบริหารรวมกันในการบริหารจัดการ
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันตามตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ อัมรินทร จันทาออน (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูที่ประสบการณการ
สอนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ไพวรรณ สุขสําราญ (2560) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดกลางในกลุมเครอืขาย 23 สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
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6. ขอเสนอแนะ

ดานการคิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม ผูบริหารตองพัฒนาระบบใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลได ดานภาวะผูนํา
ในการจัดการ ตองมีสิ่งจูงใจท่ีเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของครู ดานภาวะผูนําทางวิชาการ ตองผลักดันใหนําหลักสูตรไป
ใชใหเหมาะสม ดานความเปนเลิศสวนบุคคล ตองแสดงความฉลาดทางอารมณในการทํางานรวมกับครู และดานการมี       

สวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตองสรางวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีแตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสียมากยิ่งข้ึน
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สภาพการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ไกรวรรณ สาชอฟา1* วินิรณี ทัศนะเทพ1 และ โกวิท วัชรินทรางกูร1  

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย 
*E-mail 6004260211008@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน  กลุมตัวอยาง
เปนครูจํานวน 354 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชใน
การวเิคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกตางจะเปรียบเทียบเปนรายคู ใชวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา,  งานวิชาการ,  ผูบริหารสถานศึกษา 

State for the Development of Academic Leadership of School Administrators  
Under the Secondary Education Service Area Office 32 

Kraiwan Sachofa1 * Winiranee Tassanatep1 and Kovit Vajarintarangoon1 
1 Educational Administration Program Faculty of Education Buriram Rajabhat University 

*Corresponding Author; email: 6004260211008@bru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were to study and compare teachers’ opinion toward state for the 
development of academic leadership of school administrators under Secondary Educational Service Area 
Office 32 distinguish by working experience and school size. The samples consisted of 3 5 4  teachers.  The 
instrument used in this study was a questionnaire with reliability value of .97. The data were analyzed by 
using percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by using t-test and one-way 
ANOVA analysis of variance and multiple comparison test (Scheffe’s Method). The research results revealed 
that: 1) state for the development of academic leadership of school administrators, according to the 
opinion of teachers in overall, was at a high level. 2) The comparison of state for the development of 
academic leadership of school administrators according to the opinion of teachers classified by working 
experience and school size, in overall and each aspect was found statically significant differences at the 
.05 level. 

Keywords: leadership, academic, school administrators 
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1. บทนํา

การศึกษาเปนเสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมในอนาคตถูกกําหนดโดยทักษะและความรูที่ตองการในปจจุบัน 
ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21  ซึ่งการจัดการศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวนทัศนใหม มีความยืดหยุน 
สรางสรรค ทาทาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ  มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 
การศึกษาจึงนับไดวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
เหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ  ถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการเพ่ิม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 1)  

การจัดการศึกษาของทุกประเทศทั่วโลก ลวนมีเปาหมายสําคัญ คือ คุณภาพการศึกษาของผูเรียน  เชนเดียวกับ
ประเทศไทย เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพเทานั้น ท่ีจะทําใหประเทศไทยสามารถแขงขันบนเวทีโลกไดในยุคโลกาภิวัตน  ดังจะ
เห็นไดจากการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนา
คนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มีจุดประสงคเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ใหได
มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู ในรูปแบบที่หลากหลาย ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและ
โอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น  (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2555: 43 - 44) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 8 ประการ ไดแก เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปนพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ดังน้ันการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการและการมีสวนรวม
จากทุกฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน ครูประจําช้ัน ผูปกครอง และชุมชน โดยตอง
รวมมือกันปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้นแกผูเรียนอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2557: 62 )  สถานศึกษาจึงมีภารกิจท่ีจะตองจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน ใหนักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ   การ
ที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพจําเปนตองอาศัยการบริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเปน
งานหลักของโรงเรียนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  จะเห็นวาคุณภาพ
การศึกษาจะปรากฏเดนชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ และการที่จะทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการ
บริหารและจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและมีคุณภาพน้ัน พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากการบริหารงาน
วิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการจึงนับเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษานั้น จะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดก็ขึ้นอยูกับการดําเนินงานของฝายวิชาการของแตละโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย งานดานหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน การจัดบุคลากรท่ีเก่ียวของ การจัดสงเสริมดานวิชาการรวมถึงงานดานการวัดและประเมินผล  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดานวิชาการ ไดแก ข้ันวางแผนงาน ขั้นจัดการและดําเนินการ และขั้นสงเสริมและติดตามผล  ทั้งนี้ในการดําเนินงาน
จะตองยึดหลัก การบริหารงาน คือหลักแหงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2553: 7) อยางไรก็ตาม 
การท่ีจะดําเนินงานใด ๆ ใหประสบความสําเร็จไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูนําที่มีคุณลักษณะของความเปนผูนํา หรือมี
สภาวะผูนํา ดังที่ วันทนา เมืองจันทร (2556: 9) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีผูนําที่มีศักยภาพความมีภาวะผูนํา ของผูนําจะนําไปสูการพัฒนาและการสรางสรรคการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดลอม 
ยอมรับกันวาความสําเร็จเหลานั้น เกิดจากผูนําในหนวยงานแทบท้ังสิ้น และแมวาจะเปนท่ียอมรับกันในปจจุบันวา ภาวะผูนําจะ
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตาง ในการปฏิบัติงานขององคการ แตปจจุบันภาวะผูนํากําลังเปนสิ่งที่ขาดแคลนมากในเกือบทุก
องคการ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาก็เชนกัน เปนสิ่งที่ควรพัฒนา ผูอยูในตําแหนงผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองใหเปน
ผูนํา โดยยึดหลักการจากความเช่ือที่วา ศักยภาพภาวะผูนําไมไดมีมาแตกําเนิด แตเปนสิ่งที่สามารถสรางและพัฒนาไดในตัว
บุคคลทุกคน ถามีความต้ังใจจริง  ภาวะผูนําสรางใหเกิดขึ้นไดสามารถเรียนรูไดผูบริหารจะตองมีความต้ังใจ ผูกพันลงทุนดวย
เวลาและพลังในการเรียนรู ที่จะเปนผูนํา เพื่อเปนผูนําที่มีประสิทธิผลผูบริหารทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนาทักษะใหม  ๆ 
ของผูนําอยางสมํ่าเสมอ ทัศนะของนักวิชาการตะวันตก และนักวิชาการไทยสมัยใหมไดเสนอแนะการพัฒนาภาวะผูนําไวเปน
แนวทางท่ีนาสนใจ คือ การเรียนรูจากประสบการณ การบริหาร การปฏิบัติการเรียนรูจากหองเรียนและนอกหองเรียน และการ
กําหนดมาตรฐานการบริหารตนเองจากการปฏิบัติงานบริหาร (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร, 2559: 11)  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนเปน
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการกํากับนิเทศติดตามการสอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชน และ
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เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ผูบริหารจะตองทําหนาที่ เปนผูนําในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมาย และโครงสรางสาระการเรียนรูของหลักสูตร 
รวมทั้งพัฒนาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ผูบริหารจะตองเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 
เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายของการศึกษาของชาติ  ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีภาวะผูนํา และมี
ลักษณะเฉพาะหลายประการ ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใหมากข้ึน และประการสําคัญผูบริหารโรงเรียน
ควรตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อดําเนินการ ใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน โดยตองปรับปรุงพันธกิจของโรงเรียน 
ประชาสัมพันธเปาประสงคของโรงเรียน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน สงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี สวนที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน คือ การจัดทําพันธกิจของโรงเรียน กลาวไดวา การท่ีผูบริหาร
โรงเรียนสนใจการเรียนการสอนในหองเรียน ความมีประสิทธิผลของการทํางานของครู และความสําเร็จของนักเรียนเปนเรื่องที่
มีความสัมพันธกัน (Leithwood,  2006) ซึ่งสอดคลองกับที่ เบลสและเบลส (Blasé & Blasé,  1999: 53) ไดกลาวไววา ภาวะ
ผูนําทางวิชาการ  คือ การท่ีผูบริหารโรงเรียนไดแสดงบทบาทที่ผสมผสานงานหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน ไดแก การกําหนดการ
ปรับแตง การสื่อสารเก่ียวกับเปาหมายของโรงเรียน  การนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาดานการสอน        
การประสานงานดานหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการประเมินความกาวหนาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
เชนเดียวกับฮอฟกิน (Hopkins,  2001: 114) กลาววา  ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ การท่ีผูบริหารสรางโอกาสในการเรียนรู
ใหแกครูและนักเรียนจากความเปนมาและความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาภาวะผูนําทางวิชาการ  มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการบริหารโรงเรียน เพราะถาผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําทางวิชาการ จะสงผลใหผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของ 
เชื่อถือยอมรับศรัทธาและรวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32  เพื่อนําผลของการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  อันจะนําไปสูการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของศึกษาของสถานศึกษาให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
32 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 3.1 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 
 3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 แตกตางกัน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ปการศึกษา 2562   

จํานวน  4,021  คน 
 กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie & 

Margan; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ, 2542: 148 149) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน จากน้ันทําการสุมแบบช้ันภูมิ
อยางเปนสัดสวน ตามขนาดของสถานศึกษาสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก 
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 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามที่มี 3 ลักษณะ ไดแก แบบสํารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา  5 
ระดับ และแบบปลายเปด ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ทางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดวยการหาคาอํานาจจําแนกโดยวิเคราะหแบบสอบถามเปนรายขอ โดยการทดสอบ t – test  ถา
คา t มีคา  1.75  ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ มีคาอํานาจจําแนกสูง  ผลปรากฏวาผานเกณฑทุกขอมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  
2.30 – 56.29  แลวนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏวามีคาความเช่ือมั่น  0.97 
 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ทั้ง 66 โรงเรียน 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 354 ฉบับ คิดเปน             
รอยละ 100 
 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  4.4.2 วิเคราะหระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.4.3 เปรียบเทียบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) 
 

5.  ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายดาน 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1.  ดานองคความรู 4.42 0.38 มาก 3 
2.  ดานภาระหนาที ่ 4.46 0.36 มาก 2 
3.  ดานทักษะ 4.50 0.41 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.42 0.38 มาก  
 

 จากตารางที ่1 พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก (X =  4.42)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับ
มาก ยกเวนดานทักษะอยูในระดับมากที่สุด  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทักษะ ( X =  4.50) รองลงมา คือ ดาน
ภาระหนาที่  (X =  4.46) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานองคความรู (X =  4.42)   
 
ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ตํ่ากวา 10 ป 10 ปขึน้ไป t 
X  S.D. X  S.D. 

1.  ดานองคความรู 4.25 0.33 4.56 0.37 8.19* 
2.  ดานภาระหนาที่ 4.29 0.31 4.57 0.35 7.83* 
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ตารางที ่ 2  (ตอ) 
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ตํ่ากวา 10 ป 10 ปขึน้ไป t 
X S.D. X  S.D. 

3. ดานทกัษะ 4.36 0.40 4.59 0.39 5.35* 
รวมเฉลี่ย 4.30 0.31 4.57 0.35 7.57* 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 จากตารางที่  2  พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  ตามความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณการทํางานตางกัน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 

ตารางที ่ 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาด 
ใหญพิเศษ F 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานองคความรู 4.40 0.40 4.33 0.36 4.84 0.09 4.36 0.38 21.98* 
2. ดานภาระหนาที่ 4.44 0.37 4.37 0.33 4.84 0.13 4.42 0.35 21.84* 
3. ดานทกัษะ 4.50 0.42 0.40 0.40 4.86 0.12 4.46 0.41 15.10* 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.37 4.37 0.33 4.85 0.10 4.42 0.36 22.19* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

จากตารางที่  3  พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  ตามความคิดเห็นของครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพบความแตกตางจึงเปรียบเทียบเปนรายคู ใชวิธีการของเชฟเฟ  

ตาราง  4.4  เปรียบเทียบความคดิเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามขนาดโรงเรยีน ดานองคความรู ดานภาระหนาที่ และดานทักษะ เปนรายคู 

ตัวแปร ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาด 
ใหญพิเศษ 

ขนาดโรงเรียน X 4.45 4.37 4.85 4.42 
ขนาดเล็ก 4.45 - 0.08 0.40** 0.03 
ขนาดกลาง 4.37 - - 0.48** 0.05 
ขนาดใหญ 4.85 - - - 0.43** 

ขนาดใหญพิเศษ 4.41 - - - - 
ดานองคความรู X 4.40 4.33 4.84 4.36 

ขนาดเล็ก 4.40 - 0.07 0.44** 0.04 
ขนาดกลาง 4.33 - - 0.51** 0.03 
ขนาดใหญ 4.84 - - - 0.48** 

ขนาดใหญพิเศษ 4.36 - - - - 
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ตาราง  4.4  (ตอ) 

ตัวแปร ขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาด 
ใหญพิเศษ 

ดานภาระหนาที ่ X 4.44 4.37 4.84 4.42 
ขนาดเล็ก 4.44 - 0.07 0.40** 0.02 
ขนาดกลาง 4.37 - - 0.47** 0.05 
ขนาดใหญ 4.84 - - - 0.42** 

ขนาดใหญพิเศษ 4.42 - - - - 
ดานทักษะ X 4.50 4.40 4.86 4.46 

ขนาดเล็ก 4.50 - 0.10 0.36** 0.04 
ขนาดกลาง 4.40 - - 0.46** 0.06 
ขนาดใหญ 4.86 - - - 0.40** 

ขนาดใหญพิเศษ 4.46 - - - - 
** มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 4.4 ความคิดเห็นของครูเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เมื่อจําแนกเปนรายคู พบวา ทั้งขนาดโรงเรียน ดานองคความรู ดานภาระหนาที่ และดานทักษะ 
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางจากโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตาม

ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานทักษะอยู
ในระดับมากท่ีสุด โดยดานทักษะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานภาระหนาที่ สวนดานองคความรู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  
 6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องสภาพภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32  อภิปรายผลไดดังนี้  
 7.1 ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตาม
ความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
มียุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล และสงเสริมการแขงขันทาง
วิชาการ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีทักษะการตัดสินใจรวมกัน ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของตนเองใหรูรอบดาน อีกทั้งในหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับ
การบริหารสถานศึกษา จึงจัดฝกการอบรมใหกับผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการพัฒนางานดานวิชาการ การวางแผน การพัฒนาและการใชหลักสูตร การจูงใจ การสนับสนุนและสงเสริม
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนการวัดประเมินผลของนักเรียนเปนผูประสานงาน ควบคุมงานดานวิชาการ 
พัฒนาสภาพการทํางานของครู และสรางบรรยากาศผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อพัฒนาภาวะ
ผูนําทางวิชาการของตนเองใหรูรอบดาน อีกทังในหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการบริหารสถานศึกษา  จึงจัดฝกการ
อบรมใหกับผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานดาน
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วิชาการ การวางแผน การพัฒนาและการใชหลักสูตร การจูงใจ การสนับสนุนและสงเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สนับสนุนการวัดประเมินผลของนักเรียนเปนผูประสานงาน ควบคุมงานดานวิชาการ พัฒนาสภาพการทํางานของครู และสราง
บรรยากาศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขฤทัย จันทรทรงกรด (2558: 77 – 80)  ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยสาม
อันดับแรก ไดแก ดานการจัดใหมีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรูดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ และดานการพัฒนาและ
เสริมสรางมาตรฐานดานวิชาการ สวนดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนมีภาวะผูนําทางวิชาการเปนอันดับสุดทาย  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ  ศักดี (2557: 101 – 104)  ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  พบวา  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปนอย คือ การบริหารเวลาที่ใชสําหรับการเรียนการสอน การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับ ครู และการ
ประสานการใชหลักสูตร 
 7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .0 5  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานมากกวาจะเปนผูมีความรู
ความสามารถสูง เนื่องจากไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถดานการบริหารงานวิชาการอยางตอเนื่อง 
และเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ จึงสนับสนุนใหครูทุกคนเขารับการอบรมทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อนําความรูความสามารถ มาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสราวุฒิ   
ศักดี (2557: 101 – 104)  ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวมแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุขฤทัย จันทรทรงกรด (2558: 77 – 80)  ไดศึกษาภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา ภาวะ
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 7.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทาํงาน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานของครูมีความแตกตางกันทางกายภาพไมวาจะเปนขนาดโรงเรียนท่ีมี
ความแตกตางกัน จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากรภายในโรงเรียนที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดการปฏิบัติงานของครูแตละคนมี
ความแตกตางกันในหลายดานไมวาจะเปนดานองคความรู ดานภาระหนาที่ และดานทักษะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ             
สราวุฒิ ศักดี (2557: 101 – 104)  ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีภาวะผูนําวิชาการสูงกวาบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ และ
สถานศึกษาขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

8. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. ดานองคความรู ควรมีการพัฒนาการสอนโดยจัดใหมีประสิทธิผลใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาครูในการจัดการ

เรียนการสอน มุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
2. ดานภาระหนาที่ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาครูมีความรูความสามารถในการจัดทําหลักสูตรเพื่อ

สนองความตองการของผูเรียน 
3. ดานทักษะ ควรมีการพัฒนาทักษะการวิจัยและประเมินผล โดยการประเมินผลและใหครูนําผลการประเมินนั้นไป

พัฒนาปรับปรุงงานใหดีขึ้นกอนจะนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนและสงครูเขาอบรมการวิจัยและประเมินผลสงเสรมิใหครู
ไดทําผลงานการวิจัย  
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 ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   
 2. ควรศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32   
 3. ควรศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตอ่ืน ๆ ตอไป 
 
9.  เอกสารอางอิง  
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ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายท่ี  50 

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

นันทนาพร สมากุล1   และ ชนมณี ศิลานุกิจ1

1.ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

krupooksamwa@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา  2562 จํานวน 151 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชโรงเรียนเปนชั้น
แลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือกําหนดจํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.60 -1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ .958 สถิติที่ใชใน
การวิจัยไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และวิเคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 
50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และดาน
การนิเทศการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  2) ครูที่มีระดับการศึกษาและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ รายดานไมแตกตาง 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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The Satisfaction of Teachers on Administrator’s Academic Management 

of Cluster 50, under office Klongsamwa district,  

Bangkok Metropolitan Administration. 

Nantanaporn Samakul1  n Chonmanee Silanookit1 

1 Educational Administration Faculty of Education Ramkhamhaeng University 

krupooksamwa@gmail.com 

Abstract 

The aim this research here is to study and compare satisfaction of teacher academic 

management of cluster 50, under office Klongsamwa District, Bangkok Metropolitan Administration 

categorized by their education background and their working experience. The sample consisted of 151 

teachers during academic year of 2019. The proper size of the sample was determined using the Cohen 

table the stratified model by using the school as a class and comparing. The research instrument was 

five - rating scale questionnaire. It was determined that the content validity of the items of objective 

congruence in the range between 0.60 - 1.00 and the Cronbach’s alpha coefficient showing a level of 

reliability at 0.958 The data collected were analyzed using the descriptive statistic, t-test and One Way 

Analysis of Variance.The research results were elaborated that 1) teacher opinions toward academic 

administration a case study were performed at a high level 2) the comparison of teacher’s opinions are 

devided by their education background was not significant differentes and teacher participation, 

classified by working experience was differents except budget management and general administration 

were not different. 

Keywords: Satisfaction, Academic Management, Administrator 

1. บทนํา

ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) รวมกับกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2561 พบวาสถานศึกษาโรงเรียนเครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน ไดระดับคุณภาพรายวิชาอยูในระดับพอใชถึงปานกลางทุกรายวิชา 
โดยรวมมีผลคะแนนในระดับประเทศลดลงคิดเปนรอยละ 2.93 (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2562: 9)  

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกครูใน
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การปฏิบัติงานดานวิชาการไดอยางมีความสุข เพ่ือใหผูบริหารสามารถบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ 
พัฒนาผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารวิชาการตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตประชากรและตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 6 โรงเรียนรวมท้ังสิ้น  222  คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษาเครือขายที่ 50  จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดคูบอน โรงเรียน        
วัดบัวแกว โรงเรียนวัดแปนทอง โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร โรงเรียนสุเหราสามวา โรงเรียนบานหนองระแหง สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจําปการศึกษา  2562  กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของโคเฮน 
(Cohen) ที่ประชากรจํานวน 222  คน จึงใชกลุมตัวอยาง 151 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Strata) โดยใช
โรงเรียนเปนชั้นแลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพ่ือกําหนดจํานวนผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน   

2. ขอบเขตเน้ือหา 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยอางอิงจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2554: 32-33)  และตองตา กวดนอก (2556: 8)  
ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 4) การนิเทศการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามทีแ่กไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจริง นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ไดคา 0.2 ข้ึนไป และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น  .958 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองจํานวน 151 ฉบับโดยชี้แจงวัตถุประสงค 
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  

 3. การวิเคราะหขอมูล 

        วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอและโดยรวม ทดสอบความแตกตางดวยการทดสอบที (Independent Sample t-test) 
กับตัวแปรระดับการศึกษา และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กับประสบการณใน
การปฏิบัติงาน  
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ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความระดับพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน  

   (n=151) 
ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ ลําดับ 

1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.32 .64 มาก 1 
2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.21 .55 มาก 4 
3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.28 .50 มาก 2 
4 ดานการนิเทศการศึกษา 4.23 .50 มาก 3 

รวม 4.26 .43 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X =4.26) และ  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.=.43) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50

สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

  (n=151) 

จากตารางที่ 2 พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบรหิารสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
( n=104) 

สูงกวาปริญญาตรี 
( n=47)     t   Sig. 

S.D. S.D. 
1 ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.37 .53 4.21 .82 1.422 .157 

2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.24 .52 4.17 .61 .704 .482 

3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

4.31 .47 4.20 .55 1.355 .177 

4 ดานการนิเทศการศึกษา 4.25 .52 4.18 .46 .831 .407 

รวม 4.29 .39 4.19 .51 1.381 .169 
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3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย
ที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

    (n=151) 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน (ป) 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหาร 
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

นอยกวา5 ป 
( n=37) 

5-10 ป 
( n=41) 

10 ปขึ้นไป 

( n=73) 
F Sig. 

S.D. S.D. S.D. 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.17 .55 4.26 .86 4.43 .50 2.377 .096 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.05 .53 4.23 .67 4.29 .47 2.250 .109 
3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาในสถานศึกษา
4.19 .43 4.28 .64 4.32 .43 .867 .423 

4. ดานการนิเทศการศึกษา 4.18 .55 4.23 .53 4.26 .46 .286 .751 
   รวม 4.15 .56 4.10 .54 4.19 .49 2.075 .129 

จากตารางที่ 3 พบวาครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน ศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

    2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน ศึกษาเครือขายที่ 
50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  

    2.2 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน 
ศึกษาเครือขายที่ 50 สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่  50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานพบวาอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการ
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ไดกําหนดใหงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีมุงกระจายอํานาจในการบริหารไปใหสถานศึกษามากที่สุด ตาม
เจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สายนภา ดาวแสง 
(2559) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานผูวิจัยอภิปรายไดดังน้ี 

1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารใหค วามสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยการสงเสริมใหครูวิเคราะหสภาพความตองการตางๆ มีการสํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือนํามาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีสวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนิเทศ ประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของปทมพร พงษเพชร (2561) ไดศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่สงผล
ตอการบริหารงานวิชาหารของโรงเรียน สังกัดพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผน
จัดการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สอดคลองกับ
ความตองการและความแตกตางของผูเรียน มีการใชสื่อการสอนที่ครูและนักเรียนรวมกันผลิต ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
หองเรียน รวมท้ังมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระรัตน คันธิวงศ (2560)  ไดศึกษาการ
บริหารงานการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวาดานการสรางการเรียนรูอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาได
กําหนดใหมีโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือทั้งอุปกรณ และความรูในการ
ทําวิจัยแกครู สงเสริมใหครูเปนนักวิจัยโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาใหกับผูเรียน รวมทั้งยังสงเสริมการสราง
เครือขายในการวิจัยทั้งภายในและนอกโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หทัย ศิริพิน (2558) ไดศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)  พบวาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยูในระดับมาก  

1.4 ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมแตงต้ังคณะกรรมการ และ
วางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดยการจัดทําตารางการนิเทศทุกภาคเรียน มีการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา
เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย มีการชี้แจงผลการนิเทศใหครูทราบ รวมทั้งสงเสริมใหครูนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาส่ือการสอนและนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตองตา กวดนอก 
(2556) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุมเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ กลาง สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวาดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50
สํานักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมครูที่มีระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน
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ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน ผูวิจัยอภิปรายได
ดังน้ี 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 
50 โดยภาพรวมครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
เครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน การที่ผลวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 มีความตระหนักในการ
บริหารวิชาการเปนอันดับแรก รวมทั้งผูบริหารยังใหการสนับสนุน สงเสริม และติดตามการทํางานของครูเพ่ือใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคของการบริหารงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงทําใหครูที่มีระดับ
การศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิมล เดชะ (2559) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสตูล พบวาครูผูสอนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน   

2.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 ไมแตกตางกัน การที่ผลวิจัยเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขายที่ 50 
ไดรับการพัฒนาดานการบริหารอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพและเขาใจบทบาทหนาที่
เปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาทันตอขาวสาร
ขอมูลเปนผลใหผูบริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีใหทันกับการเปลี่ยนไปของเหตุการณและสิ่งแวดลอม ทําใหการ
บริหารของผูบริหารเปนไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตองานท่ี ไดรับหมายเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ    
สริศา ตาใส (2557) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุมโรงเรียนแมจริมสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1พบวาครูที่มีประสบการณการสอนท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
สงเสริมใหครูจัดทําสาระทองถ่ิน 

2. ดานการบริหารจัดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน และสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความตระหนักถึงบทบาทของครูในฐานะ
นักวิจัย และสนับสนุนการสรางเครือขายในการวิจัยภายในโรงเรียน 

4. ดานการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และ
สงเสริมใหมีการสํารวจ วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการนิเทศ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงาน
เขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร     
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2. ศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขายที่ 50 สํานักงานเขต
คลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร   
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ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา 
โรงเรียนสงวนหญิง สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 ปญจพร ซังยืนยง1* และ  ศิริพงษ  เศาภายน2 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*punjapornsy1988@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาและ2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวน
หญิงจําแนกตามรายไดและอาชีพ กลุมตัวอยางจํานวน 132 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามที่มคีาความ
เชื่อม่ันเทากับ .958 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x ̅ ) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 

Analysis of Variance) และการทดสอบเปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe’ Post 

hoc Comparison)  ผลการวจิัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกดั
สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2)ผลการเปรียบเทียบผูปกครองที่มีรายไดตอครอบครัว
ตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจดัการศึกษาโรงเรยีนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 3)ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจดั
การศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  และทําการทดสอบรายคูพบวา ดานการจดัการเรียนการสอน ดานครผููสอน ดานสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศของโรงเรียนและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  ผูปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สูงกวาผูปกครองท่ี
มีอาชีพอิสระ/รับจาง/คาขาย สวนผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูปกครอง 
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A study of parent’s satisfaction towards educational management of Sa-
Nguan Ying School under Secondary Educational Service Area Office 9 

Punjaporn Sungyuenyong1*, and  Siriphong  Sauphayana 2

1Department of Educational Administration. Ramkhamhaeng University 

*punjapornsy1988@gmail.com

Abstract 

The study was a survey research. The objective of this study was to investigate the teachers and 

educational personnel’ opinions about a study of parent’s satisfaction towards educational 

management of Sa-Nguan Ying School under Secondary Educational Service Area Office 9 . The 

participants were classified by income of families and occupation of parents.Findings are as follows: 1). 

Parent’s satisfaction towards educational management of Sa-Nguan Ying School under Secondary 

Educational Service Area Office 9 ,in general 2). The comparison of parents with different incomes per 

family,there is the satisfaction of the parents towards the educational management of Sa-nguan Ying 

School under Secondary Education Service Area Office 9, overall different.  Which is in accordance with 

the research hypothesis when considered in general, with different statistical significance at the level of 

.05 3). The comparison of the satisfaction of parents with different careers,there is the satisfaction of the 

parents towards the educational management of Sa-nguan Ying School under Secondary Educational 

Service Area office 9, in overall, there are statistically significant differences at the .05 level. 

 Key words: Parental satisfaction... 

1.บทนํา
ในปจจุบันการศึกษาน้ันถือวาเปนกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาสังคมใหมนุษยซึ่งเปนสมาชิกของสังคมใหเปนคนมี

คุณภาพและมีคุณธรรม เพราะเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด การศึกษาชวยสรางจิตสํานึกในการเปนมนุษย มีจิตวิญญาณของผูมี
อารยะธรรมทางปญญาและความงดงามทางจิตใจสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมกับสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของประเทศ การศึกษาน้ันเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมและใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุงพัฒนาใหผูเรียนนั้นสมบูรณทั้งดานจิตใจและร างกาย ปญญาและสังคม อีกทั้งยังสามารถ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและสังคมโดยมุงพัฒนาคนใหสมบูรณทั้งระบบสมอง ระบบรางกาย และระบบวิญญาณ การศึกษามีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็วเนื่องจากปจจัยดานตางๆ เชนการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและสังคม หากคนในสังคมน้ันไมมีความรู
หรือไมมีความสามารถก็ไมสามารถแขงขันกับผูอื่นได ดังนั้นการศึกษาจึงเปนตัวบงช้ีถึงระดับการพัฒนาประเทศในทุกๆดานให
มีความเจริญกาวหนา ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542และฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พุทธศักราช2542
และฉบับแกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2553) มีผลใหระบบการจัดการศึกษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาท่ีจะชวย
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย และที่สําคัญที่สุดคือ 
คุณภาพของผูเรียน ซึ่งเนนผูเรียนสําคัญที่สุดเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและหลักในการจัดการศึกษาจะตองยึด
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หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโรงเรียนในฐานะที่เปน
หนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญตอการจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและเปนสถานศึกษาท่ีผูปกครองมี
ความหวังไวเปนอยางสูงดวยแนวและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามสภาพความตองการของ
สังคมจึงตองมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ท่ีมีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขไดบนพ้ืนฐานของความเปนไทย กระทรวงศึกษาธิการ . ( 2553). 

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนโรงเรียนสตรีสุพรรณบุรี (สงวนหญิง)จัดแบบสหศึกษาและมีโรงเรียน
ประจําจังหวัดเพียงแหงเดียวในระดับช้ันมัธยมมีเฉพาะนักเรียนหญิงและไดขยายช้ันทุกปจนถึ งมัธยมศึกษาปที่ 6  ปจจุบัน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รับนักเรียนหญิงลวน ยกเวน นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทาง 
สสวท. และ สอวน. (Smart Class) เปนสหศึกษา  โรงเรียนสงวนหญิงมีการแขงขันสูง แตในปจจุบันพบวาจํานวนนักเรียนที่มา
สมัครลดลงจากปการศึกษาท่ีผานมา จากปญหาดังกลาวนั้นทําใหมีผลตอความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของผูปกครองในการ
สงบุตรหลานเขาเรียน   

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสงวน
หญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จําแนกตามรายไดและอาชีพ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

6 จํานวน 165 คน 
3.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ช้ันมัธยมศึกษา

ช้ันปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน 132 คน ซึ่งไดมาโดยการใชตาราง โดยเปดตารางระเบียบวิธีวิจัยศึกษาของหลุยส โคเฮน ริ
สัน (Louis Cohen , ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 132 คน (Cohen, 2011 หนา 147) โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบอยางงาย 
(Simple Random Sampling) 
 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .20 ขึ้นไป 40 ขอ และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับเทากับ .958 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2  ตอน ดังนี ้  

  ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย รายไดและอาชีพ มีลักษณะเปนการสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 2 ขอ 

  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวน
หญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9  จํานวน 4 ดาน จํานวน 40 ขอ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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 3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสงวน
หญิง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อขอเขาเก็บขอมูล  

3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง จํานวน 132 ฉบับ  ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับมาได จํานวน 132 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100ของแบบสอบถามทั้งหมด ทําการตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

4.การวิเคราะหขอมูล
4.1 นาํแบบทดสอบท่ีมีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

 4.2 วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล ไดแก รายไดตอครอบครัวของผูปกครองและอาชีพ โดยใชความถ่ี (Frequency) 

และรอยละ (Percentage) 

4.3วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยหาคาเฉลี่ย (x ̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) เปนรายขอ รายดาน 

 4.4วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จําแนกตามรายได โดยการทดสอบการวิเคราะหคาที (t-test) แบบ Independent  

 4.5วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ของผูปกครอง จําแนกตามอาชีพ โดยการทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะใชการทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ Post hoc Comparison)  

5.ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี  1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

สงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมและรายดาน 

จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองมีความพงึพอใจตอการจัดการศึกษาของผูปกครองท่ีมีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนสงวน
หญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ((x ) ̅  =3.95)เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ((x ) ̅=3.98) ดาน
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน (x ̅  =3.96) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง (x ̅  =3.94) และ
ดานครผููสอน (x ̅  =3.93) ตามลาํดับ 

ดานที ่
ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

ระดับ 

1. ดานการจดัการเรียนการสอน 3.98 0.87 มาก 
2. ดานครผููสอน 3.93 0.98 มาก 

3. ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน 3.96 0.85 มาก 

4. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 3.94 0.89 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.95 0.65 มาก 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามรายได 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ผูปกครองท่ีมีรายไดตอครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา โรงเรียนสงวน
หญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

ดานที ่ ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรยีนสงวนหญิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

รายไดต่ํากวา20,000 รายไดตั้งแต20,000ขึ้นไป 

t          P SD SD 

1 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.84 1.05 4.41 0.75 2.798 .008 

2 ดานครผููสอน 3.19 1.11 4.38 0.83 5.436 .000 

3 ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ
โรงเรียน 

3.15 1.15 4.54 0.69 6.287 .000 

4 ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง 
เฉลี่ยรวม 

3.70 

3.47 

1.00 

0.81 

4.23 

4.39 

0.82 

0.51 

2.616 

5.843 

.012 

.000 

ดานที่ ความพึงพอใจของ
ผูปกครองท่ีมีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน
สงวนหญิง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

อาชีพ 

F P ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม อิสระ/รับจาง/คาขาย 

SD SD SD 

1 ดานการจดัการเรียนการ
สอน 

4.60 0.54 4.18 0.91 4.15 0.93 3.782 .025 

2 ดานครผููสอน 4.56 0.65 4.16 1.18 3.89 1.07 5.756 .004 

3 ดานสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศของโรงเรียน 

4.55 0.77 3.90 1.25 4.13 1.01 3.249 .042 

4 ดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับ

ผูปกครอง 

4.47 0.65 4.22 0.93 3.92 0.93 5.265 .006 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.39 4.11 0.86 4.02 0.73 7.676 .001 
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จากตารางที่ 3 พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสงวนหญิง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกตาง ดานอาชีพของผูปกครองท่ีมีตอความพึงพอใจของการจัดการศึกษาโรงเรยีน 

สงวนหญิง สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวม 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4  พบวา ผลการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูปกครองท่ี
มี อาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสูงกวาผูปกครองท่ีมีอาชีพอิสระ/รับจาง/คาขาย 
สวนผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
6. สรปุผลการวิจัย

6.1 ความพงึพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรยีนสงวนหญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 

9 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x ̅=3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย คือ ดานการจดัการเรียนการสอน (x ̅=3.98) ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน (x ̅  =3.96) ดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง (x ̅=3.94) และดานครผููสอน(x ̅=3.93) ตามลําดับ  
6.2 ผลการเปรียบเทยีบผูปกครองท่ีมีรายไดตอครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัด

การศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานกังานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย   และพบวา รายไดตอครอบครัวของผูปกครองต้ังแต 20,000 บาทขึ้นไปมีความพึง
พอใจ สูงกวารายไดตอครอบครัวของผูปกครองตํ่ากวา 20,000 บาท 

6.3 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจดั
การศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานกังานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดับ .05และทําการทดสอบรายคูพบวา ดานการจดัการเรียนการสอน ดานครผููสอน ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของ
โรงเรียนและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  ผูปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 9 สูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพอิสระ/
รับจาง/คาขาย สวนผูปกครองท่ีมอีาชีพอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 

อาชีพ 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรม 

อิสระ/
รับจาง/
คาขาย 

4.46 4.21 3.92 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.46 - - * 

เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรม 

4.21 - 

อิสระ/รับจาง/คาขาย 3.92 * - 
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7. อภปิรายผลการวิจัย
 7.1ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ 
ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และลําดับสุดทายคือ ดาน
ครูผูสอน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 ไดมีการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ทุกปการศึกษา มีการปฏิบัติงานไปตามแผนของทางโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โรงเรียนกับชุมชนและ
ผูปกครองน้ันมีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเน่ืองดวยหลายๆชองทางของโรงเรียน ทําใหผูปกครองไดทราบถึงการดําเนินงาน
และกิจกรรมของทางโรงเรียน อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนวคิดหรือขอเสนอแนะดาน
ตางๆเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ทําใหผูปกครองน้ันเกิดความรูสึกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วรายุทธ 
แกวประทุม (2556,หนา89-90)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยอภิปรายไดดังนี้ 

 7.1.1 ดานการเรียนการสอน ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขต
มัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนนั้นไดมองเห็น
ความสําคัญของการเรียนการสอนเปนอยางมาก จึงไดใสใจและดูแลในรายละเอียดทุกดานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพ่ือให
เด็กไทยนั้นไดพัฒนาความรูความสามารถของตนเองใหอยางเต็มความสามารถและเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก เด็กจึงจะมีการ
เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ ดังท่ี บุญชู ชลัษเฐียร (2558) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนการสอนตองมี
การรายงานความกาวหนาในการเรียนถือเปนบทบาทหลักของระบบการใหระดับผลการเรียนและการรายงานผล จะไดใหความ
รวมมือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือชวยวางแผนการศึกษาและอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด ศุภราพงศ 
(2556,บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนปากชองพิทยาคม สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองในการบริหารงานของโรงเรียนปากชองพิทยาคม สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ในดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ราตรี อิงมั่น (2556,บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา 
ผูปกครองมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 7.1.2 ดานครูผูสอน ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษา
การศึกษาเขต 9 ดานครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองมาจาก เปนเพราะวาครูผูสอนมีเจตคติ คานิยม ความรู 
ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษา ครูคือแมพิมพของชาติหรือเปนตนแบบใน
การยึดถือแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม สงเสริมใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับ ประไพ สิทธิเลิศ (2542) ไดอธิบายวา ครูเปนผูถายทอดวิชาความรูใหการอบรมส่ังสอน ปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรม ผูจัดประสบการณเพือ่ใหเกิดการเรียนรูกับนักเรียน เปนผูกํากับ ผูช้ีแนะสาระที่ทาทายและแหลงความรู
ที่นักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชัยเมธี ใจคุมเกา (2561) สมรรถนะของครูผูสอนที่สงผลตอทักษะการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของครูผูสอน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 7.1.3 ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียนสงวน
หญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เนื่องจาก โรงเรียนสงวนหญิงเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียนเปนจํานวนมาก จึงตองใชอาคารสถานท่ีให
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เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียน และตองคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
แข็งแรงของอาคารเรียนดวยเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน ดังที่ เบญจพร ธัญญาวุฒิ 
(2556,หนา 34) ไดกลาวถึง การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะนั้น ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของตองใหความรวมมือ
กัน ตั้งแตผูบริหาร ครู นักเรียน แมบาน ภารโรง พอครัว แมครัว พอคาแมคาที่ขายอาหาร ผูปกครอง ตลอดจนชุมชน และที่
สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือควรจัดใหนักเรียนไดมสีวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ีและตนไมในบรเิวณโรงเรยีน
ดวย เพราะจะทําใหฝกนักเรียนไดฝกตนเองใหมีความรับผิดชอบ อนุรักษสิ่งแวดลอม และรักธรรมชาติ สงผลใหนักเรี ยนมี
คุณลักษณะที่ดี เปนคนดีมีคุณภาพ ตามที่สังคมตองการ และชวยทําใหผลดีขึ้นก็คือ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสะอาด รม
รื่น สวยงาม เปนท่ีช่ืนชมแกผูพบเห็นเพื่อเปนตัวอยางที่ดีตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา จันทสิทธ์ิ (2555,บทคัดยอ) 
ไดศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ในดาน
งานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมและการอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของวลัยลักษณ ชมพู
วิเศษ (2556,บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลภักดี จังหวัดชลบุรี ในดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

 7.1.4 ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเ รียนสงวน
หญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 ดานครูความสัมพันธระหวางผูปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจาก 
ความรวมมืออันดีระหวางครูกับผูปกครองในการติดตอภารกิจสําคัญตางๆมีการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจกับ
ผูปกครองในการจัดการศึกษา การจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารและการดําเนินงานของโรงเรียนเปนประจํา มีการเชิญ
ผูปกครองเขารวมในกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา เนตรฉัยยา (2555) ไดศึกษา ความพึง
พอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภาสินี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
ของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภาสินี จังหวัดสมุทรปราการ ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียนอยูในระดับมาก 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีรายไดตอครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง สํานักงานเขตมัธยมศึกษาการศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 
ซึ่งเปนไปตามผลสมมติฐานการวิจัย  โดยพบวา รายไดตอครอบครัวของผูปกครองต้ังแต 20,000บาท ขึ้นไปมีความพึงพอใจสูง
กวารายไดตอครอบครัวของผูปกครองต่ํากวา20,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจาก รายไดตอครอบครัวบางอาชีพมีรายไดนอย การท่ี
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมตางๆบางคร้ังตองมีคาใชจายและตองอาศัยงบประมาณจากผูปกครอง และผูปกครองท่ีมีรายไดต่ํากวา
20,000บาทมักจะมีปญหากับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยูบอยครั้ง ดังนั้น รายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน 
จึงสงผลตอระดับความพึงพอใจของในการจัดการศึกษาที่ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยวรรณ วิศลกลวาณิช 
(2552,หนา 75) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาและบรกิารของโรงเรียนกาญจะวิทยา อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา และบริการของโรงเรียนกาญจะวิทยา 
จําแนกตามรายได โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย 
ใจชุมช่ืน (2549,หนา 66) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา และบริการของ
โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุขจาํแนกตามรายได โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 7.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาโรงเรียน
สงวนหญิง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
เนื่องมาจากผูปกครองทุกอาชีพตางมีความคาดหวังใหลูกหลานของตนนั้นมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในเร่ืองการเรียน โรงเรียนสงวน
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หญิง สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดเตรียมและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรู มีความสะอาดรมรื่น มีการสงเสริมแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น ไดโรงเรียนยังจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนทุกเทอมมีการเชิญ
ผูปกครองในหลายๆอาชีพมารวมกจิกรรมในโรงเรียนในโอกาสท่ีจัดกิจกรรมตางๆรวมทั้ง การใหความรูแกนักเรียนในบางโอกาส
อีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของวีณา จินดาศรี (2559,บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนบานคลองตะเคียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1พบวาผูปกครองที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนบานคลองตะเคียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
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 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

พชร   สายรัตน1* และอํานวย  ทองโปรง2 

1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
*patcharasairat@gmail.com

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัด

สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.947 สถิติที่ใชใน
การวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชคาที (t .test) 
และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ,การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน,ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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Satisfaction of Government Teachers and Educational Personnel with School 

Environmental Management in Debsirinromklao School under the Secondary 

Educational Service Area Office 2 

Patchara  sairat1*, n Amnuay Thongprong2

1Department of Education Administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
*patcharasairat@gmail.com

Abstract 

This research were to study satisfaction of government teachers and educational personnel 

toward environmental management in Debsirinromklao school under the Secondary Educational Service 

Area Office 2 and compare satisfaction of government teachers and educational personnel with 

environmental management in Debsirinromklao School under the Secondary Educational Service Area 

Office 2 classified by educational background and work experience.  The research instrument a random 

sampling and Cohen’s table questionnaires, reliability level = 0.947, were used for data collection. The 

data were analyzed by frequency, percentage, average ( x )  and standard deviation ( S.D.). The result 

revealed that 1) the satisfaction of government teachers and educational personnel toward environmental 

management in Debsirinromklao School under the Secondary Educational Service Area Office 2 was at 

high level, 2.)  the comparison results, classified by the parents’ educational background, showed that 

there was no difference, both overall and each aspect, 3.) the comparison result, classified by work 

experience showed that there was no difference, both overall and each aspect. 

Keywords : Satisfaction, School Environmental Management, teachers and educational personnel 

1. บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางกาวกระโดดอันเปนผลมาจากความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ดังน้ันการเตรียมความพรอมในการพัฒนาดานตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศและพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงน้ันจึงเปนประเด็นสําคัญเรงดวน โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนา
ดานทรัพยากรมนุษยซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
น้ัน การศึกษาเปนที่ยอมรับวาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี ดังน้ันการศึกษาจึงถือไดวาเปนหัวใจ
หลักสําคัญที่ตองเรงพัฒนาสงเสริมเปนอยางมากโดยการทุมงบประมานเพ่ือเปนการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศใหมี
ความใหมีคุณภาพ และทันสมัย กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาน้ันไดมีการกําหนดเปนแนวทาง
และเปนสิ่งแสดงถึงความสําคัญดังที่ปรากฏเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 
มีเปาหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณภาพ และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สมารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังน้ันปจจัยที่จะสงเสริมการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายการจัด
การศึกษาชาติ คือการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีบรรยากาศที่เหมาะสมในทุกดาน เพ่ือเปนการ
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สรางบรรยากาศในการทํางาน และการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการ
สงเสริมพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี และยังสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาการศึกษาดานการสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมไวในยุทธศาสตรที่ 5 วาการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมโดยมีเปาหมายพัฒนาคุณภาพทุกชวงวัย ใหมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ สงเสริมการจัดหลักสูตร แหงการเรียนรูและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมท่ีเกิดแกผูเรียนในเรื่องสิ่งแวดลอม(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2560-2579: หนา 126-130) 

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนหากมีสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมและเอ้ือตอการจัดการเรียนรูจะสงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะ
สงผลใหกระบวนการในการจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศในการเรียนของผูสอนที่จะสงผลใหการออกแบบการเรียนรูเปนที่
นาสนใจ เกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญดังจะเห็นไดจาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2545 มาตราท่ี 24 (5) กลาววาให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอน และ
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรูตลอดท้ังพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีพึงประสงคเกิดข้ึนในตัวผูเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปดทําการสอนต้ังแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 มีเปาหมายที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนสูสากลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจัด
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหสวยงามและมีบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  รวมทั้งพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี         
มีคุณธรรม มีความรู และสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข แตในดานการบริหารงานทั่วไปน้ัน ในสวนของการพัฒนา
สภาพอาคารสถานที่ และอาคารประกอบในสวนตาง ๆ จากรายงานการควบคุมภายในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาปการศึกษา 
2561 ยังพบวาขาดการบริหารงานที่ยังไม เต็มประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางไม เต็มที่           
(โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา,2561 หนา16) รวมถึงปญหาดานการขาดหองเรียนสําหรับนักเรียนยังคงมีการเดินเรียนไมมี
หองเรียนประจําสําหรับชั้นเรียน จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา 2561 พบวา
สภาพบรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาที่สงผลตอการเรียนรูและบรรยากาศท่ีครูผูสอนจะสรางและใชในการ
จัดการเรียนการสอนน้ันยังคงไมเพียงพอและความตองการใหโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนที่
สําคัญจากการติดตามและประเมินผลของโรงเรียนจากกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการประกันคุณภาพทางการศึกษาแลวน้ันปรากฏ
วาท้ังบุคคลากรภายในสถานศึกษาเองและผูที่มาใชบริการติดตอกับโรงเรียนไดมีแนวทางในการเสนอแนะในการบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมในสถานศึกษารวมถึงการพัฒนาสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ที่สงผลตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลาใหมีสภาพบรรยากาศท่ีสวยงามและเปนสถานที่แหงการเรียนรูของงทั้งนักเรียนครู บุคลากร และชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา (โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา,2561 หนา 38)  

จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาตลอดจนเพ่ือทราบวาขาราชการครูและบุคลากรที่มี
ความแตกตางกันในดานวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
แตกตางกันหรือไม ทั้งน้ีเพ่ือจะไดนําผลของการศึกษาคนควาครั้งน้ีไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน  และเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีอยางตอเน่ือง  และสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการขอ
ผูปกครองและชุมชน อันจะกอใหเกิดความนิยม ศรัทธาตอโรงเรียน  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิริ
นทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรยีน
เทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนก ตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ
แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
 4.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 207 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) จากจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรง เรียนเทพศิรินทรรมเกลา  ไดกลุม ตัวอยางจํานวน  132 คน โดยใชตารางของโคเฮน                
(Cohen & others, 2011, p 147) 

4.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ต้ังแต .08 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .22 - .75 และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ .946 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก         
วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตรา
สวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
4.4.1 ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เพ่ือติดตอขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล 

4.4.2 ผูวิจัยจัดสงหนังสือขออนุญาตและแบบสอบถาม เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอบ
แบบสอบถาม พรอมทั้งผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง สามารถเก็บแบบสอบถามคืนได 132 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 

4.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิจัยตอไป รวบรวม
แบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง มาทําการตรวจสอบความสมบูรณและถูกตอง นําไปวิเคราะหดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 

4.5.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยการคํานวณหา
คาเฉลี่ย ( X ) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) 
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4.5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา วิเคราะหโดย
การทดสอบคาที (t-test) สวนเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จึงนําคาคะแนนเฉลี่ย เปนรายคู  ใชการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ  (Scheffe’s Post hoc 

Comparison)  

5. ผลการวิจัย
ตารางที ่1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

มีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดาน 
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา x SD     ระดับความพึงพอใจ 
1 .ดานอาคารสถานท่ี 4.12 0.24 มาก 
2 .ดานความปลอดภัย 4.05 0.47 มาก 

3 .ดานการบริหารจัดการ   4.09 0.35 มาก 

4 .ดานการเรียนการสอน 4.08 0.39 มาก 
ภาพรวม 4.10 0.26 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวาขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x=4.10)               
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลํา ดับมากไปนอยไดแก ดานอาคารสถานท่ี (x = 4.12)

ดานการบริหารจัดการ(x = 4.09) ดานการการจัดการเรียนการสอน(x = 4.08) และดานความปลอดภัย(x = 4.05) 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ในภาพรวมและรายดาน 

สภาพแวดลอมแวดลอมในโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา 

                วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี t Sig 

x SD     x SD 

1 .ดานอาคารสถานท่ี 4.10 0.23 4.15 0.26 -1.123 0.264 

2 .ดานความปลอดภัย 4.30 0.47 4.09 0.47 -.649 0.517 

3 .ดานการบริหารจัดการ   4.11 0.33 4.06 0.39 .781 0.436 

4 .ดานการเรียนการสอน 4.05 0.34 4.14 0.48 -1.004 0.320 

ภาพรวม 4.10 0.24 4.11 0.29 -.274 0.784 

จากตารางที่ 2 แสดงวา ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับ
การศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางานในภาพรวมและรายดาน 
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สภาพแวดลอมในโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา 

ประสบการณการในการทํางาน 
F Sig นอยกวา  

5 ป 
5-10 ป 10 ปขึ้นไป 

x SD x SD x SD 

1 . ดานอาคารสถานท่ี 4.07 0.21 4.14 0.28 4.15 0.20 1.752 1.78 

2 .ดานความปลอดภัย 4.01 0.49 4.05 0.45 4.10 0.48 0.348 0.707 

3 .ดานการบริหารจัดการ   4.02 0.30 4.13 0.40 4.12 0.33 1.394 0.252 

4 .ดานการเรียนการสอน 3.99 0.39 4.18 0.36 4.07 0.40 2.672 0.073 

ภาพรวม 4.06 0.25 4.14 0.29 4.12 0.23 1.128 0.327 

จากตารางที่ 3  แสดงวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึง
พอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2           
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
6. สรุปผลการวิจัย
 6.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทร        
รมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 6.2 ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

6.3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทร

รมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน อันเปนผลมาจากการ    
การบริหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนที่มีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โดยเฉพาะการที่ผูบริหารมีแนวคิดสงเสริมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดภายในโรงเรียน ท้ังยังไดรับความ
รวมมือจากขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหดีและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ สายสมร ภูเจริญ (2554, หนา 3) ซึ่งไดกลาววา สถานศึกษาควรสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา ใหทุกคนมีความรูสึกอบอุนเมื่ออยูรวมกัน คือ การสรางความรัก ความผูกพัน 
ความเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งเกิดไดจากความรวมมือในการบริหารจัดการและความรวมมือของทุกภาคสวนในโรงเรียนซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวัชรศักด์ิ วุฒิวิชญานันต (2559,หนา 43) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ
นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ในรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 

7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน     

เทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน อันเปนผลมาจากผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
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สามารถบริหารสถานศึกษาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายไว นอกจากน้ีผูบริหารยังสงเสริมสนับสนุน ใหครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา ชุมชน นักเรียน ไดมีสวนชวยกันแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนเปนยางดี จึง
ทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจ ตอ
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมไม
แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ อดุลย วรรณคํา (2552, หนา 24) ซึ่งกลาววาการดําเนินการใด ๆ ใหการปฏิบัติงานสําเร็จลง ดวย
ความรวมมือรวมใจของบุคลากร กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีข้ึนอยางมีระบบ เพ่ืออํานวยการ บริการ ประสานงานและ
ชวยเหลือ เก้ือกูล กอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีหากสถานศึกษาใดจัดสภาพแวดลอม การบริหารการจัดการทั้งในดานการกําหนด
นโยบาย ดานการสั่งสอน การอํานวยการ การบริการการประสานงาน และการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุณยอร คุณทน (2556,หนา 53) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา ในเขตอําเภอนาจะหลวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบวา 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร วนากิตติเสถียร(2554, หนา 96) ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของครูตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสํางานคระกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมตางกัน 

7.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทํางาน
ตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางานพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน อันเปนผลมาจากการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่ผูบริหารเปดโอกาส และมีแนวทางในการสรางวัฒนธรรมการทํางานในองคกรที่อบอุน เอ้ือเฟอ ซึ่งกันและกันอยู
กันแบบพ่ีนอง ในการทํางาน และกระบวนการที่สําคัญคือการวางแผนอยางเปนระบบ  สอดคลองกับอํานวย ทองโปรง 
(2555,หนา 71-74) ซึ่งกลาววา สถานศึกษาจะมีคุณภาพไดน้ันตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา น่ันคือผูบริหาร ครูผูปกครอง และชุมชน โดยผูบริหารเปรียบเสมือนเสาหลัก ซึ่งถือเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ
มากที่สุดในการนําแนวคิดใหม มาพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและสถานศึกษาโดยผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการบริหาร  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอารียา สตารัตน (2556,หนา75) ศึกษาเรื่อง การจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของเบญญาภา  คงมาลัย (2551 หนา 72-73) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตอการจัด
สภาพแวดลอมทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2550 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง 
8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
8.1.1 ผูบริหารควรมีการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความสะดวกในและปลอดภัยแกขาราชการ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน รวมถึงผูที่มาใชบริการโรงเรียน 

8.1.2 ผูบริหารควรเนนเรื่องของการใชอุปกรณและไฟฟาท่ีถูกตอง ผูบริหารควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
มีการพัฒนาในดานน้ีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัย 

8.1.3 ผูบริหารควรมีการวางแผนการพัฒนาการใชพ้ืนที่ใหมีความคุมคา เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 

8.1.4 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูที่สวนเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

8.2.1 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชมุชนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่โรงเรียน 

8.2.2 ศึกษาความพึงขอใจของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่มีตอ
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  

3071



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

8 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

9. เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542).พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพการศาสนา. 
นภาพร วนากิตติเสถียร. (2554). เร่ืองความคิดเห็นของครูตอการบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด

สํางานคระกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

บุญยอร  คุณทน. (2556). ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ในเขตอําเภอนาจหลวย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ. 

เบญญาภา  คงมาลัย. (2551). ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตอการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยเซนตจอน. 
พฤทธ์ิ  ศิริบรรรพิทักษ .(2555) . การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : ไทยสัมพันธ. 
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา. (2561). รายงานการประเมินตนเอง พ.ศ. 2561.กรุงเทพมหานคร. 
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา. (2561). รายงานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561.กรุงเทพมหานคร. 
วัชรศักด์ิ วุฒิวิชญานันต. (2559). ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 

(สถาวร)สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สักรินทร  บุญกวาง. (2551). การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ

วิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

สายสมร  ภูเจริญ. (2554). การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา .กรุงเทพ ฯ :ไทยวัฒนาพานิช. 
สุจิตรา  สุคนธทรัพย. (2545). เอกสารประกอบการสอนวิชา โปรแกรมสุขภาพโรงเรียน. กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาพลศึกษา 

ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุพิชญา อุรเคนทรเนตร. (2553). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักการคลังและสินทรัพย สังกัด

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม      
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพ ฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

อดุลย  วรรณคํา. (2552). การบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรูของโรงเรียนภูซาง
วิทยาคม อาํเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

อารียา สตารัตน. (2556). การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อินทิรา  บริบูรณ .(2556).การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนเครือขายนานาชาติเวลล สํานักงาน
บรหิารคณะกรรมสงเสริมการศึกษาเอกชน.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อํานวย  ทองโปรง. (2555). กระบวนทัศนใหมทางการบริหารหารศึกษา พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา
และอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

Astion,A.W.(1971).The college environmrnt. New Yok :American Council on Education.(1972).The college 

environment. New Yok: American Council on Education. 

Cohen, L., Minion, L., & Morrison, K.( 1201 ) Research methods in education(7th ed.). New York: Routledge. 

3072



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

*yphunchmphu@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปการศึกษา  2562 จำนวน 183 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชโรงเรียน
เปนชั้นแลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อกำหนดจำนวนผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.80 -1.00 คาความเช่ือมั่นเทากับ .913 

สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางจึงทำการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ  Scheffé (Scheffé’s posthoc 

comparison)  ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนกังานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 2) ครูที่มีระดับการศึกษา
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหาคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความแตกตางกันและพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  และดานนิเทศการศึกษา มีความแตกตางกัน  

สวนดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไมมีความแตกตางกัน   

คำสำคัญ:       การบริหารงานวิชาการ คณะครู ผูบริหารสถานศึกษา 

ความพึงพอใจของครูที่มตีอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ยุพิน  พื้นชมภู 1*  และ อำนวย  ทองโปรง 2

1.ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 

The purpose of this research was to study and compare the satisfaction of teachers towards the 

academic administration of school administrators in the schools under the Bangkok Metropolitan 

Administration. Bang Na District Office Bangkok Classified by educational level And work experience The 

sample group used in this study is Teachers in schools under the Bangkok Metropolis Bang Na District 

Office Bangkok 183 people selected in the academic year 2019, selected by stratified random sampling 

by using the school as a class and comparing the practices to determine the number of respondents in 

each school The instrument used in the research was a 5 level rating scale questionnaire. The content 

validity was 0.60 -1.00. The reliability was .9 1 3  The statistics used in this research were Frequency 

distribution, percentage, mean, standard deviation T-test And one way analysis of variance When the 

differences were found, the tests were conducted in pairs according to the Scheffé method (Scheffé’s 

posthoc comparison). The results showed that 1) the satisfaction of teachers towards the academic 

administration of the school administrators in the Bangkok Metropolitan Administration. Bang Na District 

Office Bangkok The overall picture is in the high level in all aspects. 2) Teachers with different 

educational levels and experiences in working. There is satisfaction with the academic administration of 

school administrators under the Bangkok Mahachakhon school. Bang Na District Office Bangkok The 

overall picture is different and considered in each aspect found that the development of learning 

process Curriculum development in educational institutions And educational supervision There are 

differences As for the evaluation, evaluation and transfer of grades No difference 

Keywords:      academic administration, faculty, school administrators 

บทนำ 
การพัฒนาคนเพื่อพฒันาประเทศ คือ การพัฒนาดวยการศึกษา  เพราะการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนใน

ดานความรูความสามารถ ความคิด และสมรรถนะในดานตางๆ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  มี
จำนวนท้ังหมด 7  โรงเรียน  มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2  )พ.ศ.2545 รวมทั้งจัดการศึกษาตามนโยบายและการกำกับดูแลของสำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดมีจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยจัดการศึกษา
สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางตอเน่ือง สวนการวิเคราะหอุปสรรค ในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา พบวา ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรณมหาชน) ไดดำเนินการสอบขั้นพื้นฐาน ( O- NET) 

ประจำปการศึกษา 2561พบวาสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตบางนาไดระดับคุณภาพคะแนนเฉล่ียรายวิชาอยูในระดับ
พอใชถึงปานกลางทุกวิชา และ การบริหารหลักสูตรไมสอดคลองกับความคาดหวังของสังคม  ระบบการวัดผลประเมินผลไม
เอื้อตอการสรางคนดีและคนเกง (สายนภา ดาวแสง,2559 ) 

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะ
นำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปน
แนวทางใหหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆที่สนใจและเก่ียวของนำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากรและตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 7 โรงเรียนรวมท้ังสิ้น  321  คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ประจำปการศึกษา  2562  กำหนดขนาดตัวอยางจากตารางสำเร็จรูปของโคเฮน (Cohen) ที่ประชากรจำนวน 321  คน จึงได
กลุมตัวอยาง 183 คน คัดเลือกโดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Strata) แลวเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อกำหนดจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามในแตละโรงเรียน  

วิธีดำเนินการวิจัย 
1.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจริง นำมาวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ (r) ไดคา 0.5 ขึ้นไป และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น  .913 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองจำนวน 183 ฉบับโดยช้ีแจง

วัตถุประสงค อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความเขาใจและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  
1.3 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( ) 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปนรายขอและโดยรวม ทดสอบความแตกตางดวยการทดสอบที (Independent Sample t-

test) กับตัวแปรระดับการศึกษา และวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กับ
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ประสบการณในการปฏิบัติงาน ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเปนรายคูตามวิธี
ของ Scheffé (Scheffé’s posthoc comparison) 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความระดับพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองบางนา  กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน 

                (n=183) 

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวชิาการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 

X SD ระดับ ลำดับ

1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.40 .27 มาก 4 

2 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.43 .28 มาก 3 

3 ดานการนิเทศการศึกษา 4.48 .26 มาก 1 

4 ดานการวัดผล ประเมนิผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.46 .26 มาก 2 

รวม 4.44 .18 มาก 
จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( X =4.44) 

และ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=.18) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา 

(n=183) 

ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
( n=114) 

สูงกวาปริญญาตรี 
( n=69)     t   Sig. 

S.D. S.D. 
1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.46 .25 4.30 .29 4.070 .000* 

2 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.44 .27 4.40 .30 .814 .417 

3 ดานการนิเทศการศึกษา 4.50 .27 4.45 .25 1.350 .179 

4 ดานการวัดผล ประเมินผลและดำเนินการ
เทียบโอนผลการศึกษา 

4.49 .26 4.42 .26 1.793 .075 

รวม 4.47 .18 4.39 .17 2.966 .003* 
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จากตารางท่ี 3 พบวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความแตกตางกันและราย
ดานพบวา ดานกระบวนการเรียนรูมีความแตกตางกัน สวนดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ดานการนิเทศ ดานวัดผล
ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนไมแตกตางกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เครือขาย     

ที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน    

                                                                                                                          

ความพึงพอใจของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ประสบการณการทำงาน 
     t Sig. ต่ำกวา 10 ป 10-20 ป 20 ปขึ้นไป 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.50 0.25 4.38 0.24 4.13 0.24 22.328 .000⃰ 

2. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.49 0.27 4.42 0.27 4.25 0.25 7.885 .001⃰ 

3. ดานการนิเทศการศึกษา 4.55 0.25 4.43 0.23 4.42 0.31 5.510 .005⃰ 

4. ดานการวัดผล ประเมินผลและ
ดำเนินการเทียบโอนผล การเรียน 

4.51 0.27 4.42 0.25 4.41 0.27 3.011 .052 

รวม 4.52 0.18 4.41 0.14 4.30 0.19 17.593 .000⃰ 
จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  มีความพึงพอใจตอการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกตางกัน และพิจารณาเปนรายดาน พบวาครูที่มีความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
และดานนิเทศการศึกษามีความแตกตางกัน   สวนดานการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไม
แตกตางกัน   

สำหรับดานที่พบความแตกตาง  ผูวิจัยทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  ที่มีประสบการณการ
ทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษาแตกตางกัน  โดยภาพรวม เปนรายคู       
ความพึงพอใจตอการบริหารงาน 
วิชาการของผูบริหาร  

ต่ำกวา 10 ป 10-20 ป        20 ปขึ้นไป 
4.52 4.41 4.30 

ต่ำกวา 10 ป 4.52 - * * 

10-20 ป 4.41  - * 

20 ปขึ้นไป 4.30   - 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ครูที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา  10 ป มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 10-20 ป และ 20 ปขึ้นไป และครูที่มีประสบการณการทำงาน 10-

20 ป มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 20 ปขึ้นไป 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  ที่มี
ประสบการณการทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน  ดานการ
พัฒนากระบวนการ เรยีนรู  เปนรายคู    
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ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ต่ำกวา 10 ป 10-20 ป 20 ปขึ้นไป 

4.50 4.38 4.13 
ต่ำกวา 10 ป 4.50 - * * 

10-20 ป 4.38  - * 

20 ปขึ้นไป 4.13   - 

จากตาราง  6  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ครูที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา  10 ป มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 10-20 ป และ 20 ปขึ้นไป และครูที่มีการ
ทำงาน 10-20 ป มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 20 ปขึ้นไป 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  ที่มีประสบการณการ
ทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน   ดานการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษาเปนรายคู    
ดานการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศกึษา 

 
 

ต่ำกวา 10 ป 10-20 ป 20 ปขึ้นไป 
 4.49 4.42 4.25 

ต่ำกวา 10 ป  4.49 -  * 

10-20 ป  4.42  - * 

20 ปขึ้นไป  4.25   - 

จากตาราง  7 ผลการวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษาพบวาแตกตางกัน โดยครูที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา  10 ป มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการสูง
กวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 20 ปขึ้นไป นอกจากนี้ครูที่มีประสบการณการทำงาน 10-20 ป มีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 20 ปขึ้นไป 

ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  ที่มีประสบการณ
การทำงานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน   ดานการนิเทศการศึกษา 
เปนรายคู    

ดานการนิเทศการศึกษา  
ต่ำกวา 10 ป 10-20 ป 20 ปขึ้นไป 

4.55 4.43 4.42 

ต่ำกวา 10 ป 4.55 - *  

10-20 ป 4.43  -  

20 ปขึ้นไป 4.42   - 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานต่ำกวา  10 ป กับครูที่มีประสบการณการ
ทำงาน 10-20 ป มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ดานการนิเทศการศึกษา แตกตางกันโดยครูที่มี
ประสบการณการทำงานต่ำกวา 10 ป มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการสูงกวาครูที่มีประสบการณการทำงาน 

10-20 ป
สรุปผลการวิจัย 

1.1ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

1.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน พบวา 
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 1.2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวม มีความแตกตางกัน พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความแตกตางกัน  สวนดาน
อื่นๆ ไมมีความแตกตางกัน   

1.2.2 ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
สถานศึกษาในภาพรวม มีความแตกตางกัน และพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  และดานนิเทศการศึกษา มีความแตกตางกัน สวนดานการ
วัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไมมีความแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน  อาจเปน
เพราะการบริหารวิชาการเปนหัวใจสำคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา สอดคลองกับจันทรานี  สงวนนาม (2553)  กลาวไววา  การบริหารงาน
วิชาการ  เปนหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองให
ความสำคัญเปนอยางยิ่ง ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร จะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร   

 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา   สำนักงานเขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันและรายดานพบวา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มีความแตกตางกัน  สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน  การบริหารงานวิชาการนั้นเกี่ยวของกับหลักสูตร
การศึกษา สอดคลองกับ รุงชัชดาพร  เวหะชาติ (2553)  ไดกลาววา ขอบขายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เปนการ
บริหารงานวิชาการตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ครอบคลุมใน  4  ดาน คือ  หลักสูตร การะบวนการการจัดการเรียนการ
สอน  การวัด/ประเมินผล  และการรับเขาศึกษาตอ  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู (ICT)  

2.2 ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในภาพรวมและรายดานพบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารแตกตางกัน สอดคลองกับ วรรณนภัส  พิทักษชานิธิกุล (2560) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นพบวา ครูที่มีประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน  

2.2.1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา และดานนิเทศ 

การศึกษา พบวา ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน  มีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา แตกตางกัน อาจเปนเพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรูในปจจุบันตอง
เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูที่มีประการณนอยจึงตองพัฒนาทักษะการสอนและวิธีการสอนใหมๆ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนให
มีความรู และเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการพัฒนามวลประสบการณ
ความรูที่ครูผูสอนจะนำมาพัฒนาผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซึ่งครูที่มีประสบการณในการทำงานนอยหรือครูรุน
ใหมมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารเทศในการพัฒนาหลักสูตรเขาใจจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของผูบริหาร
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สถานศึกษา และสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรไดดีกวาผูที่มีประสบการณมากเนื่องจากมีการ
ทำงานท่ีรวดเร็วเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง กัลยาณี  ลำดับศรี และรัตนา  กาญจนพันธุ (2562 )  ไดศึกษา
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบวา คณะครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารในภาพรวม แตกตางกัน  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แตกตางกัน    

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและประสานงานกับผูปกครอง  ครอบครัว  

ชุมชน และสังคมใหเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูมากขึ้น 

2.ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะหสภาพแวดลอมนำขอมูลมากำหนด 

วิสัยทัศน ภารกิจ  เปาหมาย  ลักษณะอันพึงประสงคโดยการมีสวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกฝายท่ีเกี่ยวของ3
 3. ดานการนิเทศการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรรวบรวมขอมูลสถานศึกษาที่จัดนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี 
คุณภาพ และไปศึกษาดูงานการนิเทศการศึกษา เพื่อนำขอมูลมาพัฒนาตอไป 

4.ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรูใน 

การสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.ควรศึกษาความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการบริหารงานดานตางๆ  เชน  ดานการบริหารงานบุคคล  ดาน 

การบริหารงานท่ัวไป  และดานงบประมาณ  เพื่อทำใหทราบปญหาในการบริการงานดานตางๆ  และมีสวนชวยใหผูบริหาร
และครูรวมกันบริหาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานดานวิชาการท่ีสงผลทำใหประสบความสำเร็จในการบริหารงานในสถานศึกษา  
เพื่อทำใหผูบริหารและครูนำไปปรับใชในสถานศึกษาของตนเองเพ่ือใหการบริหารงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เอกสารอางอิง 
            (2545). พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2) และที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  

2545. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จำกัด. 

 กัลยาณี  ลำดับศรีและรัตนา  กาญจนพันธุ. (2562).  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต:มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท.             

รุงรัชดาพร เวหะชาติ. (2553) การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือ   

            มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

วรรณนภัส พิทักษชานิธิกุล. (2560). ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขนาด    
            ใหญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
สายนภา  ดาวแสง. (2559 ) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนัก    

           การศึกษา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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สภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร 

นลินี จันทรเปลง1* โกวิท วัชรินทรางกูร1 และ ศรีเพ็ญ พลเดช1 

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย 
* 610426021012@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร กลุมตัวอยางเปนครู จำนวน 191 คน 
ใชวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทา กับ .990 สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกบัภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ
การทำงาน โดยรวมไมแตกตางกัน 3) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรสังเกต
พฤติกรรมการตอบสนองของบุคลากรเมื่อตองประสบกับสถานการณใหม ๆ ยกยองความสำเร็จที่เกิดจากการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น รับฟงความคิดเห็นท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ตลอดจนเรียนรูความผิดพลาด 
ที่เกิดจากการทำงาน ตระหนักถึงจุดออนที่มีอยูในระบบการทำงานและนำมาใชในการพัฒนาวิธีการทำงานท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำใฝบริการ, ผูบริหารสถานศึกษา, สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  จังหวัดสุรินทร 
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Abstract 

This research aimed to study the servant leadership and development guidelines of principals 

under Surin provincial Office of the non-formal and informal education. The samples in this research 

were 191 teachers selected by simple random sampling. The instrument was a questionnaire which its 

reliability was .9 90 . The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, independent t-test, and analysis of variance (ANOVA). The semi-structured interviews were 

used to collect opinions’ from 5 purposive selected experts. The data obtained was analyzed using 

content analysis. The research findings showed 1) the servant leadership of principals were at high level 
2) the teachers’ perceptions of the servant leadership of principals classified by work experiences were

not statistically significant different 3)  the principal development guidelines for servant leadership are 

followings the principal should observe the teaching staffs’ responses to new circumstances, give 

performance appraisals feedback to teaching staffs to enhance their confidence, listen to both positive 

and negative opinions, as well as learn from mistakes, aware of the weaknesses in the operational 

system then develop new appropriate approaches. 

Keywords: Servant leadership, Principal, Surin Provincial Office of the Non-formal and Informal   
 Education 

1. บทนำ

การบริหารจัดการองคการทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และสังคมแหงการ
เรียนรู และกระแสการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาภายใตการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผูบริหารสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง  
คิดแนวใหม และพัฒนาแนวคิดใหไดผลงานใหม ๆ ที่ เปนประโยชนตอสังคมและสวนรวม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2561: 6)  
โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น ปจจัยหนึ่งที่จะทำใหประสบความสำเร็จในการดำเนินงานภายใน
องคการ คือ การมีผูบริหารทีม่ีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาวะผูนำของผูบริหารท่ี
จะสามารถนำพาองคการใหมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกันได ภาวะผูนำ
เปรียบเสมือนอาวุธประจำกายของผูบริหารและผูนำที่เปนนักบริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสรางอำนาจชักนำและมีอิทธิพลได
เหนือผูอื่น ตัวช้ีวัดการนำของผูบริหารจัดการที่ไดช่ือวามืออาชีพ คือ จะตองเปนผูนำยุคใหมที่มีทักษะการบริหารงาน เปนผูนำ
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ทีมแหงการเรียนรู เปนผูนำทางวิชาการ มีความรู ความสามารถ และมีความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการองคกร 
เปนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงสภาพปจจุบันและอนาคต มุงพัฒนาความสามารถของบุลากรใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การแสวงหาภาวะผูนำท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหาร
สถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานภาวะผูนำตามแนวคิดเดิมที่เคยมีประสิทธิผล    
ในอดีตมาสูแนวคิดภาวะผูนำแบบใหม ซึ่งมุงเนนที่มีมุมมองกวางไกลระดับสากล มีความสามารถยืดหยุนเพื่อรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและมุงเนนไปท่ีการมีคุณธรรม สามารถพัฒนาศักยภาพความเปนผูนำแกผูรวมงานได และรวมกันทำงาน
เปนทีม นอกจากนั้น งานวิจัยในอดีตที่มุงเนนการปรับปรุงยกระดับกระบวนการในการเปนผูนำเสียเปนสวนใหญ แตในปจจุบัน
การเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพคือการเร่ิมเปนผูนำจากภายใน นั่นคือตองเร่ิมจากใจ เปลี่ยนลักษณะและความตั้งใจในการเปน
ผูนำจากท่ีคำนึงถึงประโยชนสวนตนเปนผูนำที่คำนึงถึงใจผูอื่น บลานชารด (Blanchard, 2006: 114) ภาวะผูนำที่เหมาะสมจึง
ควรมีลักษณะการอำนวยความสะดวก การควบคุมรวมกัน สำคัญคือการมุงสรางภาวะผูนำแกผูอื่น ปฏิบัติตนเสมอผูอื่นเหมือน  
ที่ตนเองเปนผูรับบริการ และตองมีวิสัยทัศนรวมกันกับผูปฏิบัติงาน  

ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารงานใหทันสมัย ตองใชภาวะผูนำแบบใฝบริการเขามาชวยเสริมสราง
แรงบันดาลใจแกบุคลากร ผลักดันการบริหารสถานศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศน ซึ่งผูบริหารที่มีภาวะผูนำแบบใฝบริการจะ           
มีคุณลักษณะที่พรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น คอยชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกบุคลากร และผูมีสวน
เกี่ยวของ โดยมุงเนนการบริหารเพื่อประโยชนสูงสุดของสถานศึกษาและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเสมอ ดวยเหตุผลดังกลาว 
ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนแนวคิดที่ผูบริหารสถานศึกษาจะนำมาปรับใชในสภาวการณที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน เพื่อเสริมสรางความเปนผูนำท่ีตองเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีทำการศึกษาในเร่ืองสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู นำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร  เพื่อเปนองคความรูที่จะนำไปเปน
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา และเพ่ือนำไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา          
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริ มการศึกษานอกระบบ             
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร จำแนกตามประสบการณการทำงาน  
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา    
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร 

3. สมมติฐานการวิจัย

ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำใฝบริการ 
ของผูบริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร แตกตางกัน 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

 ระยะท่ี 1  
  4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   4.1.1 ประชากร ไดแก ครู สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย   
จังหวัดสุรินทร จำนวน 378 คน 

   4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีและมอรแกน 
(Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542: 148 149) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 191 คน จากนั้นทำการ    
สุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก 

  4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม  ผูวิจัยนำไปหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอ             
ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนำไปทดลองใชกับ ครู สังสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน .990 

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทั้ง 17 อำเภอ    
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับแบบสอบถามคืน จำนวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  4.4 การวิเคราะหขอมูล 

   4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ และคารอยละ 
แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

   4.4.2 วิเคราะหระดบัภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

   4.4.3 เปรียบเทียบสภาพการทำงานภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา  จำแนกตาม
ประสบการณทำงาน โดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ระยะท่ี 2 

  4.5 กลุมเปาหมาย 
  เปนผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูอำนวยการ และรองผูอำนวยการ  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร จำนวน 2 คน ผูอำนวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ   
มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษข้ึนไปหรือ มีประสบการณบริหารงาน 10 ปข้ึนไป จำนวน 3 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
  4.6 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
  นำผลการศึกษาสภาพภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ในแตละดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 2 ลำดับ     
มากำหนดเปนประเด็นในการสัมภาษณ  เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา 
ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของประเด็นในการสัมภาษณ 
  4.7 การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ดำเนินการสัมภาษณและบันทึกการสัมภาษณตามเวลาที่นัดหมาย  เก็บรวมรวมขอมูลจากแบบบันทึก           
การสัมภาษณ 
  4.8 การวิเคราะหขอมูล 

  นำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาจัดกลุมประเด็นสำคัญ คำสำคัญ จากนั้นจึงทำการสรุปเรียบเรียงถอยคำใหม 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในรายละเอียด จากนั้นวิเคราะหเชิงเนื้อหาพรรณนารายละเอียด ตามประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
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5. ผลการวิจัย  
 

 5.1 ระดับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ            
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร 
 ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

     สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร โดยรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ อันดับ 

1.  ดานความตระหนักรู 4.33 0.47 มาก 4 

2.  ดานการมองการณไกล   4.34 0.52 มาก 3 

3.  ดานความออนนอมถอมตน 4.31 0.59 มาก 6 

4.  ดานการใหอำนาจ   4.32 0.56 มาก 5 

5.  ดานการรับผิดชอบดูแล   4.45 0.48 มาก 1 

6.  ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล   4.40 0.51 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.48 มาก  
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก        
( X = 4.36, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการรับผิดชอบดูแล ( X = 4.45, 

S.D.= 0.48) รองลงมา คือ ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล ( X = 4.40, S.D.= 0.51) ดานการมองการณไกล ( X = 4.34, S.D.= 

0.52) ดานความตระหนักรู ( X = 4.33, S.D.= 0.47) ดานการใหอำนาจ ( X = 4.32, S.D.= 0.56) และดานความออนนอม    
ถอมตน ( X = 4.31, S.D.= 0.59) ตามลำดับ  
 

 5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 ตารางที ่2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการทำงานภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา             
      จำแนกตามประสบการณการทำงาน    
 

ภาวะผูนำใฝบริการของ 
ผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณทำงาน 

F p ต่ำกวา 5 ป ต้ังแต 5 ป ถึง 10 ป มากกวา 10 ป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1.  ดานความตระหนักรู 4.35 0.44 4.31 0.46 4.34 0.48 .105 .900 

2.  ดานการมองการณไกล 4.35 0.46 4.31 0.59 4.35 0.50 .105 .901 

3.  ดานความออนนอมถอมตน 4.33 0.50 4.31 0.68 4.30 0.57 .031 .970 

4.  ดานการใหอำนาจ 4.35 0.46 4.26 0.63 4.35 0.56 .421 .657 

5.  ดานการรับผิดชอบดูแล 4.44 0.43 4.44 0.47 4.45 0.51 .020 .980 

6.  ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล 4.45 0.47 4.34 0.52 4.42 0.51 .635 .531 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.43 4.33 0.52 4.36 0.48 .149 .862 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ครู สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร    
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยรวมและรายดาน    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

5.3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร ไดมาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน ไดแก ผูอำนวยการ                
รองผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร และผูอำนวยการ      
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทีม่ีประสบการณบริหารงาน 10 ปข้ึนไป  พบวา  
  5.3.1 ดานความตระหนัก ผูบริหารควรสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อตองประสบสถานการณใหม ๆ มอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถใหบุคลากร ยกยอง
ความสำเร็จท่ีเกิดจากการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจในตนเองมากย่ิงข้ึน  
  5.3.2 ดานการมองการณไกล ผูบริหารมีความเช่ือวาคนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได เปดโอกาส         
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
  5.3.3 ดานความออนนอมถอมตน ผูบริหารควรปรับวิธีการทำงานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับ     
ผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน นำผลการสะทอนความคิดเห็นจากบุคลากรกลับมาทบทวนเพ่ือปรับวิธีการบริหารงาน   

  5.3.4 ดานการใหอำนาจ ผูบริหารควรมีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใชชองทางการสื่อสาร          
ทีเ่หมาะสมในแตละสถานการณ สรางบรรยากาศในการทำงาน หรือรูปแบบการทำงานท่ีทำใหบุคลากรเห็นคุณคาของงานท่ีทำ 
  5.5.5 ดานการรับผิดชอบดูแล ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดใีหกับบุคลากร ประชุมการจัดทำแผนการใชจายประมาณ ควรมีความเมตตาตอบุคลากร สรางขวัญ 
กำลังใจตอบุคลากร  รวมคิด รวมทำ และรวมชื่นชมความสำเร็จ   
  5.3.6 ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล ผูบริหารวางแผนการนิเทศติดตาม เปนการใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะ    
ในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนจุดสำคัญควรเนนย้ำใหเกิดความชัดเจน 

6. สรปุผลการวิจัย

6.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดาน    
ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการรับผิดชอบดูแล รองลงมา คือ ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ     
ดานความออนนอมถอมตน 

6.2 ผลการเปรียบเทียบเกีย่วกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงาน 
โดยรวมไมแตกตางกัน 

6.3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 1) ดานความตระหนักรู ผูบริหารควรสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อตองประสบสถานการณใหม ๆ มอบหมายงานตามความถนัด
และความสามารถใหบุคลากร ยกยองความสำเร็จที่เกิดจากการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความมั่นใจในตนเองมาก
ยิ่งขึ้น 2) ดานการมองการณไกล ผูบริหารมีความเช่ือวาคนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได  เปดโอกาสในการตัดสินใจ     
ในการปฏิบัติงาน ใหคำแนะนำในการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนในการจัดกิจกรรม  
ของสถานศึกษา 3) ดานความออนนอมถอมตน ผูบริหารควรปรับวิธีการทำงานตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับผิดเม่ือ
เกิดความผิดพลาดในการทำงาน นำผลการสะทอนความคิดเห็นจากบุคลากรกลับมาทบทวนเพ่ือปรับวิธีการบริหารงาน              
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4) ดานการใหอำนาจ ผูบริหารควรมีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใชชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมในแตละ
สถานการณ สรางบรรยากาศในการทำงาน หรือรูปแบบการทำงานท่ีทำใหบุคลากรเห็นคุณคาของงานท่ีทำ 5) ดานการ
รับผิดชอบดูแล ผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ประชุมการจัดทำแผนการใชจาย
ประมาณ ควรมีความเมตตาตอบุคลากร สรางขวัญ กำลังใจตอบุคลากร รวมคิด รวมทำ และรวมช่ืนชมความสำเร็จ 6) ดานการ
มุงมั่นพัฒนาบุคคล ผูบริหารวางแผนการนิเทศติดตาม เปนการใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนจุดสำคัญควรเนนย้ำใหเกิดความชัดเจน 

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหาร มีประเด็นที่นาสนใจนำมาอภิปราย ดังน้ี 

7.1 จากการศึกษาระดับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ ดานการรับผิดชอบดูแล รองลงมา คือ ดานการมุงมั่นพัฒนาบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานความ
ออนนอมถอมตน ในดานความออนนอมถอมตน ที่มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษา       
มีความเขาใจในสถานภาพของตนเองท่ีตองวางตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับความไววางใจและมี
ความเชือ่มั่น รวมถึงบทบาทภารกิจท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองเดินทางในการประสานงานตาง ๆ กับภาคีเครือขายอยูเสมอจึงทำ
ใหไมไดใหความใกลชิดกับบุคลากรเทาที่ควรสงผลใหบุคลากรไมไดสัมผัสถึงความออนนอมถอมตนของผูบริหารสถานศึกษา       
ซึ่งสอดคลองกับ องอาจ  สิมเสน (2556: 124) กลาววา ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มีระดับพฤติกรรมกรแสดงออกภาวะผูนำใฝบริการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ      
กนกกร ศิริสุข (2557: 51) กลาววา ภาวะผูนำใฝบริการที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบวา มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูนำใฝบริการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับ คมกฤช ประการะสังข (2559: 128) กลาววาภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูนำใฝบริการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับ เชษฐดนัย ไชยเผือก (2558: 105-106) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  

7.2 จากเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม
ประสบการณการทำงานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสภานศึกษามีการพัฒนาตนเองและสงเสริมสนับสนุน    
ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เหตุผลดวยความจำกัดในการบรรจุบุคลากรเขาทำงานทำใหบุคลากร
บางสวนสอบบรรจุกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อความม่ันคงในหนาที่การงาน สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการในการ
แกปญหาดังกลาวเมื่อมีการรับบุคลากรใหมเขามาทำงานแทนบุคลากรคนเดิมที่ลาออกไปโดยการปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติ
หนาท่ีในสถานศึกษา สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองและวิทยาการใหม ๆ  ที่ทันตอความกาวหนาดานเทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง 
มีการใหเกียรติ มีความยุติธรรม จึงทำใหบุคลากรทั้งที่มีประสบการณมากหรือนอย สามารถรับทราบถึงภาวะผูนำใฝบริการ    
ของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ คมกฤช ประการะสังข (2559: 129) กลาววา ภาวะผูนำแบบผูรับใช    
ของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากร
แกปญหาดวยตนเอง มีการใหกำลังใจในการปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจ ตลอดจนสรางความม่ันใจใหเกิดขึ้นในตัวของผูบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ องอาจ  สิมเสน (2556: 128) กลาววา ภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหาร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัยมศึกษา เขต 25 พบวา มีการสงเสริมใหครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
การกำหนดใหสถานศึกษามีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีการจัดอบรม สัมมนา อยางตอเนื่อง จากผลการวิจัยภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา  
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7.3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  
เรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ดาน มีความถูกตองและเหมาะสม ทั้งนี้อาจเปน
เพราะแนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษา มีหลักการ ลำดับขั้นตอน แผนงาน กระบวนการ เทคนิค
ตาง ๆ รวมท้ังการกำกับติดตาม ซึ่งสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร ไดนำ   
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำใฝบริการของผูบริหารสถานศึกษาไปกำหนดเปนนโยบายในการพัฒนาหรือแผนงานในการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อที่ผูบริหารสถานศึกษาจะไดนำแนวทางมากำหนดเปนแผนในการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
สอดคลองกับ เชษฐดนัย ไชยเผือก (2558: 105) แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำแบบผูรับใชของผูบริหารโรงเรียนใน สังกัด     
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนำแบบผูรับใชที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ 4 อันดับสุดทาย ซึ่งจำเปนตองมี   
แนวทางการบริหารเพื่อใชในการปรับปรุงใหพัฒนามากย่ิงข้ึน ไดแก สงเสริมและการพัฒนาบุคคล การเห็นใจและการเยียวยา 
การใหอำนาจ  

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ผูบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการทำงาน มอบหมายงานและความรับผิดชอบ      
ใหตรงกับความสามารถของบุคลากร และสามารถประยุกตวิธีการทำใหงานใหเหมาะสม เพื่อความมีประสิทธิภาพ             
ของสถานศึกษา 

8.2 ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการใหอำนาจแกบุคลากรในการปฏิบัติที่ ไดรับมอบหมาย และสามารถเปน            

นักประสานความรวมมือในการทำงาน 
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ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย   

ไชยยศ ตันวุฒิบัณฑิต1* โกวิท วัชรินทรางกูร1 และ ศรีเพ็ญ พลเดช1 

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย 
* 610426021001@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรค
และผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตาม ประสบการณการทำงาน และระดับช้ันท่ี
จัดการศึกษาของโรงเรียน กลุมตัวอยาง ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน  264  คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ  0.986  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ความถ่ี  รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยู
ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมยจำแนกตาม  ประสบการณในการทำงานและระดับช้ันที่จัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ, ผูบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนเอกชน 
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Abstract 

This research aims 1) to study teachers’ perception of the creative and productive leadership of 
Buriram private school administrators 2) to compare teachers’ perception of the creative and productive 
leadership of administrators in Buriram private schools classified by work experiences and the level of 
school.  The samples in this research were 264 teachers specified size from the Krejcie and Morgan’s 
table and selected with simple random sampling. The research instrument was a 5 level rating scale of 
questionnaire which its reliability was 0.986. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and analysis of variances (ANOVA). The 
results revealed that 1) the overall of the creative and productive leadership of school administrators in 
Buriram private schools were at high level 2) the creative and productive leadership of school 
administrators in Buriram private schools classified by work experiences and the level of school were not 
statistically significant different. 

Keywords: Creative and Productive leadership, School Administrators, Private School 

1. บทนำ

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 131) โดยยุทธศาสตรที่ 6 จากหน่ึงใน
กรอบยุทธศาสตร ไดกลาวถึงดานการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ไมวาจะมาจาก องคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงาน
อื่นที่เขามาจัดการศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ไดเขามามีบทบาทในการกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556: 
ช) โดยแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ไดกำหนดเปาหมายพัฒนา ดานคุณภาพของผูเรียน ดานโอกาสของผูเรียน ดาน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน และดานระบบการ
บริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจะเห็นไดวา ในสังคมยุคปจจุบันนี ้การบริหารจัดการศึกษา จะเขาไปมีบทบาทสำคัญ
ตอการพัฒนาการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางกาวกระโดด เน่ืองจากเปนผูจัดการ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับอำนาจในการตัดสินใจ ในการบริหารมากขึ้น ซึ่งจำเปนที่
จะตองใชภาวะผูนำและความเปนมอือาชีพทาง การบริหารทางดานการศึกษา  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจำเปนตองรู เขาใจ
และประยุกตใชทฤษฎีหลักการทางการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะภาวะผูนำที่ผูบริหารสถานศึกษาตองนำไปปรับใชอยาง
เหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เพื่อใชขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาใหมุงสู เปาหมาย ความเปนเลิศ กอใหเกิดคุณภาพ
ของผูเรียนและความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของ (สัมมา รธนิธย,  2556: 96) 

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา จึงไดมีบทบาทสำคัญตอการเปนผูบริหารสถานศึกษาโดยจะเก่ียวของกับเจตคติ 
คานิยมและแรงจูงใจของกลุม โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองผสมผสานและโนมนาวทัศนะ
ของผูอื่นใหสอดคลองกับของตน เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา ไดเขาใจปรัชญา เปาหมาย และความสนใจของผูบริหารเองในการจัด
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การศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2560: 24) ซึ่งก็ไดมีนักวิชาการทางการศึกษาเสนอแนวคิด
ทฤษฎี ของภาวะผูนำประเภทตาง ๆ ไวอยางหลากหลาย เชน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนำเหนือผูนำ ภาวะผูนำเชิ ง
วิชาการ ภาวะผูนำเชิงจริยธรรม รวมถึงภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ดวยเปนตน โดยเฉพาะภาวะผูนำเชิงสรางสรรค
และผลิตภาพ ซึ่ง ไพฑูรย  สินลารัตน (2561: 84) ไดกลาวถึง แนวคิดของภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพวา เปนแนวคิด
ของภาวะผูนำรุนใหมทางการศึกษาของไทย ที่จะตองเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและปญหาของสังคมไทยไดอยางดี และสามารถ
เช่ือมโยงการศึกษาเขากับบริบทของสังคมไทยได โดยที่ผูนำนั้นจะตองสามารถคิดไดอยางมีวิจารณญาณในการพิจารณา
ตัดสินใจสิ่งตาง ๆ ตองสามารถคิดไดอยางสรางสรรค เกิดเปนสิ่งใหม กลายเปนนวัตกรรม ที่สรางคุณคาใหแกการศึกษาไทย 
ตองสามารถสะทอนสิ่งที่คิดใหกลายเปนผลงานออกมาไดตามเปาประสงคที่วางไว และสามารถรูจักควบคุมตัวเอง ดวยการมี
ความรับผิดชอบ ซึ่งสรุปไดเปนคุณสมบัติหลัก 4 ประการในการบริหารงาน คือ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห (Critical 
Mind ) ความสามารถในการคิดสรางสรรค (Creative Mind)  ความสามารถสะทอนการมีผลงาน หรือการคิดผลิตภาพ 
(Productive Mind) และความสามารถคิดรับผิดชอบ (Responsible mind) ได

ดังนั้น การที่ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ตามแนวคิดของไพฑูรย  สินลารัตน  จึงมี
ความนาสนใจ ทั้งนี้เนื่องจาก ในยุคสมัยที่ผูบริหารสถานศึกษาจะนำไปปรับใชเปนหลักในการบริหารโรงเรียน ใหประสบ
ความสำเร็จและเพ่ือความอยูรอดขององคการไดนั้น จำเปนตองเสริมสรางภาวะความเปนผูนำ ที่จะตองเผชิญกับเหตุการณ 
ตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีจนถึงคานิยม อีกทั้งในกลุมของโรงเรียนเอกชน ที่กำลังประสบกับ
ปญหาภาวะเด็กนักเรียนจำนวนลดนอยลง อันเนื่องจากประเทศไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (Aging society) อัตรา
การเกิดของประชากรลดนอยลง การรับมือกับสภาพปญหาดังกลาว  ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองปรับตัว  จึงจะสามารถ
บริหารโรงเรียนเอกชนท่ีสามารถแสดงถึงจุดยืนตามอัตลักษณของโรงเรียนใหประสบความสำเร็จได  กอใหเกิดความไววางใจ
จากผูปกครองนักเรียน ที่จะตัดสินใจเลือกนำพาบุตรหลานมาเรียนกับโรงเรียนเอกชน    

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีทำการศึกษาในเร่ืองสภาพและแนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อเปนองค
ความรูที่จะนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา และเพ่ือนำไป
ประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสูการยกระดับของมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมยใหพัฒนาไดมากยิ่งข้ึน 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพื่อศกึษาความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เอกชน จังหวัดบุรีรัมย     
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตาม ประสบการณการทำงาน และระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน  

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ครูที่มีประสบการณการทำงานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน 

 3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีระดับช้ันที่จัดการศึกษาของโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำ
เชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน  

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.1.1 ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2561 จำนวน 36 โรงเรียน จำนวน 915 คน 
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  4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Margan. 1970: 608-610 ; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2555: 148-149) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 264 คน 
แลวทำการสุมอยางงาย  (Simple random sampling)  ดวยวิธีการจับสลาก   

4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยนำไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 
3 ทาน พิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนำไปทดลองใชกับ ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุรินทร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน .986  

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง 36 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง จำนวน 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ และคารอยละ แลว
นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 4.4.2 วิเคราะหระดับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.4.3 เปรียบเทียบสภาพการทำงานภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา จำแนก
ตาม ระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา โดยใชการทดสอบคาที (t- test) กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Independent Sample) เสนอ
ขอมูลเปนตารางประกอบความเรียงกำหนดความมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.4.4 เปรียบเทียบสภาพการทำงานภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา จำแนก
ตาม ประสบการณการทำงาน โดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และหาก
พบความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในแตละดานจะทำการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 
(Scheff’e Method) เสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียงกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ผลการวิจัย

5.1 ระดับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
   ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน 

ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา X S.D. ระดับ อันดับ 
1. การมีความคิดวิจารณญาณ 4.23 0.59 มาก 4 
2. การมีความคิดสรางสรรค 4.24 0.58 มาก 3 
3. การมีความคิดผลติภาพ 4.29 0.58 มาก 2 
4. การมีความคิดรับผดิชอบ 4.32 0.59 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.52 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัด
บุรีรัมย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.27 , S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย ดังนี้ การมีความคิดรับผิดชอบ ( X = 4.32, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ การมีความคิดผลิตภาพ ( X = 4.29, S.D. = 
0.58) การมีความคิดสรางสรรค  ( X = 4.24, S.D. = 0.58)  และการมีความคิดวิจารณญาณ  ( X = 4.23, S.D. = 0.59) 
ตามลำดับ 
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5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตาม ประสบการณในการทำงาน 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
   ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณในการทำงาน   

ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลติ
ภาพของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณการทำงาน 

F Sig. ต่ำกวา 5 ป  5  ถึง 10 ป มากกวา 10 ป 
X S.D. X S.D. X S.D. 

1. ดานการมีความคิดวิจารณญาณ 4.26 0.52 4.27 0.54 4.10 0.74 1.927 .148 
2. ดานการมีความคิดสรางสรรค 4.25 0.52 4.28 0.55 4.13 0.72 1.301 .274 
3. ดานการมีความคิดผลิตภาพ 4.30 0.54 4.32 0.52 4.20 0.75 .798 .451 
4. ดานการมีความคิดรับผิดชอบ 4.34 0.49 4.36 0.54 4.22 0.80 1.072 .344 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.43 4.30 0.47 4.16 0.71 1.583 .207 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
บุรีรัมย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการ
ทำงานโดยรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน 

5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตามระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
   ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตามระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลติภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับชั้นเฉพาะ
กอนประถมศึกษา
หรือต้ังแตกอน
ประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษา 

ต้ังแตระดับชั้นกอน
ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา หรือ
ประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา หรือเฉพาะ
มัธยมศึกษา 

t P 

X S.D. X S.D. 
1. ดานการมีความคิดวิจารณญาณ 4.22 0.66 4.24 0.50 .248 .140 
2. ดานการมีความคิดสรางสรรค 4.21 0.64 4.26 0.52 .658 .404 
3. ดานการมีความคิดผลิตภาพ 4.26 0.64 4.31 0.52 .731 .086 
4. ดานการมีความคิดรับผิดชอบ 4.30 0.65 4.34 0.54 .566 .673 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.59 4.29 0.43 .622 .126 

จากตารางที่ 3 พบวา ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด
บุรีรัมย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับช้ันที่จัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

6. สรปุผลการวิจัย

6.1 ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ตามความ
คิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ดานการมีความคิด
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รับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการมีความคิดผลิตภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา และดานการมีความคิดวิจารณญาณ 
มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณการทำงานและระดับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน  

7. อภปิรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย 
สามารถอภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษา ดังนี ้

 7.1 จากการศึกษาระดับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
บุรีรัมย โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการมีความคิดรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดาน
การมีความคิดผลิตภาพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ไดรับการขับเคลื่อนโดย
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย (สช.) ที่มีสวนสำคัญในการชวยเหลือติดตามและใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานดานตาง ๆ ทำใหผูบริหารสถานศึกษาแตละโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาตามอัตลักษณที่โดดเดน 
สนองตอความตองการของกลุมคน ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผูปกครอง  และการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความ
พิเศษหลากหลาย สอดคลองกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีจนถึงคานิยม กอใหเกิดการแขงขัน
ดานคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนสูง  อีกทั้งการบริหารจัดการที่มีความเปนอิสระ คลองตัว ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถตัดสินใจ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริหารงานดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการจัดการศึกษาไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ธนาภรณ นีลพันธนันท (2562: 104) ไดทำการศึกษา ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จากผลการศึกษาพบวา  ภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบันมีการปรั บเปลี่ยน
แนวความคิด ตองปรับตัวใหทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  สอดคลองกับ ปณตนนท เถียรประภากุล (2561: 
2009) ไดทำการศึกษา ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูนำเชิงสรางสรรค มีสวนชวยในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ครู และบุคลากร ใหสามารถหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามแนวคิด CCPR Model ของไพฑูรย  สินลารัตน (2561: 
447-464 ; อางถึงใน ลีวิฤทธ์ิ  วัน. 2562: 150) ไดทำการศึกษา การพัฒนารูปแบบทักษะพลเมืองผลิตภาพเพื่อการแขงขันเชิง
สรางสรรคของนักศึกษากัมพูชาในระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ทักษะพลเมืองผลิตภาพ สงผลดีตอการพัฒนาบุคลากร
ใหสามารถสรางสรรควิธีการและแนวคิดใหเกิดเปนผลงานคุณภาพตอหนวยงานได สำหรับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือดาน
การมีความคิดวิจารณญาณ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย มีโอกาสเผชิญหนากับ
เหตุการณตาง ๆ ที่ตองใชวิจารณญาณ ในการหาทางออกหรือเลือกคำตอบ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณทางการ
บริหารโรงเรียนนอยหรือมีขอจำกัดดานปจจัยตาง ๆก็มีโอกาสตัดสินใจหรือเลือกคำตอบที่ผิดพลาดได สอดคลองกับ ทิฟฟานี 
(Tiffany. 2015) ไดทำการศึกษาการวิเคราะหดวยวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ในภาวะการเปนผูนำเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารโรงเรียนในรัฐมิสซูรี จากผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีขอจำกัดทางการเมืองและดานตำแหนง จะมี
ความคิดสรางสรรคที่นอยลง สอดคลองกับ บารบารา (Barbara. 2017) ไดทำการศึกษา ลักษณะของภาวะผูนำตอความคิดที่
แตกตางและการสรรสรางนวัตกรรมในระดับการอุดมศึกษา การวิจัยพบวา ผูนำที่มีลักษณะของการขาดการคิดวิจารณญาณ จะ
สงผลกระทบตอการคิดสรางสรรคและการคิดดานนวัตกรรม 

7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย จำแนกตามประสบการณการทำงาน และตามระดับช้ันที่จัดการศึกษาของ
โรงเรียนโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย มี
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในดาน  ตาง ๆ อีกทั้งมีการ
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอยางใกลชิดจากศึกษานิเทศกประจำโรงเรียน จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามี
ระดับของการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ จึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม การเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากร ดานความวิริยะอุตสาหะ อดทน มุงมั่น คอยสรางขวัญกำลังใจให
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บุคลากร ใหเกียรติ มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ทำใหบุคลากรทุมเทการทำงานดวยความเต็มใจ  สอดคลองกับ สเตซีย  
(Stacey. 2018) ไดทำการศึกษา ความเปนผูนำของโรงเรียนไดสงเสริมหรือจำกัดการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางภาวะผูนำเชิงสรางสรรคกับวัฒนธรรมของโรงเรียนที่
สรางสรรค โดยทัศนคติและการกระทำของผูนำโรงเรียนมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของครู สอดคลองกับ สุพรรณิกา  ฤกษ
มงคล (2561: 157) ไดทำการศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนำเชิงสรางสรรคของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ทำงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนำเชิง
สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เพราะการมีวิสัยทัศน การคำนึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล การมีความยืดหยุนและปรับตัว การมีความคิดสรางสรรค การทำงานเปนทีม การสรางมนุษยสัมพันธและการเจรจา
ตอรอง เปนพฤติกรรมผูนำเชิงสรางสรรคที่ผูบริหารควรมีและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทัง้นี้ยังเปนปจจัย
สำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป และยังสอดคลองกับ บุณรดา ทรงบุญศาสตร (2560: 66)  
ไดทำการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากผลการศึกษาพบวา ตัวบงช้ีขององคประกอบของการเสริมสรางภาวะผูนำเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา คือการศึกษาดวยตนเอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมตามลำดับ 

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ผูบริหารสถานศึกษา ควรไดรับการพัฒนาภาวะผูนำเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ในดานของการมีความคิด
วิจารณญาณ โดยเฉพาะเรื่องการต้ังขอสังเกต คาดคะเนเหตุการณลวงหนาหรือตั้งสมมติฐานเพื่อนำขอมูลเหลานั้นมาพิจารณา
ตัดสินใจตามขอเท็จจริง เนื่องจากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ระดับพฤติกรรมการแสดงออกในดานการมีความคิดวิจารณญาณ มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนท่ีนำมาศึกษา 

 8.2 ผูบริหารสถานศึกษา ควรใหความสำคัญและเอาใจใส เรื่องของการสื่อสารทางดานขอมูลตาง ๆ ที่สื่อสารภายใน
หนวยงาน โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญของขอมูล ระบุเหตุผลและความคิดเห็นใหเปนที่ยอมรับแกบุคลากร และเลือกใช
กลยุทธที่เหมาะสมกับสถานการณในการตัดสินใจ แกไขปญหา  เลือกแนวทางในการทำงานโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาเปนหลัก 
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การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กรุงเทพมหานคร 

รัตยา  รางกายดี1* และสุภาวดี ลาภเจริญ1

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
*ammierattaya2020@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจยัครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสำรวจ      โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโดยใช 
หลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ       สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2  กรุงเทพมหานคร  
และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 2    กรุงเทพมหานคร      จำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงาน  
กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน สังกัดโรงเรียนเครือสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน กลุมตัวอยางทั้งหมด 260  คน  โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น .971 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขต 
เบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยเรียงลำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักคุณธรรม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ ดาน
หลักความโปรงใส ดานหลักความคุมคา 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน   3) ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล ภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2   กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน    และเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานหลักความโปรงใส ดานหลักนิติ
ธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ :  การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล 
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Abstract 

This research was Survey Research. The purpose of this research were  to study the teacher’s 
opinion  base on the Good Governance of the school administration in Bhenjasiri School Network 
Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok, to compare the teacher’s opinion  base on the 
Good Governance of the school administration in Bhenjasiri School Network Secondary Educational 
Service Area Office 2 Bangkok, by depending on  educational and working experience. The sample was 
composed of  260 teachers in Bhenjasiri School Network Secondary Educational Service Area Office 2

Bangkok, chosen by the simple purposive sampling method.The research instrument was the 
questionnaire with the reliability value of .971. The statistic use for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test and  One-way ANOVA. 

The Result of Research were found that : 1) The result of the teacher’s opinion  base on the 
Good Governance of the school administration in Bhenjasiri School Network Secondary Educational 
Service Area Office 2 Bangkok, as a whole and each aspect were at a highest level. The mean were 
arranged by ascending order were :  moral principles, the rule of law, participation, responsibility, 
transparency, cost – effectiveness or economy. 2) The result of the comparison  according to the 
teacher’s opinion base on the Good Governance of the school administration in Bhenjasiri School 
Network Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok, by depending on  educational were not 
significantly different. 3) The result of the comparison  by depending on different working experience of 
the teachers in Bhenjasiri School Network Secondary Educational Service Area Office 2 Bangkok, the 
result in overalls was not significantly different, when considering each side, was found that the 
transparency, the rule of law, participation, cost – effectiveness or economy were different statistically 
significantly at .05 level. 

Keyword: School Administration, Good Governance 
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนำ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บัญญัติไวในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 โดย
บัญญัติไววา “รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศชาติ”   ประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลและไดบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกทั้งบรรจุในสวน
ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และหลักธรรมาภิบาลยังไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560, 2560, หนา 16-17) รัฐบาลเปนผูนําในการวางนโยบายขับเคลื่อนประเทศ การดําเนิน
นโยบายดานตาง ๆ ภายใตกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดวยถึงแมประเทศไทยไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนเวลาพอสมควร แตไมสามารถที่จะแกไขปญหาหลายอยางท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยไดทั้งหมด เพียงแต
ทําใหปญหาเหลานั้นเบาบางลง แตถือเปนเปาหมายที่ประเทศไทยจะตองเดินไปใหถึงและยังตองพัฒนาหลักธรรมาภิบาลควบคู
ไปกับการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย (อริยธัช แกวเกาะสะบา,2560,หนา 2-3) 

สถานศึกษา เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่การจัดการศึกษา มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาทุกดาน สถานศึกษาจึงมีหนาที่ในการใหบริการทางการศึกษาแกนักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกคน เพื่อให
ความรูและปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้นการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงตองนำหลักการท่ีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปวา “หลักธรรมาภิบาล” (Good Governance) มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับสถานศึกษาในฐานะที่เปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน  หลักธรรมภิบาล 
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 (สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2546) 

การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร      มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2546 โดยนำหลักธรรมาภบิาลท่ีเหมาะสมมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษา 6 ดาน คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  แตจากการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พบวาการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในสถานศึกษายังประสบปญหา กลาวคือ ปญหาดานหลักความ
คุมคา คือ งบประมาณไมเพียงพอกับความตองการของการบริหารจัดการเรียนรู ดานหลักการมีสวนรวม คือ ขาดการเปด
โอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนเพิ่มมากข้ึน   ดานหลักนิติธรรม 
คือ  การบังคับใชกฎหมาย ขอบังคับ  ระเบียบที่เกี่ยวของ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพราะสถานการณในโลกปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    ดานหลักความรับผิดชอบ  พบวาขาดการรณรงคหรือสรางแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร           
ซึ่งการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะสงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2,2562 หนา  24-46  )     

จากความเปนมาและความสำคัญดังท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจท่ีจะศึ กษาการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการนำไปปรับใชเปนแนวทางใน
การดำเนินงานบริหารสถานศึกษา    และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายในโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศดวย 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
            1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขต
เบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา
และประสบการณการทำงาน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี    เปนการศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร   ประชากรท่ีใชในการศึกษา
คร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดโรงเรียนเครือสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน รวมประชากรท้ังหมด 803  คนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก ครูผูสอน สังกัดโรงเรียนเครือสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 260  คน  โดยอาศัยตารางกำหนดขนาด
กลุมตัวอยางของ Cohen et al. (2011,p.147) และดำเนินการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา  ประสบการณใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแบบ สำรวจรายการ (Checklist)    
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุม
โรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร       โดยแบง
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ดานหลักนิติธรรม ดานที่ 2 ดานหลักคุณธรรม ดานที่ 3 ดานหลักความโปรงใส  ดานที่ 4 ดาน
หลักการมีสวนรวม ดานท่ี 5  ดานหลักความรับผิดชอบ ดานที่ 6 หลักความคุมคา  ลักษณะคำตอบเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ตามแบบลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎี และหลักการตางๆ จากหนังสือ เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อหาแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและการสรางแบบสอบถาม 
 2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของ
แบบสอบถาม  ตรวจสอบความชัดเจนดานภาษาโครงสราง และความสมบูรณของเนื้อหา 

3. นำแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาคาความสอดคลองระหวางคำถามแตละขอสอดคลองกับ
วัตถุประสงค (Index of Objective  Congruence : IOC ) ที่มีคาตั้งแต .05 -1.00 ข้ึนไป  

4. นำแบบสอบถาม 30 ฉบับ มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficienent)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (1990,pp.202-204) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ทั้งฉบับ เทากับ .971 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพื่อขออนุญาตเขา

ทำการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยนำหนังสือพรอมแนบแบบสอบถาม จำนวน 260 ฉบับ จัดสงไปยังกลุมตัวอยาง ภายในโรงเรียนสหวิทยาเขต

เบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร   
3. ผูวิจัยเปนผูแจกและติดตามรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ระหวาง เดือน มีนาคม - เมษายน 2563 
4. ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 260 ฉบับ ผูวิจัยนำไปดำเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

การตอบแบบสอบถาม แลวนำไปดำเนินการวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครู 
            กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร  
            ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 
 

การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  S.D. ระดับ 

1. ดานหลักนิติธรรม 4.56 0.57 มากที่สุด 
2. ดานหลักคณุธรรม 4.59 0.53 มากที่สุด 
3. ดานหลักความโปรงใส 4.52 0.61 มากที่สุด 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 4.55 0.54 มากที่สุด 
5. ดานหลักความรับผดิชอบ 4.54 0.57 มากที่สุด 
6. ดานหลักความคุมคา 4.42 0.70 มาก 

รวม 4.53 0.44 มากที่สุด 
 

จากตาราง 1 แสดงวา ครมูีความคดิเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด  (  = 4.53)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามากทีสุ่ด 5 ดาน มาก 1 ดาน เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก  คือ  ดาน
หลักคุณธรรม อยูในระดับมากที่สดุ (  = 4.59, S.D.=0.53) ดานหลกันิติธรรม อยูในระดับมากที่สดุ ( = 4.56, S.D. = 0.57)      
และดานหลักการมสีวนรวม อยูในระดับมากที่สุด    (  = 4.55, S.D. = 0.54)       

 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ ความแตกตาง คาเฉลี่ย เร่ือง การบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามความคดิเห็นของ 
           ครูกลุมโรงเรยีนสหวิทยาเขตเบญจสริิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร  
           จำแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 
 

การบริหารสถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ปริญญาตรี ปริญญาโท   t p 
 S.D.  S.D. 

1. ดานหลักนิติธรรม 4.52 0.58 4.66 0.54 -1.767 .078 

2. ดานหลักคณุธรรม 4.56 0.56 4.68 0.44 -1.809 .072 

3. ดานหลักความโปรงใส 4.47 0.66 4.64 0.48 -2.309 .022* 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 4.52 0.56 4.65 0.50 -1.843 .067 

5. ดานหลักความรับผดิชอบ 4.51 0.60 4.62 0.48 -1.478 .141 

6. ดานหลักความคุมคา 4.38 0.75 4.52 0.54 -1.689 .093 

รวม 4.49 0.57 4.63 0.46 -1.998 0.47 
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จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลตามความคิดเห็น
ของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสริิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามวุฒิการศึกษา   พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักความโปรงใส   แตกตางกันอยางมี
นัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05  โดยครูที่มีวุฒิปรญิญาโทมีความคิดเห็นมากกวาครูวุฒิปริญญาตรี    

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลีย่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครู 
           กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร ท่ีม ี
           ประสบการณในการปฏบิัติงานแตกตางกัน ดานภาพรวมและรายดาน  ดังนี ้

การบริหารสถานศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน F P 

นอยกวา 5 ป ต้ังแต 5 - 10 ป มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

1. ดานหลักนิติธรรม 4.57 4.64 4.26 4.959 .008* 
2. ดานหลักคณุธรรม 4.58 4.63 4.50 .792 .454 
3. ดานหลักความโปรงใส 4.52 4.58 4.21 4.077 .018* 
4. ดานหลักการมีสวนรวม 4.53 4.65 4.29 5.188 .006* 
5. ดานหลักความรับผดิชอบ 4.54 4.60 4.32 2.622 .075 
6. ดานหลักความคุมคา 4.47 4.50 3.95 7.614 .001* 

รวม 4.54 4.60 4.26 4.542 0.12 

จากตาราง 3  พบวาผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามความ
คิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามประสบการณปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน    และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักนิติธรรม 
ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นำ         
คาคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบรายคูตามวิธีของเชฟเฟ   (Shellfs’ s post hoc comparison) จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห
ขอมูลการเปรียบเทียบการบรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณปฏิบัติงาน พบวา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน    และเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม 
และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยครูที่มีประสบการณนอยกวา 5 ป มีความ
คิดเห็นมากกวาครูที่มีประสบการณมากกวา 10 ทุกดาน    ครูที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็น
มากกวาครูที่มีประสบการณการทำงานมากกวา 10 ปขึ้นไป สวนครูที่มีประสบการณอื่นๆ ไมพบความแตกตาง         

6. อภิปรายผลการวิจัย

1) การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด    ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
สถานศึกษามีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพราะเปนหลักการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานแบบครบวงจรคุณภาพ กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา สามารถตรวจสอบระบบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการศึกษาอยางยั่งยืน และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกำหนดขอบเขตของ การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมี
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สวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา  ยิ่งหาญ (2556 , 
หนา 87) ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบล ในจังหวัดสุรินทร ท้ัง 6 ดาน คือ ดานหลัก
นิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ  และดานหลักความ
คุมคา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  เนื่องจากปจจุบันระบบการศึกษาของไทย มีความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผูเรยีน
ใหเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและพัฒนาประเทศตอไป การจะพัฒนาระบบการศึกษาทุกดาน สถานศึกษาตองมีระบบการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนำหลักธรรมาภิบาลเขามามีสวนในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให
บรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา ท้ังในดานการมุงพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  การนำหลักธรรมาภิบาล
มาบูรณาการในการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงาน งบประมาณ 
กลุมบริหารงานบุคคล   และกลุมบริหารงานท่ัวไป   จากขอคนพบรายดานสามารถอภิปราย เกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษา
โดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1.1  ดานหลักนิติธรรม  พบวาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร       โดยภาพรวมและรายดาน 
อยูในระดับมากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล        ภายในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขต 
เบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาบูรณาการ 
หลักธรรมาภิบาลดานหลักนิติธรรม โดยสถานศึกษามีการออกคำส่ังการปฏิบัติหนาที่ บนพ้ืนฐานหลักการอางอิงกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 , หนา 21) เสนอวา หลักนิติธรรม 
(Rule of law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา  ยิ่งหาญ (2556, หนา 90) ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานในดานหลักนิติธรรมอยูในระดับ
มากที่สุด  โดยมีการดำเนินงานเปนไปตามหลักนิติธรรม เชน การบังคับใชขอบัญญัติตำบลมีความเทาเทียมกัน  ไมมีการเลือก
ปฏิบัติ การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ งขององคการบริหารสวนตำบลอยูในกรอบอำนาจหนาที่ที่กำหนดไว การ
บริหารงานในองคกรขององคการบริหารสวนตำบล ยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร สงผลใหมีการใชหลักธรรมาภิบาลอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  

1.2 ดานหลักคุณธรรม  พบวาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและรายขอ อยู
ในระดับมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากวา กลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
กรุงเทพมหานคร    ไดมีการบริหารจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในความดีงาม มุงเนนให
ครูปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริตและโปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษามุงสงเสริมใหครูปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียนและสังคม สอดคลองกับแนวคิด พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2558, หนา 25)    กลาววา คุณธรรม 
คือ คุณสมบัติที่เสริมสรางจิตใจใหดีงาม ใหเปนจิตใจท่ีสูง ประณีตและประเสริฐ เชน ความรัก ความเมตตา ความสงสาร อยาก
ใหผูอื่นพนทุกข ความยินดีความวางตัวเปนกลาง ความมีน้ำใจ เสียสละ ความกตัญูกตเวที ความละอาย และเกรงกลัวตอ
บาป ความเคารพนอบนอม และความสุภาพออนโยน หลักคุณธรรมเปนการใชอำนาจที่ชอบธรรม ถูกตอง ดีงาม เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสมาชิกและประชาชนมีคุณภาพ ซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ในการประกอบอาชีพ สุจริต รูจัก
พึ่งพาอาศัยกัน สุภาพออนโยน และอยูรวมกันอยางสันติสุข และสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา ยิ่งหาญ (2556, หนา 69) 
ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดสุรินทร  ดานหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด  เนื่องจากมีการปฏิบัติงานยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนและ
ผูใตบังคับบัญชา นายกองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติตนภายใตคุณธรรมเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชาและ
ประชาชนท่ัวไป 

1.3 ดานหลักความโปรงใส    การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและรายขออยู 
ในระดับมากท่ีสุด อันเนื่องมาจาก  สถานศึกษาท่ีตั้งอยูในสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 มีการจัดทำโครงสรางการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง และมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา อยางชัดเจน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ ณรรฐวรรต กำหัวเรือ (2557,หนา 20) กลาววา หลัก
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ความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน ของหนวยงานและผูรับบริการกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
ของรัฐและเจาหนาที่สวนราชการ     มีการเปดเผยขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบไดชัดเจน  
โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององคกรใหมีความโปรงใสตรวจสอบได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา ยิ่งหาญ 
(2556,หนา 88 ) ผลการวิจัยพบวา องคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดสุรินทร  ดำเนินงานและบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบและหลักเกณฑของราชการ สงผลใหการใชหลักธรรมาภิบาลดานหลักความโปรงใสอยูในระดับมากที่ สุดเชนกัน  
และสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิจิตร  ศรีนนท (2555, หนา 104 )   ผลการวิจัยพบวา   พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ดานหลักความโปรงใส  โดยภาพรวมอยูในระดบัมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก คือ 1) การปฏิบัติงาน
ตามแผนการดำเนินงานของหนวยงานอยางตรงไปตรงมา 2) การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และการปฏิบัติงานไมเกิดปญหา 3) การ
ตรวจสอบการดำเนินงานตางๆ อยางตรงไปตรงมา เน่ืองจากสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการและมีกระบวนการทำงาน
ตามโครงสรางการบริหารงาน 4 ฝาย คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเปนปจจุบันและ
ตรวจสอบได สถานศึกษาแจงขอมูลขาวสารของสถานศึกษาที่เปนประโยชนใหผูมีสวนไดสวนเสีย สถานศึกษาจัดใหครู
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปการศึกษา สรุปและรายงานแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
 1.4 ดานหลักการมีสวนรวม การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและรายขอ อยู
ในระดับมากท่ีสุด อันเนื่องมาจาก  สถานศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการมสีวนรวมของครูบุคลากรและชุมชน ครู
มีสวนรวมในการจัดทำแผนกลยุทธของสถานศึกษาและนำแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ สถานศึกษาเปดโอกาสใหครู และ
คณะกรรมการสถานศกึษามีสวนรวมในการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกนัแนวคิดของ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553, หนา 82-83)  กลาววา หลักการมีสวนรวม (Participation)   หมายถึง กระบวนการท่ีเปด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียรวมในการรับรู การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ โดยการให
ขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคำปรึกษา รวมวางแผนปฏิบัติการ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบดวยการแบงสรร
ขอมูลรวมกัน การเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน การวางแผนรวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ
ใหสามารถเขามีสวนรวมได  สอดคลองกับงานวิจัยของแสงเทียน   จิตรโชติ  (2560,หนา 62)  ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและ
ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ดานหลักการมีสวนรวม อยูในระดับมากที่สุดเชนกัน  
เนื่องจากวา สถานศึกษามีการกำหนดโครงสรางการบริหารงาน 4 ฝาย ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาเปดโอกาสให
ครู ผูปกครอง และนักเรียนแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาสงเสริมให
ครูรวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียนอยางสม่ำเสมอสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา
การศึกษา สถานศึกษามีระบบการบรหิารจัดการตามหลกัการจดัการวงจรคุณภาพ PDCA โดยคำนึงถึงผูมีสวนเกี่ยงของทุกภาค
สวน 
 1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ  การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุม
โรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและ
รายขอ อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีสืบเนืองจาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมาย การสงเสริมใหครูปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบอยางเครงครัด  การบริหารจัดการตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ หลักการ และแบบแผนของสังคมอยางเครงครัด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2555,หนา 21) กลาววา หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได ในการปฏิบัติราชการ
ตองสามารถ ตอบคำถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย    รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเปาหมายที่กำหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ    ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบ 
การแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขี้น และสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยา  ยิ่งหาญ (2556, หนา 
89 ) ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดสุรินทร ดานหลักความรับผิดชอบ อยู
ในระดับมากท่ีสุดแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดสุรินทรดำเนินงานและบริหารงานเปนไปโดยตระหนักใน
สิทธิหนาที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน ใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหาของประชาชนและชุมชน 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน โดยผูบริหารแสดงความรับผิดชอบ
เสมอ สงผลใหการใชหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดสุรินทร ดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับ
มากที่สุด  เนื่องจากสถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม สถานศึกษา
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มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน อยางเปน ระบบครบวงจรคุณภาพ 
สถานศึกษามุงเนนการสรางวัฒนธรรมดานความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางย่ังยืน สถานศึกษามีความเอาใจใสตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของครูมุงสูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

1.6  ดานหลักความคุมคา      การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรยีน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร    โดยภาพรวมและรายขอ อยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการสถานศกึษาดานหลกัความคุมคายังพบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การ
ขาดวางแผนการใชจายงบประมาณอยางคุมคา สถานศึกษายังพบปญหาดานการควบคุมดูแล  บำรุงรักษา ตกแตงและ
ซอมแซมบำรุงอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ  สอดคลองกับแนวคิดของ ณรรฐวรรต กำหัวเรือ (2557,หนา 
25) กลาววา  หลักความคุมคา  หมายถึง  การบริหารจัดการการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดอยางประหยัดหมุนเวียนใชและ
ทดแทนใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
สอดคลองกับงานวิจัยของนายมานะ อิ่มอุดม   (2558,  หนา 105) ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สาลี่ ประทุมวงศ (2560,หนา 87-88) ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคา  โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยเรียงตามลำดับพิจารณาประเด็นนาสนใจ  3 อันดับแรก คือ  ผูบริหารสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและแหลง
เรียนรูใหเกิดประโยชนไดเปนอยางดี ผูบริหารมีนโยบายสงเสรมการใชทรัพยากรของโรงเรียนอยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ผูบริหารสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง ผลงาน และนำความรูที่ไดรบัมาปฏบิัติจรงิ ผูบริหารเลือกใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและผูบริหารเปนตัวอยางท่ีดีในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด  และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาส นาคปฐม (2559 , หนา 91) ผลการวิจัยพบวา ดานหลักความคุมคา 
อยูในระดับมากเชนกัน  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองมุงเนนระบบการบริหารจัดการดานหลักความคุมคาในการติดตาม 
ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณในการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษามากท่ีสุด 

2) ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุม
โรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน  สามารถอภิปรายผลประเด็นสำคัญ ไดดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักความโปรงใส   แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลของกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ     
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร    และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลสูงกวาครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช
หลักการบริหารสถานศึกษาโดยการสงเสริมใหครูเขารวมพัฒนาตนเองในเวลานอกราชการโดยการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
เปนการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระปลัดไพรวัลย   ชาคโร ศรีเมือง (2558, หนา 91) 
ผลการวิจัยพบวา ครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ที่ไมแตกตางกัน เน่ืองจาก 
ครูผูสอนในโรงเรียน ระดับการศึกษาแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกันทุกดาน 

2.2   ผลการเปรียบเทียบ       การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของครูกลุมโรงเรียน 
สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณใน
การปฏิบัติงาน  พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส 
ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    แตเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05    ผลการวิจัยพบวาครูที่มีประสบการณการทำงานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นมากกวาครูที่มี
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ประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ปขึ้นไป โดยมีความคิดเห็นดานหลกัหลกันิติธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการ
มีสวนรวม และดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่มีประสบการณอื่นๆ ไมพบ
ความแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพรรณ ผิวออน (2559 ,หนา 94) ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตำบลกุยเหนือ จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยภาพรวมไม
แตกตางกันทุกดาน  เนื่องจากวา ปจจุบันนี้เทคโนโลยีและความทันสมัยตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเขามามีบทบาทใน
ระบบการศึกษาของประเทศไทย บทบาทของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ปขึ้นไป จะมีประสบการณใน
การใชเทคโนโลยีนอยกวาครูที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป 
สามารถใชเทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบ ไมมีการเลือกปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย จึงเปนผลใหครูที่มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานตางกัน มีการรับรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลตางกัน ทั้งในดานหลักนิติธรรม ดาน
หลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา แตกตางกัน 
  

7. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช 
1. ดานหลักนิติธรรม   ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ พรอมทั้งใหอิสระในการบริหารงานบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
2. ดานหลักคุณธรรม  ผูบริหารสถานศึกษาอาจมีแนวทางในการสรางขวัญและกำลังใจกับครูอยางเหมาะสม ท่ัวถึง 

และเปนธรรม การใหความรักความเมตตาแกผูใตบังคับบัญชา  การปฏิบัติตนตอคณะครู ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแกทุกคน 
 3. ดานหลักความโปรงใส  ผูบริหารสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปรงใสมีความเปนธรรม และ
สามารถตรวจสอบได  สามารถช้ีแจงเมื่อมีขอสงสัยในขอมูลขาวสาร 
 4. ดานหลักการมีสวนรวม  ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา
การศึกษา  พรอมท้ังเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมเสนอปญหาและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษา  
 5. ดานหลักความรับผิดชอบ  สถานศึกษามีการยอมรับผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจและการกระทำท้ังผลดีและผลเสียที่
เกิดขึ้น และสามารถอธิบายได  สถานศึกษาตองมีการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาแกผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา รวมทั้งการแสดงถึงความรับผิดชอบตอผลดีและผลเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของสถานศึกษาได 
 6. ดานหลักความคุมคา   สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการในการติดตาม ตรวจสอบ การใชงบประมาณอยาง
ประหยัดและคุมคาการลงทุน  
 
8. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการทำวิจัยเพื่อศึกษาเก่ียวกับ ความคิดเห็นของครูที่มีตอสถานศึกษาในการออกคำสั่งการปฏิบัติหนาที่บน
พื้นฐานหลักการอางอิงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ภายในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริสังกัดสำนักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กรุงเทพมหานคร 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอสถานศึกษาในการมุงสงเสริมใหครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
นักเรียนและสังคม ภายในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริสังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรุงเทพมหานคร 
 
 

9. เอกสารอางอิง 
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครู 
ในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

ลัดดา ทวีภูมิ1*และสุภาวดี ลาภเจริญ1  

1 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
*mai.thaweephum@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนีเ้ปนวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรตามการรับรูของครู ใน
เครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากร
ตามการรับรูของครู ในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในเครือขาย
โรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 136 คน  โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .86 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการออกจากราชการ ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดานการวางแผนอัตรากําลัง 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคล
ของครูจําแนกตามเพศ ตําแหนงทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
ยกเวนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดานการออกจากราชการ แตกตางกัน 3) ผลการศึกษาปญหาการ
บริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูโดยภาพรวมอยูในระดับนอย 4) ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และตําแหนงทางวิชาการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกัน  

คําสําคัญ: สภาพและปญหา, การบริหารงานบุคคล 
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Abstract 

This survey study aimed to examine and compare the conditions and problems of the 
personnel management according to teachers  perceptions of the 25 school network under Bueng Kum 
district office Bangkok. The sample of 136 Teachers in the 25 school network, then simple random 
sampling. The instrument was a questionnaire.The quertionnaire war tested for the reliability with 
Cronbach’s alpha coefficient of .86 

The findings revealed 1) The result of the study of the personnel administration according to the 
perception of teachers in overall is at a high level. The mean were arranged by ascending order were: 
Recruitment and appointment Out of government service Enhancing operational efficiency and 
manpower planning. 2) The perception of the state of personnel administration of teachers by gender 
Academic positions and work experience in general and in all aspects were not different. Except in the 
aspect of enhancing the efficiency of work and leaving the government differently. 3) The results of the 
problems of personnel administration as perceived by teachers in general were at a low level.  
4) Comparative results classified by gender Work experience And academic positions.

Keyword: Conditions and Problems , Personnel Management 

1. บทนํา

สถานการณของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหทุกประเทศจําเปนตองปฏิรูประบบบริหารราชการและ
เปดโอกาสใหประชาชนและองคกรตางๆ มีบทบาทในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของภาครัฐ ใหดําเนินงานดวย
ความโปรงใส ภาครัฐจึงตองปรับเปลี่ยนการทํางาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ, 2553 : 5) สถานศึกษามีฐานะทางสังคมมีหนาที่ในการจัดการศึกษาเพื่อใหความรูแกสมาชิกทาง
สังคมโดยการใชทรัพยากรการบริหารในการดําเนินการโดยท่ัวไปมี 4 ปจจัย คือ เงิน บุคคล วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ   
ซึ่งทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ บุคคล ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีเปนผูนําในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ที่ตองมีการวางแผนหรือดําเนินงานตางๆ เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาสําเร็จลุลวงไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว (วิโรจน สารรัตนะ, 2553 : 5) ในงานบริหารบุคคลไดกําหนดกรอบการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ไดอยางคลองตัว เปนอิสระภายใต
กฎหมายระเบียบตามหลักธรรมาภิบาลใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ 
มีขวัญกําลังใจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูบริหารสถานศึกษาจึงตองดําเนินการตามภารกิจหลักคือ การวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการออกจากราชการ แตงานบริหารบุคคลเปนงานที่ซับซอน เน่ืองจากเปน
งานที่ตองปฏิบัติกับบุคคลหลายคนที่มีความแตกตางกันทั้งดานความรูความสามารถอันเปนปจจัยพื้นฐานของแตละบุคคล   

สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเครือขายที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการ
บริหารงานแบงเปนสวนตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในดานการศึกษา มีกองการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยมี
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ โรงเรียนคลองลําเจียก โรงเรียนวัดนวลจันทร และโรงเรียนวัด
บางเตย ซึ่งการบริหารงานโดยการกระจายอํานาจใหกับทางโรงเรียนไดเปนผูบริหารงานตามนโยบายของทางสํานักการศึกษา 
การบริหารงานบุคคลฝายบริหารการศึกษาทําหนาที่เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติงาน
การศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา สวนในสถานศึกษา ฝายบริหารงานบุคคลจะมีรองผูอํานวยการเปนผูบริหารและมีหัวหนาฝาย
ตางๆ ดูแลงานท่ีปฏิบัติฝายบริหารงานบุคคล ทําหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคลากรในสถานศึกษา เชน การบรรจุแตงตั้ง การ
เลื่อนวิทยฐานะ ระเบียบวินัยของครูและจรรยาบรรณของครู เปนตน (นโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตร
การศึกษา กรุงเทพมหานคร,2562)   

ปญหาการบริหารงานบุคคลของเครือขายโรงเรียนที่ 25 สํานักงานเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร มีความแตกตางทั้ง
ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ทําใหคุณภาพการศึกษาของแตละสถานศึกษามีความแตกตางกัน จึงเปนภาระหนาสําคัญ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน แตในการบริหารงานบุคคล พบวา ปญหาและ
อุปสรรค คือ บคุลากรไมเพียงพอ ขาดอัตรากําลังครูอันเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ครูยายออกจากพ้ืนที่กลับภูมิลําเนา
และการลาออกของครูผูชวยกอนพนทดลองงาน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไมตรงกับความรูความสามารถ เมื่อมีการบรรจุ
ครูยังมีปญหาเปนบุคคลไมตรงกับวิชาที่สถานศึกษาตองการ ดังที่งานวิจัยของ วราพร พรมแกวพันธ และจรุณี เกาเอี้ยน ,
(2555) พบวา ปญหาดานการวางแผนอัตรากําลังคือ ครูยายออกจากพ้ืนที่มากสงผลตอการขาดแคลนครู ดานการสรรหาและ
คัดเลือก คือ การบรรจุครู ไมทันกับความตองการของสถานศึกษาและไมตรงกับวิชาเอกท่ีตองการ ดานการพัฒนาบุคลากร คือ 
งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร ดานการบํารุงรักษาบุคลากร คือครูขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและดาน
ประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร คือ ครูยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยสถานศึกษา การทําวิจัย
ในคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25  
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศกึษาระดับสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรตามการรับรูของครู ในเครือขายโรงเรียนที่ 25
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรตามการรับรูของครู ในเครือขายโรงเรียนที่ 25
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณปฏิบัติงาน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในในเครือขายโรงเรียนที่ 25 
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานครโดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

1) ประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 จํานวน 4 โรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จํานวน 209 คน 

2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คํานวณจากการใชตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางของ
Cohen et al. (2011,p.147)  ไดครูผูสอนในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 136 คน  แลวทําการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากโดยทุกโรงเรียนมีโอกาสถูกเลือกเทาๆกัน  

3) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) รายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ ตําแหนงทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเค รือขาย
โรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ดานการวางแผน
อัตรากําลัง  ดานที่ 2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  ดานที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานที่ 4  
การออกจากราชการ  ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ตามแบบลิเคิรท (Likert Scale)  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด   

4) การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
4.1 นําแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยผูเชี่ยวชาญ  

ดานการบริหารการศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคํา
นิยามตัวแปร อยูระหวาง 0.60 - 1.00 

4.2 นําแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ไปทดลองใชกับครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาอํานาจจําแนกเปนรายขออยูระหวาง 0.85 - 0.87 และคาความเช่ือมั่น ในภาพรวมท้ังฉบับ
ดานสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล เทากับ 0.86   

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและปญหาการบรหิารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขาย 
 โรงเรียนที ่25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดาน  

 

สภาพการบริหารงานบุคคล สภาพการบริหารงานบุคคล ปญหาการบริหารงานบุคคล 
 

S.D. 
 

 S.D. 
1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

4.20 
4.34 
4.23 
4.25 

.46 

.38 

.50 

.53 

2.34 
2.26 
2.66 
2.69 

.40 

.41 

.31 

.32 
รวม 4.26 .32 2.49 .16 

จากตาราง 1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงานเขต 
บึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.26,S.D.=.32) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากคาสูงไปต่ํา ไดแก ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ (  = 4.34 , S.D.=.38) 
รองลงมาดานการออกจากราชการ (  = 4.25,S.D.=.53)  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (  = 4.23, 
S.D.=.50)  และดานการวางแผนอัตรากําลัง (  = 4.20,S.D.=.46) สวนปญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับ
นอย (  = 2.49,S.D.=.16) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งอยูใน
ระดับนอยและดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ดานการออกจากราชการ อยูในระดับปานกลาง  โดยเรียง
ตามลําดับจากคาสูงไปต่ํา ไดแก ดานการออกจากราชการมีคาเฉลี่ยเทากับ ( =2.69,S.D.=.32) รองลงมาดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ ( =2.66,S.D.=.31) ดานการวางแผนอัตรากําลังมีคาเฉลี่ยเทากับ ( =2.34, 
S.D.=.40) และดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งมีคาเฉลี่ยเทากับ ( =2.26,S.D.=.41) 
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรบัรูของครูในเครือขายโรงเรียนท่ี 25 สังกัดสํานักงาน     
             เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและกิจกรรมดังน้ี 

การบริหารงานบุคคล 
เพศชาย เพศหญิง 

t p S.D. S.D. 
1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

4.18 
4.28 
4.17 
4.18 

.49 

.36 

.56 

.55 

4.23 
4.39 
4.28 
4.29 

.45 

.38 

.46 

.51 

-0.55 
-1.70 
-1.21 
-1.17 

0.57 
0.91 
0.22 
0.24 

รวม 4.20 .34 4.30 .30 -1.66 0.09 

จากตาราง 2  พบวา ครูที่มีเพศแตกตางกัน รับรูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงาน 
             เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

F P 

ครู 
ผูชวย 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครูคศ.3 
และคศ.4 

1.ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2.ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3.ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

4.21 
4.36 
4.03 
4.05 

4.14 
4.31 
4.19 
4.18 

4.30 
4.42 
4.31 
4.35 

4.05 
4.19 
4.37 
4.41 

1.68 
1.68 
1.91 
2.28 

0.17 
0.17 
0.13 
0.08 

รวม 4.16 4.20 4.34 4.25 2.30 0.08 

จากตาราง 3 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25  
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงาน 
             เขตบึงกุม สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  

การบริหารงานบุคคล 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

F P 

นอยกวา 
5 ป 

6–10 
ป 

11–15  
ป 

มากกวา15
ปขึ้นไป 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

4.23 
4.33 
4.03 
3.99 

4.15 
4.39 
4.32 
4.37 

4.27 
4.35 
4.25 
4.28 

4.13 
4.12 
4.38 
4.43 

0.62 
1.38 
2.68 
4.36 

0.60 
0.25 
0.04* 
0.00* 

รวม 4.14 4.31 4.29 4.27 1.90 0.13 

จากตาราง 4 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัด
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกันและเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการออกจากราชการ มีความแตกตางกัน 
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ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25
             สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล 
เพศชาย เพศหญิง 

t p S.D. S.D. 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชกา

2.33 
2.32 
2.70 
2.69 

0.40 
0.37 
0.29 
0.32 

2.34 
2.22 
2.64 
2.69 

0.40 
0.43 
0.33 
0.32 

-0.10 
1.33 
0.98 
-0.02 

0.91 
0.18 
0.32 
0.97 

รวม 2.51 0.17 2.47 0.16 1.21 0.22 

จากตาราง 5 พบวา ครูที่มีเพศแตกตางกัน รับรูเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครู 
โดยภาพรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน 

ตาราง 6  ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 
             สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

F P 

ครู
ผูชวย 

ครู 
คศ.1 

ครู 
คศ.2 

ครูคศ.3
และคศ.4 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสราง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

รวม 

2.30 
2.12 
2.57 
2.62 
2.40 

2.35 
2.20 
2.82 
2.69 
2.51 

2.34 
2.34 
2.58 
2.73 
2.49 

2.36 
2.35 
2.59 
2.68 
2.49 

0.07 
1.87 
6.67 
0.52 
2.15 

0.97 
0.13 

 0.00* 
0.66 
0.09 

จากตาราง 6 พบวา ปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูที่มีสถานภาพตางกันจําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู 

ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัดสํานักงาน 
             เขตบึงกุม กรงุเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายกิจกรรมดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

F P 

นอยกวา 
5 ป 

6 – 10 
ป 

11 – 15 
ป 

มากกวา 
15 ปขึน้ไป 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง
2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ดานการออกจากราชการ

2.26 
2.22 
2.69 
2.63 

2.39 
2.21 
2.70 
2.70 

2.37 
2.34 
2.60 
2.73 

2.18 
2.25 
2.66 
2.75 

1.38 
0.80 
0.86 
0.74 

0.24 
0.49 
0.46 
0.52 

รวม 2.45 2.50 2.51 2.46 1.02 0.38 

จากตาราง 7 พบวา ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25 สังกัด
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตาง
กัน 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

1) สภาพการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เน่ืองมาจาก การบริหารงานบุคคลเปน
หัวใจหลักในการทํางานท่ีสําคัญ ตองเนนที่บุคลากรเปนหลักในการปฏิบัติงานในแตละงาน ซึ่งงานที่จะใหบุคลากรปฏิบัติ
จะตองตรงกับความสามารถของบุคลากร เพื่อใหงานที่ปฏิบัติออกมาตรงตามวัตถุประสงคและแผนท่ีวางไว ดวยกระบวนการ
ตาง ๆ โดยตองมีการสรรหา การวางแผนใชบุคลากรใหไดประโยชนสูงสุด มีการกําหนดภารกิจ  ขอบขายงาน  และแนวทาง
ปฏิบัติไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย นุยบุญแกว (2560) พบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เนื่องจากการ
บริหารงานบุคคลเปนหัวใจของการบริหารไมวาจะเปนหนวยงานประเภทใด หากการบริหารงานบุคคลบกพรอง  หนวยงานน้ัน
จะเจริญกาวหนาไดยาก บุคคลเปนผูปฏิบัติงาน บุคคลในองคกรเปรียบเสมือนช้ินสวนสําคัญ ในการขับเคลื่อนองคกรเพ่ือไปสู
จุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไว ชวยใหองคกรมีความมั่นคง เมื่อครูมีความมุงมั่นในการทํางาน ยอมสงผลใหองคกรมีความ
เจริญเติบโตและเขมแข็งไดอยางยั่งยืน และผลการศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 
25 สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย ยกเวนดานการออก
จากราชการ และดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก ผูบริหารมี
ความรูความเขาใจในหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติภายใต ระเบียบ ขอบังคับ กฏเกณฑ การ
บริหารงานบุคคลตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินภาวรรณ ทุมคํา ( 2559) พบวา 
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย อาจเน่ืองจาก ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจใน
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล มีทัศนคติในการปฏิบัติงานเฉพาะ และสามารถนําไปใชอยางไดผล 

2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที ่25  
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน อาจสืบเน่ืองมาจาก ผูบริหาร
และครูผูสอนที่เปนเพศชายและเพศหญิงมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานท้ังในสวนการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอนที่ไม
แตกตางกัน ครูผูสอนไมวาจะเปนเพศใดก็ตามแตเม่ือมาทํางานในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ซึ่งมีบรรยากาศองคกรประเภท 
เดียวกัน ทุกคนอยูในสถานการณและบริบทที่เหมือนกัน  มีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการแสวงหาความรูเทาเทียมกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสา บัวปา (2560) พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของกลุม
โรงเรียนศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาใหญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ เน่ืองจาก ครูผูสอนเพศชายและหญิงมีภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานการทั้งในสวนการ
บริหารหรือการสอนที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหตางมีความคิดเห็นตรงกันวาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาไมแตกตางกัน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรุทธิ์ พิกุลเทพ (2558) พบวา การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของ
ครูที่มีสถานภาพตางกันทางดานเพศ ครูมีการรับรูเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25  
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ผลการเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคล ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความ
แตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจาก ครูที่มีตําแหนงทางวิชาการตางกัน ในการเลื่อนใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนนั้นตองมี
ระบบในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ยอมมีสวนสําคัญทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการวางแผนบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
บุคคลเปนลายลักษณอักษรตามแผนปฏิบัติงานประจําป  มีการสนับสนุนใหบุคคลเขารับการอบรมประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการและการสงเสริมใหบุคลากรสรางผลงานทางดานวิชาการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนิช ศรีลาคํา (2558) พบวา 
การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากร โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อลงกรณ งามกุศล (2559) พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนบุคคลที่ทราบ
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บทบาทหนาท่ีของตนเอง พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงวิทยาการใหมๆ ไดเสมอ 
 4) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในเครือขายโรงเรียนที่ 25  
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกันและ
เมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานบุคคลเปนรายดาน พบวา ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และดานการ
ออกจากราชการ มีความแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจาก ประสบการณในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่สําคัญที่ชวยใหบุคคลมี
วิสัยทัศน มีเหตุผลในการตัดสินใจ แกปญหาอยางรอบคอบ และถูกตองรวดเร็ว ทําใหครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกันโดยรวมมีสภาพการบริหารงานบุคคลไมแตกตางกัน และผูบริหารรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของในการศึกษามีสวนรวมในการคิดวางแผน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และรับผิดชอบตอ
ผลงานรวมกัน เพ่ือใหบุคลากรในองคกรทุกคนทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงค อีกทั้งการประเมินวิทยฐานะในแตละชวง
ประสบการณของการทํางาน เชน ครูผูชวย ครู ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ฯลฯ สงผลใหครูตองมีการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ  สอดคลองกับงานวิจัยของ มูนีเราะห เจะมิง (2559) พบวา การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา ครูผูสอนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  
จังหวัดยะลาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดารัตน วรธรรมพิทักษ (2560) พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร โดยภาพรวมและรายดาน ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร ดานการธํารงรักษาบุคลากร และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
6. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดกลยุทธ การวางแผนอัตรากําลัง การคาดคะเน
ความตองการกําลังคนของหนวยงานไวลวงหนา โดยการกําหนดจุดมุงหมาย กําหนดวัตถุประสงค นโยบายและมาตรฐานของ 
การปฏิบัติงาน ควรดําเนินการบรรจุแตงตั้งบุคลากรใหตรงกับความรู ความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษา 
และควรมีการวางแผนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ 

2. ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตรง
ตามที่สถานศึกษาตองการ โดยเฉพาะตําแหนงครูผูชวยตองมีการทดลองปฏิบัตหินาท่ีราชการอยางเขมในสถานศึกษาตองมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการกําหนดอยางถูกตอง มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน 
คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินตอผูบริหารสถานศึกษา 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหการบริหารงานเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีการแนะนําใหบุคลากรในหนวยงานทราบถึงแหลงความรูตางๆท่ีจะนํามาใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญใน
การรวมมือกันปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติตอบุคลากรอยางเทาเทียมกัน มีการสรางขวัญและกําลังใจอยางจริงจัง 

4. ดานการออกจากราชการ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม โดยใหการชวยเหลือในเบ้ืองตน แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวา
ขาราชการครูประพฤติตนไมเหมาะสม ผิดระเบียบวินัยของราชการ ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งใหออกจากราชการ
เมื่อเห็นวาขาราชการประพฤติผิดจริง และตองรายงานการสั่งใหออกจากราชการไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยวากระทําผิดวินัยจริง 

 
7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 
 1. ควรศึกษาการบริหารงานบุคคลตอการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตามการรับรูของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
ในเครือขายโรงเรียนที่ 25 หรือทุกโรงเรียนในสํานักงานเขตบึงกุม  

3115



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 9 

 2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานบุคคลดานการออกจากราชการ ในเครือขายโรงเรียนที่ 25 
สังกัดสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 3. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลระหวางโรงเรียนตางสังกัด  
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1.
ภายใตเศร ฐกิจและสังคม อง ลกท่ีเปนพลวัต ความกาวหนาดานเทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบกาวกระ ดด 

การปฏิวัติดิจิทัล ตอการเปลี่ยนแปลงสอุตสาหกรรม 0 สง ลใหประเทศตาง  ตองเ ชิ กับระบบเศร ฐกิจ ลกท่ีมีการ
แ ง ันอยางเสรีและไรพรหมแดน ประชากรเ า ง อมล าวสารและแหลงเรียนรท่ีไร ีดจากัด สามาร พั นาองคความรและ
การสรางป าท่ีเพ่ิม ้น มีการนาเทค น ลยีการสื่อสารและระบบเรียนรแบบเคลื่อนท่ีมาใชมาก ้น ดังน้ันการจัดการศก า
องไทยจาเปนตองกาหนดเปาหมายการพั นาทรัพยากรมนุ ย และเตรียมกาลังคนท่ีจะเ าสตลาดงาน ปรับวิ ีการเรียนการสอน
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ท่ีมีความยืดหยุนหลากหลายเพ่ือพั นาศักยภาพและ ีดความสามาร องทรัพยากรมนุ ยใหมีทัก ะความรความสามาร ใน
ศตวรร ท่ี 21 มีความสามาร เ พาะทางมาก ้น สานักงานเล า ิการสภาการศก ากระทรวงศก า ิการ, 2559  

                     ส านศก าเปนองคการหลัก ท่ีมีหนาท่ีจัดการศก าใหมีคุ ภาพ สอดคลองกับความตองการ องสังคม
ส านศก าจะทาหนาท่ีจัดการศก าอยางมีประสิท ิภาพเพียงใดนั้นยอม ้นอยกับ นา เพราะ นาคือบุคคลสาคั ในการจัด
การศก าใหประสบ ลสาเรจตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ดยเ พาะอยางยิ่ง นาท่ีมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง เปน นาท่ีเหมาะ
กับส านการ ยุคปจจุบันมากท่ีสุด คือเปน มีบารมีเปนแบบอยาง อง อ่ืน การกระตุน ตามใหใชป า ดยคานง งความเปน
ปจเจกบุคคลและการสรางแรงบันดาลใจ ช้ีนา ตามใหตระหนัก งคุ คา องเปาหมายและสรางแรง ลักดันในการปฏิบัติงาน
ทาหนาท่ี เปน คชในการนาพาส านศก าไปสองคการแหงการเรียนรไดอยางมีประสิท ิภาพ ภาวิดา าราศรีสุท ิ, 2556: 123  

       อยางไรกตามในการจัดการศก ามีป หาหลายดาน เชน ครสอนไมตรงตามสา าวิชาเอก ครมีภาระงานอ่ืน
มีการเปลี่ยนแปลงน ยบายตาง บอยและมากเกินไป คร าดแรงจงใจในการปฏิบัติงาน ครใชวิ ีการสอนแบบเดิม ไมสงเสริม
ใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ลสัม ท ิ องนักเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย บริหารยัง าดประสบการ 
บริหารไมมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง ทาใหการจัดการศก า าดประสิท ิภาพ สานักงานเ ตลาดกระบัง 2562      

                 จากความสาคั และป หาดังกลาว างตน วิจัยจงสนใจทาวิจัยเรื่อง ความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการ
เปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือนา ลจากการ
วิจัยมาเปนแนวทาง ในการพั นาการบริหารงานในส านศก า ่งจะเกิดประ ยชนกับ บริหาร ครและนักเรียน ในการจัด
การศก าใหมีประสิท ิภาพ เกิดประสิท ิ ล มีพั นาการกาวหนายิ่ง ้นไป 

 

2.  
1 เพ่ือศก าความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35       

     สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี  
     35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดยจาแนกตาม วุ ิการศก า และประสบการ ในการทางาน 

 
 ครท่ีมีวุ ิการศก า และประสบการ ในการทางานตางกัน มีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหาร
ส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  แตกตางกัน 

 
  
  
 การวิจัยในครั้งน้ี วิจัยมุงศก าความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า
รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ่งจาแนกออกเปน ลัก ะ ดังน้ี 1 การมีอิท ิพลอยางมี
อุดมการ  2 การสรางแรงบันดาลใจ 3 การกระตุนทางป า การคานง งความเปนปจเจกบุคคล 
 4.1.2  
 ประชากรท่ีใช ในการวิจัยครั้งน้ี คือ าราชการครใน รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ปการศก า 2562 จานวน 5 รงเรียน 20  คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ  าราชการครใน รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร จานวน 132 คน ดยใชวิ ีการการกาหนดกลุมตัวอยางท่ีระดับนัยสาคั ทางส ิติ 05 จากการเปดตาราง อง
Cohen, Manion et l orrison 2011: 1 และเม่ือได นาดกลุมตัวอยางแลวใชวิ ีการสุมแบบแบงช้ันภมิ  
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1 ตัวแปรอิสระ ไดแก วุ ิการศก า และประสบการ ในการทางาน 

  2 ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า 
 

   

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสารวจ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบ ามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบ ามส านภาพสวนบุคคล มีลัก ะเปนแบบตรวจสอบรายการ hec ist  จาแนกตาม    

วุ ิการศก า คือ ปริ าตรี และสงกวาปริ าตรี และประสบการ ในการทางาน คือ นอยกวา 10 ป ,10-20 ปและมากกวา 20 ป 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบ ามความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า
ลัก ะเปนแบบสอบ าม แบบมาตราสวนประมา คา 5 ระดับ มีท้ังหมด ดาน ละ 10 อ รวมจานวน 0 อ 

  4.2.2   
1 ศก าเอกสาร แนวคิด ท ฎี งานวิจัยท่ีเก่ียว อง และสังเคราะหงานวิจัย กาหนด อบ ายภาวะ นา               

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ กาหนดระเบียบวิ ีและกระบวนการวิจัย 

2 นาแบบสอบ ามไปให เช่ียวชา 5 ทานเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา Validity   และหาดัชนี
ความสอดคลอง te ective ongruence-  ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1 00 

3 นาแบบสอบ ามไปทดลองใช try-out กับครท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จานวน 30 คน เพ่ือหาคาอานาจจาแนก
ราย อ และคาความเช่ือมั่น องแบบสอบ ามรายดานและท้ัง บับ ดยวิ ีการหาสัมประสิท ิแอล า องครอนบาค ไดคา
อานาจจาแนกราย อ 0 2 -0 1 ไดคาความเช่ือมั่น องแบบสอบ ามท้ัง บับเทากับ 0 95  

      จัดพิมพแบบสอบ าม บับสมบร ท่ี านการตรวจสอบคุ ภาพตามเก  ไปใชในการเกบ อมลกับกลุม
ตัวอยางจริงท่ีใชในการวิจัยตอไป 

 

1 นาแบบสอบ ามจานวน 132 บับ พรอมท้ังหนังสือ อความอนุเคราะหจากบั ิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ไปใหกลุมตัวอยางท่ีเปนส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35 เ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือ ออนุ าต    

ในการเกบรวบรวม อมล ่ง วิจัยไดรวบรวมแบบสอบ ามดวยตนเอง 
2 เกบรวบรวมและติดตามแบบสอบ ามคืน ่งไดแบบสอบ ามกลับคืนมาทุก บับ จานวน 132 บับ คิดเปน

รอยละ 100 ทาการตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบ าม บับท่ีสมบร  จากน้ันนา อมลไปใชในการวิเคราะห อมลตอไป 

4.2.4  

การวิเคราะห อมล วิจยัดาเนินการ ดังน้ี 

1 อมลเก่ียวกับส านภาพ อง ตอบแบบสอบ าม วิเคราะห อมล ดยการแจกแจงความ ี่ และคารอยละ  

2 การหาคาความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ าย
ท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดยใชคาเ ลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน D  การใหคะแนน
แบบสอบ ามและการแปลความหมาย องคะแนน วิจัยยดเอาคะแนนเ ลี่ย Mean เปนตัวช้ีวัด ดยกาหนดเก  ดังน้ี  

คะแนนเ ลี่ย 50 – 5 00 หมาย ง บริหารมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อยในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเ ลี่ย 3 50 – 9    หมาย ง บริหารมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลงอยในระดับมาก 

คะแนนเ ลี่ย 2 50 – 3 9 หมาย ง บริหารมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลงอยในระดับปานกลาง 
คะแนนเ ลี่ย 1 50 – 2 9 หมาย ง บริหารมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลงอยในระดับนอย  

คะแนนเ ลี่ย 1 00 – 1 9 หมาย ง บริหารมีภาวะ นาการเปลี่ยนแปลงอยในระดับนอยท่ีสุด 
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3 เปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ตามวุ ิการศก า 
ใชส ิติคาที t - test แต าเปรียบเทียบประสบการ ในการทางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ne-way 

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสาคั ทางส ิติท่ีระดับ 05 จงนาคาเ ลี่ยเปนรายค มาทาการทดสอบ ดยวิ ี องเช เ  

 
ลการวิเคราะห อมลสรุปได ดังน้ี 

1  แสดงคาเ ลี่ย ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน องความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหาร
ส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี  

 
1 ดานการมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ  36 0 5 มาก 2

2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ 35 0 3 มาก 3 
3 ดานการกระตุนทางป า 5 0 9 มาก 1

ดานการคานง งความเปนปจเจกบุคคล 2  0 5 มาก  

4.  0.82 

จากตาราง 1 พบวา ครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี
35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดยภาพรวมอยในระดับมาก  36 เมื่อพิจาร ารายดานพบวา มีความ
คิดเหนมากทุกดาน ดยเรียงลาดับ 3 ลาดับแรก ดังน้ี การกระตุนทางป า  5 การมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ 

 36 และการสรางแรงบันดาลใจ  35 ตามลาดับ 

  การเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมตีอภาวะ นาการเปลีย่นแปลง อง บรหิารส านศก า รงเรียนเครือ าย 

ท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จาแนกตามวุ ิการศก า ดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี

 

 

    

    t  
SD SD

1  ดานการมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ  5  0 1 3 96 0 99 3 3  00
2  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 5  0 6  3 9  0 96 3 55 00*

3  ดานการกระตุนทางป า 61 0 63 10 0 9  3 12 00
 ดานการคานง งความเปนปจเจกบุคคล  0 1 3 6 0 9  3 62 00

  0.   0   .00* 
*

จากตาราง 2 ลการวิเคราะหพบวา ครท่ีมีวุ ิการศก าตางกันมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง
บริหารส านศก า ดยภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคั ทางส ิติท่ีระดับ 05 ดยครท่ีมีวุ ิการศก า

ปริ าตรีมีความคิดเหนมากกวาครท่ีมีวุ ิการศก าสงกวาปริ าตรี
  การเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมตีอภาวะ นาการเปลีย่นแปลง อง บรหิารส านศก า รงเรียนเครือ าย 

ท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จาแนกตามประสบการ ในการทางาน ดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 
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 10-20 ป   F  

SD SD SD  

1  ดานการมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ  03 1 16 22 0 61  0 2  13 26 00  

2  ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3 9 1 12 23 0 5  6 0 29 15 5 00  

3  ดานการกระตุนทางป า 13 1 0  3  0 5  90 0 25 13 5  00  

 ดานการคานง งความเปนปจเจกบุคคล 93 1 16 1  0 59 9 0 2  1 50 00  

 4.02 1.12     .00* 

*p
               จากตาราง 3  ลการวิเคราะหพบวา ครท่ีมีประสบการ ในการทางานตางกันมีความคิดเหนตอภาวะ นา             
การเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ดยภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคั ทางส ิติท่ีระดับ 05  
จงทาการทดสอบความแตกตาง องคาคะแนนเ ลี่ยเปนรายค ดยวิ ี Scheffé’s 

 ลการเปรียบเทียบความแตกตางรายค ความคิดเหน องครตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า
รงเรียนเครือ ายท่ี 35 สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานภาพรวม 

 

 

 

4.02 

10-  

4.  

 

4.
1 ต่ากวา 10 ป  02

2 10-20 ป  23
3 20 ป ้นไป  5  *  *

*p
              จากตาราง พบวา ครท่ีมีประสบการ ในการทางานมากกวา 20 ป มีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหาร 
ส านศก ามากกวาครท่ีมีประสบการ ในการทางานนอยกวา 10 ป และครท่ีมีประสบการ ในการทางานระหวาง 10 -20 ป  

 
1. ครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ดยภาพรวมอยในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

บริหารในปจจุบันเปน บริหารยุคใหม ตองกาวทันการเปลี่ยนแปลง องการศก า ทันเหตุการ  จงมีความจาเปนอยางยิ่งท่ี บริหาร
จะตองพยายามศก าพั นาความสามาร และศักยภาพ องตนเองใหมภีาวะ นาใหสง ้น ดยเ พาะทัก ะในการเปลี่ยนแปลงจะทาให
การบริหารมีความเติบ ตกาวหนา ตองพั นาท้ังคุ ลัก ะเชิงกายภาพ สติป า อารม  ความรสก เพ่ือนาองคการไปส
ความสาเรจ สอดคลองกับ อานวย ทอง ปรง 2556 : 109 ไดกลาววา  นักบริหารท่ีมีภาวะ นาตองหันมาพั นาตนเองใหมีทัก ะ
ในการเปลี่ยนแปลง จะทาใหองคการรัก าความอยรอด องตนเองได นักบริหารท่ีมีวิสัยทัศนจะตองนาหนวยงานไปสสิ่งท่ีดีกวา
เหมาะสมกวา จะตองมีการนาเทคนิคตาง มาพั นาปรับปรุงการทางาน ององคการใหมีประสิท ิภาพยิ่ง ้น จงจะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิด ้นในอนาคตได เมื่อพิจาร าเปนรายดาน สามาร อภิปราย ลได ดังน้ี 

1 1 การมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ  พบวา ครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า
ดยภาพรวมอยในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บริหารส านศก ามีวิสัยทัศน มีเปาหมาย มีอุดมการ ในการบริหารงาน มี
คุ รรมจริย รรม ประพ ติปฏิบัติตนไดเหมาะสม อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอยางเตมท่ีกระตุนให รวมงานปฏิบัติงานรวมกัน
เพ่ือใหงานบรรลุจุดมุงหมาย ่งสอดคลองกับ า ี าสุวรร 2560 ศก าเรื่อง ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหาร
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology |  

ส านศก า รงเรียนในอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานการศก ามั ยมศก าจันทบุรี เ ต 1 ลการวิจัยพบวา ภาวะ
นา การเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก าดานการมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ  ดยรวมมีคาเ ลี่ยอยในระดับมากท้ังน้ีกลาววา อาจเปน

เพราะ บริหารส านศก าตัดสินใจ ดยคานง งเรื่อง องคุ รรมจริย รรมเปนหลัก ประพ ติตนเปนแบบอยางท่ีดี อุทิศเวลาใหกับ
การปฏิบัติงานอยางเตมท่ี ตลอดจนมีวิ ีการในการกระตุนใหครปฏิบัติงานรวมกันและทุมเทการปฏิบัติงานอยางเตมท่ี  

1 2 การสรางแรงบันดาลใจพบวา ครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บรหิารส านศก า ดยภาพรวม
อยในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บริหารส านศก าใหเกียรติ รวมงาน และทาให รวมงานเหนคุ คาในตนเอง สนับสนุน
รวมงานใหทางานเปนทีม กระตุน จงใจ สราง วั และกาลังใจใหแก รวมงานใหปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานประสบความสาเรจตามเปาหมาย

สอดคลองกับ รัตตินันท บุ กลา 2561 ศก าเรื่อง ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า สังกัดสานักงานเ ตพ้ืนท่ี
การศก ามั ยมศก าเ ต 1 ลการวิจัย พบวา ภาวะ นาการเปลีย่นแปลง อง บริหารส านศก า ดยรวมและราย อ อยในระดับมาก
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บริหารมีพ ติกรรมท่ีดีในการสรางแรงบันดาลใจ คือมีการสราง วั และกาลังใจใหแก ใตบังคับบั ชา เพ่ือให
งานประสบความสาเรจตามเปาหมาย รวมท้ังกระตุนการทางานเปนทีม ใหมีชีวิตชีวา ความตั้งใจแนวแนวาสามาร บรรลุวัต ุประสงคได  

 1 3 การกระตุนทางป าพบวาครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ดยภาพรวมอย
ในระดับมาก อาจเปนเพราะวา บริหารส านศก ากระตุนให ตามคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม มาแกป หาในหนวยงานอยางเปนระบบ 

สงเสริมให รวมงานพั นาวิชาชีพ ดยการเ ารับการ กอบรมศก าดงานอยางตอเน่ือง สงเสริมใหนานวัตกรรมและเทค น ลยีใหม  

มาประยุกตใชในส านศก า ่งสอดคลองกับ เพียง ทัย ชุมวัน 2560 ศก าเรื่องภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก าสังกัด
สานักงานเ ตพื้นท่ีการศก าประ มศก ารอยเอด เ ต 2 ลการวิจัย พบวา ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ดานการ
กระตุนทางป า ดยรวมและราย ออยในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บริหารส านศก าใหคาแนะนาในการแกไ ป หาในการทางาน
อยางเปนระบบ สงเสริมให รวมงานพั นาวิชาชีพอยางตอเน่ือง และเสนอวิ ีการปฏิบัติงานใหม ใหแก รวมงาน   

1 การคานง งความเปนปจเจกบุคคล  พบวาครมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า 
ดยภาพรวมอยในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บริหารส านศก าสงเสริมให รวมงานไดพั นาตนเองตามศักยภาพ ดย
คานง งความแตกตางระหวางบุคคล อง รวมงาน มีการกระจายอานาจ ในการบริหารงาน สง ลทาใหการปฏิบัติงานในองคการประสบ
ลสาเรจ ่งสอดคลองกับ ก มา ศรีศัมภุวงศ 2560 ศก าเรื่อง ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก าศนยชายแดนอาเภอ
ปงน้ารอน สังกัดสานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก าจันทบุรี เ ต 2 ลการวิจัย พบวา ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง
บริหารส านศก าดานการคานง งความเปนปจเจกบุคคล ดยรวมมีคาเ ลี่ยอยในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก บริหารคานง งความ

แตกตางระหวางบุคคล อง ตาม มีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง มีการกระจายอานาจ บริหารจะมีเทคนิคมอบหมายงานท่ีดี  
2 การเปรียบเทียบความคิดเหน องครท่ีมีตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนเครือ ายท่ี 35

สานักงานเ ตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจาแนกตามวุ ิการศก า และประสบการ ในการทางาน สรุปประเดนสาคั ได ดังน้ี 

2 1 ครท่ีมีวุ ิการศก าตางกันมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า ดยภาพรวม
และรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคั ทางส ิตท่ีระดับ 05 ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ดยครท่ีมีวุ ิการศก า
ปริ าตรีมีความคิดเหนมากกวาครท่ีมีวุ ิการศก าสงกวาปริ าตรี  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา คร สอนมีการพั นาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
องตนเอง ทาใหมีความคิดและทัศนคตท่ีิแตกตางกันออกไป ดยครท่ีมีวุ ิการศก าปริ าตรีสวนให เปนครท่ีจบการศก ามาใหม 

าดประสบการ ในการทางาน ทาให บริหารส านศก าใหความสนใจดแลเอาใจใส กากับติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
ทาใหมีความกระตือรือรนตอหนาท่ีการงานเพ่ือตองการท่ีจะพั นาตนเองใหดี ้น ่งสอดคลองกับ  เพียง ทัย ชุมวัน 2560 ศก า
เรื่อง ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า สังกัดสานักงานเ ตพ้ืนท่ีการศก าประ มศก ารอยเอด เ ต 2  ลการวิจัย
พบวา ภาวะ นาการเปลีย่นแปลง อง บรหิารส านศก า จาแนกตามวุ ิการศก า ดยรวมและรายดานอยในระดับมาก และแตกตางกัน
อยางมีนัยสาคั ทางส ิติท่ีระดับ 05 กลาววาอาจเปนเพราะ ระดับการศก ามีความสาคั ยิ่งในการพั นาคน พั นาความคิดใหมีวิสัยทัศน                   
ท่ีกวาง ้น ่ง ลจากการไดรับการ ายทอดองคความรประสบการ ทาใหครท่ีมีวุ ิการศก าท่ีแตกตางกันมีทัศนคติท่ีแตกตางกันไปดวย   
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 2 2 ครท่ีมีประสบการ ในการทางานตางกันมีความคิดเหนตอภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า 
ในภาพรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคั ทางส ิตท่ีระดับ 05 ดยครท่ีมีประสบการ ในการทางานมากกวา 20ป
มีความคิดเหนมากกวาครท่ีมีประสบการ ในการทางานนอยกวา 10 ป และครท่ีมีประสบการ ในการทางาน 10 -20 ป ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวา ครมีประสบการ ในการทางานมาก กยิ่งมีความชานา และมีความเช่ียวชา มาก ้น ทาใหคิดไตรตรองดวยความละเอียด
รอบคอบมากกวา ความ ิดพลาดจากการปฏิบัติงานกเกิด ้นไดนอย ตางจากครท่ีมีประสบการ นอย จงไมชานา ในการทางาน สง ล
ใหการทางาน ิดพลาดไดมากกวา ่งสอดคลองกับ า ี าสุวรร 2560 ศก าเรื่อง ภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหาร
ส านศก า รงเรียนในอาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานการศก ามั ยมศก าจันทบุรี เ ต 1 ลการวิจัยพบวาภาวะ
นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า  จาแนกตามประสบการ ในการทางาน ดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสาคั ทางส ิตท่ี

ระดับ 05 กลาววาท้ังน้ีอาจเปนเพราะ เมื่อเวลา านไปจะสอนใหคนรจักการเรียนร ิด กเพ่ิมมาก ้น สอนใหรจักงานเพ่ิมมาก ้น
ตางกับ มีประสบการ นอย ไมเคยรอะไรมากอนจงทาใหงาน ิดพลาดไดมากกวา ท่ีประสบการ มาก 

  

 
1 การมีอิท ิพลอยางมีอุดมการ   บริหารส านศก าควรมีความเปนมิตร มีน้าใจไมตรี ใหเกียรติกับ รวมงานมาก ้น 

2    การสรางแรงบันดาลใจ บริหารส านศก าควร สราง วั กาลังใจในการปฏิบัติงานกับ รวมงานอยางสม่าเสมอ  

3 การกระตุนทางป า บริหารส านศก าควร นานวัตกรรมทางการศก ามาใช เพ่ือพั นาคุ ภาพ เรียนใหมากยิ่ง ้น  

การคานง งความเปนปจเจกบุคคล บริหารส านศก าควร ยดหลักการกระจายอานาจในการบรหิารงานใหมากยิ่ง ้น  
 

8.  

          ควรศก าภาวะ นาการเปลี่ยนแปลง อง บริหารส านศก า รงเรียนในสังกัดสานักงานเ ตลาดกระบัง ดยการวิจัยเชิงคุ ภาพ 
 

 

ก มา ศรีศัมภุวงศ 2560
. วิทยานิพน การศก ามหาบั ิต มหาวิทยาลัยบรพา  

า ี าสุวรร 2560
วิทยานิพน การศก ามหาบั ติ มหาวิทยาลัยบรพา  

เพียง ทัย ชุมวัน 2560
วิทยานิพน การศก ามหาบั ิต มหาวิทยาลัยบรพา  

ภาวิดา าราศรสีุท ิ 2556  กรุงเทพมหานคร : มิตรภาพการพิมพและสติวดิ อ  

รัตตินันท บุ กลา 2561
 การศก ามหาบั ิต มหาวิทยาลัยบรพา  

สานักงานเ ตลาดกระบัง  2562  กรุงเทพ สานักงานเ ตลาดกระบัง  
สานักงานเล า ิการสภาการศก ากระทรวงศก า ิการ  2559  

Thailand 4.0. กรุงเทพ : พริกหวานกรา คจากัด  

อรอนงค แดงนุย 2561
การศก ามหาบั ิต มหาวิทยาลัยบรพา  

อานวย ทอง ปรง 2556  กรุงเทพมหานคร: มิตรภาพการพิมพและสติวดิ อ  

ss volio 1990 Manual for the multifactor leadership questionnaire. lo lto onsulting sychologists ress 
ohen inion orrison 2011 Research methods in education ( th ed.) e or Routledge   
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ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ชลธิชา  ประสพสุข1* และชนมณี  ศิลานุกิจ1  

1ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*papayz88@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามจําแนกตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณการสอน  
กลุมตัวอยางไดแก  ครูของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562  จํานวน 236 คน     
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  โดยใชโรงเรียนเปนช้ัน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน  40 ขอ มีคาความสอดคลองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ  0.60 – 1.00  ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร เทากับ 0.95 
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที  และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน  การเปรียบเทียบครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณการสอนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน    

คําสําคัญ: ความคดิเห็น, ครู, การบริหารงานวิชาการ 
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THE OPINIONS 0F TEACHERS TOWARDS SHOOL ACADEMIC ADMINISTRATION. 

IN TALING CHAN DISTRICT OFFICE UNDER BANGKOK 

Chonticha prasopsuk 1* and Chonmanee  Silanukit 1  

1Department of Educational Administration Faculty of Education Ramkhamhaeng University 
*papayz88@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research are to study and to compare the implementation of The opinions 

of teachers towards school academic administration. In Taling Chan District Office Under Bangkok 
classified by educational background and teaching experience. Examples used in the research were 

teachers who perform teaching at schools in Taling Chan district Office. Under the Bangkok Metropolitan 

Administration Year 2562, a total of 236 people were selected by stratified random sampling. The 

instrument used was 5 levels rating scale questionnaire consisting of  40 items with content consistency 

0.60 – 1.00 The results of the analysis of the confidence questionnaire for teachers on academic 

administration of schools in Taling Chan district office under Bangkok Metropolitan equal to 0.95. The 

statistics used are frequency, percentage, mean , standard deviation, t-test, and one-way analysis of 

variance. The analyzed data shows that; The opinions of teachers towards the academic administration 

of schools in the office. Taling Chan District, under Bangkok the overall picture is in a high level. When 

considering it was at the high level in all. Teachers with different qualifications are having the same 

opinion on academic administration which include overall picture and each aspect.   

Keyword: The opinions, Teachers, Academic Administration 

1. บทนํา
ปญหาในระบบการศึกษาไทยระยะเวลาหลายปที่ผานมา การแกปญหาหารศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทยเปนไปชามาก ปญหาความไมตอเนื่องของนโยบาย การรวมศูนยจากสวนกลาง การขาดแคลนครูในสาขาท่ีจําเปน
การผลิตและพัฒนาคนไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  และทิศทางการไมพัฒนาประเทศ  และมีความเหลื่อม
ล้ําของโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประเทศไทย  โดยหลายฝายมีความเห็นวาหากบัญญัติเรื่องการศึกษาไวใน
รัฐธรรมนูญแลว จะทําใหมีความหนักแนนและชวยใหแกปญหาการศึกษา  จึงเริ่มมีการนําเรื่องการศึกษาสิทธิดานการเรียนรู
เพิ่มเติมทั้งในระบบ และตามอัธยาศัยมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน   

การดําเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพและใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด   ตองอาศัย        
การบริหารงานดานตาง ๆ ในโรงเรียน  นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปจะมีคุณภาพหรือไมนั้น  เปนสิ่งสะทอนถึงการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 หมวดที่ 5   
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การบริหารและการจัดการศึกษามาตราที่ 39  ไดกําหนดไววา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํา นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง”  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวโรงเรียนจึงมีอํานาจ
หนาท่ีในการบริหารจัดการใน 4 ดาน คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงาน
ทั่วไป  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ,  2542, หนา 12) 

จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนทั้งหมด  16 
โรงเรียน สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยังพบปญหา เชน การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล       
ไมอางอิงมาตรฐาน ทําใหผลการประเมินระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  และระดับประเทศต่ํา  ครูไมปรับเปลี่ยนวิธีการใน
การจัดการเรียนรู  ขาดการใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  การบริหารวิชาการที่ไมคลองตัวและขาดความรูความ
เขาใจในการการปฏิบัติงานในแตละดาน  ทําใหการปฏิบัติงานดานวิชาการไมถูกตองจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการบริหาร
วิชาการใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ปญหาดังกลาวช้ีใหเห็นวาความสามารถทางดานวิชาการจําเปนตองไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไข และประเด็นที่สงผลโดยตรงจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ที่เกี่ยวของกับการใหความรูแกนักเรียน  
อันประกอบดวยขอบขายภารกิจ ไดแก ดานการวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรูและ
การจัดตารางสอน  การวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และการพัฒนาบุคลากร
และการใหขวัญกําลังใจ และการจัดทําระบบประเมินผลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสงผลในการบริหารวิชาการ
ประสบผลสําเร็จในที่สุด  เพราะการบริหารดานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการบรหิารสถานศึกษา  และสงผลเกิดความสาํเรจ็ทีส่ดุ 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการ  จึงเกิดแรงจูงใจมุง
ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน 
ไดแก  ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู   และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อนําผลจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและสงเสริมการบริหารงานวิชาการ  รวมทั้งหาทางปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป        
อันเปนประโยชนตอโรงเรียนที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชในดานการดําเนินงานวิชาการใหบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสาํนักงานเขตตลิ่งชัน          

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน            

สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณการสอน 

3. วิธดํีาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขต

ตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของครูใน 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการพัฒนาและ
ใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี ้

3.1 ประชากร 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ครูของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2562 
จํานวน  236  คน จากโรงเรียนทั้งหมด  16 โรงเรียน  

3.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง  คือ  ครูของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2562   

ไดตัวอยางจํานวน  151 คน  จากการกําหนดขนาดของตัวอยาง  โดยเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ Cohen, Manion, and 

Morrison (2011 ,p. 147)  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)   

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับครูผูสอนของโรงเรียน
ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณการสอน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60 - 1.00 และคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.95 โดยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales) 5 ระดับ มทีั้งหมด 4 ดาน ๆ ละ 10 ขอ รวมจํานวน 40 ขอ 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขต 
ตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑใน
การแปลความหมาย เปนชวงคะแนน วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูที่มีของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช คือ การทดสอบคาที  (t–test Independen) และ
เปรียบเทียบตามประสบการณการสอนของครู  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ( One- way  analysis 

of  variance ANOVA)   

4. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสํานักงานเขต
ตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมรายดาน 

การบริหารงานวิชาการ n = 151 

X SD ระดับ 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.42 .45 มาก 
2. ดานดานการวดัผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  4.45 .42 มาก 

3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.49 .42 มาก 

4. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.24 .55 มาก 

รวม 4.40 .41 มาก 

จากตาราง 1 พบวา ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.40 , SD = .41)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
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มากทุกดาน  โดยเรียงลําดับ ดังน้ี  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ( X = 4.49 , SD = .42) ดานการวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( X = 4.45 , SD = .42)  ดานการพัฒนาหลักสูตรใสถานศึกษา ( X = 4.42 ,             
SD = .45) และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ( X = 4.24 , SD = .55)  ตามลําดับ 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน 

(n = 151)     

การบริหารงานวิชาการ 
ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตร ี

t p 
SD  SD 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 4.40 .45 4.46 .47 -.762 .610 

2. ดานดานการวดัผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรยีน 4.45 .40 4.45 .45 -.013 .717 

3. ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู 4.48 .40 4.52 .46 -.615 .410  

4. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

4.39 .39 4.22 .61 .415 .383 

รวม 4.39 .39 4.41 .45 -.234 .374 

จากตาราง  2  ผลการวิเคราะห  พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ     
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการสอน  โดยรวมและรายดาน 

  ( n = 151) 

การบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณการทํางาน 

   F Sig 
ต่ํากวา 5 ป 

( n = 26 ) 

ระหวาง 
5 -10 ป 

( n = 63 ) 

มากกวา 
10 ป 

( n = 62 ) 
 SD SD SD 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร ในสถานศึกษา 4.44 .48 4.36 .42 4.47 .47 1.085 .341

2. ดานการวัดผลประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 4.44 .43 4.44 .40 4.46 .43 .065 .937 

3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.53 .42 4.44 .37 4.53 .46 .882 .416 

4. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 4.46 .48 4.20 .42 4.20 .66 2.467 .088 

รวม 4.47 .41 4.36 .35 4.42 .46 .772 .464 

จากตาราง  3  ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   
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5. สรปุผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  

สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน   
5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน 

สังกดักรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณการสอน สรุปไดดังนี้ 
5.2.1 ครูที่มีวุฒกิารศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขต

ตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
5.2.2 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน          

ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
สถานศกึษา และเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  การบริหารงานวิชาการ
คือการดําเนินงานทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียน  เพื่อพัฒนาและสงเสริมการ
เรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของงานวิชาการ  นับเปนงานท่ีมีความสําคัญในการบริหารงานโรงเรียน  แตการท่ีโรงเรียน
จะสามารถทําหนาที่ดานนี้ไดอยางสมบูรณ  ก็ตอเมื่อผูบริหารใหความสําคัญแกงานวิชาการและเขาใจขอบเขตการบริหารงาน
วิชาการเปนอยางดี  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ลําภู  นาคทอง (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มี
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนใน
กลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก   

6.1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา พบวา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้เพราะ การพัฒนา
หลักสูตรนั้น ถือวาเปนหัวใจสําคัญในการใหแนวทางในการจัดการศึกษา ที่เปนการจัดการเรียนรูและประมวลประสบการณ
ใหแกผูเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเกิดการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สถานศึกษาจึงตองพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับบรบิทของสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น  ซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจและศึกษาในหลักสูตร
อยางละเอียด มีการนิเทศ  ติดตามผล ประเมินผลและรายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษา  ทําใหทราบ
จุดเดนที่ตองพัฒนา หรือปญหาท่ีตองแกไข เพื่อใหสาธารณชนทราบ และเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
สอดคลองกับงานวิขัยของ  ลําภู  นาคทอง (2559 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ผลการวิจัยพบวา  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

6.1.2 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ความคิดเห็นของครู ที่มีตอการ 
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยู ในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้
เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในเรือ่งของการวัดผลประเมินผล  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  เพราะการ
ประเมินผลการศึกษาน้ันเปนเรื่องของการวัดความรูความสามารถของเด็ก  ผูบริหารสถานศึกษาจึงสงเสริมใหครูใชวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเด็กที่มีความสามารถไมเทาเทียมกันก็จะใชการวัดที่แตกตางกันไป  สถานศึกษามีการ
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จัดทําแผนการประเมินการเรียนรู ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู มีการนําผลการประเมินไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดศักยภาพสูงสุด  สอดคลองกับงานวิจัยของ  นางสาวหทัย  ศิริพิน (2558: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย
เรื่อง   แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)  ผลการวิจัยพบวา  ดานการ
วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก    

6.1.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ  การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรูเปนหัวใจหลักและเปาหมายสําคัญที่ครูทุกคนจะตองสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคและลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษามีการ
สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดย
คํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคล  การฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ทักษะท่ีตองฝก ไดแก กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรู การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลรวมกัน 
ทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน  และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณนัชญา  รามัญจิตร ( 2559 : บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริการ
งานวิชาการในโรงเรียนเอกชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   ผลการวิจัยพบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

6.1.4 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงาน 

วิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนนี้เพราะ  
ปจจุบันเปนยุคแหงการพัฒนาเทคโนโลยี  สถานศึกษาทุกแหงจึงใหความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเปนอยางมาก เพราะการ
ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในเร่ืองของการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  ทําใหไดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ  
ในยุคปจจุบันการบริหารงานวิชาการก็เชนกัน ตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูลการทํางานอยางเปนระบบ  
ทําใหงายตอการใชงาน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้ังตัวครูและตัวของเด็ก  
การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาจะสามารถตอบสนองความแตกตางของผูเ รียน  ผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความสามารถของผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางกวางขวางลึกซึ้งอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง  สอดคลองกับ งานวิจัย
ของ สายนภา  ดาวแสง (2559 :  80 – 81)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  ดานการพัฒนาและใชสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ผลการวิจัยพบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการ
วิจัย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใหการสนับสนุนจัดการอบรม
ใหความรูครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยไมคํานึงถึงระดับวุฒิการศึกษา  ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวน
รวมในการทํางานดานวชิาการ  พรอมทั้งสงเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของรัฐบาล  และผูบริหาร
ไดเปดโอกาสใหครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  เขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานวิชาการ  ทางผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนไดรับความรูใหม ๆ ไปพรอม ๆ กัน จึงเปนปจจัยที่สงผลใหครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
ศักยภาพไมแตกตางกัน และผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามรถในการบริหารงานวิชาการในดานตาง ๆ ตามขอบขาย
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การบริหารงานวิชาการ ทํางานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีคุณภาพ ใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษาครอบคลุม
ครบทุกดาน  ทําใหการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นครูของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองของ  ลําภู  นาคทอง (2559 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา  ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวม         
ไมแตกตางกัน   
 6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณการสอนตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสํานักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ และเขาใจบทบาทหนาที่   
ในการบริหารสถานศึกษา มีการประสานงานกับคณะครูอยางตอเน่ือง  ซึ่งผูบริหารทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงาน ครูทํา
หนาที่ปฏิบัติงานจะรวมกันทํางาน  มีการสอนงานจากผูมีประสบการณมากกวาไปสูผูมีประสบการณต่ํากวา  ทําใหไดเรียนรูจน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เมื่อครูที่มีประสบการณนอยกวาประสบปญหาในการดําเนินงาน  ก็จะไดรับ
คําแนะนําชวยเหลือจากครูที่มีประสบการณมากกวา  ทําใหการบริหารงานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารให
โอกาสครูทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานวิชาการ  โดยไมคํานึงถึงประสบการณในการทําง าน  ทําใหครูมีความ
กระตือรือรน  และมีความตั้งใจสูง  ที่จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายงานและหนาที่ตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  สอดคลองกับวิจัยของ  ปณนัชญา  รามัญจิตร ( 2559 : บทคัดยอ )     
ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอการบริการงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   ครูที่มี
ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

 7.1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินการใชหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ  และมีการนิเทศการใชหลักสูตรอยูอยางตอเนื่อง 

7.1.2 ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัด
อบรม พัฒนา ดานการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวัด และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  และมีการเทียบโอนความรู ทักษะ 
ประสบการณ  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   

7.1.3 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู   ผูบริหารสถานศึกษาควรประสานความรวมมือจากเครือขาย
ผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และมี การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

7.1.4 ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเผยแพรสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ครูผลิตและพัฒนา ใหเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  และมีการ
ประสานความรวมมือในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีจากหนวยงานภายนอก 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 7.2.1 ควรทําวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสํานักงานเขต
ตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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7.2.2 ควรศึกษาสภาพปญหา และความตองการของครผููสอนและผูบริหารสถานศึกษาในดานการบรหิาร
วิชาการของโรงเรียนในสาํนักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
ในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

จริยา ขุนทองทิพย1* และชนมณี ศิลานุกิจ1  
1ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

*Ja_wan_06@hotmail.com

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยจำแนกตามขนาดของโรงเรียน  และ
ประสบการณในการทำงาน  กลุมตัวอยาง ไดแก ครู จำนวน 151 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม มีคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.80 - 1.00  และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่ง
ชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการทำงาน ปรากฏวา ครูที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่
มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นไมแตกตางกัน  

คำสำคัญ: ความคิดเห็น ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารสถานศึกษา  
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Abstract 

This research aims to examine and compare transformational leadership of school 

administrators According to the teacher's opinion In the school, Taling Chan district office Under Bangkok 

classified by the size of their schools and their work experience level.The selected by stratified random 

sampling method of 151 Representative Samples in the research.Through a specifically designed 

questionnaire device with content validity of 0.80-1.00 and questionnaire with 0.99 reliability.Data is 

collected to obtain Arithmetic Mean, Standard Deviation, T-Test, One Way Anova, and compare pairs by 

Sheffe method.The analyzed data shows that;The level of school principals’transformational leadership 

as well as the level of each of its components is high.The comparison of opinions of school teachers in 

Taling Chan District Office who work in schools of different sizes shows that school size has significant 

effect on teachers’opinions on transformational leadership of school principals by overview and each 

side Significantly different at the level of .05. And the teachers with different work experiences had 

different opinions towards the transformational leadership of school administrators.The overall picture is 

no different.When considering each aspect, it was found that there was an ideological influence 

Differences were statistically significant at the .05 level while other aspects were not different. 

Keyword: Opinions, Transformational leadership, School Administrators 
 

1. บทนำ  
ปจจุบันยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ไดเคลื่อนตัวสูยุคแหงสังคมฐานความรู การบริหารองคการทาง

การศึกษาจึงตองปรับทิศทางการบริหารใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  ผูนำจึงตองมีศักยภาพ และสมรรถนะที่ไรขอบเขต
ขององคความรู เพ่ือที่จะนำองคการไปสูวิสัยทัศน และเผชิญหนากับความทาทายใหม ๆ ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนตัว
แปรสำคัญที่จะสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงจำเปนตองทำ
ความเขาใจ และใหความสำคัญกับการนำภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมาใชใหเหมาะสมกับองคการหรือการสรางใหเกิดใน
องคการ (สุธาสินี สิงหประโคน, 2558 : 3) 

สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศนในการดำเนินงานคือ เปนศูนยกลางในการสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของชุมชน 
แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหลายหนวยงานท่ีผานมา พบวา ผูเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห ความคิดสรางสรรค และขาดทักษะในการดำรงชีวิต เน่ืองมาจากปญหาหลายประการ ซึ่งสงผลใหควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดังน้ันผูบริหารจึงมีความสำคัญอยางย่ิงในการเปนผูเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงสิ่ งใหม ๆ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียน และนำพาองคกรไปใหถึงเปาหมายประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงาน
เขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร, 2562)  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางสำหรับการปรับปรุง พัฒนา และประยุกตใชใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดของโรงเรียน  และประสบการณในการทำงาน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

       การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการกำหนดกรอบเน้ือหาท่ีไดแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass 

and Avolio, 1994 , unpaged ; อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2551, หนา 189 - 191) ทั้ง 4 ดาน  ไดแก ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ   ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
 

3.1 ประชากร  
          ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  ครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร        

ปการศึกษา 2562 จำนวน 236 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 16 โรงเรียน 
 

3.2 กลุมตัวอยาง  
          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  ครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน  สังกัดกรุงเทพมหานคร         

ปการศึกษา 2562 จำนวน 151 คน กำหนดขนาดตัวอยางโดยเทียบจากตารางสำเร็จรูปของโคเฮน แลวทำการสุมแบบแบงชั้น
ภูมิ  

 

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

การวิจัยครั้ง น้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มุงศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณในการทำงาน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต .80 - 1.00  และคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .99 โดยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scales) 5 ระดับ มีทั้งหมด 4 ดาน  ดานละ 10 ขอ รวมจำนวน 40 ขอ 
 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนำคาเฉลี่ยไป
เปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test for Independent Samples) และวิเคราะห
เปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณในการทำงาน โดยวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผูวิจัยจะดำเนินการตรวจสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ  
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4. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน ดังน้ี

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

   n = 151 

X SD ระดับ ลำดับที่ 
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.11 .66 มาก 2 
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.07 .63 มาก 3 
3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.15 .57 มาก 1 
4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.03 .63 มาก 4 

รวม 4.09 .58 มาก 

จากตาราง 1 พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.09, SD =.58) โดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการกระตุนทางปญญา ( X = 4.15, SD =.57) ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ( X = 4.11, SD =.66) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ( X = 4.07, SD =.63) และดานการคำนึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล ( X = 4.03, SD =.63) ตามลำดับ 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงาน
เขตตลิ่งชนั สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังน้ี 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

ขนาดของโรงเรียน 

t Sig. 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
(n = 85) (n = 66) 

X SD X SD 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.01 .77 4.25 .44 -2.416* .000 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3.99 .74 4.16 .44 -1.718* .001 

3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.08 .66 4.23 .42 -1.641* .003 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.94 .74 4.16 .43 -2.286* .010 

รวม 4.00 .69 4.20 .38 -2.191* .000 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุ งเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงาน
เขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการทำงาน ดังน้ี 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดาน
การสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงปจเจกบุคคล ไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตางจึง
ใชวิธีทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 4 

ตาราง 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณในการทำงาน  ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดังน้ี 

ประสบการณในการทำงาน 

X

นอยกวา 
5 ป 

4.32 

ระหวาง 
5-10 ป 

3.96 

มากกวา 
10 ป 

4.16 
นอยกวา 5 ป 
ระหวาง 5-10 ป 
มากกวา 10 ป 

4.32 

3.96 

4.16 

     * 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงาน   

เขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ครูทีม่ีประสบการณในการทำงานนอยกวา 5 ป กับครู
ที่มีประสบการณระหวาง 5–10 ป มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน 

F Sig. 
นอยกวา ระหวาง มากกวา 

5 ป 5-10 ป 10 ป 

X SD X  SD X SD 

1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 4.32 .47 3.96 .59 4.16 .79 3.556* .031 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 4.19 .46 3.98 .48 4.09 .85 1.348 .263 

3. ดานการกระตุนทางปญญา 4.22 .46 4.09 .46 4.18 .74 .688 .504 

4. ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 4.17 .44 3.96 .43 4.03 .90 1.149 .320

รวม 4.22 .41 4.00 .43 4.11 .79 1.759 .176 
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 5.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการทำงาน ปรากฏดังน้ี 

5.2.1 ครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง     
มีนัยสำคัญที่ระดับ .05  

5.2.2 ครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา  
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานการสรางแรงบันดาลใจ     
ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคำนึงถึงปจเจกบคุคล ไมแตกตางกัน  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
.1 ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสำคัญ
ที่มีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง มีการปฏิรูปการศึกษาที่มีการแขงขันการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหทัดเทียมกับนานาประเทศอยูตลอดเวลา  ซึ่งผูบริหารถือเปนบุคคลท่ีคอยกำหนดฟนเฟองใหสถานศึกษาขับเคลื่อน
ไป ดังน้ันผูบริหารจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร ภูสมที (2559, หนา 47-60) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

6.1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนผูนำท่ีมีความรูความสามารถ  มีวิสัยทัศนและกำหนดเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน มีความมุงมั่นต้ังใจ รวมถึงการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทำใหไดรับการยกยอง เลื่อมใส ศรัทธา 
จากผูรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาวุฒิ ธนาวุฒิ (2558, หนา 65-82) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11  ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยรวมอยูในระดับมาก 

6.1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู  โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงเปาหมาย
ของการทำงานรวมกัน โดยสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการปฏิบัติงานแสดงออกถึงความกระตือรือรน  ทั้งน้ีผูบริหารยังสราง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ซึ่งชวยใหผูปฏิบัติงานมีกำลังใจพรอมท่ีจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มความสามารถ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ มูฮำหมัด (2560, หนา 57-84) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาล
ใจภาพรวมอยูในระดับมาก 

6.1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู  โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีการแจงขาวสารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใหครูรับทราบอยูเสมอ เพ่ือใหครูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  ทั้งยังเปนผูสนับสนุนใหครู
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ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทำใหการจัดการเรียนการสอนมีความหลายหลาย สนับสนุนใหครูเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูอยูตลอดเวลา  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  บุญชวย (2561, หนา 44-
47) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดตราด จันทบุรี
และระยอง  ผลการวิจัย พบวา บทบาทภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดตราด 
จันทบุรี และระยอง ดานการกระตุนทางปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก 

6.1.4 ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมให
ครูพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  มอบหมายงานตามความรูความสามารถของแตละบุคคล  เพ่ือใหครูไดแสดงความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่  ใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ และมีวิธีจูงใจท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 

เพ่ือใหครูสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาวุฒิ ธนาวุฒิ (2558, หนา 69-

82) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 

6.2 ผลการเปรียบเทียบครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยาง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีรูปแบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาแตกตางกันตามบริบทของขนาดสถานศึกษาน้ัน ๆ บทบาทภาวะความเปนผูนำของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตอง
แสดงออกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในสถานศึกษาท่ีมีแตกตางกัน อีกทั้งภาวะผูนำท่ีตองนำพาสถานศึกษาไปสู
ความสำเร็จ  ซึ่งเปนสิ่งหน่ึงที่ทำใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจนมากข้ึน  จึงทำใหผูบริหารสถานศึกษาใน
ขนาดของโรงเรียนที่ตางกันมีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมทางดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมากนอยตางกัน  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิราพร  สามัญ (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.3 ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณในการทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติงาน มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานติดตาม ใหการ
ชวยเหลือในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งทำใหการดำเนินงานของสถานศึกษาลุลวงประสบความสำเร็จ จึงทำใหครูที่มี
ประสบการณในการทำงานตางกันรับรูถึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาไดไมแตกตางกัน  สวนดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ  เปนดานที่ผูบริหารแสดงออกถึงตัวตนไดชัดเจนที่สุดในการปฏิบัติงาน จึงทำใหครูเกิดความเชื่อมั่น 
ยอมรับ และศรัทธาไดงาย จึงสงผลตอการรับรูภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ บัณฑิต  กิมศรี (2559 :บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  การศึกษาบทบาทภาวะผูนำ
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานในอำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

ผลการวิจัยพบวา การศึกษาบทบาทภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานในอำเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จำแนกตามประสบการณการทํางาน  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
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7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ขอเสนอแนะเพือ่การนำไปใช 

  7.1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงใหเห็นวาเปนผูมีความรู
ความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมอารมณในทุกสถานการณได   

7.1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยาง
สม่ำเสมอ  และควรจัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมความรักและความสามัคคีในการอยูรวมกัน  
  7.1.3 ดานการกระตุนทางปญญา  ผูบริหารสถานศึกษาควรชี้แนะใหครูหาจุดเดน จุดดอยของสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนางานรวมกัน และสงเสริมใหครคูิดวิเคราะห แกปญหาอยางสรางสรรค 

7.1.4 ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานตามความรู
ความสามารถของแตละบุคคล และควรปฏิบัติตอครูทุกคนดวยความยุติธรรม  

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 7.2.1 เพ่ือเปนการศึกษาขอมูลในเชิงลึก ควรมีการทำวิจยัเชิงคุณภาพเรื่อง ภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  7.2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้ง น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึ กษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเก่ียวกับสภาพ             
การบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย  กลุมตัวอยาง จํานวน 291 คน 
ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือม่ัน 0.975 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน   
ทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน  
คําสําคัญ: การบริหาร, การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนเอกชน 

State Administration in Private Schools 
under Buriram Provincial Education Office 
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1 Student of Master Education Program in Educational Administration Faculty of Education 

Buriram Rajabhat University 
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Abstract 

The research aimed to study conditions and compares solving guildlines for administration in private 
schools under Buriram Provincial Education Office. The sample groups was 291 people.  And randomly 
selected in landscape.  The instruments used in this study was a questionnaire, had a reliability of 0.975.  
The statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, independent    
t-test and (One-way ANOVA). The finding revealed as follow 1) State administration in private schools 
under Buriram Provincial education office, According to the opinions of teachers Overall and each aspect 
is at a high level.  2) A comparison of state administration in private schools under Buriram Provincial 
Education office Classified by work experience And school size Overall and each aspect is not different. 

Keywords: Administration, Personnel management, Private School 
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1. บทนํา

สถานการณของโลกในศตวรรษท่ี 21 มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันอยางไรพรมแดน ผลกระทบดังกลาวสงผลใหประเทศ
ไทยมีการตื่นตัวในการพัฒนาคนดั่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.  2560 - 2564) มี
หลักการท่ีสําคัญคือ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยเฉพาะดานการศึกษา คุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของ
การพัฒนาคน สรางคน สรางสรรค สังคม เพื่อยกระดับการศึกษาของชาติทั้งน้ีสอดคลองกับวิสัยทัศนในแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 ที่มุงใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงในโลก
ศตวรรษที่ 21 ในการกําหนดยุทธศาสตรการวางเปาหมายการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาทุกระดับและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพการสอนอยางเต็มที่ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติ ภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0  ซ่ึงมีความเจริญทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ดังน้ัน การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาครู 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมภายใต
การปฏิรูปครู เพ่ือสรางเด็กไทยในยุค 4.0 ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยครูผูขับเคลื่อน
นโยบายของประเทศใหสอดคลองกับแผนการศึกษาของชาติ ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม ครูเปน
ปจจัยที่สําคัญเพราะทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ครูชวยสรางการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ครูเปนหัวใจของ
การศึกษาและการสรางคน ครูจึงไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญเปนแมพิมพของชาติ จึงจําเปนที่ผูบริหารจึง
จะตองธํารงรักษาบุคลากรครูไว โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานเปนเวลานานโดยสรางแรงจูงใจให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจ เพราะถาบุคลากรเกิดความพึงพอใจแลวจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเทอุทิศเวลา พรอมให
ความรวมมือไมลาออกไปไหน ซ่ึงความเก่ียวพันธกับการคงอยูของบุคลากรสงผลดีตอการดําเนินการขององคกร คือ มีความพึง
พอใจตอผูรับบริการมากขึ้น ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น ผลิตผลเพ่ิมขึ้น การลาออกของบุคลากรนอยลง การฉอโกงลดลง การขาดงาน
ลดลง การบริหารจัดการบุคคลของโรงเรียนน้ันมีความสําคัญ สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเนนถึงความสําคัญของบุคลากร
ครูทางการศึกษาไดระบุทิศทางการจัดการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาของชาติไววา ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมมีความพึงพอใจในงาน มีอัตราการออกจากงานสถิติลดนอยลง ดวยครูเปนบุคลากรสําคัญทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 จึงกําหนดการคุมครองการทํางานแกบุคลากรครูไวอยางชัดเจน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2560 : ก) 

 โรงเรียนเอกชนการจัดการศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทําหนาที่บริหาร
โรงเรียนและการจัดการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาภาครัฐ 
โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงินอุดหนุนทางการศึกษา และสิทธิประโยชนอยางอ่ืน ทั้งน้ีโรงเรียนเอกชนจึง
เปนทางเลือกทางหน่ึงของผูปกครองและนักเรียนที่มีความคาดหวังคุณภาพทางการศึกษา แตการบริหารของโรงเรียนเอกชนกับ
โรงเรียนในสังกัดของรัฐมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน ครูที่บรรจุเปนราชการในสังกัดของรัฐมีความม่ันคงในการทํางาน 
อัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่มากกวา ในขณะที่ครูโรงเรียนเอกชนมีสิทธิและสวัสดิการไมเทาเทียมกัน ซ่ึงเปนปญหาในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนตอการจัดการศึกษาในภาพรวม ไดแก  การเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาค  การสนับสนุน
งบประมาณ เงินเดือนและสวัสดิการ วุฒิการศึกษา เปนตน ( อัญรินทร ฉัตรเบญจนันท และวลัยพร  ศิริภิรมย. 2558 : 43) 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากสถิติการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2546 - 2556 พบวา มีโรงเรียน
เอกชนทยอยยุบเลิกกิจการวม 375 แหง โดยสาเหตุสําคัญคือ ขาดแคลนครู และยังพบอัตราการลาออกของโรงเรียนเอกชน
ทั่วไประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากขอมูลของสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เก่ียวกับจํานวนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปขางหนา ระหวางปงบประมาณ 2552 - 2562 
พบวา จะมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการรวมท้ังสิ้น 192,385 คน (บํารุง เฉียบแหลม.  2558 
: 29) ขอมูลดังกลาวสงผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนโดยตรงในอนาคตทําใหครูลาออกจากโรงเรียนเอกชนไปสอบเขาบรรจุเปน
ครูภาครัฐเปนจํานวนมาก เน่ืองจากครูโรงเรียนเอกชนมีประสบการณ ความสามารถตองการความม่ันคงกาวหนาในอาชีพ 
นอกจากน้ีสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนไมเทียบเทากับสวัสดิการขาราชการครู จากงานวิจัยที่เก่ียวของกับอัตราคงอยูของ
บุคลากรในองคการ พบวา ปจจัยที่ทําใหครูลาออก ดังน้ีคือ ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยการรับรูในบทบาทหนาที่ครู 
ปจจัยความผูกพันตอองคการ ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงเปนปจจัยในการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุด  
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 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน เปนกระบวนการท่ีผูบริหารในองคกรรวมกันใชความรูและประสบการณใน
การดําเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุบุคคลากรที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเขามาปฏิบัติในองคการ สามารถทํางานดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข ตามนโยบายยุทธศาสตรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมยที่สงเสริม สนับสนุนและการดําเนินการของ
โรงเรียนเอกชนใหสามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย.   2561 : 19)
การจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ทําหนาที่ดําเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัดการ
ของรัฐ โดยบทบาทสําคัญของโรงเรียนเอกชนประกอบดวย การแบงเบาภาระของรัฐ เปนโรงเรียนใกลบาน และการบริหาร
จัดการที่คลองตัวโดยโรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการท่ีมีอิสระ การบริหารงานดานตาง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ที่เอ้ือประโยชนตอการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ งบประมาณและกําลั งคนซ่ึงเปนปจจัยหลักของการบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน.  2557 : 11 - 12) 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย เพื่อพัฒนางานบุคคลของครูในโรงเรียนเอกชน เพื่อใหเกิดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลดอัตราการเขาออกของครู สรางแรงจูงใจของครุรุนใหมใหมีทัศนคติที่ดีในการทํางานในโรงเรียน
เอกชน นํามาสูประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1.  เพื่อศึกษาสภาพการการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย

จําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา 

3. สมมติฐานของการวิจัย
1.  ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน 
2.  ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย ป 2561 จาก 35 โรง เรียน เปนครู

ทั้งหมด 1,135 คน (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย.  2561 : 28) กลุมตัวอยาง ไดจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan.  1970 ; อางถึงในประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ.  2555 : 148 - 149)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 291 คน และทําการสุม กลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียน (Stratified Random 
Sampling) 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย  โดยไดรับคําปรึกษาแนะนําจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบความเท่ีย งตรงเชิ ง เ น้ือหา  (Content Validity) มีค าดั ช นีความสอดคลอง  ( Index of Item Objective 
Congruence) เทากับ 1.00 ทุกขอ และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏวามีคาความเช่ือม่ันรวมทั้งฉบับ เทากับ  0.975 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามและหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางแลว

ขอรับแบบสอบถามดวยตัวเองภายในเวลาที่กําหนดกรณีมีแบบสอบถามที่ไมไดรับคืนผูวิจัยจะดําเนินการติดตามดวยตนเอง 
สามารถเก็บรวบรวมกลับคืนมาได 291 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 
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 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
  2. ศึกษาสภาพการการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 
โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 
จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยใชการทดสอบคาที (t-test Independent) 
  4. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย จําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยใน
แตละดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé's method) 
กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
5.  ผลการวิจัย 
ตาราง 1 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสภาพและแนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน   
สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดาน 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน   X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
1.  ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 4.23 0.77 มาก 1 
2.  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 4.19 0.58 มาก 2 
3.  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.03 0.79 มาก 5 
4.  ดานวินัยและการรักษาวินัย   4.09 0.73 มาก 4 
5.  ดานการออกจากงาน 4.14 0.56 มาก 3 

รวมเฉล่ีย 4.13 0.59 มาก  
  

 จากตารางที่  1 พบวา ครูสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย   มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนเอกชน  โดยรวมอยู ในระดับมาก  ( X = 4.13)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน                        
โดยดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.24 ) รองลงมา คือ ดานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง (X = 4.19) สวนดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีคาเฉล่ียต่ําสุด (X  = 4.03 ) 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 
จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน   
ประสบการณในการทํางาน 

t 
 

sig ต่ํากวา 5 ป 5 ปขึ้นไป 
 S.D.  S.D. 

1.  ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 4.25 0.73 4.21 0.80 0.37* 0.22 
2.  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 4.14 0.53 4.21 0.61 -1.00* 0.02 
3.  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4.06 0.64 4.00 0.87 0.76* 0.00 
4.  ดานวินัยและการรักษาวินัย   4.09 0.61 4.08 0.80 0.21* 0.00 
5.  ดานการออกจากงาน 4.09 0.49 4.17 0.60 -1.29* 0.02 

รวมเฉล่ีย 4.12 0.49 4.13 0.64 -0.04* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย จําแนกตาม ประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดานวินัยและการรักษาวินัย  ดานการออกจากงานแตกตางกัน สวนดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
ไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดาน 

การบริหารงานบุคคล 
ในโรงเรียนเอกชน   df 

Sum Squares (SS) 
ผลรวมของกําลังสอง
ของคาเบี่ยงเบน 

Mean Square 
(MS) 

ความแปรปรวน 
F - ratio Sig. 

ดานการวางแผน
อัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง 

Between Groups 3 15.919 5.306 9.55* 0.000 
Within Groups 287 159.534 0.556 
Total 290 175.453 

ดานการสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง 

Between Groups 3 11.826 3.942 12.96* 0.000 
Within Groups 287 87.283 0.304 
Total 290 99.110 

ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพ 
 ในการปฏิบัติงาน 

Between Groups 3 40.347 13.449 27.38* 0.000 
Within Groups 287 140.984 0.491 
Total 290 181.332 

ดานวินัยและการรักษา
วินัย 

Between Groups 3 40.813 13.604 33.23* 0.000 
Within Groups 287 117.487 0.409 
Total 290 158.300 

ดานการออกจากงาน Between Groups 3 6.609 2.203 7.26* 0.000 
Within Groups 287 87.140 0.304 
Total 290 93.749 

ผลรวมทุกดาน Between Groups 3 21.000 7.000 24.96* 0.000 
Within Groups 287 80.503 0.280 
Total 290 101.503 

ตารางที่ 3 พบวา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. อภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย    

สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
1.  สภาพการการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะการบริหารงานบุคคลครูเปนปจจัย 
ที่สําคัญเพราะทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ครูชวยสรางการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ครูเปนหัวใจของการศึกษา
และการสรางคน ครูจึงไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญเปนแมพิมพของชาติ จึงจําเปนที่ผูบริหารจึงจะตองธํารง
รักษาบุคลากรครูไว โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานเปนเวลานานโดยสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิด
ความพึงพอใจ เพราะถาบุคลากรเกิดความพึงพอใจแลวจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเทอุทิศเวลา พรอมใหความรวมมือไม
ลาออกไปไหน ซ่ึงความเก่ียวพันธกับการคงอยูของบุคลากรสงผลดีตอการดําเนินการขององคกร สอดคลองกับงานวิจัย ของ
นิชนันท  หลุยใจบุญ (2551 : 8) ไดกลาววา การวางแผนและการกําหนดตําแหนงของครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง 
การคาดการลวงหนาเพื่อจะกําหนด จํานวนตําแหนงและอัตราโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียน ขนาดของโรงเรียนเพ่ือสราง
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แรงจูงใจ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีวิทยฐานะ เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตามมาตรฐาน
ตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะ และยังสอดคลองกับวิเชียร วิทยอุดม (2550 : 20) ไดกลาววา การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง 
กระบวนการ ของการคาดการณลวงหนาถึงการเคล่ือนยายบุคลากร รวมตั้งการเคลื่อนยายกันภายในและเคลื่อนยายออกจาก
องคการ จุดมุงหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ เพื่อใชทรัพยากรมนุษยเหลาน้ีใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาที่จะ
เปนไปไดไมวาที่ใดและมีความตองการทรัพยากรเพ่ือที่จะทําใหบรรลุเปาหมายขององคการได จุดมุงหมายอ่ืน ๆ ที่ชัดเจนของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษยน้ัน รวมไปถึงการทํานายการขาดแคลนแรงงาน แรงงานสวนเกิน มีการเพิ่มโอกาสการไดรับเขา
ทํางาน ใหแกสตรีชนกลุมนอย ผูพิการ และวางแผนโครงการจัดอบรมใหพนักงานและยังสอดคลองกับจิติมา  อัครธิติพงศ 
(2556 : 1) ไดกลาววา แนวคิดในการบริหารงานบุคคลวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย เม่ือเกิดความเขาใจ
อยางลึกซ้ึงถึงการบริหารงานบุคคลในเรื่อง ความหมายของการบริหารงานบุคคล วิวัฒนาการ ปรัชญา วัตถุประสงคและ
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ จะทําใหสามารถใชทรัพยากรกําลังคนของ
องคการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประสบการณในการทํางาน       
กอใหเกิดความชํานาญงานสงตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดของวัลลพ  สงวนนาม (2552 : 29) ไดกลาววา การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เปนข้ันตอนการสรรหาเพื่อบรรจุแตงตั้ง
บุคลากรเขาทํางานเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได การบรรจุแตงตั้งผูไดรับการ
คัดเลือกการบรรจุและแตงตั้งผูมีความชํานาญมีประสบการณในการทํางานและเช่ียวชาญระดับสูง การบรรจุแตงตั้งครูและ
บุคลากรทางการ เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่หนวยงานตอง เขามาปฏิบัติในหนวยงานใหประสบผลสําเร็จ       
นอกจากน้ีจีรภัทร เชียงทอง (2557 : 17) ไดสรุปวา การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง หมายถึง การแสวงหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณในการทํางานเหมาะสมกับงานมากที่สุดเขามารวมปฏิบัติงาน จะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการ และมีขั้นตอนในการสรรหา คือ จัดทําใบสมัคร ประกาศรับสมัคร รับสมัครและ
พิจารณาใบสมัคร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ กระบวนการ โดยมีกระบวนการคนหาบุคคลที่จะเขามาทํางาน 

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวัยของพระเส็ง 
ปภสฺสโร (วงษพันธุเสือ) (2554 : 6) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้ นฐานระดับประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพียรสันวิเคราะห ผลการวิจัย 1) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการวางแผนอัตรากําลัง และการกําหนดตําแหนงดานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานวินัย และการรักษา วินัยดานการออกจากราชการ อยูใน
ระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนก
ตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตาม อายุ ตําแหนง และขนาดโรงเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญมีความเห็นมากกวาครูในโรงเรียนขนาดกลางและ
งานวิจัยของกอเดช  หลาจะนา (2555 : 117) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผลกการวิจัยพบวา โดยภาพรวมผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและรายดาน 
พบวา ดานการจัดสวัสดิการและกองทุนบุคลากร ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางสวนดานอ่ืนๆ อยู
ในระดับมาก เม่ือ เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนจําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ตําแหนง ประสบการณ
ทํางานและขนาดของโรงเรียน พบวา จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 สวนจําแนกตามตําแหนง ประสบการณทํางานและขนาดของโรงเรียนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

7. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบกับดานอ่ืนๆ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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 1.  ควรมีการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและไดรับการพัฒนาความสามารถเพ่ือใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.  ควรมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามผลปฏิบัติงาน 
    3.  ควรยกยองใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีความดีหรือสรางคุณประโยชนใหโรงเรียน 
 
8.  ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 

 2.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอพัฒนาสภาพการบริหารงานบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย ตอไป 
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พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

วรินทร ปดกอง1* ประทวน วันนิจ1 และ เผาพงษพัฒน บุญกะนันท1  
1สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย 

* E-mail 590426021020@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตาม คุณวุฒิ ประสบการณการทำงาน และขนาดของโรงเรียน  
กลุมตัวอยางเปนครูจำนวน 343 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกตางจะเปรียบเทียบเปนรายคู ใชวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัย
พบวา 1) พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก 2) 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จำแนกตาม วุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน สวนดานขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูนำแบบเชิญชวน,  ผูบริหารสถานศึกษา 

Inviting Leadership Behavior of School Administrators under The Secondary 
Educational Service Area Office 32  

Warintorn Pudgong1* Pratoun Wannit1 and Phaophongphat Bunkanan1 
1Educational Administration Faculty of Education Buriram Rajabhat University 

*Corresponding Author; email: 590426021020@bru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were to study teachers’ opinion toward inviting leadership behavior 
of school administrators under Secondary Educational Service Area Office 32 and compare teachers’ 
opinion toward inviting leadership behavior of school administrators under Secondary Educational Service 
Area Office 32 distinguish by Educational qualifications, working experience and school size.  The samples 
consisted of 343 teachers. The wacaroh instrument study was a questionnaire with reliability value of .97. 
The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested 
by using t-test and one-way ANOVA analysis of variance and multiple comparison test (Scheffe’s Method). 
The research results revealed that : 1) the opinion of teacher toward inviting leadership behavior of school 
administrators, according to the opinion of teachers, in overall, was at a high level. 2) The comparison of 
inviting leadership behavior according to the opinion of teachers classified by Educational qualifications 
and the experience in overall was not found statically significant. The school size, in overall and each 
aspect was found statically significant differences at the .01 level. 
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1. บทนำ

พฤติกรรมผูนำของผูบริหารมีผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและมีผลโดยตรงตอการพัฒนาครูและบุคลากรที่ทำงาน
ในโรงเรียนอยางยิ่ง เพราะหากครูมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมของผูบริหารก็หมายความวา ครูและบุคลกรทางการศึกษามีความ
ศรัทธาตอผูบริหารกอใหเกิดความเต็มใจและใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจในการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพที่ดี แตในทางกลับกันถาผูบริหารมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะขาดหายไปอาจทำใหหนวยงานน้ันลมเหลวได แอสบิล และ เคท นุลล (Asbill and Kate Null, 1994)  

พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษาจะใหความสำคัญกับการเนนคนเปนศูนยกลาง และเนนการ
บริหารจัดการแบบเชิญชวน บัมส จี เจ (Burms  G. J., 2007) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา 
เพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่นาสนใจ และใหประสบการณที่ดี ดังนั้น “คน” ทุกคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน จึงตองมีสวนรวมใน
การปรับเปลี่ยนโรงเรียนดวยกันโดยยึดขอตกลงเบื้องตนที่สำคัญ 5 ประการ ไดแก การยอมรับนับถือกัน (Respect) โดยเห็นวา
การยอมรับนับถือวาทุกคนมีความสามารถ มีคุณคา มีความรับผิดชอบรวมกันบนพ้ืนฐานของการยอมรับนับถือและปฏิบัตติอกัน
อยางเทาเทียม การใหความเชื่อถือและไววางใจกัน (Trust) ในความสามารถ ความมีคุณคา และความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงวา
คนเราแตละคนเต็มใจที่จะเรียนรูอยางดีที่สุดทั้งในปจจุบันและในอนาคต การมองกันในแงดี (Optimism) โดยมีความเชื่อเปน
พื้นฐานวาทุกคนมีศักยภาพหลายดานที่ยังไมไดนำออกมาใช ทุกคนมีความดีอยูในตัวและตองการนำออกมาใช เมื่อทำผิดก็
พยายามที่จะแกไขเอง ความอาทรและหวงใย (Care) เปนการใหความอบอุนใจความเห็นอกเห็นใจ และไมตรีจิตดานบวก ซึ่งจะ
ชวยใหบุคคลเชื่อมโยงจุดหมายสวนตัวเขากับเปาหมายปลายทางสังคมที่มีคุณคา และการมีเจตนาที่ดีตอกัน (Intentionality) 
โดยผูกระทำรูสำนึกในการกระทำดวยความตั้งใจ จงใจ มุงหมาย และมุงเห็นผลซึ่งเกิดจากการกระทำนั้น  เพอรกี้ และโนวัค  
(Purkey and Novak.  2008 : 19)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย มีวิสัยทัศนในการดำเนินงาน คือ “องคกรยุคใหม สรางเด็กไทยสูสากล” พันธกิจ คือ พัฒนา และ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอยางมีคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหลายหนวยงานที่ผานมา 
พบวา ผูเรียนขาดความสามารถในการคดิวิเคราะห สังเคราะห ความคิดสรางสรรค และขาดทักษะในการดำรงชีวิต เนื่องมาจาก
ปญหาหลายประการ ปญหาเหลานี้มีผลตอการเรียนรู ของผูเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษามีความสำคัญอยางยิ ่งในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ที่จะนำพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายหรือบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสำเร็จ (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32, 2561: 30) ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวน เปนพฤติกรรมที่สามารถ
สรางผูนำที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสูสถานศึกษา และสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน และในโรงเรียนไดอยางมี
คุณภาพ สงผลใหเกิดการบริหารจัดการแนวใหมท่ีมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ ผูวจิัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมความ
เปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ครู เพื่อเปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษาเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนำของผูบริหารสถานศึกษาให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพตอไป  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของครู ตอพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผู บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคร ูที่มีตอพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
โรงเรียน 

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ครูที่มีวุฒกิารศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 
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 3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
เปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 
 3.3 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำ
แบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย  
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 32  ปการศึกษา 2562  จำนวน  3,161  คน 
 กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ( Krejcie & 

Margan); อางถึงใน (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ, 2542: 148 - 149) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 343 คน กำหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง
จากประชากรของโรงเรียนแตละขนาด จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก 
จำนวน 73 คน ขนาดกลาง จำนวน 113 คน ขนาดใหญ จำนวน 48 คน และขนาดใหญพิเศษ จำนวน 109 คน 
 

 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามที่มี 3 ลักษณะ ไดแก แบบสำรวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา  5 
ระดับ และแบบปลายเปด ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยไดรับคำปรึกษาแนะนำจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในการพัฒนา
ทางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวยการหาคา IOC นำแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น  โดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟาตามวธิี
ของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลปรากฏวามีคาความเช่ือมั่น  0.97 
 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ทั้ง 66 โรงเรียน 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จำนวน 343 ฉบับ คิดเปนรอย
ละ 100 
 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  4.4.2 วิเคราะหพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.4.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ใชการวิเคราะหโดยการทดสอบคา t ( t - test Independent) 

  4.4.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน ใชการวิเคราะหโดยการ
ทดสอบคา F ( F - test One -way ANOWA) ถาพบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นำมา
ทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’Method) โดยกำหนดคาสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 
 
5.  ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1  จำนวนและรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติงานและ
ขนาดของโรงเรียน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน  (n=343) รอยละ 
1.  วุฒิการศึกษา     
     1.1 ปริญญาตรี  
     1.2 สูงกวาปริญญาตรี  

 
200  
143  

 
58.31  
41.69  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) จำนวนและรอยละสถานภาพของกลุมตัวอยาง จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติงาน
และขนาดของโรงเรียน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน  (n=343) รอยละ 
รวม  343  100  
2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
      2.1  ต่ำกวา  10  ป   
      2.2  10 – 20 ป   
      2.3  ตั้งแต 20 ปข้ึนไป   

131  
113  
99  

38.19  
32.94  
28.87  

รวม  343  100   

3. ขนาดโรงเรียน
3.1 ขนาดเล็ก มีนักเรียนไมเกิน 499 คน
3.2 ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต 500 – 1,499 คน
3.3 ขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต 1,500 – 2,499 คน
3.4 ขนาดใหญพิเศษ มีนักเรียนตั้งแต 2,500 คน  ขึ้นไป

73  
113  
48  
109  

21.28  
32.94  
13.99  
31.79  

 รวม  100   100  

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต32 จำนวน 343 คนจำแนกตามวุฒิการศึกษาเปนวุฒิปริญญาตรี  จำนวน  200 คน  คิดเปนรอยละ  58.31  
วุฒิสูงกวาปริญญาตรี จำนวน   143  คน  คิดเปนรอยละ 41.69  ประสบการณในการปฏิบตัิงานมากที่สุด  ต่ำกวา 10 ป  
จำนวน  131 คน คิดเปนรอยละ 38.19 รองลงมาประสบการณในการปฏิบัติงาน   10 –20  ป จำนวน  113 คน คิดเปนรอย
ละ  32.94  และนอยที่สุดประสบการณในการปฏิบัติงาน ตั้งแต 20  ปขึ้นไป จำนวน  99 คน   คิดเปนรอยละ  28.87 เมื่อ
จำแนกตามขนาดของโรงเรียนทีส่อน  พบวา  มากท่ีสุดไดแก โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 113 คน  คิดเปนรอยละ 32.94  
รองลงมา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จำนวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 31.79 โรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
21.28  และ และนอยที่สุดโรงเรยีนขนาดเล็ก  จำนวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  21.28 ตามลำดับ   

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายดาน 

พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวน 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
X S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานการยอมรับนับถือ 4.24 0.57 มาก 3 
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจ 4.20 0.61 มาก 4 
3. ดานการมองในแงดี 4.12 0.59 มาก 5 
4. ดานความอาทรและหวงใย 4.27 0.60 มาก 1 
5. ดานการมีจุดหมายและเจตนา 4.25 0.57 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 4.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
อยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความอาทรและหวงใย (X = 4.27) รองลงมา คือ ดานการมีจุดหมายและ
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เจตนา (X = 4.25) ดานการยอมรับนับถือ (X = 4.24)  ดานความเชื่อถือและไววางใจ (X = 4.20)  สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ ดานการมองในแงดี (X = 4.12)  

ตารางท่ี  3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน 

พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวน 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญา
ตรี t 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการยอมรับนับถือ 4.23 0.55 4.27 0.60 -.596 
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจ 4.21 0.61 4.18 0.61 .539 
3. ดานการมองในแงดี 4.14 0.59 4.10 0.61 .520 
4. ดานความอาทรและหวงใย 4.32 0.57 4.21 0.63 1.730 
5. ดานการมีจุดหมายและเจตนา 4.26 0.57 4.24 0.58 .414 

รวมเฉลี่ย 4.23 0.49 4.20 0.53 .616 

จากตารางท่ี  3  พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  ตามความคิดเห็นของครู ที่มวีุฒิทางการศึกษาตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยรวมและรายดาน  

พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1. ดานการยอมรับนับถือ
ระหวางกลุม 2 .693 .347 1.067 .345 

ภายในกลุม 340 110.452 .325  

รวม 342 111.145 

2. ดานความเช่ือถือและไววางใจ
ระหวางกลุม 2 .444 .222 .604 .547 
ภายในกลุม 340 124.993 .368 

รวม 342 125.437 

3. ดานการมองในแงดี
ระหวางกลุม 2 .483 .242 .683 .506 
ภายในกลุม 340 120.243 .354 

รวม 342 120.726 

4. ความอาทรและหวงใย
ระหวางกลุม 2 .401 .201 .558 .573 
ภายในกลุม 340 122.153 .359 

รวม 342 122.554 

5. การมีจุดหมายและเจตนา
ระหวางกลุม 2 .071 .035 .107 .898 
ภายในกลุม 340 112.282 .330 

รวม 342 112.353 
รวมทุกดาน ระหวางกลุม 2 .248 .124 .478 .620 

ภายในกลุม 340 88.225 .259 
รวม 342 88.473 
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 จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู ทีม่ีประสบการณการทำงานตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
 
ตารางท่ี  5  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน 

* * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5 พบวา พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการยอมรับนับถือ ดานความอาทรและหวงใย  และ
ดานการมีจุดหมายและเจตนา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดานความเชื่อถือและไววางใจ แตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมองในแงดี  ไมแตกตางกัน  
 
6.  สรุปผลการวิจัย  

1. พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความอาทรและหวงใย รองลงมา คือ ดานการมีจุดหมายและเจตนา ดานการยอมรับนับถือ ดาน
ความเชื่อถือและไววางใจ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการมองในแงดี  

พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 

แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F P 

1. ดานการยอมรับนับถือ 
ระหวางกลุม 3 5.277 1.759 5.632** .001 
ภายในกลุม 339 105.869 .312   

รวม 342 111.145    
 
2. ดานความเชื่อถือและไววางใจ 

ระหวางกลุม 3 3.899 1.300 3.625* .013 
ภายในกลุม 339 121.538 .359   

รวม 342 125.437    
 
3. ดานการมองในแงดี 

ระหวางกลุม 3 1.992 .664 1.895 .130 
ภายในกลุม 339 118.734 .350   

รวม 342 120.726    

4. ความอาทรและหวงใย 
ระหวางกลุม 3 4.537 1.512 4.345** .005 
ภายในกลุม 339 118.017 .348   

รวม 342 122.554    
5. การมีจุดหมายและเจตนา ระหวางกลุม 3 5.830 1.943 6.184** .000 

ภายในกลุม 339 106.523 .314   
รวม 342 112.353    

รวมทุกดาน ระหวางกลุม 3 3.975 1.325 5.315** .001 
ภายในกลุม 339 84.498 .249   

รวม 342 88.473    
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณการทำงานโดยรวมและราย
ดาน พบวา ไมแตกตางกัน สวนตัวแปรดานขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยเรื ่องพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  อภิปรายผลไดดังนี้  

1. พฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารใหความสำคัญกับบุคลากรทุกคน และ
เชื่อวาทุกคนมีความสามารถ ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ซึ่งสอดคลองกับ
งานเขียนของนิรมล  ศตวุฒิ (2551) ไดกลาวถึงผูนำแบบเชิญชวนวาเปนผูที่มีความเชื่อในแงดีเปนพื้นฐานผูรวมงานทุกคนมี
ศักยภาพหลายดานที่ยังไมไดนำออกมาใช ศักยภาพเหลานี้ไมมีขอบเขต และจะกระตุนเชิญชวนอยางจริงใจเปนมิตรให
ผูรวมงานตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง นำออกมาใชตามที่ความสามารถของแตละคน  โดยยึดองคประกอบทั้ง 5 ดานของ
บุคคล คือ 1) ดานการยอมรับนับถือ  2) ดานความเชื่อถือและไววางใจ  3) ดานการมองในแงดี  4) ดานความอาทรและหวงใย 
และ  5) ดานการมีจุดหมายและเจตนา ซึ่งทำใหการบริหารจัดการศึกษาประสบความสำเร็จเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เทวัน ทิพยกระโทก (2555: 100 – 102)  ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่พึงประสงคตามทัศนะของครูใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีพึง
ประสงคตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการเขาสังคมไดดี รองลงมาคือดานการมีความคิดริเริ่ม และ
ดานการรูจักปรับปรุงแกไขตามลำดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของ มาธวรรย  อิงแอบ (2556: 88 – 91)  ไดศึกษาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พบวา 
พฤติกรรมดานคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนจริง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ตามลำดับดังนี้ คือ ดานการครองงาน ดานการครองคน และดานการครองตน  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันซึ่ง
ขัดแยงกับสมมติฐานงานวิจัยท่ีตั้งไววาครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวน
ของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนไมสามารถจำแนกไดดวยระดับของ
การศึกษา แตสามารถแยกไดจากการประพฤติปฏิบัติ ผูบริหารที่ปฏิบัติตนตามหลักการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน ไมวาผู ที่
มองมาหรือพบเห็นจะมีการศึกษาระดับใด ยอมมองเห็นวาผูบริหารมีความเปนผูนำแบบเชิญชวนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กิตติชัย  ตระกูลกิตติ (2561: 386-389) ที่ศึกษาการพัฒนาความเปนผูนำแบบเชิญชวนและการมีสวนรบคุลากร 
โดยการใชนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน โดยมองเห็นการทำงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ดำเนินงานไปตามการจการศึกษแบบเชิญชวน ทำใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาสงผลใหกับผูเรียนและชุมชน 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรมีประสบการณสัมผัสกับผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งเริ่มมี
ความคิดเห็นรวมกัน ภายในโรงเรียนมากขึ้นมีความคลายคลึงกันและ เปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือท่ีเรียกวาวัฒนธรรมในการ
ทำงานที่คลายกันเพราะสภาพแวดลอมในการทำงาน ทำใหอาจจะมีมุมมองที่เหมือนกันมากขึ้นในหลายรูปแบบ ดวยเหตุนี้จึง
ทำใหครูทีม่ีประสบการณการทำงานที่ตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหาร
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค แสงสุข และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผล
ของการนำแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน พบวา ความคิดเห็นของผู บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสุเหราแสนแสบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แตกตางกันอยู 2 ดาน คือ ดานโปรแกรม และ
ดานนโยบาย ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ผลของความคิดเห็น ในบางดานไมแตกตางกัน ในขณะท่ีความคิดเห็น ของผูบริหาร ครู และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎรบำรุง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สัมผัสใกลชิดกับการปฏิบัติในดานตางๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูบริหารและครูเปนผูปฏิบัติโดยตรง จึงไดพิจารณาอยางถ่ีถวนในการ แสดงความคิดเห็น และพบวาไดมีการปฏิบัติตามแนวคิด
การจัดการศึกษาแบบเชิญชวนเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจาก คาเฉลี่ยของความคิดเห็นครั้งท่ี 2 สูงกวา คาเฉลี่ยของความคิดเห็นครั้ง
ที่ 1ในทุกดาน  

3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานของครูมีความแตกตางกันทางกายภาพไมวาจะเปนขนาด
โรงเรียนที่มีความแตกตางกัน จำนวนนักเรียน และโดยเฉพาะจำนวนบุคลากรภายในโรงเรียนที่แตกตางกันซึ่งครูที่ปฏิบัติงาน
อยูในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษอาจมีครูจำนวนมากสงผลใหการมีปฏิสัมพันธกับผูบริหารสถานศึกษานอยลง รวมถึง
โครงสรางดานบุคลกรในแตละโรงเรียนซึ่งโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและใหญพิเศษมโีครงสรางการบริหารงานคอนขางซับซอนกวา
จะไปถึงตัวผู บริหารโดยตรงจึงอาจทำใหครูไมมีความใกลชิดและไมไดสังเกตพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ซอฟ ราเซะ  (2560: บทคัดยอ)  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรยีนในอําเภอทุงยางแดง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3  พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนใน
อําเภอทุงยางแดง ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สราวุฒิ ศักดี (2557: 101 – 104)  ไดศึกษาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางมีภาวะผูนำวิชาการสูงกวาผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ  และสถานศึกษาขนาดเล็กอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

8. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
1. ควรมีการใหความรูดานการบริหารโรงเรียนแบบเชิญชวนแกผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อใหมีพฤติกรรมดานการบริหารแบบเชิญชวนซ่ึงสงผลดีตอการจัดการศึกษาโดยภาพรวม 
2. ควรมีการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนลงสู การปฏิบัติในโรงเรียนตนแบบเพื ่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและดานการบริหารจัดการโรงเรียนโดยรวม เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนอื่นตอไป 
ขอเสนอแนะการทำวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคการพัฒนาความเปนผูนำแบบเชิญชวนและการมสีวนรวมของบุคลากร โดยการ

ใชนวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน 
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาผูนำแบบเชิญชวน และการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำแบบเชิญชวนของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตอ่ืน ๆ ตอไป
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สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย 

ประพิม นภวงศ ณ อยุธยา1* โกวิท วัชรินทรางกูร1 และ กิติวัชร ถวยงาม1 

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย 
* 610426021013@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง
เปนครูจํานวน 205 คน ใชวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.988 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล, ผูบริหารสถานศึกษา, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study human resource management of principals under 
Buriram provincial office of the non-formal and informal education, and 2) to compare teachers’ 
perceptions of principals human resource management classified by work experiences and the schools’ 
sizes. The samples in this research were 205 teachers selected by simple random sampling. The 
instruments used to collect data were questionnaires. The reliability was 0.988. The statistics used for 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance (ANOVA). The 
research findings revealed that 1) the overall teachers’ perceptions of principals human resource 
management were at a high level. 2) the teachers’ perceptions of human resource management of 
principals classified by work experiences and schools’ sizes as a whole and each aspect was not 
different.

Keywords: Servant Human Resource Management, Principal, the office of the non-formal and informal 
    education 

1. บทนํา

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ประกอบดวยปจจัยพื้นฐาน ไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ 
(Materials) เวลา (Minutes) และวิธีการจัดการ (Management)  ซึ่งถือไดวาคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในกระบวนการ
บริหาร กลาวคือ คนมีสถานะทางการศึกษาที่สูงข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน จากใชแรงไปสูการใชองคความรู
เพื่อเปนฐานของการทํางาน ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนไปในลักษณะของการลงทุนในคน 
เพราะบุคคลถือเปนสินทรัพย (Asset) ขององคการที่มีสภาพเปนทุน (Capital) ซึ่งในแตละคนมีสิ่งมีคุณคาอยูภายใน ไดแก 
เทคโนโลยี  ความรู  ทักษะ  ประสบการณ  และสมรรถนะท่ีแฝงอยู การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม มีวัตถุประสงค คือ  
เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ เขามาทํางานในองคการ (Recruitment and Selection)  เพื่อใช
คนใหเกิดประโยชนสูงสุด (Utilization) เพื่อธํารงรักษาบุคคลที่มีความสามารถใหอยูกับองคการนาน ๆ (Maintenance)  และ
เพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถ (Development) (วนิดา อินทรเกษตร, 2558: 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล เปน
การทําใหคนในองคการสามารถปรับตัว และเอาชนะปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มากระทบ
องคการ โดยใชทักษะ แรงจูงใจ และการมีสวนรวม เปนศิลปะการเลือกสรรคนใหม และใชคนเกาในลักษณะใหไดผลงานจาก
บุคคลเหลานัน้ใหมากที่สุด ท้ังปริมาณ และคุณภาพ (เพง บัวหอม, 2550: 34)  การไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณคาและมีศักยภาพ 
จึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูอยางชาญฉลาด  ซึ่งหากดําเนินการได
อยางถูกวิธีและเหมาะสมแลว บุคลากรเหลานี้จะสามารถนําพลังความสามารถที่มีอยูภายในตัวเองมาใชในองคการไดเต็มตาม
ศักยภาพ (วรนารถ แสงมณี, 2556: 5) 

ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตองมีการ
วางแผน  มีทิศทางการบริหารตามลําดับความสําคัญเรงดวน  และสามารถดําเนินการบริหารงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  
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รวมทั้งการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหการบริหารงานบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีได
กําหนดไวอยางเต็มที่  ตองศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหเขาใจอยาง
ถูกตอง ถองแท และชัดเจนเพื่อดําเนินการตาง ๆ มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหเอื้อตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และ
ปองกันขอผิดพลาดเชิงกฎหมาย และการตัดสินของตนเอง จะตองอาศัยการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยใหบุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวของไดรับรูแนวคิด วัตถุประสงค รวมกันกําหนดนโยบายเปาหมายของสถานศึกษา และรวมกันดําเนิน กิจกรรมเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว (พรทิพย เอี่ยมมาลา, 2558: 1)  
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยงานที่ตองใหบริการแก
กลุมเปาหมายที่เปนประชาชนนอกระบบการศึกษา โดยมีภาระงาน ประกอบดวย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่อง  อัน
ไดแก การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ซึ่งบุคลากรท่ีทําหนาที่จัดกิจกรรมดังกลาว จะตองรับผิดชอบเปาหมายใหครอบคลุมทุกภาระงานในพ้ืนที่ตําบล  
จําเปนตองมีความรูและทักษะในการประสานงาน บริหารกิจกรรม และทําธุรการ เพื่อตอบสนองงานในพื้นที่ใหบรรลุเปาหมาย
ของสถานศึกษา บุคลากรจึงนับเปนทรัพยากรหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งความรับผิดชอบที่หลากหลายนี้เอง ทําใหคุณภาพของงานไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีวิธีการ และแนวทางในการบริหาร เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ สามารถปฏิบัติงานไดครอบคลุมภารกิจ และมี
คุณภาพ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในเร่ืองสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนองคความรูที่จะนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา และเพ่ือนําไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย    
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 3.1 ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน 
 3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2562  จํานวน 433 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จํานวน 205 คน ไดมาโดยการ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan; อางถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ, 2542: 
148 149) จากนั้นทําการสุมแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน ตามขนาดของสถานศึกษาสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก 
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 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยนําไปหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับ ครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่น 0.988 

 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ถึงศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ทั้ง 23 อําเภอ 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 205 ฉบับ คิดเปน             
รอยละ 100 

 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนประสบการณในการทํางาน และขนาดของ

สถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

  4.4.2 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.4.3 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยใชการทดสอบคาที (t- test) 
  4.3.4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance)  
 
5. ผลการวิจัย  
 

 5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาด 
                    ของสถานศึกษา 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (n = 205) รอยละ 
1. ประสบการณการทํางาน   
   1.1 ต่ํากวา 10 ป    114 55.60 
   1.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป 91 44.40 

รวม 205 100 
2. ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน   
   2.1 ขนาดเล็ก  12 05.90 
   2.2 ขนาดกลาง 63 30.70 
   2.3 ขนาดใหญ 57 27.80 
   2.4 ขนาดใหญพิเศษ 73 35.60 

รวม 205 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 205 คน จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ตั้งแต 10 ปขึ้นไป จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 55.60  ต่ํากวา 10 ป จํานวน 91 คน    คิดเปน
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รอยละ 44.40 เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน  พบวา มากที่สุดไดแก สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน      
73 คน คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมาสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 30.70 สถานศึกษาขนาดใหญ 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 27.80 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน  12 คน คิดเปนรอยละ 5.90 ตามลําดับ  

5.2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  
   โดยรวมและรายดาน 

สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย 
X S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานการสรรหา 4.35 0.40 มาก 2 
2. ดานการพัฒนา 4.33 0.52 มาก 3 
3. ดานการรักษาไว 4.62 0.52 มากที่สุด 1 
4. ดานการใชประโยชน 4.17 0.34 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.38 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา  สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก  ( = 4.37) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการรักษาไว ( = 4.62)  รองลงมา คือ ดานการสรรหา  ( = 4.35) ดานการ
พัฒนา ( = 4.33) และดานการใชประโยชน ( = 4.17) ตามลําดับ  

5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน  

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
   สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม 

        ประสบการณการทํางานโดยรวมและรายดาน 

สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย 

ตํ่ากวา 10 ป 10 ปขึน้ไป 
t p 

X S.D. X S.D. 

1. ดานการสรรหา 4.34 0.41 4.35 0.39 0.315 0.753 
2. ดานการพัฒนา 4.35 0.58 4.30 0.44 0.618 0.537 
3. ดานการรักษาไว 4.64 0.57 4.60 0.42 0.579 0.563 
4. ดานการใชประโยชน 4.20 0.35 4.14 0.33 1.372 0.172 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.43 4.35 0.32 0.635 0.526 

จากตารางที่ 3 พบวา ครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 

5.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกั ด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 
   สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามขนาดของ 

       สถานศึกษา โดยรวมและรายดาน 

สภาพการบริหารงานบุคคล 
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดบุรีรัมย 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ขนาด 
ใหญพิเศษ 

F P 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

1. ดานการสรรหา 4.18 0.29 4.36 0.41 4.37 0.44 4.36 0.38 0.735 0.532 
2. ดานการพัฒนา 4.24 0.37 4.37 0.62 4.31 0.58 4.32 0.39 0.310 0.818 
3. ดานการรักษาไว 4.42 0.34 4.67 0.58 4.64 0.60 4.60 0.39 0.868 0.459 
4. ดานการใชประโยชน 4.37 0.13 4.18 0.37 4.18 0.37 4.13 0.33 1.763 0.155 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.24 4.40 0.44 4.38 0.45 4.35 0.29 0.268 0.849 

จากตารางที่ 4  พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

6. สรปุผลการวิจัย

 6.1 สภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดาน
การรักษาไว รองลงมา คือ ดานการสรรหา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการใชประโยชน 
 6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา            
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
และขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

7. อภปิรายผลการวิจัย

 จากการวิจัยสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย อภิปรายผลได ดังนี้ 

 7.1 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดาน
การรักษาไว รองลงมา คือ ดานการสรรหา ท้ังนี้ อาจเปนเพราะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีภารกิจเปน
ทั้งศูนยการเรียนรู และศูนยขอมูลขาวสารชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย จึงไดตระหนักดีวาการจัดการศึกษาท่ีผานมา นอกจากมีปญหาในดานระดับของหลักสูตร            
ที่ถูกออกแบบมาไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูเรียนแลว ยังมีปญหาในระดับขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู 
ความสามารถ สอดคลองกับ ศตปพร มีสุขศรี และคณะ (2556: 146-147) ไดทําการศึกษาเร่ืองปญหาและผลกระทบในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยเสนอแนวทางการบริหารงานบุคคล 
ประกอบดวย ดานการสรรหาบุคลากร ดานการธํารงรักษาบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการเลื่อนตําแหนง และดาน
การใหออกจากงาน สอดคลองกับ จารุวรรณ  นรพรม (2557: 119-125)  ไดศึกษาสภาพปญหา และแนวทางแกปญหาการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวาสภาพ
ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน  
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พบวา ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ วาราดา ณ ลานคา (2560: 95-98)  ไดทําการศึกษา 
การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  จากผล
การศึกษาพบวา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผน
กําลังคน รองลงมา คือ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สวนดานที่มีค าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการใชประโยชน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรครู สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดบุรีรัมย ตางไดใหความสําคัญกับการใชประโยชน ผูบริหารสถานศึกษาตองการครูที่มีความรู ความสามารถ แสดง
ศักยภาพที่มีอยูในตัวเอง เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีแกองคการอยางสูงสุด แตบุคลากรครูตองการส่ิงตอบแทนบนพื้นฐานความเปน
ธรรม และเสมอภาคกันทุกฝาย สอดคลองกับ วนิดา เหลนปก (2560: 83-87) ไดทําการศึกษา การบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (ไสวราษฎรอุปถัมภ) จากผลการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคลดานการใหคาตอบแทน ผูบริหาร
ควรใชหลักความยุติธรรมในการพิจารณา และสอดคลองกับ ณัฐนันท บุญธรรม (2557: 56-57)  ไดศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคล สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
สวัสดิการ 

7.2 จากเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามประสบการณการทํางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ไดดําเนินงานตามขอบขายการบริหารงานบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2546: 53-66) เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ 
ภายใตกฎระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ สอดคลองกับ คูเปอร 
(Cooper. 2001) ที่ไดศกึษาวิจัยเรื่อง โครงการใหความดีความชอบของครูที่เมืองแฮนโอเวอร รัฐนิวแฮมเซียร มลรัฐนิวเจอรซี 
สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา การพิจารณาความดีความชอบของครูควรจัดอยูในหลักเกณฑการใหเงินเดือนครู มีการเพ่ิมเงิน
แกครูที่มีผลงานดีเดน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและการปฏิบัติงาน โดยหวังวาอาชีพของครูนาจะมีความม่ันคง ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกระบวนการบริหารสอดคลองกับ เฮนรี่ (Henry, 2004) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง หนาที่ของผูบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษารัฐมิสซูรี ผลการวิจัยสรุปไดวา หนาที่และความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนประถมศึกษาทางดานการบริหารงานบุคลากร ควรประกอบดวยกระบวนการวางแผนกําลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุ การประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การใหคาตอบแทน การเจรจาตอรอง การใหความมั่นคงปลอดภัย การ
ปฏิบัติตอเนื่องและการใหขาวสาร นอกจากน้ี ยังใชหลักของการบริหารงานบุคคล อันประกอบดวย  หลักความสามารถ ความ
เสมอภาค ความมั่นคง ความเปนกลางปลอดจากการเมือง การพัฒนา ความเหมาะสมยุติธรรม สวัสดิการ การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มนุษยสัมพันธ การศึกษาวิจัย และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  มีการ
สนับสนุน และสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนา อันจะสงผลใหองคการไดบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว สอดคลองกับ         
เคก ออนพุม (2562: 151) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 จากผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร ความพึงพอใจในการทํางาน 
เทคโนโลยี งบประมาณ  นโยบาย สงผลตอการบริหารงานบุคคล   

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  8.1.1 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในดาน
การใชประโยชนจะมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งผูบริหารควรนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยเนนระดมความรู ความสามารถของบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตอบสนองเปาหมายของสถานศึกษา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  8.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล เพราะบุคคลจะปฏิบัติตามความรู
ความสามารถอยางเต็มที่ ตองอาศัยกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ การไดมีสวนรวมใน
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กระบวนการบริหาร การสรางสัมพันธที่ดีในองคการ และการชวยเหลือสนับสนุนที่เหมาะสมกับภาระงาน จะชวยใหบุคลากร
เต็มใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน การขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาก็จะเปนไปตามเปาหมาย    

 8.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  8.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาของกระบวนการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เพื่อเปนประโยชนตอ

การบริหารงานของสถานศึกษาตอไป 
 8.2.2 ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดแนวทางในการบริหาร และ

เปนประโยชนตอการบริหารงานของสถานศึกษาตอไป 
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ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย 

สุนันทา พันธรักษพงษ1* โกวิท วัชรินทรางกูร1 และ ศรีเพ็ญ พลเดช1 

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
* 610426021020@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ   
ที่  21 ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางานและระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 264 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน แลวใชวิธีการสุม
แบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามอัตราสวนแบบประมาณคา มีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.982 สถิติที่ใช ใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมพบวามี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และจําแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

คําสําคัญ: ทักษะผูบริหารสถานศึกษา, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, โรงเรียนเอกชน 
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The School Management Skills in the 21st Century of Private Schools 
in Buriram 
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Abstract 

This research aims to 1) study the school management skills in the 21st century of private 
schools in Buriram 2) compare the school management skills in the 21st century of private schools in 
Buriram classified by work experiences and the school’s educational stage.  The sample in this research 
were 264 teachers specified size from the Krejcie and Morgan’s table and using proportional stratified 
random sampling. The questionnaire reliability was 0.982. The instrument used was a rating scale 
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Independent t-test, and analysis of variance (ANOVA). The results revealed that 1) the overall 
of the school management skills in the 21st century of private schools in Buriram were at high level 2) the 
school management skills in the 21st century, of private schools in Buriram classified by work experiences 
and the school’s educational stage were not statistically significant different. 

Keywords: School management skills, 21st Century Education, Private School 

1. บทนํา

โลกในศตวรรษท่ี 21 มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกอยางรวดเร็ว โดยมีลักษณะเฉพาะ 
7 ประการ ท่ีมีอิทธิพลอยางย่ิงทางการศึกษา ไดแก 1) การเปนโลกแหงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีขาวสารและคมนาคม 
ทําใหการศึกษาตองมุงสรางทักษะเชิงเทคโนโลยีใหเกิดข้ึน 2) โลกเศรษฐกิจการคาที่ตองการผูประกอบการยุคใหมและเนน
ผลผลิตในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตองการทักษะในดานประสิทธิภาพการทํางานใหเกิดความไดเปรียบทางดานการ
แขงขัน 3) โลกาภิวัฒนและเครือขาย ตองการบุคลากรที่มีทักษะหลายชองทาง ตองการผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรค 
มีความสัมพันธและสรางเครือขายการทํางานออนไลน แลกเปลี่ยนเรียนรู เครือขายธุรกิจ 4) สิ่งแวดลอมและพลังงานเปน
เหตุผลในการรวมมือกับเครือขายพันธมิตรองคกรตางๆ กีดกันทางดานการคาเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโลก 5) การขยายตัว
ของสังคมเมืองและสังคมโลก จากการเขาถึงขอมูลขาวสาร การซื้อขายสินคาและบริการท่ีเทาเทียมกันมากข้ึน 6) คนอายุยืน
ข้ึน และเกิดสังคมผูสูงอายุจากความกาวหนาของเทคโนโลยีคนสนใจดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีในทางการแพทยสูงข้ึน และเกิด
สังคมผสมผสานระหวางคนรุนใหมและผูสูงอายุ 7) คนอยูกับตัวเองและ ปฏิสัมพันธกับโซเชียลมีเดียมากกวาการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล จากความเปลี่ยนแปลงดังกลาวประเทศท่ัวโลกจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส และการจัดการระบบการเรียนการสอน หรือการจัดการดวยระบบคอมพิวเตอร จากสาเหตุดังกลาว จึง
จําเปนที่จะตองพัฒนาทางดานการจัดศึกษาของประเทศ เพ่ือที่จะสามารถกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษายุคใหมใหทัน
ตอยุค 4.0 สรางโรงเรียนคุณภาพและมีการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ ไพวุฒิ ลังกา (2562: 91-98) 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคการบริหารจัดการศึกษาไทยที่อยูภายใตความทาทายของโลกในศตวรรษที่ 21 
เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงของสังคม สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาของประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 19-66) ไดกลาวถึง ผลการพัฒนาศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552-
2558 พบวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในดานการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานใหมีเอกภาพมากข้ึน รัฐมีมาตรการในการ
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ใหและสนับสนุนแกผูมีความจําเปนพิเศษและเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึน แตพบวาขีดความสามารถในดานการ
แขงขันดานการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศพบวามีแนวโนมลดลง ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตํ่ากวาหลายประเทศในแถบเอเชีย เยาวชนยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะหขอมูล ปญหาใน
ดานประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาควรมีการ
ปรับปรุงทั้งในดานการบริหารงานบุคคลของครูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ฉ )  ไววา “คนไทยทกุคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21” โดยกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาไว ดังน้ี 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอปญหาดัง 
และยุทธศาสตรของชาติ เพ่ือนํามาสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ตอไป 

การบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารโรงเรียนจําเปน
จะตองมีทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือนําพาโรงเรียน คณะครู บุคลากร และสรางผลสัมฤทธ์ิให เกิดข้ึน
แกตัวผูเรียนใหเหมาะแกโลกสมัยใหม ทั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ เดยและแซมมอนส (Day and Sammons, 2016: 7) ได
กลาวถึงทักษะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจําเปนในยุคปจจุบันไวใน Successful School Leadership วาผูบริหารสถานศึกษา
ควรมีทักษะที่สําคัญ ไดแก ทักษะดานวิสัยทัศน ชวยในการกําหนดภาพความสําเร็จในอนาคตของสถานศึกษา วางเปาหมายที่
จะดําเนินการรวมกันทั้งองคการ ทักษะดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน สรางมาตรฐานที่ดีทั้งดานอาคารสถานท่ี สื่อ
และอุปกรณ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีดีเหมาะแกการเรียนรู ทักษะดานการพัฒนาโครงสรางองคกร สรางวัฒนธรรมองคกร
ออกแบบระบบการทํางานตามโครงสราง วางเปาหมายตัวชี้วัดแกบุคลากรและทีมงานเพ่ือลงสูการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ทักษะดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการวางแผนออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะกับบริบทของโรงเรียน  
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ทักษะดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู เปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนา 
และมีความกาวหนาในอาชีพ ทักษะดานการสรางความสัมพันธชุมชน ที่ผูบริหารสามารถสรางเครือขายและประชาสัมพันธ
ความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรมและความสําเร็จของโรงเรียนกับกลุมผูปกครองและผูนําชุมชนได 

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย ในป พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 36 โรงเรียน การบริหารงานของโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีผูบริหารหลักไดแก ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน ผูอํานวยการ ผูจัดการ และ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมยอยูภายใตคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย ผูมีหนาท่ีกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพและการแนะนําการดําเนินการบริหาร
แกโรงเรียน โดยมีแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ไดกําหนดเปาหมายพัฒนาไว 5 ดานประกอบดวย ดาน
คุณภาพของผูเรียน ดานโอกาสของผูเรียน ดานประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน และดานระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจึง
จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือกําหนดแนวทางคุณภาพและมาตรฐานของ
โรงเรียนทั้งดานสภาพแวดลอม หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาโครงสรางใหเหมาะกับการขับเคลื่อนการทํางาน พัฒนาบุคลากร
และครูในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตเยาวชนใหมีคุณภาพมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่สูง สามารถสรางขีด
ความสามารถทางการแขงขันกับนานาประเทศได 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมยจึง
มีความสนใจท่ีจะศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือเปนแนวทางให
ผูบริหารสถานศึกษาใชในการพัฒนาตนเองและการบริหารตอไป 

3168



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดบุรีรัมย 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน และระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมยแตกตางกัน 

3.2 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระดับชั้นที่จัดการศึกษาแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมยแตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1.1  ประชากร ไดแก ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ในจังหวัดบุรีรัมย 

 4.1.2  กลุมตัวอยาง ไดจากสุมประชากร จาก โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีและมอร
แกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 608-610 ; อางถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ. 2555 : 148-149) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
264 คน แลวทําการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ

โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยนําไปหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาเพ่ือให
ขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับ ครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรินทร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน     
ไดคาความเชื่อมั่น .982 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําแบบสอบถามทางยังโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถ่ี  (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. วิเคราะหระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย โดยการหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม

ประสบการณทํางาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
4. เปรียบเทียบทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตาม

ระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใชการทดสอบคาที (t- test) 
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5. ผลการวิจัย

5.1  ระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมและราย
ดาน 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
 ที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมและรายดาน 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย X S.D. ระดับ อันดับ 

1. ดานวิสัยทัศน 4.40 0.45 มาก 4 
2. ดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน 4.40 0.46 มาก 4 
3. ดานการพัฒนาโครงสรางองคกร 4.42 0.51 มาก 3 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.43 0.49 มาก 2 
5. ดานการวางแผนและพัฒนาคุณภาพครู 4.48 0.53 มาก 1 
6. ดานการสรางความสัมพันธชุมชน 4.48 0.43 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.44 มาก 

จากตารางที ่ 1 พบวา  ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย ตามความ
คิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก (X= 4.43 , S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก โดยดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนาคุณภาพครู ( X= 4.48, S.D. = 0.53) และ ดานการสรางความสัมพันธชุมชน 
(X= 4.48, S.D. = 0.43)  รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ( X= 4.43, S.D.=0.49)  สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานวิสัยทัศน   ( X= 4.40, S.D. = 0.45)  และ ดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน (X= 4.40,  
S.D. = 0.46)  ตามลําดับ 

5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดบุรรีัมย  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

ตารางที่  2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
    ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดาน 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย 

ตํ่ากวา 5 ป ต้ังแต 5 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 
F Sig 

X S.D. X S.D. X S.D. 

1. ดานวิสัยทัศน 4.43 0.47 4.41 0.42 4.27 0.43 2.132 .121 
2. ดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน 4.40 0.46 4.43 0.45 4.32 0.48 .808 .447 
3. ดานการพัฒนาโครงสรางองคกร 4.43 0.53 4.45 0.48 4.32 0.52 1.089 .338 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.42 0.51 4.45 0.47 4.39 0.53 .242 .785 
5. ดานการวางแผนและพัฒนาคุณภาพครู 4.50 0.53 4.48 0.51 4.40 0.54 .550 .578 
6. ดานการสรางความสัมพันธชุมชน 4.52 0.47 4.46 0.41 4.41 0.39 1.038 .356 

รวมเฉลี่ย 4.45 0.46 4.45 0.41 4.35 0.43 .858 .456 

 จากตารางที่  2  พบวา  ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย ตาม
ความคิดเห็นของครู ท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดบุรรีัมย  ระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน 
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ตารางที่  3   เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
 เอกชนในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน 

ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
t P 

X S.D. X S.D. 
1. ดานวิสัยทัศน 4.42 0.47 4.38 0.43 .722 .471 
2. ดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน 4.37 0.47 4.42 0.44 1.013 .312 
3. ดานการพัฒนาโครงสรางองคกร 4.41 0.53 4.43 0.48 0.345 .730 
4. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.41 0.50 4.45 0.49 0.581 .562 
5. ดานการวางแผนและพัฒนาคุณภาพครู 4.48 0.54 4.48 0.52 .112 .911 
6. ดานการสรางความสัมพันธชุมชน 4.49 0.48 4.47 0.39 .520 .603 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.47 4.44 0.41 .120 .904 

จากตารางที ่3 พบวา ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย ตามความ
คิดเห็นของครู ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตาง  

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ระดับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย ตามความคิดเห็น
ของครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพครู และดานการสรางความสัมพันธชุมชน รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานวิสัยทัศน และดานการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน ตามลําดับ 

6.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน และระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน 

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่องทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย มีประเด็นการ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังน้ี 

7.1 การศึกษาทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดบุรีรัมย ตามความ
คิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพครู และ ดานการสรางความสัมพันธชุมชน รองลงมา คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ใหความสําคัญตอพัฒนาคุณภาพของการศึกษา การที่จะจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จน้ัน
จะตองอาศัยความรูความสามารถและมีความเขาใจในการบริหารและมีความสัมพันธที่ดี และไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและ
ผูปกครองในการมอบความไววางใจใหโรงเรียนเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาบุตรหลานของตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย  
สงรัมย  (2562 : 139) ท่ีกลาววาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนทักษะที่มีความ
จําเปนในการสรางความสัมพันธชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา  ประทุม
สุวรรณ  (2562 : 145) ที่กลาววา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อีกทั้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย
อยูภายใตการกํากับดูแลโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย (สช.) ที่มี
สวนในการกํากับดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานแกโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดการอบรมใหความรู และ
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แนะนําแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรในดานวิชาการ ผูบริหารจึงมีทักษะในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพครูในระดับ
มาก สอดคลองกับ ฮอยล อิงลิช และ สเตฟฟ (Hoyle, English and Steffy: 1998 : VII-VIII) กลาวไวใน หนังสือเรื่อง ทักษะที่
ทําใหประสบความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Skills for Successful 21st Century School Leaders) 
กลาววา ทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะดานวิสัยทัศน ดานนโยบายและ
การเมือง ทักษะดานการสื่อสารและชุมชนสัมพันธ ทักษะดานการจัดการโครงสรางองคกร ทักษะในการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ทักษะดานการสอน ทักษะการประเมินและบริหารบุคลากร ทักษะการพัฒนาบุคลากร ทักษะการวิจัยชั้น
เรียนการประเมินและการวางแผน และ ทักษะภาวะผูนําดานคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานวิสัยทัศน และดานการพัฒนาสภาพการเรียนการ
สอน ทั้งน้ี อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาจะใหความสําคัญในวางแผนเปาหมายของสถานศึกษา แตการสื่อสารใหเห็นภาพ
ชัดเจนและนําไปสูการปฏิบัติใหไดประสบผลสําเร็จจะยังข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชนเดียวกับดานการพัฒนาสภาพการ
เรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนจะใหความสําคัญตอการจัดการสภาพแวดลอมในโรงเรียน แตขอจํากัดดานขนาดพ้ืนท่ีของ
โรงเรียน ทําใหโรงเรียนไมสามารถขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมได หรือดวยงบประมาณที่มีอยูจํากัดของโรงเรียนเอกชน การจัดการ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนจึงเปนขอจํากัด 

7.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับทักษะผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามประสบการณการทํางาน และระดับชั้นท่ีจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
บุรีรัมย มีแนวทางในการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย โดยมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560-2564 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน , 2560 : ซ-ฏ) ยุทธศาสตรที่ 1 ที่วา การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนจึงมีการดําเนินการรวมกับ ศึกษานิเทศก
อยางใกลชิดในยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน ผูบริหารจึงใหความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
โดยกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพความสําเร็จของโรงเรียน  พัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ พัฒนา
โครงสรางองคกรดวยปรับปรุงระบบงานและมอบอํานาจไปสูผูปฏิบัติอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา 
พัฒนาสภาพการเรียนการสอน หลักสูตรสถานศึกษา และประชาสัมพันธความการแนวทางการดําเนินงานและความกาวหนา
ของโรงเรียนไปสูครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยนต เพาพาน ที่กลาวถึงวา ผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนผูที่วางแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร มีการบริหารจัดการเชิง
รุก มีสวนรวมในการปรับโครงสรางองคการใหเปนองคการขนาดเล็ก เสริมสรางการมีหุนสวนทางการศึกษา และมีการแสวงหา
ความรูในเชิงทฤษฎี การปฏิบัติและเสริมสรางประสบการณของตน และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญสง กรุงชาลี (2561) ได
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 ไดแกดานทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา การ
ทํางานเปนทีม เทคโนโลยีดิจิทัล การตัดสินมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานมนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีจําแนกความ
คิดเห็นตามประสบการณในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ผูบริหารสถานศึกษา ควรนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการบริหารจัดการงานโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนควบคูกับเทคโนโลยี 

8.2 ผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนของครู อยางสม่ําเสมอและนําผลการจัดการเรียน
การสอนมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาครู 
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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในกลุมสหวทิยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

รัชราภรณ เงินสมทอง1* และอํานวย ทองโปรง1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*6114470045@rumail.ru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยจําแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษาและประสบการณการทํางาน โดยเปดตาราง Cohen  ได 151 คน แลวสุมแบบแบงช้ันภูมิเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม คาความเช่ือมั่น 0.953 สถิติที่ใช  คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย  คา SD  คาที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว) ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2) ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขต
ปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดย ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ยกเวนดาน
การพฒันากระบวนการเรียนรู ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมี
ความพึงพอใจตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนํามาหาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ พบวา ครู
ที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มีความพึงพอใจดานการพัฒนาส่ือ และแหลงการเรียนรูมากกวาครูที่มีประสบการณใน
การทํางาน มากกวา ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การสงเสริมงานวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to study and compare Satisfaction of Teachers Supporting on Academic 

Administration by Administrators of School in  Bhalanda School Group under the Secondary Educational 

Service Area Office 13. Classified by educational background and work experience.The samples were 151 

teachers, by Cohen, Manion and Morrison’s table. Statistics were percentage, mean, standard deviation, 

t-test and F-test. Findings are as follows: 1) The Satisfaction of Teachers Supporting on Academic 

Administration by Administrators was overall at a high level. 2) Teachers’ satisfaction who differed in 

educational level in their opinions in overall and all aspects evince did not differences, except for the 

development of the learning process Different with statistical significance at the level of .05 3) The 

teachers who differed in work experience, the Satisfaction of Teachers in overall and all aspects evince 

did not differences, except for media development And learning resources there is a statistically 

significant difference at the .05 level and the average score in pairs is tested by the Sheffe method.  

Keywords: Satisfaction, Supporting on Academic Administration, school administrator 

1. บทนํา

งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่สองพ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหเปนไปสถานศึกษาไดมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสถานศึกษาชุมชนทองถิ่นและ
การมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งวัดปจจัยเคร่ืองหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนชุมชนทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2550)  

จากรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปรับปรุง สาเหตุของปญหาอาจสืบเนื่องมาจาก ครูขาดความรูความ
เขาใจเร่ืองหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความเบื่อหนาย  ทําใหคุณภาพ
การศึกษาต่ําไปดวย ปญหาการบริหารงานวิชาการเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองบริหารจัดการและสงเสริมงานวิชาการใหมี
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การพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13. 2562 )  

จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรงเรียนงโรงเรียนในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 นาจะมีปญหาการบริหารงานวิชาการท่ีแตกตางกันจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับปรับปรุง 
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุ ม  
สหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เพี่อเปนแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารในเครือขาย ใหเปนระบบ รวมทั้งการนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและ
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอไป  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยา
เขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอน ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ปการศึกษา 2562  จํานวน 248 คน  

3.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ในกลุมสหวิทยาเขตปลนัดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ปการศึกษา 2562  จํานวน 151 คน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จากการ
เปดตารางของ Cohen,Manion,and Morrison (2011, p. 147) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ 

 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ตั้งแต .60 - 1.00 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (Item discrimination power) มีคา .67 - .82  และคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เทากับ .953 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้  

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ไดแก วุฒทิางการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scales)  5 ระดับ มีทั้งหมด 5 ดาน รวมจํานวน 40 ขอ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
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การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการสถานศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เพื่อขอเขาเก็บขอมูล  

3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเองและออนไลน จํานวน 151 ฉบับ เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับมาได จํานวน 151 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด ทําการตรวจสอบความ
ถกูตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําไปวิเคราะหขอมูล  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

3.5.1 การหาคาความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสห
วิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  โดยใชคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

3.5.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสห
วิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เมื่อเปรียบเทียบวุฒิทางการศึกษาใชสถิติคาที (t - 

test) แตถาเปรียบเทียบประสบการณในการทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’s 

method) 

4. ผลการวิจัย

ตาราง 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
กลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  ในภาพรวมและรายดาน 

การสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา SD ระดับ 
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช 4.05 0.71 มาก 
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 4.11 0.64 มาก 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 4.08 0.67 มาก 

4. ดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู 3.93 0.75 มาก 

5. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.14 0.70 มาก 

รวม 4.06 0.69 มาก 

           ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 1  พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา ใน
กลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (  = 4.14,) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู (  = 4.11)  และดานการวัด
และประเมินผลการเรียนของนักเรียน (  = 4.08)  ตามลําดับ 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตป
ลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

การสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 

t p
SD SD 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช 4.03 0.71 4.09 0.73 -0.53 .43 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 4.08 0.63 4.14 0.66 -0.55* .01 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.07 0.64 4.10 0.71 -0.32 .52 

4. ดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู 3.87 0.76 4.01 0.74 -1.10 .36 

5. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.13 0.69 4.14 0.70 -0.07 .99

รวม 4.04 0.69 4.09 0.71 -0.52 .46 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการสงเสริมงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถาน 
ศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จําแนกตามประสบการณในการ
ทํางานโดยภาพรวมและรายดาน 

การสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน 

F p ต่ํากวา 5 ป 5 – 10 ป 11 ปขึ้นไป 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช 3.91 4.15 3.99 1.36 .26 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 4.16 4.20 3.95 2.50 .08 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.08 4.18 3.95 2.01 .14 

4. ดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู 3.85 4.11 3.73 4.32* .02 

5. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

4.02 4.19 4.13 0.49 .61 

รวม 4.00 4.17 3.95 2.14 0.22 

* p < .05

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสรมิ
งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงนํามาหาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูไปทําการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ 

ตาราง 4  ผลการทดสอบคาเฉลีย่ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสรมิงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยา
เขตปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู  เปนรายคู 
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ประสบการณในการทํางาน x ต่ํากวา 5 ป 
3.85 

5-10 ป 
4.11 

11 ปขึ้นไป 
3.73  

ต่ํากวา 5 ป 3.85 - -0. *526 0.12 
5-10 ป 4.11 0.2๕  - 0.38   
11 ปขึ้นไป 3.73 -0.12 -0.38 - 

* p < .05

            จากตาราง 4  พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มีความพึงพอใจดานการพัฒนาสื่อ และแหลงการ
เรียนรูมากกวาครูที่มีประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 5 ป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. สรปุผลการวิจัย

1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขต
ปลันดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณการทํางาน 
พบวา 

2.1 วุฒิการศึกษาตางกัน ความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ยกเวน ยกเวนดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ประสบการณในการทํางานตางกันความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
การพัฒนาส่ือ และแหลงการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6. อภปิรายผลการวิจัย

     6.1 การพฒันาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารไดจัด
ประชุมครูเพ่ือวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 สงผลใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่องของ 
หลักสูตร ทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยครูมีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริง และมีการจัดวางระบบการนิเทศแนะนํา การจัดการเรียนการสอนจากผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เขมทอง จรรยาเลิศ (2559 หนา 59) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ ครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผลการวิจัยพบวา พบวา ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะทุกสถาน ศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับการบริหารวิชาการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
(2541, หนา 25) ไดกลาววา การจัดใหมีหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร กําหนดการสอน คูมือครูใหเพียงพอ และ
ครบถวนทุกระดับช้ันเรียน นอกจากนี้ยังเปนตามภาระงานของผูบริหารสถานศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือศึกษา
วิเคราะหหลักสูตร ของมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมชุมชนและทองถ่ิน จัดทําโครงสราง
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การบริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสม นิเทศติดตามการใชหลักสูตร และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรตามความเหมาะสม 
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           6.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารไดมีการบริหารงาน
การจัดการสอน โดยฝายวิชาการจัดครูเขาสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยคํานึงถึงวิชาเอก ความรูความสามารถและ
ความถนัดของครู มีการสงเสริมใหมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหหนวยการเรียนรู และ
จัดการเรียนรูตามศกัยภาพของผูเรยีน มีการสงเสริมการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูและเทคนิคใหมๆ ในการจดัการเรียนการสอน
มีการจัดตารางสอนซอมเสริมเพื่อชวยเหลือผูเรียนที่เรียนชาหรือมีปญหานอกเวลาเรียน ซึ่งเปนไปตามหลักการ ภาระงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อนัญญา ทองปน (2560 หนา 66) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึง
พอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเมือง 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ผลการวิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก 
ผูบริหารมีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินโดยการสอดแทรกในช่ัวโมงสอน ครูเตรียมการสอนและบันทึกการสอนลวงหนา ครูสวน
ใหญมีการปรับการสอนและวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละกลุมสาระวิชา จัดครูเขาสอนใหตรงตามวุฒิการศึกษาท่ีเปน
วิชาเอก หรือจัดครูเขาสอนตรงตามความถนัด 

           6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผูบริหารไดติดตาม
การจัดทําแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน
การประเมินตามสภาพจริง การปฏิบัติและผลงาน และสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการวัดผล
และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังท่ี เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2555, หนา 51-52) 
กลาววา บทบาทผูกํากับ ติดตาม ประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทเปนผูกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ วางแผน กํากับ ติดตามประเมินผล และสื่อสารใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ กําหนดวัตถุประสงค 
ตัวบงช้ี และเกณฑในการประเมินดําเนินการกํากับติดตาม และประเมินผลอยางสมาเสมอและตอเนื่องและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อังจิมา คงโอ (2560 หนา 61) ไดศึกษาเรื่อ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการจัดการเรียนรูของ
ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารน้ันใหความสําคญัโดยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ของโรงเรียนไวอยางชัดเจน และมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติเกณฑการวัดผลและประเมินผลใหครูรับทราบเหมือนกัน 
ตลอดจนสงเสริมใหครูไดพัฒนาความรูในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูและมีสวนรวมในการสรางเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล 

           6.4 การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ใหครูผลิต
และจัดหาสื่อเทคโนโลยี เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการศึกษา 
สํารวจความตองการ การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมการประเมินผลการใชและพัฒนา การใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูเรียน สนับสนุน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด ดังที่ ฟุรกอน สะแลแม 
(2556, หนา 32-34) กลาวไววา สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนถือเปนสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะเปนสิ่งท่ี 

ชวยใหผูเรียนมีความสนใจและเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน เกิดความเขาใจในเนอหามากข้ึน สามารถพัฒนาความรู ทักษะ และ 
เจตคติผูเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งเปนหนาท่ีของผูบริหารในการจัดหาบริการและสงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อการสอนให
เหมาะสมกับแผนการสอน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ คงสิน (2558, หนา 65) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัย
พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 โดยดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และแหลงเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดย
สถานศึกษาหลายแหงมีขอจํากัดทางดานงบประมาณในการจัดหา จัดซื้อสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงทําให
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สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นมาใชเองและพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
เพื่อใหบริการแกผูเรียนไปพรอมๆ กัน  
           6.5 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เนื่องจาก
ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศ
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษาโดยวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายของ
สถานศึกษา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตาม
แผนงาน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (อางอิงใน สถาบันสงเสริม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 3) ไดกําหนดใหโรงเรียน
จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา จัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และ
เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ และบรรลุผลดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สวยงาม (2558 หนา 82) ไดศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

(กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยครูมีความพึงพอใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก เนื่องจาก
ผูบริหารรวมกับผูมีสวนเก่ียวของจัดทําการประกันคุณภาพภายใน ปจจุบันการประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง และนับเปนเรื่องหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหาร
จัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องซึ่งเปนการสรางความม่ันใจ
ใหผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาท่ีดอยคุณภาพ และสรางสรรคการศึกษาใหเปนกลไกท่ีมีพลังใน
การพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

         7.1.1 ผูบริหารควรสงเสรมิใหครูมีการรวบรวมขอมลูจากการประเมินผลใหมีหลักฐานชัดเจน แลวนําผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 
         7.1.2 ผูบริหารควรสงเสรมิใหครูมีการจัดตารางสอนซอมเสริมเพื่อชวยเหลือผูเรียนท่ีเรียนชาหรือมีปญหานอกเวลาเรียน
ที่ยังไมคอยชัดเจน ยังขาดการสงเสริม หรือยังไมสงผลเห็นภาพชัดเจนและควรสงเสริมอยางตอเนื่อง 
         7.1.3 ผูบริหารควรสงเสรมิใหครูนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนา หรือแกไขขอบกพรองของผูเรยีนรายบคุคลอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกดิการพัฒนาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

         7.1.4 ผูบริหารควรมีการวางแผนงานเพ่ือจัดหา พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สาํรวจแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษาและชุมชนทองถิ่นใกลเคียง ควรจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูใหกับครู ผูปกครองและชุมชน 
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         7.1.5 ผูบริหารควรประสานงานกับ สมศ. เพื่อเปนฐานในการพัฒนางานประกันคณุภาพการศกึษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง เพื่อการรองรับการประเมินในแตละรอบและเปนผลตอการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

          7.2.1  ควรศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการสงเสริมงานงบประมาณของสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

          7.2.2  ควรศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการสงเสริมงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมสหวิทยาเขตปลันดา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย สมทุรปราการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

กัญญาพัชญ ศรีไชยวาน1* และอํานวย ทองโปรง1 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*bum_chem@hotmail.com

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยจําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จากการสําเร็จรูปของโคเฮ็น ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 357 
คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .97 สถิติที่ใชในการ
วิจัย คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ผูปกครองท่ี
มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนว มินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ โดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

คําสําคัญ:  ความพึงพอใจ , ผูปกครอง , การบริหารงานกิจการนักเรียน 
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School under the Secondary Educational Service  Area Office 6 
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Ramkhamhaeng University
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Abstract 

In this research, the researcher studies and compares The Satisfaction of Parents to the 

Administration in Activities of the Students of Nawaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakarn 

School under Secondary Educational Service  Area Office 6, as classified by educational level and 

occupation. Extrapolating from the Cohen, Manion and MorrisonTable so as to determine appropriate 

sample size, the researcher selected a sample population consisting of 357 parents of the 

Nawaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakarn' s students, then employed the stratified 

random sampling method. The research Instrument was a questionnaire. The reliability equal to .97. The 

statistics used in this research were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. A t-test 

technique, the one-way analysis of variance technique were also employed by the researcher and 

Scheffé’s multiple comparison was additionally utilized by the researcher. Findings are as follows: 1) The 

satisfaction of parents to the Administration in Activities of the Students of Nawaminthrachinuthit 

Suankularbwittayalai Samutprakarn School under the Secondary Educational Service Area Office 6, 

overall and in each aspect were at the high level. 2) The parents who differed in educational level, in 

their satisfaction towards the Administration in Activities of the Students of Nawaminthrachinuthit 

Suankularbwittayalai Samutprakarn School, overall, and in all aspects, evidence did not differ. 

3) The parents who differed in occupation, in their Satisfaction toward the Administration in Activities of

the Students of Nawaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakarn School, overall, evidence did 

differ significantly in the statistics .05 level.  

Keywords: The satisfaction , Parents , The Administration in Activities of the Students 
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1. บทนํา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติไววา 

“การจัดการศึกษาของไทยเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา 5)  การจัดการศึกษาที่ดียอมสามารถพัฒนาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพควบคูกับการ
สงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล มีคุณธรรม
จริยธรรม ให เปนคนดี เกง มีสุข และเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป  

โรงเรียนทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มีวิสัยทัศนเพื่อมุงพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม นําวิชาการสู
มาตรฐานสากล ดํารงตนโดยยึดแนวพระราชดําริ ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม โดยกลุมปริหารงานงานกิจการนักเรียนมี
บทบาทสําคัญในการดูแลนักเรียนใหมีการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ใหผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย สามารถ
ดําเนินชีวิตอยางผูมีภูมิรูและมีภูมิธรรม 

จากผลการประเมินการดําเนินงานของงานบริหารกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจําป พบวามีบางดานที่ต่ํา
กวาเปาหมายของโรงเรียน เนื่องจากนักเรียนบางสวนยังมีขอบกพรองในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีปญหา
ดานพฤติกรรมท่ีสงผลเสียตอนักเรียน ประกอบกับจากแบบรายงานผลการดําเนินงานประชุมประสานสัมพันธกับผูปกครอง 
ประจําปการศึกษา 2561 ที่ผูปกครองไดประเมินผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนบางดานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
ทั้งนี้อาจเน่ืองจากผูปกครองบางสวนยังเขาใจกฏระเบียบและกิจกรรมดานกิจการนักเรียนที่คลาดเคลื่อน สงผลใหการดําเนิน
กิจกรรมของงานกิจการนักเรียน ในบางคร้ังไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองเทาที่ควร  (งานนโยบายและแผนโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, 2561) 
จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารกลุมงาน

กิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อใหการดําเนินงานกิจการนักเรียนเปนไปตามวัตถุประสงค และพัฒนาการดําเนินงานกิจการนักเรียน  
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

        2.1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมินทรา  
ชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

2.2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกตามระดับ
การศึกษาและอาชีพของผูปกครองนักเรียน 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ปกครองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2,655 คน 

 3.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ปกครองนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปการศึกษา 2562 จํานวน 357  คน  จากการเปดตาราง
ของ Cohen, Manion, and Morrison (2011, p. 147) และเมื่อไดขนาดกลุมตัวอยางแลวใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ  
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 3.3. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต .80 - 1.00 และคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ไดแก ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน  

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  แบบมาตราสวน 
 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผูวิจัยเก็บและ
รวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนดังตอไปนี ้

  3.4.1 ดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  3.4.2 นําหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล เสนอผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพื่อขอเขาเก็บขอมูล  

  3.4.3 ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง พรอมทั้งเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กลับมาได จํานวน 357 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ทําการตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

  3.4.1 การหาคาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยใชคาเฉลี่ย ( ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

  3.4.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับการศึกษาใชสถิติคาที (t - test) แตถาเปรียบเทียบอาชีพใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนําคาเฉลี่ยเปนรายคู มาทําการทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ  
 

4. ผลการวิจัย 
 

ตาราง 1 คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมตีอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดาน 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนตอการบรหิารงานกิจการนักเรยีน  SD ระดับความพึงพอใจ 
1.  ดานการปกครองนักเรยีน 4.02 0.45 มาก 
2.  ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 4.00 0.48 มาก 
3.  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 4.02 0.53 มาก 
4.  ดานเครือขายผูปกครอง  4.03 0.53 มาก 

รวม 4.02 0.45 มาก 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

        จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.02) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเครือขายผูปกครอง 
(  = 4.03) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน (  = 4.02) ดานการ
ปกครองนักเรียน (  = 4.02) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (  = 4.00) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีนที่มีตอการ
บริหารงานกิจการนักเรยีน 

ระดับการศึกษา 
t P ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรตีรีขึ้นไป 

 SD  SD 

1.  ดานการปกครองนักเรยีน 4.03 0.45 4.00 0.46 0.762 .447 

2.  ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 4.01 0.51 4.01 0.45 0.094 .925 

3.  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ      
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 

4.05 0.56 3.99 0.50 1.110 .272 

4.  ดานเครือขายผูปกครอง  4.06 0.56 4.00 0.50 1.140 .255 

รวม 4.04 0.52 4.00 0.48 0.869 .385 
  

 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มี
ตอการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีน
ที่มีตอการบรหิารงานกิจการนักเรยีน 

อาชีพ 

F P 
รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว/ 
คาขาย 

พนักงานบริษัท/
พนักงาน

โรงงาน/ รับจาง 

อื่น ๆ 

(เชนประมง 
เกษตรกร ฯลฯ) 

 SD  SD  SD  SD   

1.  ดานการปกครองนักเรยีน 3.84 0.40 4.08 0.44 4.06 0.46 4.09 0.48 5.643 .001*

2.  ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 3.91 0.39 4.01 0.48 4.06 0.52 4.04 0.51 1.580 .194 

3.  ดานการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรยีน 

3.86 0.44 4.05 0.51 4.09 0.57 4.06 0.56 3.584 .014*

4.  ดานเครือขายผูปกครอง  3.90 0.40 4.05 0.53 4.09 0.59 4.08 0.55 2.387 .069 

รวม 3.87 0.45 4.01 0.48 4.02 0.53 4.03 0.53 3.624 .013*
* p < .05 
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและดานเครือขายผูปกครอง ไมแตกตางกัน 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูตามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม 

อาชีพ รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
สวนตัว/ 
คาขาย 

พนักงานบริษัท/
พนักงาน

โรงงาน/ รับจาง 

อื่น ๆ 

(เชนประมง 
เกษตรกร ฯลฯ) 

3.87 4.01 4.02 4.03 

รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3.87 - * 
ธุรกิจสวนตัว/ คาขาย 4.01 - 
พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน/ รับจาง 4.02 - 
อื่น ๆ (เชนประมง เกษตรกร ฯลฯ) 4.03 - 
* p < .05

จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูตามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน/ รับจาง  
มีความพึงพอใจสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

5. สรปุผลการวิจัย
       5.1. ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

5.2. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนนวมิน  
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน  

5.3. ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการนักเรยีนของโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายดานตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  ยกเวน ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและดานเครือขายผูปกครองไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
           6.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบวา  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก เนื่องมาจากโรงเรียนมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการดําเนินงานของงานบริหารกิจการนักเรี ยนมีความชัดเจน 
ครูและเจาหนาที่งานกิจการนักเรียนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ และมีการสรางเครือขายผูปกครองอยางเปนรูปธรรม ดังท่ี 
ศิริชัย โอมฤก (2554: 32) ไดกลาววา งานกิจการนักเรียนเปนภารกิจที่มีประโยชนอยางยิ่ง ที่โรงเรียนดําเนินงานอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนชัดเจน ในการสงเสริมการดํารงชีวิตรวมกันของนักเรียน ชวยสงเสริมสุขภาพของนักเรียนอยางทั่วถึง สราง
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ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ตลอดจนสงเสริมใหผูเรยีนรูเทคนิคในการปรับตัวใหเขา
กับสังคมและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน แกวสุทะ (2559: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก    
 6.2  ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนวมินทรา  

ชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน เนื่องมาจากโรงเรียนมีการวางโครงสรางงานและกระจายอํานาจการดําเนินงานกิจการนักเรียนอยางเหมาะสม 
ประกอบกับครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการปฏิบัติกับผูปกครองของนักเรียนทุกคนอยางเสมอภาคจึงทําผูปกครองท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ดังที่ กาญจนา ธนาฤกษมงคล (2556: 13) 
ไดกลาววา งานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีมุงสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีบุคลิกภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู
ความสามารถเหมาะสมตามวัยอยางเสมอภาค ใหนักเรียนเปนผูที่มีความสมบูรณทั้งกายและจิตใจ รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข สอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี อะหะหมัดจุฬา (2552: 107) ไดรายงานการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 6.3 ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกันมีความคาดหวังตอผลการดําเนินงานกิจการนักเรียนที่
ตางกัน โดยผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจเฉลี่ยตอการบริหารงานกิจการนักเรียนต่ํา ท่ีสุด  
อาจเปนเพราะมีความคาดหวังตอการบริหารงานกิจการนักเรียนสูงกวาอาชีพอ่ืน ดังท่ี บรรเจิด ศุภราพงศ (2556: 43) ไดกลาว
วา ความพึงพอใจวาความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลได ซึ่งความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นสามารถเปลีย่นแปลงไดตามคานิยมและ
ประสบการณของบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภาคย ปฐมพฤกษวงษ (2558: 93) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนในอําเภอเขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
จําแนกตามอาชีพ ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

       7.1.1. ดานการปกครอง ผูบริหารควรสงเสริมงานดานการปกครองใหมากข้ึน มีการจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาท่ี และ
ครูที่ปฏิบัติหนาท่ีงานปกครองท่ีใหเพียงพอ 

 7.1.2 ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารควรสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนอยางเปนรูปธรรมเพื่อดูแล
ชวยเหลืออยางเหมาะสม พรอมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

 7.1.3 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ผูบริหารควรประชาสัมพันธ
และเปดโอกาสใหผูปกครองหรือชุมชนเขารวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ทางโรงเรียนไดจัดใหมากข้ึน 

 7.1.4 ดานเครือขายผูปกครอง ผูบริหารควรมีการประสานงานกับตัวแทนผูปกครองเครือขายใหเขมแข็งมากข้ึน  
เปดโอกาสใหผูปกครองเครือขายเขามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีเหมาะสม 
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    7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
           7.2.1 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียนของผูบริหาร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

7.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนกลุมสหวิทยาเขต
วิทยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

7.2.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริการและการจัดสวัสดิการแกนักเรียนโรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

8. เอกสารอางอิง

กาญจนา ธนาฤกษมงคล. (2556). ปญหาและความตองการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
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การเสริมสรางคุณธรรมและความเปนไทยของเยาวชนในยุคดิจิทัล 
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บทคัดยอ 

        จากสภาพสังคมท่ีกำลังเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เกิดการลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมตางชาตจินลืมรากเหงาของความเปนไทย ขาดคณุธรรมในการดำเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม เพราะในยุค
ดิจิทัลเยาวชนสามารถเขาถึงสื่อตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสื่อตางๆ มีทั้งขอดีและขอเสียอยูในตัวเอง  เราในฐานะผูใชเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัลตองมีความรูเทาทันสือ่ตางๆ  สามารถเลือกใชสื่อท่ีเกดิประโยชนตอตนเองและสวนรวม มีคุณธรรมและความเปน
ไทยในการดำเนินชีวิต  
        การจัดการศึกษามีความสำคัญอยางมาก ทีช่วยลูกฝงใหเยาวชนในชาติใหมีคุณธรรม มีความเปนไทย และใชเทคโนโลยี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีทักษะรูเทาทันสื่อ มีความสามารถในการวิเคราะหสื่อ ประเมินคาสือ่ และสรางสรรคสื่อดวย 
คุณธรรมและความเปนไทยเปนนามธรรมทีก่วาจะสรางใหเกิดไดตองเวลานานและตองไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน  
โดยเริ่มตั้งแตที่บาน  โรงเรยีน  วัด  ชุมชนและสังคมท่ีอยูรอบตัวของยาวชนชวยปลูกฝง  ปลูกจิตสำนึก  ขัดเกลาจิตใจ  รวมถึง
สงเสริมการทำกิจกรรมท่ีสรางเสรมิคุณธรรมและความเปนไทยไดอยางดียิ่งและหากดำเนินการอยางตอเนื่องยอมทำใหเยาวชน
สามารถดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลอยางมีศักยภาพรูเทาทันเหตุการณทามกลางการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

คำสำคัญ : คุณธรรม,  ความเปนไทย,  ยุคดิจิทัล 
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Abstract 

        From the changing social conditions to the digital age. Society has changed dramatically. The 

imitation of foreign culture until forgetting the root of the Thai identity  and lack of morality in living and 

living together in society. Because in the digital age. Youth can access various media quickly. Which 

various media there are both advantages and disadvantages in itself.  We, as users of technology in the 

digital age must have media literacy. Can choose to use media that is beneficial to oneself and the 

public. Have morality and being Thai in living. 

       Educational management is therefore very important.  That helps children bury the youth in the 

nation to have morality Is Thai and use technology efficiently. By having media literacy skills ,have the 

ability to analyze media , media valuation and create media. Morality and Thainess are abstract. That can 

be created for a long time and requires cooperation from many agencies. Beginning at home, school, 

temple, community and society around youth. Help to instill awareness and refine the mind. Including 

promoting activities that promote morality and Thainess very well, and if carried out continuously, the 

youth. Will enable young people to live digital life with the potential to be aware of rapidly changing 

events. 

Keywords : morality ,Thainess ,digital age 
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1. บทนำ  
 

              ชาติไทยเปนชาติที่มีอารยธรรม และมีความเจริญรุงเรืองมาเปนเวลาชานานแลว บรรพบุรษุของไทยไดชวยกันสราง
บานเมืองและไดสั่งสมความเจริญตางๆ  ไว  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งไดตกทอดสืบตอกันมา
หลายยุคหลายสมัย จนมาถึงปจจบุัน สิ่งเหลานี้นับวาเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงความเปนชาติไทยของเรา ซึ่งไมเหมือนกับ
ชนชาติอื่นๆ  ดวยความสำคญัของความเปนไทยดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจรติ 3) มีวินัย 4) ใฝ 
เรียนรู    5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทำงาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ เพื่อปลกูฝง และพัฒนาผูเรียนให
เปนผูที่มีความรูคูคณุธรรม มีคุณลกัษณะท่ีดสีำหรับการดำรงชีวิตในสังคม  ซึ่งจะเห็นวาคณุลักษณะอนัพึงประสงครักความเปน
ไทยมีความสำคญัตอประเทศชาตไิมนอยไปกวาดานอ่ืน เราในฐานะผูมสีวนเกีย่วของและมีบทบาทพัฒนาเยาวชนใหมี
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนรุักษสืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีความกตัญูกตเวที  ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
            จากการสำรวจของสำนกังานวัฒนธรรมจังหวัดรวมกับสถาบันสุขภาพจติและวยัรุน ซึ่งสำรวจในป 2556 เรื่อง 
“เด็กไทยกับไอที” (2556) โดยเก็บขอมูลเด็กและเยาวชน พบวาในจำนวนตัวอยางเปนเด็กติดเกม ซึ่งคิดเปนสดัสวนรอยละ 15 

เลนเกมออนไลน(online game) ไลน (line) เฟซบุก (facebook)  และเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับสถิตจิำนวนเยาวชนท่ีมีอยูใน
ป  2556  จำนวน 18 ลานคน ทำใหทราบวามีเด็กไทย ติดเกมแลวมากกวา 2.7 ลานคน โดยพฤติกรรมของเด็กท่ีตดิเกม คือ  

1) จะมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง จนถึงขั้นทำรายพอแมผูปกครอง หรือพยายามฆาตัวตายเมื่อถูกหามไมใหเลนเกม 2) หนเีรียน 
เก็บตัวอยูแตในบานเพ่ือเลนเกม และไมนอนในเวลากลางคืน 3) มีปญหาการเรียนตกต่ำ ไมเขารวมกิจกรรม อารมณแปรปรวน
งาย ซึ่งเด็กกลุมนี้ถอืวาเขาขายติดเกมรุนแรงตองเขาบำบดัรักษา ซึ่งในความเปนจริงมเีด็กท่ีเขามารักษามีจำนวนนอยมาก 
เฉลี่ยปละ 30-40 คนเทานัน้ อีกขอมูลที่นาสนใจจากการสำรวจในโครงการ ติดตามสภาวการณเดก็ในหัวขอ “1 วันในชีวิต
เด็กไทย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดย อมรวชิช นาครทร พบวาสิ่งแรกท่ีเด็กสวนใหญรอยละ 51.1 ทำ
หลังตื่นนอน คือ การอานขอความในโทรศัพทมือถือ เชนเดียวกับสิ่งสุดทายทีเ่ด็กรอยละ 35 ทำกอนนอน คือ ใช
โทรศัพทมือถือ เลนเฟซบุก (facebook) และ ไลน (line) ทั้งนี ้ เพราะปจจุบันเด็กไทยอยูกับสื่อมากขึ้น โดยตัวเลขเด็กท่ีใช
โทรศัพทมือถือสูงขึ้น 2 – 3 เทา   ในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา JOURNAL OF EDUCATION FUTUROLOGY 1 ป 
เพราะในโทรศัพทมือถือมีทุกสิ่งที่เด็กตองการ ทั้ง อินเทอรเน็ท เฟซบุก ไลน กลองถายรปูและเกมตางๆ โดยเด็กรอยละ 75.7 

ใชสื่อออนไลนบอยจนถึงประจำ ซึง่นักเรียนหญิงจะใชสื่อออนไลนมากกวานักเรียนชาย และ ยังพบเดก็รอยละ 20.3 ใชมือถือ
ระหวางคาบเรียนบอยถึงประจำ เด็กรอยละ 42.5 รูสึกทนไมไดถาอยูคนเดียวโดยไมมีโทรศัพท และเด็กรอยละ 28.7 

โดยเฉพาะเด็กชาย ระบุวาเคยถูกคุกคามทางเพศจากเพ่ือนใหมท่ีรูจกักันทางสื่อออนไลน การรวบรวมผลการวิจัยของสำนักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ไดนำเสนอผลการวิจัยเร่ือง “ใครเปนใครบนเครือขายสังคมออนไลน: ความหลากหลายทางคุณลักษณะ
และพฤติธรรม” ของ ดร.ปยวฒัน เกตุวงศา (2556 : ออนไลน) อาจารยประจำสถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา กลุมประชากรท่ีใชเครือขายสังคมออนไลน      สวนใหญยังคงเปน กลุมเยาวชน (อายุ 15 – 24 ป) 
แตมีการขยายตัวของจำนวนผูใชเครือขายสังคมออนไลนไปสูกลุมอืน่ๆ อีกดวย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและผูสูงอายุ โดย
ผลการวิจัยพบวา ตั้งแตเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอยางกาวล้ำ สื่อออนไลนกลับสงผลไปในดานลบตอชีวิตประจำวัน และ
ความสัมพันธของคนในสังคมอยางชัดเจนยิ่งขึน้ จนกลายเปนประเด็นทางสังคมท่ีทัง้สื่อ กฎหมาย และประชาชนเองจะตองให
ความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาเหลานี ้ โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุนที่ใชเวลาไปกับสื่อออนไลนวันละหลายชั่วโมง จน
อาจนำไปสูความขัดแยง ทะเลาะ วิวาท จนถึงขั้นทำรายรางกายตามมา อีกทัง้ “การที ่ ไมมีตัวตน หรือมีตัวตนซอนเรนในโลก
ออนไลน ทำใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดง “ความรุนแรง” ออกมาในสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะในสังคม 

วัยรุนสมัยนี้ที่มีการสื่อสารหวนข้ึน สั้นข้ึน แรงข้ึน หรือ วัฒนธรรมแบบสามคำสี่พยางค อยางเวลาทีเ่ราพูด หวนๆ จะมีความ
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แรงอยูดวย ซึง่จะนำไปสู  การวิวาทงายขึ้น” การทะเลาะวิวาท ในสงัคมออนไลนมีหลาย กรณี เชน “ทะเลาะในเฟซบุกแลวไป
ตอในไลน หรือ ทะเลาะในไลนแลวไปตอใน เฟซบุก แลวออกมาเคลยีร กันตัวตอตัว” จากความรุนแรงทางความสัมพันธในการ
ส่ือสาร กลายเปนความรุนแรงทางกายภาพ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. 2558 : ออนไลน)  และจากประสบการณทีผู่เขียน
ในฐานะเปนครไูดพบเห็นพฤติกรรมของเยาวชนท่ีอยูกับโลกโซเชียลในยามมีเวลาวาง ซึ่งถาเยาวชนไมสามารถแยกแยะโทษ
ของสิ่งที่พบไดก็จะสงผลเสียมากวาผลดี  จะเห็นไดวาขาวท่ีนำเสนอปญหาของสังคมสวนหน่ึงก็มาจากการบริโภคขอมลู  สื่อ 
ภาพ  แมแตกระทัง่พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคทีเ่กิดจากการเลยีนแบบโลกโซเชยีลในทางทีผ่ิด ติดเกมละเลยหนาทีใ่นการเรียน
ขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต เกิดการแขงขันในทางลบ ขาดคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ลมืความ
เปนรากเหงาของความเปนไทย เลียนแบบวัฒนธรรมของชาติอื่นโดยทีข่าดการไตรตรองความเหมาะสมกับวตันธรรมไทยอันดี
งามท่ีบรรพบุรุษสืบทอดกันมา  ในฐานะท่ีผูเขียนเปนครู เปนผูนำทางการศึกษาหรือในขณะเดียวกันเราก็มีบทบาทเปนบดิา
มารดา  ผูปกครองของเยาวชน  ก็ตองแกไขสิ่งทีเ่ปนปญหาทีเ่กิดข้ึนใหหมดหรือลดนอยไปจากสังคมไทย และจะทำอยางไรให
เยาวชนเหลาน้ันมี คณุธรรม รักความเปนไทย มี Compassion : มคีุณธรรมมีเมตตา กรณุา มีระเบียบวินัย  เพราะถาเยาวชน
มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีเมตตา กรณุาตอเพื่อนรวมโลก  รูจกัการให  ใหอภัย  ไมเอารดัเอาเปรียบผูอื่น  มีระเบียบวนิยั
ในดำเนินชีวิตไมวาจะในครอบครวั หรือในการทำงาน  แมกระท่ังการอยูรวมกันกับผูอื่น ก็จะทำใหการอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุข   ถาเยาวชนท่ีกำลังอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มีคณุธรรมดังทีไ่ดกลาวมาก็จะ
สงผลใหพลเมืองของชาติในอนาคตเปนคนที่มีคณุภาพ ประเทศชาติก็เจรญิพัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ โดยดำรงไวซึ่งความ
เปนไทยรวมท้ังสืบสานประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงามไวใหกับชนรุนหลงั 
            การใชการศึกษาพัฒนาคนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา มีความสำคญัควบคูไปกับการพัฒนาในดาน
ความรูและทักษะ  การพัฒนาดานเจตคตดิังกลาวจะชวยใหคนใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพและเปนไปในทางสรางสรรค 
เปนคนดีของสังคมอยางสมบูรณ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได
ใหความสำคญัเก่ียวกับการพัฒนาเยาวชนในแงของการพัฒนาเจตคติ การสรางคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ปรากฏอยูในความหมาย
ของการศึกษาเอาไวในมาตรา 4 วรรคแรกวา "การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรยีนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคลากร และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางดานวิชาการ การสรางองคความรูอันเกดิจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนนุให
บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต" ในการสรางความเจรญิงอกงามของบุคคลากรและสังคมตามเจตนารมณ ของ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติฉบับนี้ คือ การพัฒนาเจตคติเพ่ือเปนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งใน พรบ. มีการกลาวถึงการจัด
การศึกษา ในลักษณะของกระบวนการเรยีนการสอน ในการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรม เอาไวอยางเปนระบบเริ่มจากความ
มุงหมายและหลักการ แนวทางการจัดการศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู สาระสำคัญของหลักสูตร และการประเมนิผล โดย
ไดบัญญัติประเด็นดังกลาวเอาไวในแตละมาตรา คณุธรรมและจริยธรรมเปนนามธรรมอยูในตัวบุคคล และเปนทั้งคณุลักษณะ
ของพฤติกรรมทีม่ีพื้นฐานมาจากนามธรรมดังกลาว  แมสังคมจะมีบรรทดัฐานชัดเจนวาเรื่องใดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค 
แตก็ยากที่จะพัฒนาคุณลักษณะภายในซึ่งเปนนามธรรมหรือคุณธรรม ใหสามารถเปนพื้นฐานและกำกับใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคหรือจรยิธรรมได และใหเปนคณุลักษณะทีเ่กิดจากภายในจากจิตบรสิุทธ์ิอันมิใชปฏิบัตติามเพราะมีบทลงโทษทาง
จริยธรรม   การที่จะใหบุคคลและสังคมมีคณุภาพดังกลาวไมเพยีงบรรจุเนื้อหาวชิาไวในหลักสูตรเทาน้ันยังอยูดวยวธิีจัดการ
เรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพดวย (สุวัฒน กอไพศาล, 2563 : ออนไลน)  ในฐานะท่ีผูเขียนเปนครูผูสอนไดตระหนักถึงปญหา
นักเรียน และเยาวชนมีคณุธรรมจริยธรรมและความเปนไทยลดนอยลง  อาจเน่ืองจากผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล  และนอกจากนี้อาจจะมีปจจยัอื่นๆ  อีก  เชนบดิามารดาหรอืผูปกครองมีภาะงานมากจึงทำให  การอบรมบมเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและ
ความเปนไทยในเชิงบวกยังไมสมบรูณแบบ ในฐานะทีเ่ราเปนคร ู หรือเปนผูปกครองตองตระหนักและใหความสำคัญในการปลกูฝง  พัฒนา  สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม   และความเปนไทยใหเกิดข้ึนกับเยาวชนท่ีจะเปนกำลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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2. เนื้อหา
  2.1  วิวัฒนาการของการศกึษาไทย ไทยแลนด  1.0 – 4.0  เปนอยางไร 

           วิวัฒนาการของการศึกษาไทย ไทยแลนด  1.0 – 4.0 (ครูเชียงราย : 2561) มีวิวัฒนาการดัง ตอไปนี ้
           ไทยแลนด 1.0 สังคมเกษตรกรรมที่เนนการเกษตรเปนหลัก โดยในป พ.ศ. 2504 เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับแรก เนนใหประชาชนรูจักประกอบอาชีพดานการเกษตรสงเสริมใหประชาชนมีรายไดยุคไทยแลนด 1.0 

เปนยุคทีย่าวนานพอสมควร การจดัการศึกษาในยุคนีเ้ปนการสอนแบบครูเปนผูใหนักเรยีนเปนผูรับเนนการทองจำตำราและทำ
แบบฝกหัดตามตำรา ไมไดเนนกระบวนการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียนแตละคน เนนใหนักเรยีนเกิดทักษะ 4 ดาน คือ 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา การวัดผลวดัเปนองครวม โดยตดัสินเปนรอยละ ใครสอบผานรอยละ 50 ถือ
วาผาน ตํ่ากวาเปนการสอบตกตองเรียนซํ้าช้ัน การสอนของครู เนนการบรรยาย เปนลักษณะบอกเลา เปนหลักสูตรแบบเนน
วิชา 

       ไทยแลนด 2.0 ที่มุงเนนอุตสาหกรรมเบา เปนยุค พ.ศ. 2521 การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและแตกตางระหวางบุคคล ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตวญิญาณแหง
เรียนรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน ครูคือผูสนับสนุน และเปนแหลงเรียนรูของ
ผูเรยีน เริ่มมีสื่อการสอนทีเ่ราใจ เชน มีภาพสไลด ม ี วิดีโอ มีภาพยนตร ฯลฯ เปนสื่อในการจัดการเรยีนสอน การวัด
ประเมินผลเปนการประเมินแยกสวน หมายถึงประเมินเปนรายวิชา สอบตกรายวิชาใดก็สามารถซอมในรายวิชาน้ันๆ ไมมีการ
เรียนซ้ำช้ัน 

       ไทยแลนด 3.0 มุงสูอุตสาหกรรมที่มีความซับซอนมากข้ึน มีการเปดนคิมอุตสาหกรรมมากมาย ตางชาติเขามาลงทุน
อยางหลากหลาย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 7 – 8% ตอป มีการคนพบกาซธรรมชาติ แมจะมกีารลงทุนจากตางประเทศ
ในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย มีการจางแรงงานในประเทศมากมายก็ตาม แตรายไดของคนสวนใหญยังตกอยูใน
รายไดปานกลาง มีความเหลื่อมลํ้าทางสังคม และรายไดสูง ประเทศไทยเปนเพียงแครับจางในการผลติเทาน้ัน เชน 
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมพลาสติก การจัดการศึกษาในยุค 3.0 เปนยุค พ.ศ. 
2551 เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการ
ทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนปฏสิัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชได โดยครมูี
บทบาทเปนผูอำนวยความสะดวกจัดประสบการณการเรยีนรูใหผูเรยีน โดยเพ่ิมสมรรถนะสำคัญของผูเรยีนและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียน มีการกำหนดตัวช้ีวัดมาให เปนการจัดหลักสูตรที่ใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคปจจบุัน มีศักยภาพพรอมทีจ่ะ
แขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก จุดหมายของหลักสูตร มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดมีีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

       ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปนการเขาสูยุคที่ประเทศไทยตองมีนวัตกรรมเปน
ของตนเองเปนยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เนนการสรางใหคนไทยสามารถคิดเองได ไมตองพึ่งจากตางชาต ิ
การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนทีเ่ปลี่ยนไป การประยุกตใชเทคโนโลยีสมยัใหมเปนเครื่องกระตุนการ
เรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวตักรรมและการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ขีดความสามารถแขงขันของ
ประเทศ   

        จากการวเิคราะหจดัการศึกษาไทยแลนด 1.0 และ ไทยแลนด 2.0 นั้นการนำเทคโนโลยีมาใชในเรื่องการจัดการเรียน
การสอนยังไมมีเทาทีค่วร  อาจสบืเนื่องมาจากเทคโนโลยยีังไมเจรญิกาวหนาเหมือนกับในยุคจัดการศึกษาไทยแลนด 3.0 และ 
ไทยแลนด 4.0  รวมทั้งความสามารถในการใชเทคโนโลยีของครผููสอนก็ยังไมดีเทาท่ีควร ซึ่งตางกับยุคปจจุบันครผููสอนตองมี
ความรูความสามารถในการใชใชเทคโนโลยี  แตในทางกลับกันการศึกษาไทยแลนด 1.0 และ    ไทยแลนด 2.0 ผูเรียนจะไดรับ
การสงเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังการปลูกฝงเรื่องความเปนไทยอยางดีทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีภาระงานในการสอน
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อยางเดียว รวมทั้งบิดามารดามเีวลาอบรม  ดูแลสั่งสอนบุตรและปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี  อีกทั้งสื่อทีเ่ปนทางลบก็ไมคอยมีให
ผูเรยีนเลยีนแบบเหมือนกับในยุคจดัการศึกษาไทยแลนด 3.0 และ ไทยแลนด 4.0 ซึ่งในโลกโซเชียลมีทั้งตัวอยางท่ีดแีละไมด ี
ซึ่งไมสามารถความคุมตัวอยางทีไ่มดีได เลียนแบวัฒนธรรมตางชาติซึ่งบางอยางก็ไมเหมาะกับสังคมไทย จึงทำใหผูเรียนท่ี
รูเทาไมถึงการณตกเปนเยื่อเดินทางผิดทำใหเสยีโอกาสในชีวติ นอกจากน้ีบิดามารดาไมมเีวลาอบรม  ดูแลสั่งสอนบุตรเพราะ
ตองทำงานหาเงินมาเลีย้งดูบุตร  สวนผูเรียนท่ีมีความรู  มีภมูิคุมกันท่ีมีคุณธรรมก็จะไดประโยชนมากมายในการคนควาหา
ความรูจากเทคโนโลยีและสามารถนำความรูทีไ่ดรับมาคิดคนสิ่งประดิษฐแปลกใหมหรือนวัตกรรม ที่สรางประโยชนใหกับสังคม
และประเทศชาต ิ

  2.2 เสนทางสูการศึกษาไทย 4.0  และเสนทางสูการศึกษาไทย 5.0 

           เสนทางสูการศึกษาไทย 4.0 เพ่ือใหกาวไปสูการศึกษาไทย 5.0 กระทรวงศกึษาธิการไดจดัสงเสริมสนับสนุนโครงการ
สำคัญ ไดแก ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พฒันาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขาการจัดการเรยีนการสอน STEAM การศึกษา ความ
รวมมือ “สานพลังประชารัฐ” 

           เสนทางสูการศึกษาไทย 5.0  การเปลี่ยนผานนวัตกรรม 4.0 สูการใชนวัตกรรมศึกษา 5.0 ตองยึดหลักการมีสวนรวม 
ไพฑูรย สินลารัตน (ออนไลน : 2563)  ภาคีราชบัณฑติ กลาวในการบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการศึกษาฐานชุมชนแบบมีสวน
รวมจากยุค 4.0 สู 5.0 วา รากฐานการศึกษาของไทยคือการศึกษาของชุมชน โดยชุมชนรวมกันจัดการศึกษาเอง ซึ่งจะมีความ
คลองตัว หลากหลาย และเกิดรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบเครือขาย ซึ่งโครงการขยายการจดัการการเรยีนรูแบบเครือขาย
การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน เปนโครงการที่ตอบโจทยการศึกษาของประเทศไทย เกดินวัตกรรมทาง
การศึกษา จำนวนมาก อาทิ หลักสูตรทีส่นองตอบความตองการของชุมชน คูมือการจัดการเรียนรูของครู นักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน รวมถึงคูมือการพัฒนาชีวิต เกิดสื่อการเรียนรู แผนการเรียนรู นวัตกรรมการทำงานที่หลากหลาย   เปนตน  “การ
จัดการศึกษาในยุค 4.0 คือการสรางนวัตกรรม แตการศึกษาท่ีจะกาวสูยุค 5.0 คือ การใชนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีจะทำใหมนุษยมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีขึ้น ดังนั้น การจัดการศึกษาในอนาคต เครือขายคือผูที่มีบทบาทสำคัญที่
จะตองดำเนินการใน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) สรางความย่ังยนืในทุกระดับ 2) ยกระดับคณุภาพชีวิตใหสูงขึน้ มีความ
รับผิดชอบ ใหความรวมมือ 3) กำหนดสาระคดิใหใหญขึ้น 4) เปนพลังผลักดันเพ่ือสงเสรมิใหการศึกษาของชาติสนใจวิถีชีวิตที่ดี
งาม 5) พัฒนาและสรางกิจกรรมเพื่อเปนคานงัดใหการศึกษาของชาติดำเนินไปในแบบการมีสวนรวมของชุมชน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตสูยุค 5.0”  จากการศึกษา 4.0 กาวสูการศึกษา 5.0 มุงเนนไปท่ีการใชนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่จะ
ทำใหมนุษยมีชีวิตและความเปนอยูทีด่ีขึ้น  แตในความเปนจริงแลวระบบการศึกษา 4.0 เรายังจัดการศึกษาไมไดตามท่ีเสนทาง
สูการศึกษาไทย 4.0 เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย 5.0 ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการไดจดัสงเสริมสนับสนุนโครงการสำคัญ ไดแก 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและสงเสรมิผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พฒันานักวิจัยหลากหลายสาขาการจัดการเรยีนการสอน STEAM การศึกษา ความรวมมือ “สาน
พลังประชารัฐ” ในขณะเดียวกันการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยจะพัฒนาตามทันหรือไม  และในฐานะครผููสอน
จะหาวธิีการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ความเปนไทยไดอยางไร 

  2.3 คุณสมบัติหรือทักษะที่สำคัญ คือ 3R และ 8C   

     3R คือ Reading - อานออก  Writing - เขียนได  Arithmatic - มีทักษะในการคำนวณ 
          8C ประกอบดวย  

1) Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และแกไขปญหาได  

2) Creativity and Innovation: คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม
3) CollaborationTeamwork and Leadership : ความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ
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4) Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ
5) Cross-cultural Understanding : ความเขาใจความแตกตางทางวฒันธรรม กระบวนการคดิขาม

วัฒนธรรม  

6) Computing and ICT Literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทนัเทคโนโลยี   ซึ่งเยาวชน
ในยุคปจจุบันมีความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอยางมากหรือเปน Native Digital สวนคนรุนเกาหรือผูสูงอายุ
เปรียบเสมือนเปน Immigrant Digital แตเราตองไมอายที่จะเรียนรูแมวาจะสูงอายุแลวก็ตาม  

7) Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู
8) Compassion : มีคณุธรรม   มีเมตตา   กรุณา มรีะเบียบวินัย ซึ่งเปนคณุลกัษณะพื้นฐานสำคัญของ

ทักษะข้ันตนทัง้หมด และเปนคณุลักษณะทีเ่ด็กไทยจำเปนตองมี           
           ทัง้น้ี คุณสมบัติ 3R และ 8C มีลักษณะเปนนามธรรม    แตสามารถนำมาใชเปนหลักในการดำเนินการได 

หากสถานศึกษาจัดทำหลักสูตร    หรือสภาพแวดลอมในสถานศึกษาท่ีเนนใหนักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะดังกลาว
ดวย และในความคิดเห็นของผูเขียนมีมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาน้ันตองทำไปพรอมๆ กันทุกดานจึงจะเกดิ
ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลตามทีเ่ด็กยุคใหมตองมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
            2.4  คุณลักษณะของเยาวชนยุคใหม 
            คุณลักษณะของเยาวชนยุคใหม ในการอยูรอดอยางปลอดภัยของ “เยาวชน” กับทักษะการเรยีนรู “สื่อ”ในโลกยุค
ดิจิทัล ธวัชชัย สุขสีดา (ออนไลน : 2563)  รองคณบดีคณะนเิทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย ไดกลาววา ณ วันน้ีใน
สังคมปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวามหีลากหลาย   สื่อในโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เขามามบีทบาทในชีวิตประจำวัน     

ของพวกเราทกุคนในสังคม    ทั้งเด็กและผูใหญตั้งแตตื่นจนนอนหลับ    เชน  โทรศัพทมอืถือ  สมารทโฟน  แท็บเล็ต รวมถึง
การสื่อสารผานโซเชียลมเีดีย  เฟซบุค  ไลน  ทวิตเตอร  อินสตาแกรม  สแนปแชท  และอีกหลากหลาย  เปนตน  ซึ่งอาจารย  
ธวัชชัย สุขสีดา กลาววาในโลกยุคดิจิทัลทีม่รมสมุของขอมูลขาวสารสื่อออนไลนมากมายมหาศาล ทั้งดี   ไมดี เชื่อถือได เชื่อถือ
ไมไดนัน้  มันเปนความทาทายของเยาวชนเราในโลกยุคดิจิทลัที่ตองเผชิญเพื่อความอยูรอดอยางอยาปลอดภัย สิ่งสำคญัในวันนี้
เยาวชนของเราตองมีทักษะในการเรียนรู และรูเทาทันสื่อดวยทักษะดังตอไปนี ้

1) ทักษะการเขาถึงสื่อการเขาถึงสื่อของเยาวชนน้ัน คือ การท่ีเยาวชนไดเขาถึงสื่อไดอยางเต็มที่และรวดเร็วทุกที่
ทุกเวลาในปจจุบัน  ซึ่งเยาวชนสามารถรับรูและเขาใจในเน้ือหาของสื่อในประเภทตางๆ เชน เว็บไซต  เว็บบอรด เครือขาย
สังคมออนไลน และ Wikipedia แหลงขอมูลออนไลน สิ่งเรานี้เยาวชนตองมีทักษะความสามารถในการเขาถึงและการใชงานส่ือ
ได พรอมท้ังตองทำความเขาใจเนือ้หา ความหมาย ประโยชน และคณุคาของสื่ออยางมีประสิทธิภาพถองแท พรอมท้ังสามารถ
จดจำ  เขาใจขอมลูเนื้อหา  ความหมายของคำศัพท  สัญลักษณ  และเทคนิคที่ใชในการสื่อสารในสื่อตางนั้น  โดยเยาวชนตอง
สามารถเลือกคดักรองขอมูลของสือ่ท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับประโยชนที่จะเกิดขึ้นกบัตนเองที่ตองการได 

2) ทักษะการคิดวิเคราะหสื่อ การคดิวิเคราะหสื่อของเยาวชนนั้น  คือ การทีเ่ยาวชนสามารถคิดวิเคราะห ตีความ
เนื้อหาของสื่อไดวาสิ่งไหนดี  สิ่งไหนไมดี  สิ่งทีส่ื่อนำเสนอนั้นสงผลกระทบอะไรบางตอสังคม  การเมืองหรือเศรษฐกิจ โดย
เยาวชนน้ันจะตองใชพื้นฐานความรูที่ไดรับจากการเรียนรู การสอน การปลูกฝงจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา โดยอยาง
ยิ่งทักษะการคิดวิเคราะหขอมูลเชิงเหตุและผล โดยใชหลักการวิเคราะหพืน้ฐานของสื่อโดยเยาวชนจะตองสามารถคิดวิเคราะห
ใชการเปรียบเทียบสื่อไหนดี ไมดี หาความแตกตาง ขอเท็จจริง ความคิดเห็น เหตุและผลของสื่อท่ีเชือ่ถือได หรือเช่ือถือไมไดใน
โลกดิจิทลันี้ได 

3) ทกัษะการประเมินคาสื่อ การประเมินคาของสื่อสำหรับเยาวชนนั้น   เปนผลจากการเชื่อมโยงท่ีเยาวชน
สามารถคิดวิเคราะหสื่อท่ีผานเขามาไดวา สิ่งไหนดีไมดี  เชื่อถือไดไมได  จนทำใหเยาวชนมีทักษะความสามารถท่ีจะประเมิน
คุณภาพของสื่อและเน้ือหาสื่อท่ีพบเจอแลวสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชน  เกิดคณุคากับตนเองและผูอื่นได คณุคาที่เกิดข้ึน
นัน้เปนคุณคาทีเ่กิดขึ้นทางใจ  อารมณ ความรูสึกหรือมีคณุคาทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณ ี
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ความสามารถในการประเมินสื่อของเยาวชนสรางความเก่ียวของกับเนื้อหา กับประสบการณมมุมองความเห็นในแงมุมที่
หลากหลายของเยาวชนเองได 

4) ทักษะการสรางสรรคสื่อ การสรางสรรคเรียนรูสื่อของเยาวชน นัน้คือการพัฒนาทักษะการสรางสื่อในแบบ
ฉบับของเยาวชนข้ึนมาเอง  เมื่อเยาวชนมีความรูความเขาใจในตัวของสื่อและเนื้อหาสื่อ    เขาจะสามารถวิเคราะห  วิจารณ
ประเมินคาของสื่อไดอยางถองแท  ซึ่งเยาวชนจะตองวางแผน  เขียนเนื้อหา  คนควาขอมลูเนื้อหามาประกอบ ทำความเขาใจ
ความสามารถในการสรางสรรคเนือ้หา  โดยการเขียนบรรยายความคิด  ใชคำศัพท  เสียง หรือการสรางภาพใหมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคที่หลากหลายในแบบวิธีการสรางสรรคสื่อแบบฉบับของตนเอง ดังน้ี  เยาวชนจะตองใชประโยชนจากทักษะ
การเรยีนรูนำมาสรางสรรคสื่อตามข้ันตอนโดย  การระดมสมอง  วางแผน  เรียบเรียง  และแกไขสื่อได เยาวชนจะตองใชภาษา
เขียนและภาษาพูดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุดตามหลักขอภาษาศาสตรในการสื่อสารในโลกดิจิทลั จนสดุทายจะทำใหเยาวชนมี
ทักษะในการสรางสรรคสื่อไดเปนอยางดี   

  2.5  แนวทางการใชเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 

            ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูครผููสอนตองแนะแนวทางการใชเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางคุณธรรมใหกับผูเรียน   ซึ่ง
วิจารณ พานิช (2555 : 16-21) ไดกลาววาการจัดการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

ควรเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเองของผูเรียน โดยผูสอนชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนแตละ
คนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได และควรพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมกีารเผยแพรขอมูล ขาวสารผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรยีนจึงตองมีความสามารถ
ในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ และปฏิบตัิงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ประกอบดวย 
ความรูดานสารสนเทศ ความรูเกีย่วกับสื่อ และความรูดานเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับกรอบนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรไอซทีีท่ีมีความรูความสามารถ
ระดับสากล โดยจดัการศึกษาท่ีใชไอซีทีเปนเครื่องมือในรูปแบบของ smart learning และใชประโยชนจากเครือขายสังคม 
(social media) ในรูปแบบของ open content เพื่อใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูรวมกันโดยใชไอซีทีเปนเครื่องมือ สนับสนุน  
(ปณิตา วรรณพิรณุ และ ปรัชญนนัท นิลสุข, 2556) ในฐานะท่ีผูเขยีนเปนครผููสอนและเปนผูมีบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนมีความเห็นวา  ครูผูสอนทุกคนตองบูรณาการความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  เพ่ือสงเสริมคณุธรรม
และความเปนไทย ในเน้ือหารายวิชาตามหลักสูตรจะชวยสงเสริมใหผูเรียนซึ่งเปนเยาวชนเปนผูที่มคีุณธรรมจริยธรรม และ
ความเปนไทยอันเปนคณุลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคได จากความสำคญัของการใชไอซีทีเพื่อการเรยีนรูและการพัฒนา
เยาวชนใหมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจำเปน ตองมีแนวทางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับสงเสริมคณุธรรม 

บทสรุป 

         การปลูกฝงคานิยมหรือปลกูจิตสำนึกใหคนในชาติเขาใจและตระหนักถึงความเปน ไทยอยางแทจริง และสามารถรักษา
หรืออนุรักษไวอยางยั่งยืน ตองเกิดจากความรวมมือกันทุกภาคสวน ตั้งแตระดับครวบครัว โรงเรยีนตอเนื่องไปถึงระดบัชุมชน
และสังคม เด็กก็จะเตบิโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป หลายคนคิดวาการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

และความเปนไทย สถานศึกษาตองเนนใหเด็กไดเรียนวิชาท่ีวาดวยศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม หรือหลักธรรมของศาสนา
เทานั้น แตการสรางคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทยใหเกดิขึ้นกับผูเรยีนนั้น กระบวนการเรียนรูสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และมีความเปนไทยใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได โดยการสอดแทรกในกระบวนการจดัการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่กำหนดไวในหลักสูตรสามารถสรางใหเกดิไดโดยผานกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งงานสวนบุคคล  และการปฏิบตัิงานรวมกันเปนกลุม ดังนั้นครูผูสอนคงมิไดมีหนาท่ีเพียงแตสอนเน้ือหาในหนังสือ
ใหจบเทาน้ัน แตยังตองชวยกันคำนึงถงึการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมและความเปนไทยใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน
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ดวย เพื่อสรรคสรางใหผูเรียนเปนคนท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความเปนไทยนำชีวิตไปสูความสุข การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และมีความเปนไทยเฉพาะในหองเรียนอาจยังไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีความเปนไทยให
เกิดขึ้นในผูเรียนไดอยางยั่งยืนและถาวร สถานศึกษายังจำเปนตองจัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย โดยใชศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกดิประโยชนอยางคุมคา อีกทั้งเปดใหผูเรียนมโีอกาสไดรับประสบการณทางคุณธรรมจริยธรรมดวยวิธีการ
และจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งจากเพื่อน ครู ครอบครัว ชุมชน และสังคม  ครผููสอนคงจะไมสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  และความเปนไทยแกผูเรยีนใหประสบความสำเรจ็ได หากขาดการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารจำเปนตองมีวิสัยทัศนและมีทักษะดานบริหารจัดการ มคีวามสามารถในการสรางเครือขาย เพื่อจัดสรรและระดม
ทรัพยากรจากชุมชน องคกรทองถิ่น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มารวมสนับสนุนกิจกรรม และท่ีสำคัญผูบริหาร และ
ครูผูสอนตองมีคณุธรรมจรยิธรรม และมีความเปนไทย เพราะตองไมลืมวาแบบอยางทีด่ีสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และมีความเปนไทยไดดีกวาการสั่งสอนหรือการสั่งใหทำ และการกระทำใดๆ ที่ขัดแยงกับคำสอนของตนเองจะเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก และในขณะที่เทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ผูเขียนมีความ
คิดเห็นวาเราในฐานะครูหรือผูทีม่บีทบาททางการศึกษา  สามารถท่ีจะชีแ้นะเยาวชนให สามารถคิดวเิคราะหไดวาสื่อไหนดี สื่อ
ไหนไมดี สื่อไหนมีประโยชน สื่อไหนไมมีประโยชน สื่อไหนเชื่อถอืได สื่อไหนเชื่อถือไมได  เมื่อพวกเขามีทักษะในการวิเคราะห
ขอมูลขาวสารของสื่อในปจจุบนันีพ้วกเขาก็จะสามารถใชทักษะท่ีกลาวมานั้น ในทางท่ีถูกตองเพื่อแกปญหานั้นใหผานพนไปได 
ดังน้ัน ครู  พอแม   ผูปกครอง  ตองเปนตัวขับเคลื่อนช้ีแนวทางทีถู่กท่ีควรใหพวกเขายืนอยูไดปลอดภัยในโลกของยุคดจิิทัลโดย
เปนผูที่มีคุณธรรม มีความเปนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ มีจิตใจอาสา โอบออมอารี มไีมตรีจิตตอกนั  จะทำใหสังคมนาอยู
เพราะหากประเทศมีทรัพยากรมนษุยทีเ่กง ฉลาด  แตขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ขาดการสงเสริมวัฒนธรรมอันดี
งาม  ก็ไมสามารถขับเคลื่อนใหเกดิการพัฒนาในภาพรวมได ซึ่งการพัฒนาเยาวชนอาจเริ่มจากการสำรวจสิ่งใกลตัวโดยเริ่มจาก
ทีบ่าน  โรงเรียน  ชุมชน การสงเสริมทำงานจติอาสาในชุมชนของตนเอง ก็จะกลายเปนเยาวชนท่ีเปนคนท่ีเกง  ดี  มีความสุข 
สามารถดำเนนิชีวิตทามกลางโลกยุคทิจทิัลทีก่ำลังเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว     สงผลใหสังคมและประเทศชาตสิงบสุขและเจริญกาวหนาตอไป  
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การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

กณวรรธน ลาขุมเหล็ก1* ศรีเพ็ญ พลเดช1 และ โกวิท วัชรินทรางกูร1  

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย 
*ที่อยู E-mail 600426021001@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตาม
สถานภาพตําแหนงและประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานและครู จํานวน 281  คน การสุมแบบช้ันภูมิ
อยางมีสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.979 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา  1) สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตาม
สถานภาพตําแหนง โดยรวมแตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวม ไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

The Educational Resource Management in Small Sized Schools under the 

Secondary Educational Service area Office 32 

Kanawat Lakhumlek1,*, Sripen Poldech1,* and, Kovit Vajarintarangoon1,  

1 Education Program in Educational Administration Faculty of Education Buriram Rajabhat University 

*Corresponding Author; email: 600426021001@bru.ac.th

Abstract 

The purpose of this research were to study and compare the opinions of the administrators and 

instructors about state of educational resource management in small schools of the secondary 

educational service area office 32. Classified by position and working experience. The sample group 

consisted of 281 people. According to Krejcie and Morgan's table. Reliability level was 0.979. The results 

found that, 1) The state of educational resource management in small schools of the secondary 

educational service area office 32, reference from the aspect of the administrators and instructors was 

at a much level. 2) The comparison of the state of educational resource management in small schools 

of the secondary educational service area office 32, the classified by position in overall were different 

and classified by working experience in overall and each aspect were not different.  
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1. บทนํา

ทรพัยากรทางการศกึษา มคีวามสาํคญัและจาํเป็นในการสนบัสนุนใหก้ารจดัการศกึษาประสบความสาํเรจ็ได้
ตามเป้าหมาย ซงึมีอยูทั้งในและนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่  บคุลากรทางการศึกษา งบประมาณเพ่ือการศึกษา ทรัพยากร        
ในทองถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคาร สถานท่ี และเวลา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทสาํคญัในการบรหิารจดัการ    
ใชอ้ย่างประหยดั ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (หวน  พนิธุพนัธ.์ )  

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตองอาศัยหลักการที่ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 
และแนวปฏิบัติที่อยูภายใตมาตรการการบริหารภาครัฐ ภายใตการควบคุม ดูแลจากหนวยงานตันสังกัด ทําใหมีขอจํากัด            
ดานจํานวนบุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองมีการใชอยางประหยัด คุมคา
มากที่สุด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีปญหางบประมาณไมเพียงพอ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ บุคลากรครูไมครบช้ัน          
สอนไมตรงตามวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมา ทําใหมีขอดอยในการจัดการเรียนการสอน เปนสาเหตุที่เช่ือมโยงไปสูทักษะในการ
จัดการเรียนรูของครูและคุณภาพของผูเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมักถูกตั้งคําถามเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุมคา
ในการใชทรัพยากร (คมพล สุวรรณกูฏ.  2556 : ออนไลน) 

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 32 ในจังหวัด
บุรีรัมย มีจํานวน 33 โรงเรียน โดยที่ผานมาไดมีความพยายามยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ แตผลการดําเนินงานยังพบวา 
ปญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยูบนพ้ืนฐานความขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไมครบช้ันเรียน 
งบประมาณไมเพียงพอสําหรับใชจายดานสาธารณูปโภค ครูและผูบริหารยายไปโรงเรียนขนาดใหญ ครูสวนใหญเปนครูที่บรรจุ
ใหมทําใหขาดความตอเนื่องของผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการและนโยบาย ประกอบกับนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ไมสามารถสงเสริมสนับสนุนคาใชจายดานการศึกษาใหบุตรหลานได ครอบครัวมีปญหาหยาราง และการทิ้งบุตร
หลานไวกับผูปกครอง ตา ยาย ซึ่งปญหาเหลาน้ีสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรียนขาด
โอกาสในการไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.  2561 : 1 - 3)  

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะนําสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหดียิ่งข้ึนตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

 2.1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู 

 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู จําแนกตามสถานภาพตําแหนง และ
ประสบการณการทํางาน  

3. สมมติฐานของการวิจัย
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 3.1  ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียน          
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 

 3.2  ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แตกตางกัน 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปการศึกษา 2562 จํานวน 688 คน   
 กลุมตัวอยาง ไดจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan.  

1970 ; อางถึงในประสิทธิ์  สุวรรณรักษ,  2555: 148 - 149) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 281 คน จากนั้นสุมกลุมตัวอยาง
แบบช้ันภูมิอยางมีสัดสวน 
 

 

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยไดรับคําปรึกษา
แนะนําจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการพัฒนาทางเครื่องมือ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 33 จําวน 30 คน แลวหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ผลปรากฏวามีคาความเช่ือมั่นรวมทั้งฉบับ  0.979 
 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามและหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง               

แลวขอรับแบบสอบถามดวยตัวเองภายในเวลาท่ีกําหนด  กรณีมีแบบสอบถามที่ไมไดรับคืนผูวิจัยจะดําเนินการติดตาม               
ดวยตนเอง สามารถเก็บรวบรวมกลับคืนมาได 281 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 

 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

  4.4.1 วิ เคราะหขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

  4.4.2 วิเคราะหสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   

  4.4.3 เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยใชการทดสอบคาที (t–test Independent) 

  4.4.4 เปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และจําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว                
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(One-way ANOVA)  เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการเปรียบเทียบ                
ความแตกตางเปนรายคูตามวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe method) กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 

 

5.  ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากร             
ทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายดาน 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา X  S.D. ระดับ ลําดับที ่

1. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.12 0.13 มาก 1 

2. ดานการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ 4.07 0.25 มาก 2 

3. ดานการบริหารทรัพยากรงบประมาณ 4.06 0.26 มาก 3 

4. ดานการบริหารจดัการ 4.04 0.20 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.08 0.11 มาก  
 

 จากตารางที่  1 พบวา  สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X  = 
4.08)  โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (X = 4.16) รองลงมา คือ ดานการบริหารทรัพยากรวัสดุ 
อุปกรณ (X = 4.07)   สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการบริหารจัดการ (X  = 4.04)  
 

ตาราง 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา        
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวม          
และรายดาน 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
ตําแหนง 

t 

 

sig ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

 S.D.  S.D. 

1. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.20 0.24 4.15 0.11 1.22* 0.00 
2. ดานการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ 3.99 0.23 4.08 0.25 -2.00 0.20 
3. ดานการบริหารทรัพยากรงบประมาณ 4.12 0.21 4.05 0.27 1.61* 0.03 
4. ดานการบริหารจัดการ 4.14 0.17 4.03 0.20 3.07 0.30 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.14 4.08 0.10 1.58* 0.03 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารทรัพยากร
งบประมาณแตกตางกัน สวนดานการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ และดานการบริหารจัดการไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากรทางการ 
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
โดยรวมและรายดาน 

การบริหารทรัทยากร 
ทางการศึกษา 

df 

Sum Squares (SS) 

ผลรวมของกําลังสอง
ของคาเบี่ยงเบน 

Mean Square 

(MS) 

ความแปรปรวน 
F - ratio Sig. 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

Between Groups 2 0.061 0.031 1.82 0.164 

Within Groups 278 4.674 0.017 

Total 280 4.736 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ 

Between Groups 2 0.040 0.020 0.32 0.727 

Within Groups 278 17.296 0.062 

Total 280 17.335 

ดานการบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณ 

Between Groups 2 0.110 0.055 0.80 0.449 

Within Groups 278 19.136 0.069 

Total 280 19.247 

ดานการบริหารจัดการ Between Groups 2 0.058 0.029 0.70 0.495 

Within Groups 278 11.464 0.041 

Total 280 11.522 

ผลรวมทุกดาน Between Groups 2 0.052 0.026 2.344 0.098 

Within Groups 278 3.057 0.011 

Total 280 3.109 

จากตารางที่ 3 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารทรัพยากร       
ทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามประสบการณ               
การทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6. สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน            
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( = 4.08)  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( = 4.16) รองลงมา คือ ดานการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ ( = 4.07)   สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการบริหารจัดการ ( = 4.04) 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมแตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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7. อภิปรายผล

 จากการวิจยัเรื่อง สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  สามารถอภปิรายผล ไดดังนี ้

1. สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  อาจเนื่องจากการมีกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ตองรับรูและปฏิบัติรวมกันของผูบริหารสถานศึกษาและครู ประกอบกับการมีจํานวนบุคลากรนอยจึง
ทําใหมีการประสนและการดําเนินงานรวมกันไดมากขึ้น รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามเปาหมายของภาครัฐและ
ผูมีสวนเกี่ยวของดวย สอดคลองกับงานวิจัยของเกตุมณี  แซงบุญเรือง (2557 : 80 ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยรวมแตกตางกัน อาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาและครู
ยายไปโรงเรียนขนาดใหญ ครูสวนใหญในโรงเรียนขนาดเล็กเปนครูที่บรรจุใหมทําใหขาดความตอเนื่องทั้งในแงผูรับผิดชอบงาน
บริหารจัดการและนโยบายผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับสุริยาพร ดวงจักร ณ อยุธยา  (2558 : 46 - 51)  ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอปากชอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความแตกตางกัน 

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน อาจเน่ืองจากการมี
แนวทางบริหารจัดการท่ีชัดเจนและรวมกันวางแผน ดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงแกไขรวมกันอยางใกลชิดจาก
การที่มีจํานวนบุคลากรนอย จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษานั้นสามารถสงเสริมสนับสนุนใหผูตามในสถานศึกษาคือครู สามารถ 
นําตนเองไดตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบได สอดคลองกับพิกุล  ถนอมขวัญ (2557: 86)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและ
ปญหาการบริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2        
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน 

8. ขอเสนอแนะ

จากการวิจยัเรื่อง สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย ดานการบริหารจัดการ 
มีคาเฉลีย่ต่ําสุด เมื่อเปรยีบเทียบกบัดานอื่นๆ ผูวิจยัจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

ควรมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนขนาดเล็กให เปนไปตามวัตถุประสงค  โดยเฉพาะ           
การประสานงานความเปนเครือขายโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนซ่ึงมีวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางคณะครู ผูบริหาร
สถานศึกษาและชุมชน มาเปนหลักคิดสําคัญในการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา ควบคูกับการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง ในรูปแบบขององคคณะบุคคลในการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  

  ขอเสนอแนะการทําวิจยัคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษารปูแบบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก
2.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

สันติสุข สมพร1* โกวิท วัชรินทรางกูร1 และ ศรีเพ็ญ พลเดช1

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีัมย 
* 580426021048@bru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษา
ประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอายุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางไดแกครูในโรงเรียน จํานวน 331 คน โดยการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ท่ีมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานพื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา  มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ดานพื้นฐานการนําเสนองาน และดานพ้ืนฐานการใชงานอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ดานการใชดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ซึ่งอยูในระดับมาก 2) ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีวุฒิการศึกษา และอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการรับรูการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การรับรูของครู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู การศึกษาประเทศไทย 4.0 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study states of information technology management for 
learning in Thailand Education 4.0 according to teachers’ perception in schools under Secondary 
Educational Service Area Office 32; and 2) to compare teacher’ perception towards the states of 
information technology management in school classified by educational level and age. The study was  
a survey research. The sample consisted of 331 teachers obtained by stratified random sampling. The 
instrument used to collect the data was questionnaire with a reliability level of 0.94. The statistics used 
for analyzing data were mean, standard deviation and percentage. The results of the study were as 
follows: 1) The states of information technology management for learning in Thailand Education 4.0 
according to teachers’ perception in schools under Secondary Educational Service Area Office 32 were at 
a high level in overall aspect. When considering in each aspect, it was found that the aspect of 
fundamental document processing was at the highest level followed by the aspect of basic presentation 
and the basic internet usage while the aspect of digital security received the lowest mean score. 2) The 
opinions of teachers in schools under Secondary Educational Service Area Office 32 with different 
educational levels and ages towards the perception of information technology management for learning 
were different. 

Keywords: Perception of Teachers, Administrative Information Communication Technology for Learning, 
Thailand Education 4.0 

1. บทนํา

โลกมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยผานยุคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดใหญ และในยุคความคิด
สรางนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมมีวันหยุดนิ่ง เปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) มนุษยตองปรับตัว
ใหเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ตองพัฒนาทักษะดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในวงการศึกษา การพัฒนาใหครูมีทักษะในการใชเทคโนโลยี    
จึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะครูเปนบุคคลที่จะชวยช้ีแนะและสงเสริมใหนักเรียนรูเทาทันการใชเทคโนโลยีในยุคปจจุบันและอนาคต 
ครูจึงตองพรอมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเทาทันเทคโนโลยีอยูเสมอ รูจักนําเทคโนโลยีที่มีอยูมาปรับใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาเปนอีกบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครูใหกาวทันเทคโนโลยี  
โรงเรียนจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีวิสัยทัศนกวางไกลเห็นความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยี  (แสงอรุณ 
บัวกนก, 2558)  
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการรับรูของครูและผูบริหาร ท่ีมีตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
สามารถสรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปน มีบทบาท และมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการการศึกษา        
ในโรงเรียน  และในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาชวยในการตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งกับผูบริหาร 
ครูผูสอน และนักเรียน แตสถานศึกษายังเกิดปญหาการรับรูของครูและผูบริหาร ที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
และทุกหนวยงานมีสภาพปญหาที่คลายคลึงกัน สถานศึกษาตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีนําไปสูคุณภาพของ 
ผูเรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถ เรี ยกใชขอมูล
สารสนเทศไดตลอดเวลา โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ ดําเนินการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : 10) 

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาสภาพการรับรูของครูและผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ยังไมมีการศึกษาสภาพการรับรูของครูและผูบริหารที่มีตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูที่ชัดเจน  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการรับรูของครูและผูบริหารท่ีมีตอเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  ในสภาพที่เปนจริงในปจจุบันวาครูมีการรับรูตอการบริหารงานของผูบริหารในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูในระดบัใด  มีปญหาอุปสรรคมากนอยเพียงใด  ผลจากการศึกษาท่ีไดจะเปนขอมูลเพื่อเสนอแนะและ
เปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการรับรูของครูและผูบริหารท่ีมีตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เพื่อใชในการ
บริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดานคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และอายุ 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีมีวุฒิการศึกษา และอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการรับรูการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ดานประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จํานวน 2,281 คน   
กลุมตัวอยาง ไดจากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & 

Margan; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542: 148 149) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 331 คน แลวทําการสุมดวยวิธีการสุม
ตามระดับชั้น (Stratified Random Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบเกี่ยวกับการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0  ผูวิจัยนําไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับครู สังสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน ไดคาความเชื่อม่ัน .94 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
สงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ทั้ง 66 โรงเรียน เพื่อ

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอกลับคืนโดยซองตอบกลับทางไปรษณีย จํานวน 331 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 
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4.4 การวิเคราะหขอมูล 
  4.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 4.4.2 ศึกษาระดับการรับรูของครูตอสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา วิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 4.4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู จําแนกตามตัวแปร วุฒิการศึกษา โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระจากกัน (Independent Samples) 

 4.4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตอการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู จําแนกตามอายุ โดยใชการทดสอบ คา F เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการเชฟเฟ (Scheffe’s Method) กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษา ประเทศไทย 4.0 ตามการ
รับรู ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แบงออกไดเปน 2 ตอนดังน้ี 

 5.1 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษา ตามการรับรูของครู  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ตารางท่ี 1 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษา ตามการรับรูของครู  สังกัดสํานักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับ
การศึกษา ตามการรับรูของครู S.D. แปลความ 

1. พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 3.86 0.83 มาก 
2. พื้นฐานการใชงานอินเทอรเน็ต 4.19 0.74 มาก 
3. ใชงานเพ่ือความม่ันคงปลอดภยั 4.01 0.79 มาก 
4. พื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา 4.26 0.78 มาก 
5. พื้นฐานตารางงานคํานวณ 3.89 0.86 มาก 
6. พื้นฐานการนําเสนองาน 4.21 0.77 มาก 
7. การทํางานรวมกันออนไลน 3.80 0.91 มาก 
8. การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล 3.87 0.86 มาก 
9. การใชดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 3.61 0.86 มาก 

รวม 3.97 0.82 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวา สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตาม
การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.97, S.D.=0.82) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานท่ี 4 พื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา 
( = 4.26, S.D.=0.78) รองลงมา คือดานที่ 6 พื้นฐานการนําเสนองาน (

ู
= 4.21, S.D.=0.77)  และดานที่ 2 พื้นฐานการใช

งานอินเทอรเน็ต (  = 4.19, S.D.=0.74)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 9 การใชดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย     

( = 3.61, S.D.=0.86) 
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 5.2 เปรียบเทียบระดับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษา ตามการรับรูของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบ ระดับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาตามการรับรูของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดาน 

สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูสําหรับการศึกษา ตามการรับรูของครู 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
t 

S.D. S.D. 

1. พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 3.89 0.38 3.84 0.31 1.32 
2. พื้นฐานการใชงานอินเทอรเน็ต 4.17 0.36 4.20 0.28 0.80 

3. ใชงานเพ่ือความม่ันคงปลอดภยั 4.03 0.32 3.99 0.45 0.88 

4. พื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา 4.22 0.27 4.32 0.30 3.21* 

5. พื้นฐานตารางงานคํานวณ 3.83 0.30 3.98 0.40 3.89* 

6. พื้นฐานการนําเสนองาน 4.22 0.30 4.20 0.29 0.75 

7. การทํางานรวมกันออนไลน 3.78 0.42 3.82 0.43 0.85 

8. การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล 3.82 0.47 3.93 0.43 2.05* 

9. การใชดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 3.59 0.39 3.63 0.46 0.91 
รวม 3.95 0.14 3.99 0.14 2.56* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบวา สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตาม
การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายดาน พบวา 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ 4 พื้นฐานงานเอกสาร
ประมวลผลคําดานที่ 5 พื้นฐานตารางงานคํานวณ และดานท่ี 8 การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบ ระดับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาตามการรับรูของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดาน 
สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู

สําหรับการศึกษา ตามการรับรูของครู 
นอยกวา35 ป 35 -  50 ป มากกวา50 ป 

F
S.D. S.D. S.D. 

1. พื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 3.86 0.29 3.97 0.41 3.73 0.29 13.15* 
2. พื้นฐานการใชงานอินเทอรเน็ต 4.06 0.37 4.29 0.30 4.25 0.24 17.48* 
3. ใชงานเพ่ือความม่ันคงปลอดภยั 3.97 0.30 4.14 0.36 3.91 0.46 10.22* 
4. พื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา 4.24 0.24 4.23 0.31 4.32 0.33 2.97* 
5. พื้นฐานตารางงานคํานวณ 3.81 0.31 3.87 0.30 4.05 0.44 13.10* 
6. พื้นฐานการนําเสนองาน 4.20 0.31 4.23 0.29 4.21 0.29 0.32 
7. การทํางานรวมกันออนไลน 3.77 0.44 3.85 0.40 3.78 0.43 1.09 
8. การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล 3.77 0.49 3.93 0.38 3.95 0.45 5.79* 
9. การใชดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 3.53 0.37 3.71 0.42 3.59 0.48 6.04* 

รวม 3.91 0.35 4.02 0.35 3.98 0.38 7.80 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 พบวา สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามอายุ โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ระดับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับ
การศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามอายุ โดยรวม 

อาย ุ
นอยกวา  35 ป 35 -  50 ป มากกวา 50 ป 

3.91 4.02 3.98 

นอยกวา  35 ป 3.91 - 0.11* 0.07* 

35 -  50 ป 4.02 - - 0.04* 

มากกวา 50 ป 3.98 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบวา เมื่อทดสอบเปนรายคู สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู สําหรับ
การศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามอายุ 
โดยรวมพบวาครูที่มีอายุนอยกวา 35 ปแตกตางกับครูที่มีอายุ 35 - 50 ป และครูที่มีอายุ 35 - 50 ป แตกตางกับครูที่มีอายุ
มากกวา 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 

6. สรปุผลการวิจัย

6.1 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานพื้นฐานงานเอกสาร
ประมวลผลคํามีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ดานพ้ืนฐานการนําเสนองาน และดานพ้ืนฐานการใชงานอินเทอรเน็ต  สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการใชดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
 6.2 เปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และอายุ 

 6.2.1  เปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของวุฒิการศึกษา ระดับสูง
กวาปริญญาตรี มากกวา ระดับปริญญาตรี และรายดานพบวา ดานพื้นฐานการนําเสนองาน ดานใชงานเพื่อความม่ันคง
ปลอดภัยและดานพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอยูในระดับ มากกวา วุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี สวนดานพื้นฐานงานเอกสารประมวลผลคํา ดานพื้นฐานการใชงานอินเทอรเน็ต ดานพื้นฐานตารางงานคํานวณ 
ดานการใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล ดานการทํางานรวมกันออนไลนและดานการใชดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย คาเฉลี่ยวุฒิ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มากกวา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  6.2.2  เปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทดสอบเปนรายคู โดยรวมพบวาครูที่มีอายุนอยกวา 35 ปแตกตางกับครูที่มีอายุ 35 - 50 ป และครูที่มีอายุ 35 - 50 ป 
แตกตางกับครูที่มีอายุมากกวา 50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน 
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7. อภปิรายผลการวิจัย

จากการวิจัยสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีประเด็นสําคัญซึ่งนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

7.1 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0 ตามการรับรูของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ดาน ดานพ้ืนฐานงานเอกสารประมวลผล ทั้งนี้เปนเพราะอาจเนื่องมาจาก เทคโนโลยีทางการศึกษาไดมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว สิ่งที่ครูไดเรียนรูในขณะเปนนักศึกษา บางอยางลาสมัย ไมสามารถนํามาตอยอดในการจัดการเรียนรูได และ
ผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ยังมีการขยายผล เผยแพร การใหความรู และพัฒนา ไมตรงกับความ
ตองการของครู สอดคลองกับงานวิจัย ฉวีวรรณ หอมรักษ (2558) ไดวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา 
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
สุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสจําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานโดยรวมไม
แตกตางกัน แตปญหาการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสเปรียบเทียบตามวุฒิทางการศึกษา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของทิพวัลย นนทเภท (2559) ไดวิจัยเรื่อง การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรธีรรมราช 
เขต 3 ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 2) ปญหาใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา พบวาปญหา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย 3) ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน 
เชนเดียวกันกับศราวุธ แจงสุขและสุทิศา ซองเหล็กนอก (2560) ไดทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการใชไอซีทีของครู
กลุมโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ผลการวิจัย พบวา ทุกโรงเรียนมีโครงสราง
พื้นฐานทางสารสนเทศและการสือ่สาร ครูใชอินเทอรเน็ตและสือ่สังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารและหาความรูเพิ่มเติม  โดย
ทักษะไอซีทีของครูในโรงเรียนดี  สอดคลองกับงานวิจัยของมาดิฮา (Madiha, 2013) ไดวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการจัดระบบ
สารสนเทศในการบริหารโรงเรียน พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการศึกษาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดเก็บขอมูลนักเรียนและบุคลากร โดยมุงเนนกระบวนการทํางานปอนขอมูล 
วิเคราะห ขอมูลที่ถูกตอง ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

7.2. เปรียบเทียบสภาพการรับรูของครูที่มีตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอายุ พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษา และอายุ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการรับรูการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะครูใน
โรงเรียน มีมุมมอง ทัศนคติ คุณลักษณะ ประสบการณในการใชเทคโนโลยีตางกันทําใหเกิดความจํา ความคิด หรือการเรียนรู 
ซึ่งกระบวนการในการรับรูเปนการแสดงออกถึงความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษา สอดคลอง
กับงานวิจัยของพลากร ธีรกุล (2559) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษา ของโรงเรียน
เครือขายพัฒนาคุณภาพเครือขายที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในภาพรวมและรายดานมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศิวพร ศรีมังคละ (2561) ไดวิจัยเรื่อง สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบ
สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูจําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
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8.ขอเสนอแนะ

8.1 ผูบริหารควรสนับสนุนใหครู ไดรับการพัฒนาตนเองในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

8.2 ควรมีการวางแผนประเมิน กํากับ ติดตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียน 
8.3 ควรมีการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานฝ ายบริหารทั้ง 4 ฝาย เพื่อชวยเหลือ 

สนับสนุนใหฝายบริหารมีการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 
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Abstract 

After the World Health Organization’s designation of the Coronavirus or COVID-19 as 

a pandemic in early March 2020, many countries have been aware of the rapid spread of the 

disease. One of most serious concerns is about instructional management in their countries. 

Likewise, Thai government has launched an official announcement in relation to this crisis 

affecting universities across Thailand to cancel all in-person classes. Since teaching and 

learning process has been rapidly changed, student readiness for distance learning has been 

focused and concerned. Consequently, this study examined student readiness for online 

learning during the COVID-19 pandemic. The participants were 53 English-major students 

from a university in Bangkok, Thailand. An online questionnaire was used to examine the 

participants’ background information about the uses of electronic devices and applications 

in learning, their perceptions of online learning as well as factors that most worried them in 

an online learning environment. Overall, this case study reveals the participants’ lifestyles in 

utilizing digital technology and educational applications. A majority of the participants 

reported that accessibility of Wi-Fi and fewer opportunities to have a two-way 

communication between lecturers and students were their most concerns. The findings 

suggested that university administrators should look at making Wi-Fi available and accessible 

at all times. 

Keywords: Online learning, COVID-19, Teaching and learning 
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1. Introduction

Millions of learners worldwide have been affected by the spread of Coronavirus or COVID-19 

pandemic, and educators are striving to ensure that teaching and learning continues in such massive 

disruption. Both educators and learners, experienced or non-experienced in an online or distance learning 

environment, are adapting to new challenges to carry out remote classroom teaching during the outbreak. 

Like every country in the world, Thailand has faced the fast-spreading outbreak during the 

second semester of 2019 academic year. Thai government has announced policies for universities and 

schools across the country to immediately react to the shift into online classes. This is the culmination of 

the efforts to prevent COVID-19 from spreading to student population and entering local communities. A 

sudden change to online teaching and learning has been urged to start in less than a month. Undeniably, 

these are a challenge and a disruption in Thai education.  

Normally, teaching and learning in most Thai universities are still in process in March and April. 

However, early in April, some universities are ready to start a summer semester. In a state of emergency, 

there are many things that faculties and students will do and get well prepared before the semester 

started. One of most concerns is student readiness to online learning. By focusing on student readiness, 

there are many factors that are considered to be taken into account and put them as priorities in 

conducting online education.  

2. The Purposes of the Study

The current study has three purposes as follows: 

1) to investigate students' uses of electronic devices in response to online learning environment,

2) to examine the students' perceptions of using online learning, and

3) to give formative feedback to educators to prepare and improve their practice.

3. Literature Review

Online learning programs are often referred to online learning, e-learning, virtual learning, or in 

some cases distance learning, are thriving massively in various areas like education across all levels: high 

school and university education, adult education and lifelong learning programs.  

 Online learning has contributed to a significant growth of its uses for several reasons like a 

reducing cost of education or promoting students’ learning opportunities (O’Donoghue, 2004). Online 

learning gives educational opportunities to individuals who are unable to attend conventional classrooms 

(McNaughton, 2001). With the fact that many students attending universities or colleges today have work 

and family commitments (Raymond, 2000), individuals including the disabled and those who live in rural 

communities where attending daily to university could be difficult or even impossible (McNaughton, 

2001).  
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Online Learning Community 

In the realm of an interactive online learning community, students can develop bonding 

relationships with their peers. By providing them opportunities to meet and collaboratively construct and 

improve of knowledge, the online learning then offers a great deal of literature suggesting that online 

learning communities can be an effective way to enhance students’ learning (Ke & Hoadley, 2009).  To 

enhance overall learning online education could be an alternative to strengthen students’ active learning, 

and to develop students’ positive learning attitudes (Gazi, 2009). In particular, mobile-assisted learning 

offers the benefits and learning possibilities and affordances that have the potential to modernize the 

way to work and learn with distinctive features such as mobility, accessibility, and spontaneity (Peters, 

2007). 

 3.1 Online Learning and Applications 

Recently, there is a significant increase of mobile applications used especially in Asia such as 

LINE, WhatsApp, or WeChat.  Those applications are mainly in the roles of sending instant and text 

messages. In education, it has been revealed that the uses of applications have positive effects on 

providing platforms for socializing, sharing information, and communicating (Sweeny, 2010). One of mobile 

applications that has been used in studies was LINE which is a mobile application that features instant 

communications among electronic devices such as mobile phones, tablet computers, or personal 

computers. LINE was used to form an online learning community for distance education and has been 

reportedly fit well in online learning environment (Chen, Wang, Kinshuk, & Chen, 2014).   

3.2 Perceptions Toward Online Education 

Among the studies in the field of online education, perceptions of using online learning in 

education are commonly shown in the two different sides: benefits and drawbacks. A study carried out by 

Kimiloglu et al. (2017) listed benefits and drawbacks commonly cited in the literature: 

 Benefits: 

 Flexibility to learn anytime, anywhere 

 Self-directed and personalized learning 

 Consistency of training and delivery 

 Permanent availability of cumulative archive of course content and timely updates 

 Saving of time and minimization of time away from work 

 Cost effective delivery and travel cost minimization 

 Increase in productivity, improved value chain activities, ROI 

 Globalization 

 Improvement of workforce 
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 Drawbacks: 

 Technical problems (bandwidth limitations, Internet problems, incompatible technology, 

etc.) 

 Lack of sociability, lack of interactivity and feedback 

 Lack of computer and Internet skills, fear of technology 

 Educational problems (academic quality, assessment, methodology) 

 High development and maintenance costs 

 Organizational problems (lack of support, lack of trained staff, cultural resistance) 

 In summary, most commonly mentioned benefits of using online education in the literature 

mentioned above are the flexibility of online learning programs, the opportunities to work and study, and 

their efficiency, especially in terms of cost minimization and time saving. Nevertheless, issues such as the 

performances of learning, technical problems and technology resistance prevail, questions about the lack 

of sociability, quality considerations appear as their disadvantages (Kimiloglu, Ozturan, Kutlu, 2017). The 

next section presents literature and related studies about student readiness in online learning 

environment.  

 3.3 Student Readiness 

 For years, many surveys have been designed and developed to assess student readiness as it is 

considered one of success predictors in online learning programs (Dray et al., 2011). Individual readiness is 

also a vital element in using new technology such as mobile applications in online education. 

 Student readiness for online applications and mobile devices has shed a great deal of light in 

online education. Online applications featured in mobile devices are commonly used among higher 

education students and becoming a daily culture for almost every student. A mobile application is one of 

the applications used in teaching and learning through mobile devices. In order to use in teaching and 

learning, it is important that students should have positive attitudes toward utilizing mobile devices in 

learning.  

 Several studies investigated student self assess readiness for online learning by using a 

questionnaire as a research tool. Most of them were designed to investigate learner characteristics, digital 

divide, and information and communications technology (ICT) engagement in online learning environment 

(Dray, Lowenthal, Miszkiewicz, Ruiz Primo  & Marczynski, 2011, Ayub, Zaini, Luan, & Jaafar, 2017). 

 Along this line, Ayub et al. (2017) examined students’ attitudes toward integrating mobile 

applications in a teaching and learning process and factors associated with their attitudes. Over 200 

undergraduate students participated in the study examining three factors that impacted students’ 

attitudes like mobile self-efficacy, personal innovativeness, and readiness. The results showed that 

students had positive attitudes toward online teaching and learning and were positively correlated with 

students’ mobile self-efficacy.  
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 Rasouli, Rahbania, and Attaran (2016) investigated the readiness of Art students in utilizing E-

learning through the use of a survey research design. Their 347 participants were at a tertiary level from 

three different universities in Iran. The participants’ readiness for E-learning application was assessed by a 

questionnaire. The results show that Art students were in a moderate level of readiness for applying E-

learning. Students with lower level of skills on computer and the Internet tended to have inadequacy of 

information technology courses or electronic courses at schools with fewer experiences in facilities and 

computers and the Internet usage.  

4. Methodology 

 This research followed an explanatory research method with a quantitative data collection and 

analysis. This paper presented data collected which took place in March-April 2020 at the targeted 

university. 

 4.1 Participants of the Study 

 Fifty three pre-service teachers majoring in English voluntarily participated in the present study. 

They were students from the Faculty of Education at a university in Bangkok, Thailand. 

 4.2 Research Tool and Data Collection 

 The data were collected through an online questionnaire and the respondents were kept 

anonymous. An online survey was administered using Google Forms, beginning on March 17th, 2020, and 

concluding on April 17th, 2020. The call to participate was initially posted to Facebook page of the 

English Major Division under the Department of Curriculum and Instruction at a university in Bangkok. 

Interested participants were directed to the consent form and the online survey. The consent form was 

the first segment of the survey and only people who agreed to participate were directed to the survey 

questions. Participants were asked to answer both close-ended questions and open-ended questions 

about demographic information, their experiences in using online applications, electronic devices, and 

their concerns about participating in an online learning environment. There was participant attrition, with 

56 beginning the survey, and 53 completing it.  

 The quantitative survey data were analyzed using descriptive statistics to summarize experiences 

in using online applications and electronic devices. Of the surveyed participants (n = 53), 100% self-

reported themselves as pre-service teachers.  
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5. Results and Discussion

Figure 1 summarizes the number of the participants’ uses of electronic devices that they might 

use in online education. Figure 2 presents the participants’ time spent online per day.  

5.1 Uses of Electronic Devices in Online Learning 

Figure 1. Number of Uses of Electronic Devices in Online Learning Education 

A majority of the respondents reported that mobile phones (n = 26, 49%) and laptops (n = 22, 42%) 

might be used mainly in online classes (see Figure 1).  

Figure 2. Time Spent in Using the Internet Per Day 

About 40% of respondents (n = 22) reported that they spent approximately 3-5 hours per day and 35% 

(n = 19) spent more than five hours in using the Internet (see Figure 2). 

 In regards to the digital applications, the survey results showed that a majority of the 

respondents tend to use LINE application (n = 51, 96%), Google Drive (n = 49, 92%), and Facebook Live (n 

=38, 72%) in online learning.  

Since online learning was carried out during the COVID-19 outbreak, 83% of the surveyed 

participants (n = 45) reported that online education was their first thing that came to their mind as a way 

to protect themselves from COVID-19 infection, time saving (n = 14, 26%), and travel cost saving (n = 11, 

20%) respectively.   
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5.2 Students’ Perceptions of Using Online Learning 

 An online questionnaire with open-ended questions was used to explore the qualitative data 

with individual participants in order to understand their perceptions toward online teaching and learning.  

Students’ perceptions of online learning in the summer semester of 2019 academic year were 

expressed to the researcher regarding the main reasons they took the online courses during the 

Coronavirus outbreak. Of the 53 responses, a major showed the concerns about the shift into online 

classes within the short timeframe made most students worried about the Internet connection and 

accessibility (n =28, 55%) as well as less opportunities to communicate with lecturers (n = 16, 31%). For 

example: 

“The online records and the Internet signal at university are the big issues.” 

“I can't ask teacher about the lesson.” 

Nevertheless, many students reported that they were ready to take online courses. Besides, of the 32 

responses, 63% perceived that online education could minimize the risks of the COVID-19 transmission 

and saved their costs of traveling and time to go to university (n = 6, 12%) . For example:  

“I agree with this idea because of taking the course online  

can decrease the risk of transmission epidemic. Everyone  

can learn from everywhere especially from their accommodations  

without worrying about Covid-19.” 

As supported by Kimiloglu et al. (2017), the online teaching and learning, viewable to all peers 

and instructors, may influence their flexibility to learn anytime, anywhere, self-directed and personalized 

learning, and saving of time and minimization of time away from work. As the number of digital 

applications that participants have experiences in using them, LINE has been in used and tends to be 

most familiar applications that most respondents ever used as confirmed by the findings from Chen et 

al.’s study (2014). 

6. Conclusions and Implications

The present study presented several important insights made possible by using online teaching 

and learning. First, students perceived that online learning might have some technical problems and 

they might not have face-to-face communication when some questions arise during their study. Second, 

some students thought that online learning could be possible for communication to flow at a causal 

pace and replaced the need for two-way communication with email exchanges or other mobile 

applications. Likewise, online learning could allow members of the online community to study at their 

own pace. Last, learning was the result of carefully designed with connected accessibly learning 

opportunities that intersect with the learners’ own agency.  

Future research may focus on in-progress and after courses completed to understand obstacles 

along the way to the end of each course. Besides, students’ attitudes toward online education, academic 
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achievement, and self-learning regulation might be studied further with other possible learning factors to 

situate a framework for a future online learning design and management.   
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การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและ
วิทยาการระบาด 2) ประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด โดยมีกลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปท่ี 2 จํานวน 74 คน ซึ่งถูกเลือกอยางเจาะจง การออกแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดแอนดราโกจี 7 ข้ันตอน คือ 1) การสรางบรรยากาศการเรียนรูใหกับผูเรียน 2) การสรางกลไกตางๆ เพื่อใหเกิดการ
วางแผนการเรียนรู 3) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 4) การกําหนดจุดมุงหมาย 5) การออกแบบหรือกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู  6) การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู และ 7) การประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบทดสอบความรูรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ pair t-
test ผลการวิจัย พบวา หลังการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ผูเรียนมีความรู

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ((((((((  = 4.67, S.D.=0.27) 

คําสําคัญ: การออกแบบการเรียนการสอน, แอนดราโกจี, ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
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Abstract 

The purpose of this study was to 1) instruction design based on Andragogy concept in 
Biostatistics and Epidemiology, 2) evaluate the learning outcomes according to Andragogy concept in 
Biostatistics and Epidemiology. The samples were 74 of bachelor nursing students by purposive selection. 
The activities developed by Andragogy theory which has 7 levels; 1) The establishment of climate 
conducive to adult learning, 2) the creation for participative planning 3) diagnosis of needs for learning 
4) the formulation of direction of learning 5) the development of design of activities 6) the operation of
activities and 7) the rediagnosis of learning.  The research tools applied this study were knowledge 
measurement. Data were analyzed by using mean, standard deviation and pair t-test. The results 
revealed that after teaching according to Andragogy concept in Biostatistics and Epidemiology. The 

students' knowledge increased significantly (p <0.05) with the highest satisfaction ( = 4.67, S.D. = 0.27). 

Keywords: instruction design, Andragogy, Biostatistics and epidemiology  

บทนํา 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนใหมีความรูความสามารถในการ
แขงขันดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงเปนความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาที่ตองปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับความตองการกําลังคนในศตวรรษที่ 21 (รักษิต สุทธิพงษ, 2560)  เพื่อชวยเตรียมความพรอมใหผูเรียนรูจักคิด 
เรียนรู ทํางาน แกปญหา สื่อสาร และรวมมือทํางานไดอยางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต (Bellanca & Brandt, 2011) ซึ่งการ
พัฒนาคนใหมีความรู มีสมรรถนะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 เปนเปาหมายใหมของประเทศ และควรนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการขับเคลื่อนสงัคม ใชความรูคู คุณธรรม รวมสรางสรรคสงัคม โดยมีเปาหมายเพ่ือใหสังคม
และประเทศชาติเกิดความย่ังยืนและเปนสุข (รักษิต สุทธิพงษ, 2560)  เชนเดียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล เปน
การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และบรรลุมาตรฐานวิชาชีพ โดยพบวาใน
การจัดการเรียนการสอนที่ผานมาผูสอนไดพยายามจดัสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูของผูเรยีนใหมีความหลากหลายท้ังในเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เชน การบรรยาย การอภิปรายกลุม การเลนเกม การรายงานหนาหองเรียน ลวนแต
เปนรูปแบบการสอนในแบบด้ังเดิม ไมสามารถพัฒนาบัณฑิตใหเกิดทักษะที่จําเปนตามความตองการของสังคมในปจจุบันได 
(กมลรัตน เทอรเนอร, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, สราญ นิรันรัตน, จิราภรณ จันทรอารักษ, บุญเดือน วัฒนกุล และ ทุติยรัตน รื่น
เริง, 2558)  

รูปแบบการเรียนรูมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน โดยผูสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
การจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญและพิจารณาถึงการเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลซ่ึงเปนวัยผูใหญแตกตางจากการเรียนรู
ของเด็ก ดังสมมติฐานการเรียนการสอนผูใหญของโนลส (Malcolm S. Knowles, 1913-1997: อางถึงใน ชิดชงค ส.นันทนา
เนตร, 2560) ดังนี ้1) ตองการรูวาทําไมเขาจึงตองเรียนรูสิ่งน้ันๆ เพ่ือเขาจะทุมเทอยางมากเพื่อเรียนรูสิ่งนั้น ดังนั้นสิ่งสําคัญสิ่ง
แรกของผูที่ทําหนาที่ชวยใหผูใหญเกิดการเรียนรูคือการชวยใหผูเรียนตระหนักรูวาเขามีความจําเปนที่จะเรียนในสิ่งนั้น ๆ      
2) ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเองวาตนเองมีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง สงผลใหบุคคลนั้นสามารถช้ีนําตนเองได
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3) ผูเรียนเปนผูมีประสบการณและประสบการณเหลาน้ันสงผลตอการเรียนรู ดังนั้นผูสอนจึงตองใหความสําคัญตอเทคนิควิธี
สอนท่ีเนนการเรียนรูโดยคํานึงถึงประสบการณของแตละบุคคลที่เปนแหลงความรูที่สําคัญ 4) ความพรอมในการเรียนรู เขา
พรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งทีจ่ําเปนตองรู หรือสามารถนําไปใชไดในชีวิตจรงิ 5) มีเปาหมายการเรียนรูวาสิ่งทีเ่รียนรูสามารถนําไปใชใน
การแกปญหาหรือนําไปใชกับการเรียนวิชาอื่นๆ ได และ6) มีแรงจูงใจในการเรียนรู  แมผูเรียนจะตอบสนองตอแรงจูงใจ
ภายนอก เชน การไดคะแนนสูง แตแรงจูงใจภายในมีความสําคัญกวา เชน ความตองการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในการ
เรียนรู  ดังน้ันการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนควรจัดเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและสืบคนความรูดวยตนเอง Knowles 
(1970) ไดเสนอขั้นตอนของการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญไว 7 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางบรรยากาศการเรียนรูใหกับผูเรียน 
2) การสรางกลไกตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรู 3) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน 4) การกําหนดจุดมุงหมาย
5) การออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  6) การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู และ 7) การประเมินผลการเรี ยนรู ซึ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู องคความรูและสามารถถายทอดความรูสูผูอื่นได เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง และสนับสนุนการเรียนรู
ระหวางเพ่ือน เกิดบรรยากาศการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน เกิดการไววางใจซ่ึงกันและกัน สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได เกิดกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอตัวผูเรียนเองไปจนตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษาของ
ศตวรรษที่ 21  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เปนสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดการศึกษา
พยาบาลศาสตรเชนเดียวกับสาขาทางวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากการปฏิบัติงานแลวยังตองมีความรับผิดชอบในการ
ใหผูรับริการมีภาวะสุขภาพที่ดีตามสภาวะของแตละบุคคลอีกดวย อยางไร ก็ตามในสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากมาย ผูเรียนในศตวรรษน้ีมีความแตกตางจากผูเรียนในสมัยที่ผานมาโดยสิ้นเชิง ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
และชอบในการเรียนรูกับกลุมที่มีความสนใจคลายกันมากกวาเรียนจากผูสอนเพียงอยางเดียว ประกอบกับในปจจุบันความรูใน
เชิงหลักการ ทฤษฎีตางๆ สามารถแสวงหาจากแหลงตางๆ มากมายและสามารถเขาถึงขอมูลความรูไดทุกทุกเวลาตามความ
ตองการ ดังน้ันผูสอนจําเปนตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
กับผูเรียนเพื่อใหเกิด ผลลัพธที่ดีตอผูเรียนใหเปนบัณฑิต  

ในการจัดการศึกษาวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด สําหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 2 ที่ผานมาเปนการสอน
รูปแบบบรรยายเนื่องจากมีผูเรียนเปนจํานวนมาก ผูสอนไมสามารถสอนและดูแลใหคําแนะนําในแตละเน้ือหาใหเขาใจไดอยาง
ทั่วถึงภายใน 1 ช่ัวโมงของการเรียน ซึ่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในป 2561 นั้นพบวา การจัดบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน คาคะแนนเฉลี่ย 4.47 และการจัดกิจกรรมการสอนที่กระตุนความสนใจของนักศึกษา คาคะแนนเฉลี่ย 
4.49 ซึ่งมีคาต่ําที่สุด จากสภาพปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจการเรียนรูสําหรับผูใหญ (Andragogy) ซึ่งเปนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงผลใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู สามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง
และสนับสนุนการเรียนรูระหวางเพื่อน เกิดบรรยากาศการยอมรับนับถือไววางใจซ่ึงกันและกัน และสามารถถายทอดความรูสู
ผูอื่นได เปนการเรียนรูที่เกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เกิดกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอตัวผูเรียนเองไปจน
ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพือ่ออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด
2. เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดศึกษา

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
สวนที่ 1 ประชากรสําหรับการประเมินผลการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชา

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด ไดแกผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอน จํานวน 3 คน และผูช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 
จํานวน 2 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูที่มีประสบการณตรงอยางนอย 3 ป 

สวนท่ี 2 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรี
รัช ซึ่งถูกเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่งมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลและเครื่องมือดําเนินการวิจัย  ดังนี ้
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย

1.1  วิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ประกอบดวย
1) การสรางบรรยากาศการเรียนรูใหกับผูเรียน 2) การสรางกลไกตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการ เรียนรู 3) การวิเคราะห
ความตองการของผูเรียน 4) การกําหนดจุดมุงหมาย 5) การออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  6) การดําเนินกิจกรรม
การเรียนรู และ   7) การประเมินผลการเรียนรู 

1.2 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 2 สวนไดแก

 2.1 แบบทดสอบความรูรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด โดยมีลักษณะเปนแบบปรนัย เลือกตอบ 
(Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 45 ขอ โดยการใหคะแนน คือ ตอบ
ถูกได 1 คะแนน ตอบ ผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 คําตอบได 0 คะแนน  

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการ
ระบาด ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาดัดแปลงจากการทบทวนวรรณกรรมโดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนขอคําถามแบบใหเลือกตอบ
ประเภทมาตรสวนประมานคา 5 ระดับ (Rating scale) ไดแก พึงพอใจนอยที่สุด พึงพอใจนอย พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ
มาก และพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 23 ขอ  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)
ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีใชเสนอแกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก รองวิชาการและกิจการนักศึกษา 1 คน หัวหนา

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช จํานวน 1 คน อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 
จํานวน 2 คน หัวหนางานวัดและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความครอบคลุมของเนื้อหา และภาษาท่ีใช 
โดยการหาคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Item Objective Conguence Index)   
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งน้ีไดรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยช้ีแจงกับกลุมตัวอยางถึงรายละเอียด วัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย 
อธิบายถึงสิทธิของกลุมตัวอยางที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชนที่จะไดรับ และ
ยืนยันจะไมมีผลกระทบใดๆกับกลุมตัวอยาง  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการรวบรวมขอมูล 2 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ดังนี ้

1. สรางตนแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด โดยศึกษาขอมูล
เบื้องตนไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และ
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการ
ระบาด ศึกษาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดในปที่ผานมา นําผลที่ ไดจาก
การศึกษามาสรางตนแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

2. นําแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เพ่ือทําการปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญ 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีใน
รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด   
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

1. ปฐมนิเทศผูเรียน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบความรูกอนจัดการเรียนการสอน และอธิบายกิจกรรมการเรียนการ
สอนและวิธีใชเครื่องมือท้ังหมด  

2. ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแผนการสอนในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด เปนเวลา 15สัปดาห สัปดาหละ
1 ช่ัวโมง 
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3. หลังจากผูเรียน ไดเรียนครบตามแผนการจัดการเรียนการสอนเรียบรอยแลว ผูเรียนทําแบบทดสอบความรู
รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดและแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอน 
การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณา
2. แบบวัดประสิทธิผลทางการเรียน กอนและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบ Paired t-test กําหนดคาความมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่p < .05 
3. แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีรวมในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด

โดยใชคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ซึ่งไดจาก
การศึกษาและการวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 การเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ดังนี ้
ขั้นเตรียมการ 

1. ผูวิจัยปฐมนิเทศช้ีแจงวัตถุประสงคและอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีใน
รายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

2. ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพกับผูรวมวิจัย โดยมีการพบปะพูดคุยเปนระยะ ๆ กอนดําเนินการวิจัยเพื่อสราง
ความคุนเคยและความไววางใจในการเขารวมการวิจัย 

3. จัดเตรยีมเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆในการดําเนินการวิจัย
ขั้นดําเนินการวิจัย 

1. สรางบรรยากาศการเรียนรู ใหมีบรรยากาศกัลยาณมิตร ผูเรียนสามารถเลือกที่น่ังเรียนตามความสมัครใจ

สรางกลไกใหเกิดการเรียนรู 

วิเคราะหความตองการเรียนรู 

ออกแบบแผนการเรียนรู 

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 

ประเมินผลการเรียนรู 

กําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู 

บรรยากาศการเรียนรู 

ดูภาพยนตร+สะทอนคิด 

ศึกษาขอมูลตามความสนใจ 

ออกแบบกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนความรู 

post-test 

รวมกันตั้งมุงหมายการเรียนรู 

บรรยากาศกัลยาณมิตร 
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2. สรางกลไกเพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรู โดยเปดภาพยนตรเรื่อง Out Break ซึ่งเปนภาพยนตที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสอบสวนโรค การควบคุมโรค หลังจากชมภาพยนตรไดสะทอนคิดถึงความสําคัญและใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณจากการชมภาพยนตรเรื่อง Out Break และจากประสบการณเดิมของผูเรียน  

3. วิเคราะหความตองการเรียนรู ใหผูเรียนรวมวางแผนการเรียนรูในวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดโดยผูสอน
แจงเนื้อหาท่ีผูเรียนจะตองเรียนรูในรายวิชาน้ีและผูเรียนแบงกลุมตามอัธยาศัยและความสนใจ ซึ่งสามารถแบงเนื้อหาออกเปน 
7 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยที่เก่ียวของกับการเกิดโรค 2) ธรรมชาติการเกิดโรค 3) การปองกันและควบคุมโรค 4) รูปแบบ
การศึกษาทางระบาดเชิงพรรณนา 5) รูปแบบการศึกษาทางระบาดเชิงวิเคราะห 6) การเฝาระวังโรค และการสอบสวนโรค    
7) บทบาทพยาบาลในงานระบาดวิทยา

4. กําหนดจุดมุงหมายการเรียนรู โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันตั้งจุดมุงหมายการเรียนรูและความตองการเรียนรู
ในหัวขอตาง ๆ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

5. ออกแบบแผนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนแตละกลุมรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ตั้งแต
คนควา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอน และการประเมินผล โดยผูสอนแนะนําทักษะการสืบคน แหลงทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนใหเกิดการสืบคนความรูดวยตนเอง และจัดสรรเวลาใหผูเรียนสามารถมาปรึกษากับผูสอนไดตลอดเวลา  

6. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยผูเรียนแตละกลุมจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูตามราย
หัวขอท่ีสนใจใหกับเพื่อนในหองหัวขอละ 1 ช่ัวโมง หลังจากน้ันผูสอนสรุปประเด็น 

7. ประเมินผลการเรียนรู โดยการสอบ post-test  และประเมินความพึงพอใจ
ตอนท่ี 2 ประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
2.1 ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความรูรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดกอนและหลังจัดการเรียนการสอน 

ระดับความรู กอน หลัง t- test p-value 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับสูง (รอยละ 80-100) 12 40.0 21 70.0 32.01 0.000      
ระดับปานกลาง (รอยละ 60-79) 7 23.3 3 10.0 

ระดับตํ่า (รอยละ 50-59) 11 36.7 6 20.0 

Mean (S.D.) 35.58 (6.95) 66.78 (6.72) 

จากตารางแสดงผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด พบวา 
หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจี ผูเรียนมความรูสงูข้ึนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคะแนนผล
การทดสอบดานความรูกอนจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 35.58 (S.D.=6.95) และหลังการจัดการเรียนการสอนมี
คาเฉลี่ยเทากบั 66.78 (S.D.=6.72)  

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและ
วิทยาการระบาด  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการ
ระบาด 
ประเด็นการประเมิน S.D. การแปลผล 
การปฐมนิเทศ 4.75 0.40 ระดับมากทีสุ่ด 
เนื้อหา 4.65 0.37 ระดับมากที่สุด 
การจัดกิจกรรม 4.68 0.29 ระดับมากที่สุด 
การประเมินผล 4.66 0.39 ระดับมากที่สุด 
สื่อและสิ่งสนับสนุน 4.66 0.35 ระดับมากที่สุด 
ภาพรวม 4.67 0.27 ระดับมากที่สุด 
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จากตารางแสดงผลการประเมินความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติ

และวิทยาการระบาด พบวา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.67, 

S.D.=0.27) เมื่อพิจารณารายดาน พบดานที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การปฐมนิเทศ ทีสุ่ด (  = 4.75, S.D.=0.40) 
อภิปรายผล 

ผลการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาด ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการ
กระจายนอย แสดงวาผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้  โดยการออกแบบการ
เรียนการสอนรูในรายวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดตามแนวคิดแอนดราโกจีของโนลส 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสราง
บรรยากาศการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 2) การสรางกลไกตางๆ เพื่อใหเกิดการวางแผนการเรียนรู โดยสรางประสบการณใหกับ
ผูเรียนในการชมภาพยนตร สะทอนคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเรียน 3) การวิเคราะหความตองการของผูเรียน โดย
ใหผูเรียนรวมวางแผนการเรียนรูในวิชาชีวสถิติและวิทยาการระบาดโดยผูสอนแจงเนื้อหาท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู ในรายวิชาน้ี
และผูเรียนแบงกลุมตามอัธยาศัยและความสนใจ 4) การกําหนดจุดมุงหมายและความตองการเรียนรูในหัวขอตางๆ รวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน 5) การออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนแนะนําทักษะการสืบคน แหลงทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการสืบคนความรูดวยตนเอง และจัดสรรเวลาใหผูเรียนสามารถมาปรึกษากับผูสอนไดตลอดเวลา 6) การ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยผูเรียนแตละกลุมจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูตามรายหัวขอที่สนใจใหกับ
เพื่อนในหอง เรื่องละ 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นผูสอนสรุปประเด็น และ 7) การประเมินผลการเรียนรู โดยสอบ post-test และ
สอบปลายภาค ซึ่งรูปแบบน้ีเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการควบคมุ
การเรียนรูไดดวยตนเอง และสามารถสนับสนุนการเรียนรูระหวางเพ่ือน เกิดบรรยากาศการยอมรับซึง่กันและกัน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจี ของมัลคอม เอส. โนส เพื่อ
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกล (อุไรวรรณ หวองสกุล, 2554) พบวา หลังการใช
โปรแกรมมีทักษะการอานสูงกวากอนดําเนินการท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
สรุป 

จากงานวิจัยนี้ พบวาการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง สงผลใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู สามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเองและสนับสนุนการ
เรียนรูระหวางเพ่ือน เกิดบรรยากาศการยอมรับนับถือไววางใจซ่ึงกันและกัน และสามารถถายทอดความรูสูผูอื่นได เปนการ
เรียนรูที่เกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เกิดกระบวนการเรียนรูที่เปนประโยชนตอตัวผูเรียนเองไปจนตลอดชีวิต 
ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจีใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการเตรียมอาจารยผูสอนให
เหมาะสมกับลักษณะการสอน รวมทั้งเตรียมผูเรียนดวย  

2. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบการสอนในรูปแบบตางๆ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานการเรียนรู
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดี ขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่สนับสนุนทุนวิจัย รวมท้ัง ผ.ศ.ดร.ชิด
ชงค ส.นันทนาเนตร ในการใหความรูดานการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแอนดราโกจี และนักศึกษาทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการวิจัย 
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การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มตีอกระบวนการจัดการเรียนรู 
รายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรู         
เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูในภาคเรียนตอไป  
ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเช่ือมั่น 0.97 กลุมตัวอยางเปนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 134 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติ T-test และ F-test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
รอยละ 70.10 เปนเพศชายรอยละ 29.90 มีนิสิต 12 คณะมาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ี มีนิสิตคณะเทคนิคสัตวแพทยจํานวนมาก
ที่สุด และพบวามีนิสิต รอยละ 76.90   เคยเดินทางไปตางประเทศมาแลว ผลการศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ยกเวน “มี 1 รายการเทาน้ัน”อยูในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรเพศ ช้ันปที่ศึกษา คณะ
ที่สังกัด พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในบางรายการเทานั้น มีขอเสนอแนะการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง การจัดทําตําราเรียน ควรมีการจัดเดินทางไปทัศนศึกษาภายในประเทศเพื่อประหยัดคาใชจาย ควรเพิ่มเวลาใน
การเดินทาง ควรมีการแจกเอกสารการสอนลวงหนา ควรมีสื่อการสอนหลายรูปแบบ ควรมีกิจกรรมท่ีทําใหนิสิตตางคณะ
สามารถสนิทกันไดเร็วข้ึน และควรปรับปรุงสัญญาณอินเตอรเน็ทท่ีใชในหองเรียน 

คําสําคัญ: ความคิดเห็นของนิสิต  กระบวนการจัดการเรียนรู รายวชิาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศ 
แบบประหยดั 

A Study Student’s Opinion Toward Learning Management Process In  
Recreational Learning Through Backpack Traveling  Subject 

Nopparat Suthitakon 
Department of Physical Education, Faculty of Education Kasetsart University 

nnp2506@hotmail.com 

Abstract 

      The research objectives were to study the student’s opinion toward learning management process in 
recreational learning through backpack traveling subject and for give ssuggestions for learning 
management in the future. The methodology was survey research. The researcher created a 
questionnaire, and used to collected data. The questionnaire was examined by cronbach's alpha 
coefficient method and the reliability is equal to 0.97. The samples were 134 students, selected by the 
purposive sampling method. They enrolled in courses opened in the academic year 2018. Data were 
analyzed by frequency, average, standard deviation, T-test, F-test. The study found that the sample 
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group is female 70.10%, male  29.90%. There were the students from 12 faculty enrolling in this course, 
76.90% of students had traveled abroad already. There were the largest numbers of students in the 
Faculty of Veterinary Technology. The results of the opinion, in general, were at the highest level and 
except 1 item was at the high level. The comparison of opinions based on gender variables, year of 
study, faculty affiliated showed that there were statistically significant differences at the .05 level in 
some item. The student suggested that: they should to have textbooks for learning, should organize 
travel trips within the country to save costs, and they would like to have more time to travel, should to 
have teaching materials in advance, should to have many forms of teaching materials, should to have 
activities that allow students from different faculties to be able to get together faster, and should to 
improve  internet system in the classroom. 

Key word: Student opinions, Learning management process, Recreational learning Through Backpack 
Traveling

บทนํา 
การจัดการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับผูเรียนและสามารถเติมเต็มศักยภาพผูเรียน เปนหัวใจสําคัญในกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่ผูสอนจะตองตระหนักในความสําคัญดังกลาว ผูสอนจะตองใชวิธีการสอนรูปแบบตางๆ ท่ีชวยใหผูเรียนมีความรู 
มีความเขาใจทฤษฎี และหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิต เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการจัดการเรียนรูใน
ระดับอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
อยางนอย 5 ดาน ดังนี้  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ   
ลักษณะดังกลาวเปนผลลัพธที่ตองการใหเกิดการพัฒนาผูเรียนระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรม
ตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร (สํานักการอุดมศึกษา, 2552) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดย
การเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด รหัสวิชา  01174122 เปนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตร สําหรับเปนวิชาเลือกใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและสรางประสบการณเรียนรูนอกหองเรียน
ที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริง รายวิชานี้เปดสอนโดยอาจารยสาขานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มาตั้งแตปการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงคของวิชา ดังนี้ 1) เพ่ือใหนิสิตเขาใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนกลุมประเทศอาเซียน   2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตดาน
สุขภาพกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา ดวยกระบวนการเรียนรูนันทนาการโดยการเดินทางตางประเทศดวยตนเอง  
3) เพื่อฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ตีความและประเมินคา สามารถใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางเหมาะสม  4) นิสิตสามารถแสวงหาแหลงขอมูลทางนันทนาการและการ
ทองเท่ียวเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการใชเวลาวางอยางมีคุณคา  มีทักษะในการบริหารจัดการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนการเตรียมความพรอมใหแกนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยมุงเนนใหนิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในการจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผูสอนใชวิธีการสอนหลาย
รูปแบบ เชน การบรรยาย การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต กรณีศึกษา  การอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม ผูวิจัยในฐานะผูสอน จึงมีความตองการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู 
รายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด เพื่อใหทราบผลการจัดการเรียนการสอนใน 
เชิงลึก และรับฟงขอเสนอแนะจากนิสิตทุกคน โดยทําการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการฝกปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี  เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใน
ภาคเรียนตอไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนเพื่อใหทราบประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน 
ดังท่ีสเปนเซอรและอิเลียโมนิ (Spencer and Aleamoni, อางถึงในสําเริง บุญเรืองรัตน, 2531) ไดกลาวถึงวิธีการท่ีเช่ือถือได
และเที่ยงตรงในการประเมินผลการสอนของครูก็คือ ความคิดเห็นของผูเรียนที่เกี่ยวกับการสอนและกิจกรรมตางๆ ที่ผูสอนจัด

3235



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับ สภาพหองเรียน สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก คุณลักษณะ
ของผูสอน ผูเรียน วิธีสอน สื่อการสอน ดานการสอนของอาจารย ผลลัพธการเรียนรูที่นิสิตไดรับจากการเรียนวิชานี้ 
คุณประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาการเรียนรูเชิง
นันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิ สิตใหมากยิ่งขึ้น และ
เพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐานการจัดการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ไดกําหนดไว 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทาง

ในตางประเทศแบบประหยัด  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ปการศึกษา 2561 จํานวน

13,556 คน 
กลุมตัวอยาง คือ นิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ที่ลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด รหัสวิชา 01174122 ปการศึกษา 2561 
จํานวน 134 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 

0117412 การเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือมดีังนี้ 
1. ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลจากเว็บไซตการประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เพื่อรวบรวมรายละเอียดตางๆ และนํามาเปนแนวทางการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
2. นําขอมูลท่ีไดศึกษาคนควา มาใชในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคการวิจัย แบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับนิสิตเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูของนิสิต มีรายการคําถามความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนรูของนิสิต มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากที่สุดใหคานํ้าหนัก 5 คะแนน  ผูตอบมีความคิดเห็นระดับมากใหคานํ้าหนัก 4 คะแนน 
ผูตอบแบบมีความคิดเห็นระดับปานกลางใหคาน้ําหนัก 3  คะแนน ผูตอบแบบมีความคิดเห็นระดับนอยใหคาน้ําหนัก 2  
คะแนน ผูตอบแบบมีความคิดเห็นระดับนอยที่สุดใหคานํ้าหนัก 1  คะแนน  

เกณฑการจัดระดับคาเฉลี่ย ( x ) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยกําหนดอันตรภาคช้ันโดยใชเกณฑของ
เบสท (Best ) (อางใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2538)  

การกําหนดความกวางของช้ันคะแนน  =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด      แทนคา     5-1    = 0.80 
            จํานวนช้ันคะแนน 5 

  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21–5.00 มีความเหมาะสมมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41–4.20 มีความเหมาะสมมาก   
  คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61–3.40 มีความเหมาะสมปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81–2.60 มีความเหมาะสมนอย 

       คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00–1.80 มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
  ในแบบสอบถามมีคําถามเก่ียวกับสภาพหองเรียน สถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก คุณลักษณะของผูสอน ผูเรียน วิธีสอน 

สื่อการสอน ดานการสอนของอาจารย ผลลัพธดานการเรียนรูที่นิสิตไดรับจากการเรียนวิชานี้  และคําถามในภาพรวมวิชา 
01174122 นี้กอประโยชนตอผูเรียนและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต รายการคําถามมีจํานวน 9 ขอใหญ (แตละขอมี
หลายขอยอย) ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดใหนิสิตเขียนขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษานอก
สถานท่ี 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
   หลังจากท่ีไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยแลว ผูวิจัยไดหาคุณภาพเครื่องมือดวยวิธีการตอไปนี้ 

1. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลที่ เปนแบบสอบถาม ใชวิธีการของโรไวนิลี่และแฮมเบิลตัน 
(Rovinelli and Hambleton) โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความถูกตองตามเน้ือหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Congruency :IOC.)  ซึ่งผูวิจัยเลือกคําถามทีม่ีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.66-1.00 ผูวจิัยใชเกณฑเปรียบเทียบ
ผลการหาคา IOC.ที่ได ตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้ ถาพบวาคา IOC. มีคาอยูระหวาง 0.50-1.00 ถือวาคําถามน้ันมีความ
เหมาะสม สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 66)  

2. ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบารค (Cronbach) โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปใหนิสิต 
จํานวน 30 คน ทีม่ีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากร แตไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป หาคาความเช่ือมั่นไดเทากับ 0.97 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑพบวามีคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง 
0.70-1.00  ถือวาเปนคาที่ยอมรับได แสดงวาแบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บขอมูล (บุญชม 
ศรีสะอาด,  2538: 174)  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

01174122 การเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด ในปการศึกษา 2561 จํานวน 134 คน 
โดยใหนิสิตทําแบบสอบถามทันทีหลังจากท่ีทําการสอบปลายภาคเสร็จแลว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ทําการ

กําหนดคารหัส (Code) ขอมูลตามตัวแปรที่กําหนด วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี ้
       ขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับนิสิต นํามาหา คาความถี่ คารอยละ (Percent) นําเสนอในรูปแบบตาราง 
 ขอมูลตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนรูของนิสิต นํามาหา คาความถ่ี คารอยละ (Percent) 
คาเฉลี่ย(   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรเพศ โดยใชสถิติ t-test ทําการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรช้ันปที่ศึกษา และคณะท่ีสังกัด โดยใชสถิติ F-test  กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถติที่
ระดับ .05 ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 
            ขอมูลตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู นํามาวิเคราะหเนื้อหาในแตละประเด็น 
นําเสนอแบบความเรียง 
 

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูเชิง

นันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด สรุปผลการศึกษาวิจัยดังนี้ 
1. ขอมูลพื้นฐานของนิสิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.10 เปนเพศชาย  

คิดเปนรอยละ 29.90 สวนใหญมีอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมามีอายุ 19 ปคิดเปนรอยละ 17.90 อายุ 22 ป คิด
เปนรอยละ 9.70 มีอายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 9.70 มีอายุ 23 ป คิดเปนรอยละ 1.50 และมีอายุ 18 ป คิดเปนรอยละ 0.70   

 2. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา พบวา กําลังศึกษาช้ันปที่ 2 คิดเปนรอยละ 56.0  รองลงมากําลังศึกษาช้ันปที่ 1  
คิดเปนรอยละ 23.80 กําลังศึกษาช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 11.20 และกําลังศึกษาช้ันปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 9.00        
            3. ขอมูลพื้นฐานผูเรียนดานคณะที่สังกัด พบวา มีผูเรียนที่มาจาก 12 คณะ ผูเรียนสวนใหญเปนนิสติคณะเทคนิคการ
สัตวแพทย คิดเปนรอยละ 41.80 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีจํานวนที่
ใกลเคียงกัน และมีนิสิตคณะอื่นๆ อีกจํานวนไมมากนัก ไดแก คณะเกษตร คณะสังคมศาสตร คณะวนศาสตร คณะ
สถาปตยกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะสิ่งแวดลอม และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 4. ดานประสบการณในการเดินทางตางประเทศ พบวา มีนิสิตรอยละ 76.90    เคยเดินทางไปตางประเทศมาแลว 
และมีนิสิตรอยละ 23.10 ยังไมเคยเดินทางไปตางประเทศ 

5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการเดินทาง
ในตางประเทศแบบประหยัด พบวา สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” รายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

x
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ผูสอนมีความต้ังใจและเอาใจใสตอการเรียนของผูเรียน ( x = 4.70, S.D.=0.49)  รองลงมาไดแก การเปนแบบอยางท่ีดีแก
นิสิต ( x = 4.69, S.D.= 0.51)  มีความรับผิดชอบตรงตอเวลาในการเขาสอนและเลิกสอน ( x = 4.67, S.D.=0.52) ผูสอนมี
ลักษณะการใชคําพูด มีบุคลิกภาพ ทาทางที่เหมาะสม ( x = 4.67, S.D.=0.52)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
ชวยใหนิสิตเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี  ( x = 4.60, S.D.= 0.51)  และรายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด แตมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ( x = 4.04, S.D.= 0.71)  ไดแก มีแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด ปายนิเทศเพียงพอ  

6. ขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนดานผลลัพธการเรียนรูที่นิสิตไดรับจากการเรียนวิชานี้  พบวา ทุกรายการมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทีสุ่ด รายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนันทนาการ การใชเวลาวาง
และการทองเท่ียว ( x = 4.71, S.D.=.49) รองลงมาคือ มีทักษะในการทํางานรวมกันกับผูอื่น ( x = 4.63, S.D.=0.54)  และ
ในภาพรวมวิชา 01174122 นี้กอประโยชนตอผูเรียนและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต  ( x = 4.64, S.D.=0.55)  และ
รายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดที่นาสนใจ ไดแก  มีความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน ( x = 4.32, S.D.=0.67)  สามารถเลือกและประยุกตคณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม ( x = 4.28, S.D.= 0.72)  

ตารางท่ี  1 สรุปคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการ
เดินทางในตางประเทศแบบประหยัด รหัสวิชา 01174122 

  (N=134)       

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบีย่งเบมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1. ดานสภาพหองเรียน 4.55 .5321 มากที่สุด
2. ดานสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25           .6671            มากที่สุด
3. ดานคุณลักษณะของผูสอน 4.67 .5272 มากที่สุด
4. ดานผูเรียน 4.38 .5952 มากที่สุด
5. ดานวิธีสอน 4.44 .7005 มากที่สุด
6. ดานสื่อการสอน 4.59 .5815 มากที่สุด
7. ดานการสอนของอาจารย 4.50 .6502 มากที่สุด
8. ดานผลลัพธการเรียนรูที่นิสิตไดรับ

จากการเรียนวิชาน้ี
4.50 .6083 มากที่สุด

9. ในภาพรวมวิชา 01174122 นี้มีประโยชน
ตอผูเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

4.64  .5519    มากที่สุด 

รวม 4.50 .6015 มากที่สุด 

         จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูเชิง
นันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รายการประเมินที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานคุณลักษณะของผูสอน ( x =4.67) รองลงมา ไดแก ในภาพรวมวิชา 01174122 นี้มีประโยชนตอ
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต ( x =4.64) ดานสื่อการสอน ( x =4.59) ดานสภาพหองเรียน ( x =4.55) ดานการ
สอนของอาจารย ( x =4.50)  ดานผลลัพธการเรียนรูที่นิสิตไดรับจากการเรียนวิชานี้ ( x =4.50)  ดานวิธีสอน  ( x =4.44) 
ดานผูเรียน ( x =4.38) ดานสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก ( x =4.25)  

7. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูในรายวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดย
การเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด รหัสวิชา 01174122 ตามตัวแปรเพศ ช้ันปท่ีกําลังศึกษา และคณะที่สังกัด 
                7.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามตัวแปรเพศ  พบวา นิสิตเพศหญิง และเพศชาย 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายการประเมิน 9 ขอที่แตกตางกัน  พบวามี 7 ขอที่เพศ
ชายมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาเพศหญิง และมี 2 ขอ ที่เพศหญิงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากกวาเพศชาย ไดแกขอ 8.4 มี
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ความภาคภูมิใจในความเปนไทยวัฒนธรรมไทยและเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะของประชาคมอาเซียน  
และขอ 8.8 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม และการเมืองเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม   

        7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู  ตามตัวแปรช้ันปที่กําลังศึกษา 
(ช้ันปท่ี 1,2,3,4) พบวานิสิตแตละชั้นปมีความคิดเห็นแตกตางกัน 2 คู ไดแก ช้ันปท่ี 1 กับช้ันปที่ 3 และ ช้ันปที่ 1 กับช้ันปที่ 4
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามรายการประเมิน 7 ขอ และมีรายการประเมินที่มีคา F มากที่สุด 
คือ ขอ 8.15 มีทักษะในการบริหารจัดการขามวัฒนธรรม (F=4.778) รองลงมาคือ ขอ 5.2 มีการกําหนดเน้ือหารายวิชาอยาง
เหมาะสม (F=4.176) รายการประเมินที่มีคา F นอยที่สุด คือขอ 5.9 ผูสอนใชวิธีการวัดและการประเมินผลตามที่แจงไว
ลวงหนา (F= 2.670) 

   7.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู  ตามตัวแปร  คณะท่ีสังกัด พบวา 
ผูเรียนสวนใหญเปนนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน และมีนิสิตคณะอ่ืนๆ อีกจํานวนไมมากนัก ไดแก คณะสังคมศาสตร คณะ
เกษตร คณะวนศาสตร คณะสถาปตยกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะสิ่งแวดลอม และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร นิสิตแตละคณะมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามรายการ 11 ขอ มีนิสิตที่มีความ
คิดเห็นตางกัน 3 คู ไดแก 1) คณะเทคนิคการสัตวแพทย กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  2) คณะวิทยาศาสตร กับ คณะ
สถาปตยกรรม 3) คณะมนุษยศาสตรกับคณะวิศวกรรมศาสตร รายการประเมินที่มีคา F สูงสุด คือ ขอที่  5.2  มีการกําหนด
เนื้อหารายวิชาอยางเหมาะสม (F=2.417) รองลงมา ไดแก ขอที่ 2.1 มีแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด ปายนิเทศเพียง 
(F=2.411)  และรายการประเมินที่มีคา F ต่ําสุด ไดแกขอที่ 8.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย วิถีชีวิตและการ
ดําเนินชีวิตเพื่อการดํารงตนในสังคม (F=1.902)  

8. ผลวิจัยที่ไดรับจากขอเสนอแนะของนิสิต ผูวิจัยนํามากําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป มีดังนี้
1) ดานสถานท่ีจัดการเรียนการสอน จากปญหาที่พบคือสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร เขาสูขอมูลไดชาบางคร้ัง เขา

เว็บไซตไมได ดังน้ัน ผูสอนจะเสนอปญหานี้ใหคณะศึกษาศาสตรทราบ และขอใหชวยติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี
กําลังสูงสามารถรองรับการใชงานของผูเรียนจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานสื่อการสอน ผูสอนควรจัดทําหนังสือในรายวิชานี้ ควรสงเนื้อหาการเรียนใหแกนิสิตลวงหน า ภาษาท่ีใชใน
เนื้อหาถามีภาษาอังกฤษควรมีแปลเปนภาษาไทยดวยทุกคํา เขียนคําอธิบาย/คําสั่งในใบงานใหชัดเจนโดย ใชทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แนะนําเว็บไซตที่เก่ียวของกับเนื้อหาการเรียนการสอนโดยใสในสื่อการสอนทุกครั้ง  จัดทําสื่อการสอนหลาย
รูปแบบ เชน คลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ใชเกมอิเลคทรอนิคประกอบการสอน การใช Kahoot  

3) ดานกิจกรรมในช้ันเรียน มีการทํางานรายบุคคล มีการทํางานเปนกลุมโดยแตละกลุมใหมีนิสิตตางคณะทํางาน
รวมกัน ฝกบทบาทการเปนผูนํา ใชบทบาทสมมุติ ฝกการกลาแสดงออก ฝกการสื่อสารภาษาอังกฤษใหมากขึ้น และฝกการใช
ภาษาในประเทศอาเซียน เพื่อจะไดสามารถนําไปใชไดจริงเมื่อตองไปตางประเทศ 

4) ดานการจัดการเดินทางไปทัศนศึกษา วางแผนการเดินทางใหเสร็จภายใน 4 สัปดาหแรกของการเรียนเพ่ือการ
จองตั๋วเครื่องบิน และที่พักไดในราคาไมแพง ดานการวางโปรแกรมการเดินทางใหนิสิตเสนอสถานที่และตัดสนใจเลือกโดยใช
เสียงสวนใหญ และทุกคนตองใหการยอมรับ จัดใหมีการเดินทางภายในประเทศเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

5) ดานการสรางมนุษยสัมพันธของผูเรียนตางคณะ ควรจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในช่ัวโมงแรกเพ่ือใหผูเรียนรูจักกัน
มากขึ้น และแบงกลุมการทํางานใหมีนิสิตตางคณะไดทํางานรวมกันใหมากข้ึนเพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติ และสามารถทํางาน
รวมกันไดดี 

6) ดานการสํารวจความรูพื้นฐานของผูเรียน หากพบวามีผูเรียนที่เคยเดินทางไปตางประเทศมาแลว ก็ควรสอบถาม
ประสบการณ และเปดโอกาสใหเขาไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน โดยมอบหมายใหเปนผูนํากลุม และผูสอนเสริม
ความรูและทักษะใหแกนิสิตในสวนท่ีขาดประสบการณ   

7) ผูสอนควรสังเกตผูเรียนที่เรียนรูไดชา จะตองใหความสนใจและดูแลเปนกรณีพิเศษ ในการสั่งงานจะตองสอบถาม
วาใครไมเขาใจ และเปดชองทางการสื่อสารกับนิสิตอยางหลากหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ทางไลนสวนตัว ทางเฟสบุก 
เปนตน เพื่อใหนิสิตสอบถามขอมูลตางๆ ไดงายเมื่อเกิดความไมเขาใจ  

อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี ้
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูเชิง
นันทนาการโดยการเดินทางในตางประเทศแบบประหยัด ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนตอกระบวนการจัดการเรียนรู 
พบวา สวนใหญมีความเหมาะสมในระดับ “มากที่สุด” รายการประเมินที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูสอนมีความต้ังใจและเอาใจ
ใสตอการเรียนของผูเรียน รองลงมา ไดแก การเปนแบบอยางท่ีดีแกนิสิต มีความรับผิดชอบตรงตอเวลาในการเขาสอนและเลิก
สอน ผูสอนมีลักษณะการใชคําพูด บุคลิกภาพ ทาทางที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถชวยใหนิสิตเกิด
การเรียนรูไดเปนอยางดี และมีรายการอ่ืนๆ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดหลั่นกันไปตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ผูสอนจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดปฐมนิเทศเมื่อพบกันคร้ังแรก แจงวิธีการประเมินผล แจงกําหนดการเรียนแตละครั้ง 
มีการจัดเตรียมเนื้อหาการสอนแตละครั้งอยางเหมาะสม ทุกคร้ังที่สอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การคนควางานดวยตนเอง การวิเคระหสถานการณ การแสดงบทบาทสมมุติ การฝกพูด
ภาษาอังกฤษ การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การตัดตอคลิปวิดีโอสถานท่ีทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมณี และคณะ 
(2545) ที่กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีตื่นตัวสนุกสนาน ทําใหผูเรียนรูสึกผูกพัน  เกิดความใฝรู  หรือทาทาย การเรียนรู
เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นไดทั้งจากการคิด  การกระทํา รวมท้ังการแกปญหาและการศึกษาวิจัยตางๆ การเรียนรูจะตองอาศัย
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมท่ีดีสามารถเอื้ออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู และการเรียนรูคือการ
เปลี่ยนแปลง  การเรียนรูจะสงผลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งทางดานเจตคติ  ความรูสึก  ความคิดและการกระทํา 
เพื่อการดํารงชีวิตอยางปกติสุขและความเปนมนุษยที่สมบูรณ  และยังสอดคลองกับ ดวงเดือน  ศาสตรภัทร (2547) ได
กลาวถึงทฤษฎีเกสตัลท (Gastal Theory) ซึ่งอธิบายถึง การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิด ซึ่งเปนกระบวนการ
ภายในของมนุษย การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีจากสิ่งเราที่มีลักษณะเปนภาพรวม (Whole) มากกวาสิ่งเราที่มีลักษณะเปน
สวนยอย (Parts) การเรียนรูของคนเกิดไดใน 2 ลักษณะ ไดแก เกิดจากการรับรู (Perception) คือการรับสิ่งเราเขาไป
ผานทางประสาทสัมผัส แลวถายโยงเขาสูสมอง และเขาสูกระบวนการคิดซึ่งบุคคลจะใชประสบการณเดิมตีความหมาย
ของสิ่งเรานั้น และเกิดจากการหย่ังเห็น (Insight) ซึ่งเปนกระบวนการการคนพบชองทางการแกปญหา โดยการพิจารณา
ปญหาโดยสวนรวม ดังน้ัน ผูเรียนจึงมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูในระดับมากที่สุด  

ผลการวิจัยพบวามีรายการประเมินมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีนาสนใจ แตมีความเหมาะสมในระดับมาก ( x = 4.04) ไดแก มี
แหลงการเรียนรู เชน หองสมุดปายนิเทศเพียงพอ แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นวามีสิ่งเหลาน้ียังไมมากนัก ดังนั้น ผูสอนจึงควร
ใหมีการจัดปายนิเทศเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่เรียน ซึ่งจะเปนการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรูมากขึ้น และควรแนะนํา
หองสมุดของคณะศึกษาศาสตรที่สามารถคนหาหนังสือเรียนที่สามารถคนควาในรายวิชาน้ีได ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎีสนาม 
(Field Theory) ของ  Kurt Lewins  เขาไดอธิบายวา “พฤติกรรมมนุษยมีพลังและทิศทาง สิ่งใดที่อยูในความสนใจและความ
ตองการของตนจะมีพลังเปนบวก การเรียนรูจึงเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ (Motivation) หรือแรงขับ (Drive) ที่จะกระทํา
ใหไปสูจุดหมายปลายทางที่ตนตองการ” อีกทั้งยังสอดคลองกับ Ramlee et al. (2014)  ไดกลาวถึงดานการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู (Resource Learning) เปนปจจัยสําคัญทางการศึกษาท่ีจะชวยใหผูเรียนผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรู ไดดวย
ตนเองในสภาพแวดลอมทางการศึกษาท่ีถูกจัดขึ้น  

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียนที่มตีอกระบวนการจัดการเรียนรู ตามตัวแปรเพศ ช้ันปท่ีศึกษา คณะที่
สังกัด  พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ในบางรายการเทาน้ัน  แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันในแตละรายการคําถาม เนื่องจากผูเรียนมีพื้นฐานท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับชุติมา ชัยมุสิก (2550) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคดิเหน็ของบุคคล คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  ปจจัยทาง
พันธุกรรม และทางดานรางกาย คือ เพศ ความสมบรูณของอวัยวะตางๆ และคณุภาพของสมอง ปจจัยระดับการศึกษามี
อิทธิพล ตอการแสดงความคิดเห็น และการศึกษาทําใหบุคคลท่ีมีความรูในดานตางๆ มากขึน้ คนท่ีมีความรูมากมักมีความ
คิดเห็นในเร่ืองตางๆ อยางมีเหตุผล ดานความเชือ่ คานิยม และเจตคติของบุคคลตอเรื่องราวตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเรยีนรู
จากบุคคลในสังคมหรือจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัว ดานประสบการณเปนสิ่งทีก่อใหเกิดการเรียนรู ทําใหมีความเขาใจ
ในหนาทีค่วามรับผดิชอบตองานซ่ึงสงผลตอความคิดเห็น ปจจัยดานสิ่งแวดลอมกม็ีอิทธิพลตอความคดิเห็นเชนกัน  และยังมี
ความสอดคลองกับ Alluhaidan and Abu-Taieh (2020) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดชั้นเรยีน โดยคํานึงถึงขนาดช้ันเรียน    
ที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน ใหพิจารณาพ้ืนฐานของผูเรียนเนื่องจากนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกัน และจะตองมีการ
พัฒนาวิธีการประเมินผลผูเรียนใหมีความเหมาะสมดวยเชนกัน  
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ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน ควรปรับปรังสัญญาณอินเทอรเน็ตในหองเรียน เพื่อใหใช

งานไดอยางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และดานสื่อการสอน ควรมีการจัดทําหนังสือเรียนวิชาการเรียนรูเชิงนันทนาการโดยการ
เดินทางในตางประเทศแบบประหยัด จัดทําสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย มีความทันสมัย 

2. ดานผูเรียนมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ และคณะที่สังกัด ดังนั้น ผูสอนควรสังเกตผูเรียนที่เรียนรูไดชา
และใหคําแนะนําชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ หรือผูเรียนที่มีประสบการณสูงมอบหมายงานที่เสริมสรางบทบาทการเปนผูนํา  
และสอบถามความตองการพิเศษท่ีสามารถเพิ่มพูนศักยภาพผูเรียนไดมากขึ้น 

3. วิธีสอน ควรใหมีการแบงกลุมทํางานกับนิสิตที่มาจากตางคณะทุกคร้ังเพื่อใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกัน และฝกทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใหมากขึ้น  

4. ดานการจัดการเดินทางไปทัศนศึกษาภายในประเทศเพ่ือประหยัดคาใชจาย ควรจัดใหมีการเดินทางไปในจังหวัด
ที่มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานในอาเซ่ียน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
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การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

สมใจ  กงเติม

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรูณ 
somjai_gt@live.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาครู 2)สราง
และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร 4) ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตร การดําเนินการมี 4 
ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จาก กลุมตัวอยาง 175 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใช แบบสอบถาม 2) การสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยใชแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง 
3) การทดลองใชหลักสูตรและ 4) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีตอหลักสูตร จากกลุมเปาหมาย  100  คน
ผลวิจัยพบวา  1 ) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  พบวานักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยูในระดับมาก 2) ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร พบวา มี 8 
องคประกอบไดแก 1) ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 2) หลักการของหลักสูตร**3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4)*
เนื้อหาสาระของหลักสูตร 5) กิจกรรมการฝกอบรม  6))ระยะเวลา  7) สื่ออุปกรณการฝกอบรม 8) การวัดและการประเมินผล*
และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและองคประกอบของหลักสูตรมีความสอดคลองกัน 
3) ผลการทดลองใชหลักสูตร พบวานักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยหลังการทดลองใช
หลักสูตรสูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และผลการประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ผานเกณฑการประเมินตามที่หลักสูตรกําหนด 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหลักสูตรในภาพรวม 
อยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสตูร, ทักษะการเรียนรู ,ศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

The current research aimed to 1) discover the basic information about the teacher students’ 
21st century learning skills management, 2) create and verify the quality of a curriculum, 3) try out the 

created curriculum, and 4) evaluate the teacher students’ satisfaction towards the curriculum. The 

research methodology was carried out in four stages. Firstly, the basic information about the teacher 

students’ 21st century learning skills management was surveyed  by a questionnaire with 175 samples. 
Secondly, the quality of the created curriculum was verified by a form of suitability and consistency. 

Thirdly, the curriculum was tried out. Fourthly, the satisfaction towards the curriculum was surveyed with 

100 samples. The findings showed that 1) the overall level of the teacher students’ cognition of the 

basic information about the 21st century learning skills was high; 2) the quality of the curriculum 

consisted of eight elements: 1) background and importance, 2) principles, 3) aims, 4) contents, 5) 

activities, 6) duration, 7) teaching aids, and 8) measurement and evaluation; meanwhile, the suitability 

and consistency of the curriculum was high; 3) the teacher students’ post-perception of  the basic 

information about the 21st century learning skills was significantly different at the statistical level of .05 

and the results of the 21st century learning skills assessment had passed the assessment criteria as 

specified by the curriculum; ; 4) the overall level of the teacher students’ satisfaction towards the 

curriculum was high.  

Keywords: curriculum development, learning skills ,21st century 

1. บทนํา

ปจจุบันเปนยุคทีโ่ลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง นักศึกษาครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียม
ความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21  มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน สถานศึกษาตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูดังกลาว ทั้งนี้ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
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(21st Century Skills) ไดระบุไวใน วิสัยทัศน (Vision) ของแผนการศึกษาแหงชาติ( สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) 
วา“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และกําหนดเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน 
(Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 
ทักษะและ คุณลักษณะตอไปนี้  3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได(Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics)  

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวน
ทัศน (Cross–cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information 

and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2560) ไดระบุ
ไวในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาคนไทยใหมีทักษะและความรู 
ความสามารถ ทีจ่ะเปนฐานในการพัฒนาประเทศ และคนไทยมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต พรอมรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุไวใน เปาหมายขอที่ 2 คือคนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีแนวทาง
สําคัญคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศการพัฒนาคุณภาพครู และการพัฒนาส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย และ
เปาหมายของ UNESCO (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2551) ไดกําหนด เปาหมายการเรียนรูของมนุษย 
(Four Pillars of Education) ซึ่งกําหนดโดยองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ดังนี ้ 
1) Learn to known  เรียนเพื่อใหมีความรู และมีวิธีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปตอยอด 
แสวงหาหรือสรางความรูใหมเพิ่มขึ้นได 2) Learn to do เรียนเพ่ือที่จะทําเปน หรือใชความรูไปประกอบอาชีพ และสราง
ประโยชนแกสังคม 3) Learn to be เรียนเพ่ือที่จะเปนผูที่รูจักตนเองอยางถองแท สามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 4) Learn 

to live with others เรียนเพื่อดํารงชีวิตอยูรวมกับคนอื่นๆ ในสังคมอยางมีความสุขและสรางสรรค อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ 
(2560) ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการศึกษาเพ่ือแกปญหาการศึกษาไทยและระบุ ไวในยุทธศาสตรที่ 
2 การผลิตครู กลาวคือตองผลิตใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูใหตรงกับความ
ตองการ และมีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหมีความจําเปนที่ตอง
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แกผูเรียนอยางจริงจัง จากความสําคัญและจําเปนดังกลาวจึงเปนบทบาทสําคัญของ
มหาวิทยาลัยที่จะตองดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โดยในกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยไวในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ไดมาตรฐานวิชาชีพ วิชาชีพครูจึงเปนวิชาชีพหนึ่งที่ตองมีคุณลักษณะของนักศึกษาตลอดจนสรางความ
ตระหนักในการเตรียมความพรอมและมาตรฐานการศึกษาจึงตองมุงท่ีประสิทธิภาพ ตองมีการต่ืนตัว สถาบันการศึกษาในฐานะ
ผูผลิตบัณฑิตตองพรอมแขงขัน ไดทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก และ จิรวัฒน วีรังกร (2554) กลาววา การเกิดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ช้ีวาสังคมไทยในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเร่ืองที่กระทบตอวิถีชีวิต
ที่เคยดําเนินมาในอดีต นักศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเรียนรู ปรับตัว และเตรียมการ (Adaptability and Preparation) 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ไดมีการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา โดยมีนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน แตยังไมสามารถพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางชัดเจนและเพื่อใหการดําเนินการดานการประเมินคุณภาพการศึกษาในองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ีการสริมสรางศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรยีน การพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพ่ือปลูกฝงทักษะดังกลาวใหกับนักศึกษาในช้ันปตนๆจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนยิ่ง ผูวิจัยจึงไดพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
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เสริมสรางทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ซึ่งเปนหลักสูตรฝกอบรมสาํหรบันักศึกษาครูเพื่อเสรมิสรางศักยภาพการเปน
ครูยุคใหมทีส่ามารถประกอบอาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 2.1. เพื่อศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
 2.2. เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 2.3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ 
 2.4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่มีตอหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการวิจยั 4 ข้ันตอน  ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอยีดดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาครู 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก นักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปที่ 2 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ในปการศึกษา 2561 จํานวน 320  คน จากนักศึกษาสาขา ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
และพละศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาจํานวน 175 คน ไดมาโดยการสุมโดยใชตารางการสุมของ Krejcie and Morgan 
(1970) 
 ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรท่ีศึกษา คือ สภาพความรูความเขาใจในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ *เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูล
พื้นฐานดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณโดยแบงออกเปน 2  ตอน คือ ตอนที่ 1  

การศึกษาขอมูลพื้นฐานดานสภาพความรูความเขาใจในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21*แบบสอบถามมีลักษณะเปนเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีการของ  ลิเคิรต  (Likert 

Scale)  จํานวน  77  ขอแบงระดับในการวัดออกเปน 5 ระดับ ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด ตอนที่ 2 
คําถามปลายเปด ความรูความเขาใจในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของขอคําถามกับจุดประสงค โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาครู  มี 2 ขั้นตอนยอย ดังน้ี** 
  ขั้นตอนท่ี 1  การยกรางหลักสูตร โดยกําหนดรูปแบบเปนหลักสูตรฝกอบรมโดยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ของฮิลดา ทาบา (Hilda Taba) ซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก การสํารวจความตองการ การกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร การคัดเลือกเน้ือหาของหลักสูตร การจัดเน้ือหาของหลักสูตร การเลือกประสบการณการเรียนรู การจัดประสบการณ
การเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู และนํามากําหนดองคประกอบของหลักสูตร 8 ประการไดแก ความสําคัญ
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และความเปนมาของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการ
ฝกอบรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณการฝกอบรม และ การวัดและการประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของรางหลักสูตร ดําเนินการตรวจสอบ 2 ประการ ไดแก การประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของรางหลักสูตร และการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
เอกสารประกอบหลักสูตร  โดยใชผูเชี่ยวชาญ 5 ทานประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของหลักสูตร  
  เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง ของหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสตูรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ  

กลุมเปาหมายไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 2  จํานวน 100  คน ไดแกนักศึกษา สาขา ปฐมวัย 70 คน สาขาภาษาไทย
จํานวน 30 คน  ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 1) เปนนักศึกษาช้ันปที่ 2  2) มีความเต็มใจและ
สมัครใจเขารวมโครงการ 3) สามารถอบรมไดตลอดระยะเวลาการอบรมและ 4) ผานความเห็นชอบจากประธานสาขา*3) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก หลักสูตรเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแกแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเรื่องทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และแบบประเมินทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเร่ืองทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ ขอละ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรง (validity) โดยผูเช่ียวชาญ  
จํานวน 5 ตรวจสอบความสอดคลองระหวางเน้ือหากับจุดประสงค  ภาษาท่ีใช  โดยการหาคา IOC  (Index of Item of 

Objective Congruence)  โดยพิจารณาขอท่ีมีคา 0.50 ข้ึนไปพบวา มีคาตั้งแต .80-1.00*  การหาคาความยากงาย (p) และ
คาอํานาจจําแนก (r) โดยนําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาสาขาพลศึกษา ช้ันปที่ 2 
จํานวน 30 คน  ไดคาความยากอยูระหวาง  .35 - .71  และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .45 - .83 และดําเนินการหาคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบบั (Reliability) โดยใชสูตร KR – 20  ของคูเดอร วิชารดสัน (Kuder Richardson)  ไดคาความเช่ือทั้งฉบับ
เทากับ 0.71 สวนแบบประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเปนแบบประเมิน 6 ขอที่ครอบคลุมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ขอละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน แตละขอมีประเด็นการประเมิน 5 รายการ รายการละ 1 คะแนน ประเมิน
โดยวิทยากรประจํากลุม ตรวจสอบตามตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวามี
ความสอดคลองอยูระหวาง .60-1.00*อยูระหวาง .60-1.00พบพบ 

การวิเคราะหขอมูล ดานความรูความเขาใจเรือ่งทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และหาคาสถิติทดสอบทีและแบบประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห
ขอมูลโดยการหารอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษา จํานวน 100 คน เปนกลุมที่ใชในการทดลองใชหลักสตูร 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรเพื่อเสรมิสราง

ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ม ีลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของ   ลิเคิรต  
(Likert  Scale)  จํานวน  20  ขอแบงระดับในการวัดออกเปน 5 ระดับ ไดแก  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด 
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงค ภาษาที่ใช  โดยการหาคา IOC  (Index of Item of Objective 

Congruence) ไดคาความสอดคลองเทากับ .80 – 1.00 
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การวิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนด 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้******************** 
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

นักศึกษา ช้ันปที่ 2  จาก 6 สาขาวิชา โดยจัดสงแบบสอบถามพรอมหนังสือราชการขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวม
ขอมูลไปยังประธานสาขา จํานวน 175 คน โดยเก็บรวบรวมตามวันเวลาที่กําหนดไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 175 คนคิด
เปนรอยละ 100 

2. ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ดําเนินการ โดยผูวิจัยใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962)และแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษท่ี 
21 ของภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills,2011) และขอมูลจากการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของนักศึกษา นํามายกรางเปนหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 8 องคประกอบไดแก 1) ความเปนมาของหลักสูตร  
2) หลักการของหลักสูตร 3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4) โครงสรางของหลักสูตร 5) เน้ือหาสาระของหลักสูตร 6) ระยะเวลา
7) สื่ออุปกรณ 8)การวัดและประเมินผล  ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน พิจารณาเหมาะสมและความสอดคลอง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสม ในระดับมาก = 4.42, S.D=. 71 )และมีคาความสอดคลองระหวาง.60-1.00 * 

3. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบการทดลองโดยเลือกรูปแบบการทดลองที่มีกลุมมีการทดสอบกอนและหลัง 
การทดลอง  (one Group – Posttest Design)  และเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชกับนักศึกษา
จํานวน 100 คน มีการทดสอบดานความรูความเขาใจดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  กอนการใชหลักสูตร และทดลองใช
หลักสูตรเปนระยะเวลา 3 วัน  ตั้งแตวันที่ 23-24 และ 27  ตุลาคม 2561 รวม 18 ช่ัวโมง  ณ หองประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ และดําเนินการทดสอบหลังการใชหลักสูตร*และประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนําขอมูลมา
วิเคราะหขอมูลโดยการหารอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 

4. ข้ันตอนที่ 4 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใชหลักสูตรกับนักศึกษา 
จํานวน 100 คน 

5. สรุปผลการวิจัย
************************************************************ 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21สําหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้************************ 

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
พบวา นักศึกษาครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะดานตางๆ ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 
สวนทักษะที่นักศึกษามีมากที่สุดเรียงจากมากไปนอย ไดแก ทักษะความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน ทักษะดาน
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คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะภาวะผูนํา ทักษะความรวมมือ ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการแกปญหา
และทักษะการคิด 

2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา  มี
หลักสูตรท่ีสรางข้ึนมีองคประกอบของหลักสูตร  8 องคประกอบไดแก 1) ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 
2) หลักการของหลักสตูร**3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4)*เน้ือหาสาระของหลักสูตร5) กิจกรรมการฝกอบรม  6))ระยะเวลา
7) สื่ออุปกรณการฝกอบรม 8) การวัดและการประเมินผล โดยหลักสูตรมีหลักการสําคัญไดแกเปนหลักสูตรที่มุงเสริมสราง
ความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 เนนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติทักษะเนนการมีสวนรวมและบูรณาการความรูและกิจกรรม
เพื่อนําไปใชในชีวิตจริงได มีจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมี 2 ประการไดแก 1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางถูกตองและใชเปนแนวทางพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพครูและใชชีวิตไดอยางถูกตอง เนื้อหาสาระของหลักสูตรประกอบดวย 9 หนวยไดแก ทักษะดานการคิด ทักษะ
ในการแกปญหา ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศนทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมภาวะ
ผูนํา  ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรูสําหรับครู หนวยละ 2 ช่ัวโมงรวมเปน 18 
ช่ัวโมง กิจกรรมการฝกอบรม ไดแก การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การเรียนรูดวยตนเอง ฝกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการนําเสนอผลงาน และการศึกษาดวยตนเองและจากตัวอยาง  และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยใช
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวามีความเหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.22, S.D=. 0.71 ) และมีความสอดคลองมีคา
ความสอดคลองระหวาง 0.60-1.00 

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21 สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  พบวานักศึกษามีความรูความเขาใจเร่ืองทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยหลังการทดลองใชหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้
ตารางท่ี 1 ผลการใชหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ กอนและหลังการใชหลักสูตร 

กลุม
ทดลอง 

n คะแนนเตม็ กอนการใชหลักสูตร หลังการ 
ใชหลักสูตร 

t p 

(1-tailed) 

X S.D. X S.D. 

100 50 18.56 3.68 36.78 4.41 38.26 * 0.00 

หมายเหตุ: *p< .05 

และผลการประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเขารวมทดลองใชหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินตามท่ีหลักสูตร
กําหนด โดยมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป มีจํานวน  92 คน คิดเปน รอยละ 92.00 และมีคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 
70 มี 8 คน  คิดเปน รอยละ 8.00 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในภาพรวมท้ังในดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต อยูในระดับมาก 
( = 4.08, S.D =. 0.70)  
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

 1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
พบวาขอมูลพื้นฐานดานทักษะการเรียนรู มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก  ( = 3.94, S.D=. 0.68 ) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก ( = 3.69, S.D = 0.71 ) สวนทักษะท่ีนักศึกษามีมากท่ีสุดเรียงจากมากไปนอย ไดแก ทักษะ
ความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน  ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะภาวะผูนํา 
ทักษะความรวมมือ ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการแกปญหาและทักษะการคิด ขอคนพบดังกลาวถึงแมนักศึกษาจะให
ขอมูลพื้นฐานอยูในระดับมาก แตคณะและสาขาวิชายังมีความตองการพัฒนานักศึกษาใหมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนและเสริมสรางอยู
ตลอดเวลาและนักศึกษาควรไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพิ่มเติมในดานที่มีผลการศึกษาตํ่า สอดคลองกับงานวิจัยของ  
เอกชัย  พุทธสอน และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  (2557: 93-106) ไดศึกษาแนวโนมการเสริมสรางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
พบวาผูเรียนควรมีลักษณะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ในดานทักษะการคิดดานตางๆและการ สื่อสารและรวมมือกับ
ผูอื่น  และ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2547) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอชีวิต
และความเปนอยูของประชาชนทุกเพศวัย ดังนั้นทุกคนตองเรงพัฒนาตนเองใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู ทักษะการคิด  ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานกับผูอื่นเปนตน และสอดคลองกั บคุณสมบัติ
หรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3R และ 8C 3R คือ Reading-อานออก, (W)Riting-เขียนได, (A)Rithmatic-มีทักษะในการคํานวณ 
8C คือ มีทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได    (Critical Thinking and Problem 

Solving )  คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation )  ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
(Collaboration Teamwork and Leadership )  ทักษะในการส่ือสาร และการรูเทาทันสื่อ (Communication Information and 

Media Literacy)  ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม (Cross-cultural Understanding ) 
ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี(Computing and ICT Literacy ) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู ( Career 

and Learning Skills ) มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย( Compassion ) ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญของ
ทักษะขั้นตนทั้งหมด และเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักศึกษาครูที่ควรไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง  
 2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา  มี
องคประกอบของหลักสูตรประกอบ 8 องคประกอบไดแก 1) ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร 2)หลักการของ
หลักสูตร**3) จุดมุงหมายของหลักสูตร 4)*เนื้อหาสาระของหลักสูตร 5) กิจกรรมการฝกอบรม  6))ระยะเวลา  7) สื่ออุปกรณ
การฝกอบรม 8) การวัดและการประเมินผล*และตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยใชผูเช่ียวชาญ 5 ทาน พบวามีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.22, S.D=. 0.71 ) และมีคาความสอดคลองระหวาง 0.60-1.00  จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรพบวาหลักสูตรมีความเหมาะสมเนื่องจากการดําเนินงานเปนไปตามกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งสอดคลอง ของกับแนวคิดทาบา (Taba,1962 ) ไดเสนอวา ทุกหลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใด ๆ 

ก็ตามจะตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร ที่มีความตอเนื่องและสอดคลองกันอยู 3 สวนดวยกัน ไดแก 
จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ เน้ือหาสาระและประสบการณการเรียนรู และการประเมินผล ถึงแมวาผลการ
ประเมินหลักสูตรบางรายการจะอยูในระดับปานกลางไดแก การดําเนินการใชหลักสูตรมีความเหมาะสมเปนข้ันเปนตอน  
กิจกรรมของหลักสูตรหลากหลาย และเนนการลง มือปฏิบัติ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับขั้นตอนใหมีความกระชับเหมาะสมมาก
ขึ้นและเพิ่มการลงมือปฏิบัติใหมากขึ้น 

 3. ผลการทดลองใชหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 สําหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏเพชรบูรณ  พบวานักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยหลังการทดลองใชหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สูงกวากอนการใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
ประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเขารวมทดลองใชหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดย
มีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป มีจํานวน  92 คน คิดเปนรอยละ 92.00  และมีคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 มี 8 คน  
คิดเปน รอยละ 8.00 สอดคลองกับงานวิจัยของ เหงียน ถิ ทู ฮา (2561) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาวบ่ัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งไดทําการศึกษาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 พบวาแนวทางในการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรรษที่ 21 คือการจัดการเรียนรู ที่เนนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ฝกการเขียนสรางสรรคและการแกปญหา ควรจัดใหมีการอบรมหรือแขงขันเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
และเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ มีแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่
เนนทฤษฎีและปฏิบัติ ฝกใหผูเรียนคิดสรางสรรคและแกปญหา มีการจัดอบรมใหนักศึกษา เหมือนกัน แตยังไมมีการจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับ ฤตินันท สมุทรทัย (2556) การวิจัยนํารองการพัฒนาหลักสูตรการ
ผลิตครูสําหรับศตวรรษที่ 21  ผลการสังเคราะหแนวคิดที่เกี่ยวของกับการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่ 21 พบวาองคประกอบ
ของหลักสูตรการผลิตครู สําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมี 5 องคประกอบคือ 1) ความสามารถพื้นฐานทางจริยธรรม (Ethical 

Underpinning) 2) ความรูที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต (Knowledge) 3) ความสามารถในการคิด (Thinking) 4) 

ความสามารถในการนําตนเอง (Leadership) และ  5) ความสามารถท่ีจําเปนในการประกอบวิชาชีพครู (Competency) โดย
เขียนในรูปของสมการไดวา Well-educatedness = E (K+T +L+C) ซึ่งสอดคลองกับเน้ือหาในหลักสูตรเพื่อเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลาวคือ ดานที่ 2 ความรูที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก หนวยที่ 3,4,5 ดานที่ 3 
ความสามารถในการคิด ไดแก หนวยท่ี 1,2  ดานท่ี 3 ความสามารถในการนําตนเอง ไดแกหนวยท่ี 6 และดานท่ี 5 ความ 

สามรถที่จําเปนในการประกอบอาชีพครูไดแก หนวยที่ 7,8,9 จึงมีเน้ือหาครอบคลุมกับผลการวิจัยดังกลาว ซึ่งแสดงวาไดผล
การทดลองดังกลาวสามารถพัฒนาใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สวนผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเขารวมทดลองใชหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตมีคะแนน
ต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 มี 8 คน คิดเปน รอยละ 8.00 น้ันอาจจะเปนเพราะสาเหตุที่นักศึกษาบางคนที่เขารวมการอบรมน้ันมี
ความแตกตางระหวางบุคคลหรือขาดความพรอม ทํางานลาชา และมีระยะเวลาในการทํางานใหจํากัดจึงทําใหมีคะแนนต่ํากวา
รอยละ70 แตในภาพรวมนักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21เปนไปตามเกณฑที่กําหนดทั้งนี้เนื่องจากมีกลุมเปาหมายจํานวน
มาก แตทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นํามาใชในหลักสูตรครอบคลุมและเปนไปตามแนวคิดการประเมินในยุคศตวรรษท่ี 21 

(Assessment and Teaching of 21st Century Skills ,2012) โดยมีการทําวิจัยในกลุมประเทศ ออสเตรเลีย ฟนแลนด โปรตุเกส 
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มีสถาบันการศึกษามากกวา 60 สถาบัน และผูเช่ียวชาญ โดยการวิจัยมีการกําหนด 

ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  ไดแก ความคิดสรางสรรค การคิดวิจารณและการแกไขปญหาและการตัดสินใจในการเรียนรู การ
สื่อสารและความรวมมือกัน การรูสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งทักษะสําหรับการดําเนิน
ชีวิตบนโลก ไดแก การเปนพลเมืองที่ดี การวางแผนชีวิตและการประกอบวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชหลักสูตร  นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในภาพรวมท้ังในดานปจจัย ดานกระบวนการ 
ดานผลผลิต อยูในระดับมาก จากการประเมินผลเชิงระบบโดยนักศึกษามีความพึงพอใจในดานกระบวนการมากท่ีสุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากมีการวางแผน และเตรียมความพรอมกอนการใชหลักสูตร หลักสูตรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และ
การดําเนินงานใชหลักสูตรเปนไปตามแผนที่กําหนด  สอดคลองกับงานวิจัยของออมใจ พลกายา และอัจฉราพรรณ วงษนอย 
(2561) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ในงานและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช ปการศึกษา 2558 พบวามีบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฏา กิตติสุนทร และ
วาสนา กีรติจําเริญ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษารายวิชาการพัฒนา
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หลักสูตรตามรูปแบบ Big Five Learning ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรูตามรูปแบบ Big Five 

Learning โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  และ ดุจเดือน ไชยพิชิต (2558) ไดทําวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
อบรมพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดทุกดาน  

7. ขอเสนอแนะ
* 

***** 1.ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจยัไปใช 
1.1 สามารถนําผลงานวิจัยไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆตามหลักสตูรของ

นักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะตางๆของมหาวิทยาลยั 

1.2 ควรนําหลักสตูรเพื่อเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปบูรณาการกับหลักสตูรในรายวิชาตางๆ 
โดยพิจารณา รายวิชาที่สามารถเสริมทักษะตางๆตามจดุเนนของรายวิชาน้ันในแตละสาขาหรือโปรแกรม 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมกีารวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการใชหลักสตูรกับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก

นักศึกษามีลักษณะและธรรมชาตขิองการเรียนรูแตกตางกัน วามผีลการวิจัยแตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อหาแนวทางใหมๆใน
การปรับขั้นตอนและกระบวนการใหเหมาะสมกับนักศึกษามากย่ิงข้ึน 

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบสื่อการเรียนรูออนไลนหรือชุดการ
เรียนรู E- Learning ใหนักศึกษาไดมีชองทางในการเรียนรู หรือไดรบัการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
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การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องปริซึมและทรงกระบอก 
โดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

จิระประภา คําภาเกะ* 

ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
*compakea_j@su.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 2) เปรียบเทียบทักษะ        
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใช
เทคนิคเพ่ือนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 3) เปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปท่ี 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑรอยละ 70 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลงัเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร, เพื่อนคูคิด, เกมคณิตศาสตร, ปริซึมและทรงกระบอก 
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The Development of Problem Solving Skill in Mathematics on Prism and 
Cylinder Taught by Using Think-Pair-Share with Mathematics Game of 

Mathayomsuksa 2 Students. 

Jiraprapha Compakea* 

The Department of Mathematics Faculty of Science Silpakorn University 
*compakea_j@su.ac.th

Abstract 

The research objectives were 1) to compare the students’ academic achievemen of 

Mathayomsuksa 2 students before and after being taught by using Think-Pair-Share with Mathematics 

Game on Prism and Cylinder 2) to compare Mathematics problem solving skill of Mathayomsuksa 2 

students before and after taught by using Think-Pair-Share with Mathematics Game on Prism and 

Cylinder 3) to compare Mathematics problem solving skill of Mathayomsuksa 2 students after taught by 

using Think-Pair-Share with Mathematics Game on Prism and Cylinder at the 70 percent of criterion 4) to 

study the satisfaction of Mathayomsuksa 2 students towards using Think-Pair-Share with Mathematics 

Game on Prism and Cylinder. The target group of this research was 23 Mathayomsuksa 2 students who 

were studying in the second semester, 2019 academic year of Radbumrungtham school. The research 

instrument were the lesson plan, the achievement test, the Mathematics problem solving skill test and 

the satisfaction questionnaire. The collected data were analyzed by using the percentage, the arithmetic 

means, the standard deviation, and dependent t-test statistics. 

The results were as follows ; 1) The learning outcomes of students were higher than before 

learning with the statistical significant at the 0.5 level. 2) The mathematics problem solving skill of 

students were higher than before learning with the statistical significant at the 0.5 level. 3) Mathematics 

problem solving skill of students were higher than 70 percent of criterion. 4) The satisfaction of students 

towards using Think-Pair-Share with  Mathematics Game on Prism and Cylinder were at high level.   

Keywords: problem solving skill in mathematics, think-pair-share, mathematics game, Prism and Cylinder 

3254



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนํา

นับจากอดีตจนถึงปจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากวิชา
คณิตศาสตรมีลกัษณะเปนนามธรรม และเนื้อหาบางตอนก็ยากท่ีจะอธิบายใหนักเรียนเขาใจ ตองใชความคิดอยางสมเหตุสมผล 
จึงจะเรียนรูและเขาใจโครงสรางทางคณิตศาสตรได คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับทักษะในการแกปญหา ทักษะในการให
เหตุผล การจะไดมาซึ่งทักษะดังกลาวนั้นผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมครบถวน ครูผูสอนเปนผูตั้งคําถามที่
กระตุนใหนักเรียนคิด อธิบาย พรอมทั้งใหนักเรียนแสดงเหตุผล รวมทั้งหาวิธีการแกปญหาที่แตกตางจากคนอื่นดวย 
(คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2551)  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนราษฎรบํารุง
ธรรม ปการศึกษา 2558 -2561 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2562) ปรากฏวาผลการทดสอบในสาระการวัดเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 36.84 34.09 18.39 และ 20.83 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ  ในสาระการวัดและ
เรขาคณิต เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 37.23 28.92 23.49 และ 24.99 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนสาระท่ีโรงเรียนควรเรง
พัฒนา โดยเฉพาะการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องปริซึมและทรงกระบอก เปนเนื้อหาในสาระการ
วัดและเรขาคณิต นอกจากน้ีสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตรครูมีการใชวิธีการสอนแบบอธิบายแตไมไดฝกกระบวนการคิด
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 

จากการศึกษางานวิจัยของ รัชนี ภูพัชรกุล. (2551) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางวิธีสอนแบบนิรนัยรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคเพื่อนคูคิดและวิธีสอนแบบปกติ 
ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียนและสูงกวาวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ ชรินทร สงสกุล. (2559) พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด ผลการศึกษาพบวา 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมคณิตศาสตรของ จินตนา วงศามารถ. (2549) และธีรพงษ ภูหงสแกว. 
(2559) ผลการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกันวานักเรียนสวนใหญมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเพิ่มมากข้ึน 

จากที่กลาวมาขางตนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนแนวทางหน่ึงที่สามารถนํามาแกปญหาดังกลาว คือ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด (Think 

pair share) ผูวิจยัไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ชวยให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องปริซึมและทรงกระบอกไดดีขึ้น อีกทั้งเทคนิคการสอนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนในคร้ังนี้คือ การใชเกมคณิตศาสตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตื่นเตน เพลิดเพลิน เกิด
ทักษะในการแกปญหา การทํางานรวมกัน การวางแผนแกปญหาของนักเรียน และสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรดาน
ตาง ๆ รวมทั้งเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 
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 2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
เรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอก
โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอก
โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3.2 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3.3 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

 3.4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใช
เทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร อยูในระดับมาก 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 4.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2      
ปการศึกษา 2562 จํานวน 23 คน  
 

 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
  4.2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกม
คณิตศาสตร 
 4.2.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปริซึมและทรงกระบอก 

                                  2) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องปริซึมและทรงกระบอก 

   3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอก 
  

 4.3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย   
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีระบุไวในสาระที่ 2 การวัดและ
เรขาคณิต ประกอบดวย 1. พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม 2. พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 
  

4.4 ระยะเวลา  
 ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยทําการจัดการเรียนรูทั้งหมด 8 คาบ 
คาบละ 50 นาที จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู (ไมรวมสอบกอน-หลังเรียน) 
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5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 5.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อน
คูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร โดยมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 คิดเดี่ยว (Think) เปนขั้นที่ครูถามคําถามกระตุน
ความคิด และใหนักเรียนไดศึกษาใบความรูและใบงานดวยตนเอง ข้ันท่ี 2 จับคู นักเรียนจับคูกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันจากการทําใบงาน และในขั้นนี้ครูจะแทรกเกมคณิตศาสตรเขาไป ซึ่งเปนเกมคณิตศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาจาก
เกมบันไดงู บิงโก เปนตน โดยในเกมนั้นนักเรียนจะไดฝกทักษะการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน คือ 1) ทําความเขาใจปญหา   
2) วางแผนแกปญหา 3) ดําเนินการแกปญหา 4) ตรวจสอบหรือมองยอนกลับ ขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยน (Share) เปนขั้นที่ให
นักเรียนไดนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดรวมกันท้ังหองเรียน แผนการจัดการเรียนรูมีทั้งหมด 4 แผน แผนละ 2 คาบ 
รวมทั้งหมด 8 คาบ หาคุณภาพของแผนโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินความเที่ยงตรงของแผนดวยการหาความสอดคลอง
ดานเน้ือหาตามตัวช้ีวัด โดยมีคา IOC ภาพรวมและรายแผนเทากับ 1.00 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน 20 ขอ ซึ่ง
เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่เหมาะสม หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบดวยการหาความสอดคลองดานจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีคา IOC รายขออยูที่ 
0.67 – 1.00 และเม่ือนําแบบทดสอบดังกลาวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 26 คน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางพบวา คาความยากอยูระหวาง 0.31 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.38 - 0.63 และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.88  

 5.3 แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องปริซึมและทรงกระบอก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 
5 ขอ ซึ่งเปนขอสอบแบบอัตนัย วัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric 

Scoring) หาคุณภาพของแบบทดสอบโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินความเที่ยงตรงของแบบทดสอบดวยการหาความ
สอดคลองดานจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีคา IOC ภาพรวมและรายขอเทากับ 1.00 

 5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องปริซึมและทรงกระบอก แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานประโยชนที่
ไดรับจากการรวมกิจกรรม และดานสื่อการเรียนรู หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามดวยการหาความสอดคลองของขอคําถามกับสิ่งที่ตองการวัดในแตละดาน โดยมีคา IOC รายขออยู
ที ่0.67 – 1.00  
 

6. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 6.1 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ไปยังโรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม 

 6.2 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม  

 6.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับการใชเกมคณิตศาสตรตามแผนการจัดการเรียนรู 
 6.4 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post- test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนราษฎรบํารุงธรรม 

6.5 นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรมาทาํ
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน  
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6.6 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูแลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหเพื่อ
หาคาเฉลี่ย S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ 

 

7. ผลการวิจัย 
 

 7.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่อง
ปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. df t Sig. 

กอนเรียน 23 20 4.96 1.43 22 
25.74 . 00 

หลังเรียน 23 20 16.09 1.62 22 
 

 จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรู เรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรหลังเรียน (  = 16.09 ,             

S.D. = 1.62) สูงกวากอนเรียน (  = 4.96, S.D. = 1.43) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  

 7.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูเร่ืองปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร 
   

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. df t Sig. คิดเปนรอยละ 
กอนเรียน 23 40 5.30 2.87 22 

45.34 . 00 
13.25 

หลังเรียน 23 40 34.09 3.18 22 85.23 
  

 จากตารางที่ 2 พบวาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรหลังเรียน (  = 34.09, 

S.D. = 3.18) สูงกวากอนเรียน (  = 5.30, S.D. = 2.87) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( ) 

เทากับ 34.09 คิดเปนรอยละ 85.23 ซึ่งมากกวาเกณฑรอยละ 70 
  

 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู
เรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรอยูในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = .30)        
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานสื่อการเรียนรู 
(  = 4.49, S.D. = .44) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (  = 4.37, S.D. = .27) ดานบรรยากาศในการเรียนรู (  = 4.18, 

S.D. = .48) และดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมกิจกรรม (  = 4.17, S.D. = .47) 
  

8. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอก
โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรหลังเรียน (  = 16.09, S.D. = 1.62) สูงกวากอนเรียน (  = 4.96, S.D. = 
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1.43) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถ
นํามาแกปญหาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนได คือการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
โดยการออกแบบการเรียนการสอนของครู ซึ่งสอดคลองกับ สรรเสริญ กลิ่นพูน. (2546) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองกับการใชชุดการเรียนรูดวย
ตนเองรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิด ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมที่เรียน
โดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบคูคิดสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนโดยชุดการเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สายชล สิมสิน. (2559) ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 8.2 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตร หลังเรียน (  = 34.09, S.D. = 3.18) สูงกวากอนเรียน          
(  = 5.30, S.D. = 2.87) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกม
คณิตศาสตรทําใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ไดรับความรูและประสบการณดวยตนเอง อีกทั้งยังไดรับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน ทําใหกิจกรรมการเรียนไมนาเบื่อหนาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินทร สงสกุล. 
(2559) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนที่เรียนโดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.3 ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอกโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70  เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรทําใหนักเรียนใหความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนมีทักษะใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องปริซึมและทรงกระบอกเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินทร สงสกุล. (2559) 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8.4 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องปริซึมและทรงกระบอกโดยใช
เทคนิคเพ่ือนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรอยูในระดับมาก เนื่องจากเกมคณิตศาสตรเปนตัวชวยในการสรางบรรยากาศในช้ัน
เรียนใหนาเรียนมากย่ิงขึ้น นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกคน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายชล สิมสิน. (2559)          
ที่ผลการวิจัยพบวาความสุขในการเรียน ความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

9. ขอเสนอแนะ

 9.1 ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู 
9.1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรบางครั้งใชเวลาในการทํากิจกรรม

คอนขางนาน ครูผูสอนควรมีการจัดสรรเวลาใหเหมาะสม  

9.1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนควบคูกับรูปแบบการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการได นักเรียนมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทําใหไมเบื่อขณะเรียน 

9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
9.2.1 พัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับช้ันอื่น โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่

หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
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9.2.2 ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดรวมกับเกมคณิตศาสตรที่มีตัว
แปรอื่น ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรูและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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เรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. 

สายชล สิมสิน. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร โดยวิธีการสอนแบบแกปญหารวมกับการคิดแบบโยนิโส-
มนสิการท่ีสงผลตอความสุขในการเรียน ความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอยเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหา โดยนําเสนอความสามารถในการคิดแกปญหา  การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 
เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย และตัวอยางการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ทําความ
เขาใจปญหา  2) ระดมสมองวิเคราะห 3) รวมแสวงหาคําตอบ 4) อภิปรายและสรุป 5) วิเคราะหและประเมินแนวทางการ
แกปญหา  

คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดแกปญหา, การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน, เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย 

Thinking ability in solving problems : Problem-based learning 
 and Small group discussion 

Waruttaya Samphet1,*, Sasiwan Potcharapanpong2, and Nannabhat Niyomsap2 

1 Watratbumrung. Samut Sakhon Province  
2 Curriculum and Instruction. The Faculty of Education. Nakhon Pathom Rajabhat University 

* warattayaun@gmail.com

Abstract 
This article presents the concept of learning by using  problem- based learning with small group 

discussion techniques to develop thinking ability in solving problems, consisting of thinking ability in 
solving problems, problem-based learning, small group discussion techniques, concept of learning 
management in problem- based learning with small group discussion techniques and the examples of 
learning activities using problem- based learning with small group discussion techniques consisted of 
5 steps: 1) Understand the problems  2) Brainstorm analyze 3) Seek answer 4) Discussion and summary 
5) Analyze and evaluate solutions to problems.

Keywords: Thinking ability in solving problems, Problem-based learning, Small group discussion 
techniques 
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1. บทนํา

สังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในดานความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทําใหพลเมืองมีความคิด คานิยม ความเช่ือ ตลอดจนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (วิภาพรรณ พินลา และวิภาดา 
พินลา, 2561: 1) รวมไปถึงดานการศึกษาเชนกันที่ตองมีการเตรียมนักเรียนใหมีความพรอมและมีทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 
21 เปนเหตุใหในแตละประเทศสวนใหญความสําคัญเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะนํามาพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะที่สําคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการที่จะพัฒนาคนไดนั้นตองเริ่มจากการจัดการศึกษาเพื่อใหพรอมที่จะรับมือตอการเปลี่ยนแปลง ดังที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 2) ในมาตรา 24 ขอ (2) กลาวถึงแนวการจัดการศึกษาวาการศึกษาถือเปนการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา แตในสถานการณ
ขาวสารปจจุบันกลับพบวาเยาวชนหรือนักเรียนยังขาดทักษะในการคิดแกปญหาอยูมากเห็นไดจาก (ขาวไทยพีบีเอส, 2560: 
ออนไลน) การที่เด็กวัยรุนผิดหวังเรือ่งความรัก ปญหาเร่ืองเพ่ือน ปญหาการเรียน หรือ ปญหาทางครอบครัวที่ไมสามารถหาทาง
ออกในการแกไขปญหาไดจึงตัดสินใจโดยการฆาตัวตาย การฝกความสามารถในการคิดแกปญหาใหเกิดขึ้นกับนักเรียนจึงเปน
เรื่องจําเปนที่ควรฝกใหนักเรียนเขาใจวาปญหาเปนเรื่องปกติที่ทุกคนลวนตองเผชิญ นําไปสูการตัดสินใจอยางชาญฉลาดในทางที่
ถูกตองและไมตัดสินใจหรือใชวิธีการที่ผิดในการแกปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาสังคมศึกษามุงพัฒนานักเรียนใหมี
ความเจริญงอกงามใน ดานความรู กระบวนการ และทักษะการคิดแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน (วิภาพรรณ พินลา และวิภาดา 
พินลา, 2561: 5) สําหรับปญหาที่จะนํามาใชตองเปนปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่ใชปญหา
เปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือ PBL คือ การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน โดยใหนักเรียนสรางความรูใหม
จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา แตจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน ยังพบปญหาในการจัดกิจกรรมนักเรียนบางคนยังไมให
ความรวมมือเทาที่ควร นักเรียนท่ีไมเกงจะไมสนใจในการเรียนรู ขาดความเชื่อมั่นในตนเองไมกลาแสดงความคิดเห็นออกมา จึง
ทําใหขาดโอกาสในการทํางานรวมกับเพื่อน ๆ  ในกลุม (อภิชัย เหลาพิเดช, 2556: 85) สําหรับนักเรียนที่เกงจะแสดงความ
คิดเห็นและกลานําเสนองานภายในกลุม สวนนักเรียนออนจะไมคอยแสดงความคิดเห็น และไมคอยกลานําเสนองาน (วงเดือน 
วงษพันธ, 2551: 49)  ดังน้ันการท่ีชวยใหนักเรียนมีความกลาแสดงความคิดเห็นและนําไปสูการเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน
และกันไดนั้นจําตองมีเทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเกิดความกลาที่จะแสดงออกถึงความคิดของตนเอง 
จากการศึกษาพบวาการอภิปรายกลุมยอยถือเปนสวนสําคัญของการทํางานรวมกัน (ทิศนา  แขมมณี , 2560: 347) เปนวิธีการ          
ที่มุงชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางท่ัวถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะ
ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเรือ่งนั้น ๆ ดังนั้นบทความน้ีผูเขียนจึงนําเสนอ ความสามารถในการคิดปญหา การจัดการเรียนรู
ที่ใชปญหาเปนฐาน เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย และการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย
ซึ่งสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 
2. ความสามารถในการคิดแกปญหา

 ความสามารถในการคิดแกปญหามีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนทักษะสําคัญและจําเปนของมนุษยที่อยูในภาวะ
สังคมปจจุบันท่ีมีความเกี่ยวของกับตัวเราในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเรียน การใชชีวิต โดยปญหานั้นสามารถเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา เมื่อปญหาเกิดเราจึงตองพยายามคิดหาวิธีการแกปญหา และเมื่อปญหาถูกคลี่คลายความสบายใจก็จะตามมา            
ทําใหเราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและตัดสินใจแกปญหาในเร่ืองตอไปในอนาคตได นอกจากน้ียังชวยพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด 
คานิยม ความรู ตาง ๆ ในสังคมไดดีอีก ทั้งนี้ความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคลน้ันมีความแตกตางกันออกไปตาม
ประสบการณหรือความรูเดิมที่มีมา วุฒิภาวะทางสมองหรือความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล  แรงจูงใจหรือความ
สนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น ๆ  

ความสามารถในการคิดแกปญหาไดมีผูวิจัยใหความหมายไวหลายทาน ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความ
พยายามที่จะไปใหถึงเปาหมาย (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 81) ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนสวนหน่ึงของ
ประสบการณในชีวิตประจําวัน ซึ่งเราตองพยายามหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณในการแกปญหานั้นเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมาย (Sternberg & Ben, 2001: 45) ความสามารถทางสมองท่ีจะคิดพิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ 
ที่เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหสภาวะความไมสมดุลเกิดขึ้น โดยพยายามหาทางคลี่คลายขจัดปดเปาประเด็นสําคัญเหลานั้นใหเขา
สูภาวะปกติ (สุวิทย มูลคํา, 2556: 15)   
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 สรุปไดวาความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถในการใชกระบวนการคิดอยางเปนเหตุและผลอยางเปน
ระบบขั้นตอน พยายามแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ความสําเร็จ หรือเปาหมาย
บางอยางท่ีตองการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี ้       
 1) ทําความเขาใจสถานการณปญหา นักเรียนศึกษาขอมูลและทําความเขาใจสถานการณปญหา จนสามารถระบุ
ปญหาของสถานการณนั้นคืออะไร  
 2) วิเคราะหสาเหตุ นักเรียนวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาไดวาสิ่งใดเปนสาเหตุทีส่ําคัญทีสุ่ดของปญหานั้น ๆ                             
 3) สรางทางเลือก นักเรียนรวบรวมขอมูล คนควาหาวิธีการตาง ๆ อยางหลากหลาย และเสนอทางเลือกวิธีการใน
การแกปญหา  
 4) ประเมินและสรุปการคิดแกปญหา นักเรียนประเมินแนวทางการคิดแกปญหา พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ จนนําไปสูการสรุปเปนแนวทางการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลสัมพันธกับปญหาที่กําหนดให 
3.  การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือ PBL      
 การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หรือ PBL ไดมีผูวิจัยใหความหมายไวหลายทาน 
การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเปนการใชปญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษา กระบวนการเรียน
การสอนที่ ใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจและแกปญหาเปนหลัก                               
(มัณฑรา ธรรมบุศย, 2549: 42-43) การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใช
ปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยครูอาจนํานักเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง 
หรือครูอาจจัดสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหาและฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม  ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหานั้น รวมท้ัง
ชวยใหนักเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2560: 137-138)
 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูใชที่ปญหาเปนฐานในการเรียนรู นักเรียนสํารวจเพ่ือตอบคําถามหรือแสวงหาความรู 
ความเขาใจในปญหา สําหรับปญหาที่นํามาใชในการเรียนรูตองเปนปญหาท่ีสามารถพบไดในโลกของความเปนจริงหรือเปน
ปญหาที่กําลังไดรับความสนใจของสังคมในขณะนั้น และเปนปญหาที่ไมไดตองการคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว คือ เปน
ปญหาท่ีมีทางเลือกในการแกปญหาในหลาย ๆ วิธี ทั้งยังตองมีความหมายกับนักเรียน หรือ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน                 
ในการอยากแกปญหา และตองเหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจตองการ
เรียนรู ฝกใหนักเรียนรูจักสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล รวมไปถึงฝกทักษะกระบวนการคิดตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในปญหา
อีกดวย 
 บทบาทของครูและนักเรียนก็ถือมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานที่ทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา ครูควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองใหสอดรับกับการจัดการเรียนรูที่ใชปญหา      
เปนฐาน คือครูไมใชเนนการบรรยายหรือถายทอดเน้ือหาใหกับนักเรียนเพียงอยางเดียว แตควรตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูถายทอดความรูไปสูผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับนักเรียน คือ บทบาทของครูหรือครูประจํากลุมจะทําหนาที่
สนับสนุนและเปนที่ปรึกษาในการเรียนกลุมยอย เปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู มิไดเปนผูถายทอดความรูใหแกนั กศึกษา
โดยตรง ทักษะการตั้งคําถามที่เหมาะสมจึงเปนทักษะที่จําเปนของครูหรือครูประจํากลุม บทบาทท่ีสําคัญไดแก การกระตุน
และสงเสริม กระบวนการกลุม การชวยประธานควบคุมกิจกรรมกลุม ใหกลุมดําเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและเนนใหนักเรียนตระหนักวาการเรียนรูเปนความรับผิดชอบของนักเรียน
กระตุนใหนักเรียนเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ชวยสนับสนุนใหกลุมสามารถต้ังประเด็นหรือ
วัตถุประสงคการเรียนรูไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน หลีกเลี่ ยงการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินวาถูกหรือผิด 
สงเสริมใหนักเรียนประเมินการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของนักเรียนและกลุมพรอมการใหขอมูลยอนกลับ 
(อานุภาพ เลขะกุล, 2551: 5)  รวมไปถึงบทบาทของนักเรียนในการรวมกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน โดย
นักเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพ่ือแกปญหาที่ไดรับ ใหความรวมมือภายในกลุมเพื่ อสรางวัตถุประสงคการศึกษา ถกเถียง 
ตอรอง เพื่อสรางกฎเกณฑของกลุมรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมที่จะใหคําติชมอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมาตอสมาชิกของกลุมทุกคน และตองมีความซ่ือสัตยตอกลุม โดยทุกคนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงตามเวลาที่
กําหนด (ทองจันทร หงศลดารมภ, 2538: 12-17)     
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 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้ันตอนของการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน  ของ 
กูด (Good, 1973: 25-30), ทองจันทร หงศลดารมภ (2538: 3-6), วัลลี สัตยาศัย (2547: 17-19),อานุภาพ เลขะกุล (2551                
: 4), สมจิต จันทรฉาย (2557: 254), อเรนส (Arends, 2015: 385-416) ไดสังเคราะหขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่ใช
ปญหาเปนฐาน ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี        
 1) ทําความเขาใจปญหา ครูและนักเรียนรวมกันทําความเขาใจกับสถานการณปญหาที่ไดรับ เพื่อใหมีความเขาใจ
ปญหาที่ตรงกัน 
 2) ระบุปญหา ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ และระบุสาเหตุของปญหาที่แทจริง          
โดยครูคอยเปนผูแนะนําหรือตอบคําถามนักเรียนในขณะนักเรียนทํากิจกรรม   
 3) สรางวัตถุประสงคของการคิด นักเรียนกําหนดประเด็นการเรียนรู และชวยกันคนหาหรือรวบรวมความรูหรือ
ขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ สําหรับมาอธิบายการคิดแกปญหา โดยครูและนักเรียนชวยกันประเมินความถูกตอง                       
ของขอมูล 
 4) กําหนดแนวทางการคิดแกปญหา นักเรียนสรุปแนวทางหรือวิธีการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลสัมพันธกับปญหาที่
กําหนดโดยครูคอยเพิ่มเติมในสวนท่ีขาดหายไป   
 5) วิเคราะหและประเมินแนวทางการแกปญหา ครูและนักเรียนรวมกันสะทอนความคิดสิ่งที่ไดเรียนรูและประเมิน
ความเปนไปไดของวิธีการคิดแกปญหา 
4. เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย 
 เทคนิคการอภิปรายกลุมยอยเปนเทคนิคที่ชวยใหมีการการประชุมตามประเด็นที่กําหนดไว รวมไปถึงการหาขอสรุป
หรือขอยุติในเร่ืองนั้น ๆ ผานการจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 4-8 คน ซึ่งเปนวิธีการที่ครูชวยใหนักเรียน                  
ทุกคนเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู ผานการแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น ขอมูล ความเขาใจ ความรูตาง ๆ ของสมาชิก
ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยตรวจสอบความคิด ทบทวน เพื่อใหมีความเขาใจท่ีดีขึ้นในเรื่องที่
นักเรียนเคยเรียนมากอน ชวยกันในการตัดสินปญหา และคิดหาวิธีการแกปญหาเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ทําใหใหนักเรียนมีสวนรวม
ไดมีโอกาสในการทํากิจกรรมกลุมรวมกันและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และยังเปนการฝกการสื่ อสาร                       
การแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 
  เทคนิคการอภิปรายกลุมยอยเปนเทคนิคการสอนท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางทั่วถึงผาน
การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูในเรื่องตางๆ  และทําใหครูและนักเรียนไดขอมูลและความคิดเห็น                        
ที่หลากหลาย และเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางนักเรียน เปนเทคนิคที่ใชไดทกุวิชาและระดับช้ันท่ีเอื้อตอการอภิปราย
ชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหกับนักเรียนพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน การพูด การแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการเพ่ิ มผลสัมฤทธ์ิ                        
ทางการเรียนอีกดวย 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้ันตอนของ เทคนิคการอภิปรายกลุมยอยของ                       
ชนาธิป พรกุล (2557: 162-164) , ทิศนา แขมมณี (2560: 347) , นันทนภัส นิยมทรัพย (2560: 109) ไดสังเคราะหขั้นตอน
ของการอภิปรายกลุมยอย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี ้       
 1) ครูจัดนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 4-6 คน      
 2) ครูกําหนดขอปฏิบัติ บทบาทของกลุม และประเด็นหรือคําถามท่ีใชสําหรับในการอภิปราย  
 3) นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นในการอภิปรายที่กําหนด      
 4) นักเรียนสรุปประเด็นในการอภิปรายเปนขอสรุปของกลุม 
5. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคอภิปรายกลุมยอย  
 การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู  โดยนักเรียนสํารวจเพื่อตอบคําถามและทําความเขาใจในปญหา
ซึ่งลักษณะปญหาท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนรูจะมีลักษณะเปนปญหาที่นักเรียนพบเจอไดในชีวิตประจําวัน  โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนรวมกันเรียนเปนกลุมยอยประมาณ 4-6 คน ชวยกันศึกษาคนควา โดยมีครูทําหนาที่เปนผูอํานวย
ความสะดวก หรือใหคําแนะนําโดยการประชุมในกลุมจะประชุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวรวมไปถึงการหาขอสรุปหรือขอยุติใน
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน  
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การนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนคิอภิปรายกลุมยอย ดังนี ้
   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
     
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคอภิปรายกลุมยอย 

การจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน   
กูด (Good, 1973) ,ทองจันทร หงศ
ลดารมภ  (2538) , วัลลี  สัตยาศัย 
(2547) ,อานุภาพ เลขะกุล (2551) , 
สม จิต  จั นท ร ฉ าย  (2557),อ เรนส 
(Arends, 2015) 

การจัดการเรียนรูที่ ใชปญหาเปนฐาน
รวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย 

1.  ทําความเขาใจปญหา  
นักเรียนทําความเขาใจกับสถานการณ
ปญหาที่ไดรับเพื่อใหมีความเขาใจ
ปญหาที่ตรงกัน 

เทคนิคการอภิปรายกลุมยอย 
ชนาธิป พรกุล (2557) , ทิศนา 
แขมมณี  (2560) , นันทนภัส 
นิยมทรัพย (2560) 
 

1.  ครูจดันักเรยีนออกเปนกลุม
ยอย กลุมละประมาณ 4-6 คน 

2.  ค รู กํ า ห น ด ข อ ป ฏิ บั ติ 
บทบาทของกลุม และประเด็น
หรือคําถามท่ีใชสําหรับในการ
อภิปราย 

3.  นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
พูดคุยประเด็นในการอภิปรายที่
กําหนด      

4.  นักเรียนสรุปประเด็นในการ
อภิปรายเปนขอสรุปของกลุม 
 

2.  ระบุปญหา  
นั ก เรียนช วย กันวิ เค ราะห ปญ หา
ออกเปนประเด็นยอย ๆ  และระบุ
สาเหตุของปญหาที่แทจริง   

3.  สรางวัตถุประสงคของการคิด 
นักเรียนกําหนดประเด็นการเรียนรู 
และชวยกันคนหาหรือรวบรวมความรู
หรือขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
สําหรับมาอธิบายการคิดแกปญหา 
พรอมทั้งชวยกันประเมินความถูกตอง
ของขอมูล 

4.  กําหนดแนวทางการคิดแกปญหา 
นักเรียนสรุปแนวทางหรือวิธีการคิด
แกปญหาอยางมีเหตุผลสัมพันธกับ
ปญหาที่กําหนด 

5.  วิเคราะหและประเมินแนวทางการ
แกปญหา 
นักเรียนรวมกันสะทอนความคิดสิ่งที่
ไดเรียนรูและประเมินความเปนไปได
ของวิธีการคิดแกปญหา 

ขั้นที่  1  ทําความเขาใจปญหา ทําความ
เขาใจปญหา ครูจัดนักเรียนออกเปนกลุม
ยอย  กลุ มละประมาณ  4-6 คนโดยครู
กําหนดขอปฏิบัติ บทบาทหนาที่ของกลุม
เพื่อใหนักเรียนรวมมือกันชวยใหกลุมทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จ และครูกําหนดประเด็น
ในการอภิปรายพรอมรวมสนทนากับ
นักเรียนเพื่อใหนักเรียนทําความเขาใจกับ
คําศัพทกฎหมาย สถานการณปญหาที่ไดรับ
เพื่อใหมีความเขาใจปญหาที่ตรงกัน 
ขั้นที่   2  ระดมสมองวิ เคราะห  ครูให
นักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมสมอง 
แลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นที่กําหนด โดยคิด
วิเคราะหปญหาออกเปนประเด็นยอยและ
ระบุสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงลงในผัง
กางปลา โดยครูคอยใหคําแนะนํา 
ขั้นที่  3  รวมแสวงหาคําตอบ  ครู เปด
โอกาสใหสมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความรู
ดานกฎหมาย ประเด็นการเรียนรูและ
กําหนดสิ่ งที่ตองการนํามาใชในการคิด
แกปญหา และชวยกันศึกษาคนควาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ สําหรับ
มาอธิบายการคิดแกปญหา 
ขั้นที่  4  อภิปรายและสรุป ครูใหเด็กสรุป
สิ่งที่เรียนรูจากการแกปญหาบนฐานของ
ความรู โดยสมาชิกในกลุมนําความรูที่ไดมา
อภิปรายและแลกเปล่ียนความรูรวมกัน 
รวมไปถึงครูและนักเรียนรวมกันประเมิน
ความถูกตองของประเด็นการเรียนรูที่
ตองการนํามาใชในการคิดแกปญหาจน
นําไปสูการสรุปวิธีการคิดแกปญหาที่ไดจาก
การศึกษา 

ขั้นที่   5  วิ เคราะหและประเมินแนว
ทางการแกปญหา ครูและนักเรียนรวมกัน
สะทอนความคิดสิ่งที่ไดเรียนรู และประเมิน
ความเปนไปไดของวิธีการคิดแกปญหา 
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6. ตัวอยางกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย
ผูเขียนขอนําเสนอตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย ในการจัด          

การเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังนี ้
ขั้นที ่ 1  ทําความเขาใจปญหา 

1. ครูจัดนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 4-6 คน
2. ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูของบทเรียนใหนักเรียนทราบวาวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับขาว เรื่อง “มากกวาผิวแตก

ลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวย ราคาหลักพันรักษาครึ่งแสน” พรอมท้ังแจกใบงานท่ี 1 
3. ครูนําขาว เรื่อง “มากกวาผิวแตกลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวย ราคาหลักพันรักษาครึ่ง

แสน” มาใหนักเรียนแตละกลุมทําความเขาใจกับสถานการณปญหา 
4. หลังจากที่นักเรียนอานขาวเสร็จแลว ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเกี่ยวกับขาว โดยกําหนดประเด็นคําถามวา

“ ขาวที่นักเรียนอานประกอบดวย ใคร  ทําอะไร ที่ไหน  เมื่อไหร และอยางไร และเมื่อนักเรียนอานขาวนี้แลว นักเรียนมี
ความรูสึกอยางไรบาง” เพื่อใหนักเรียนแตละกลุมมีความเขาใจปญหาที่ตรงกัน  

5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระบุปญหาของสถานการณที่นักเรียนไดอานลงในใบงานที่ 1 ในขอที่ 1 ให
นักเรียนระบุปญหาของสถานการณ  

6. หลังจากท่ีนักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 1 ขอที่ 1 เสร็จแลว ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอปญหาจาก
การอานขาว เรื่อง “มากกวาผิวแตกลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวยราคาหลักพันรักษาครึ่งแสน”

หนาช้ันเรียน  
7. ครแูละนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูรวมกันในใบงานท่ี 1 ขอที่ 1

ขั้นที่ 2  ระดมสมองวิเคราะห  
8. หลังจากท่ีครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูรวมกันแลว ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยน

ความคิดภายในกลุมโดยเลือกประเด็นปญหาของขาว “มากกวาผิวแตกลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวย
ราคาหลักพันรักษาครึ่งแสน”  มากลุมละ 1 ปญหา โดยนําปญหามาจากท่ีนักเรียนออกมานําเสนอหนาช้ันเรียน 

9. เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดปญหาของขาว“มากกวาผิวแตกลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวย
ราคาหลักพันรักษาครึ่งแสน” แลว ครูใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 1 ในขอที่ 2 ใหนักเรียนระบุสาเหตุของปญหาให
สอดคลองกับสถานการณปญหา โดยคิดวิเคราะหปญหาออกเปนประเด็นยอย ๆ เพื่อใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระบุสาเหตุ
ของปญหาโดยการรวบรวมขอมูลปญหาแลวนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงจากขาวโดยใชผังกางปลาท่ีครู
เตรียมไวให 
ขั้นที่ 3  รวมแสวงหาคําตอบ 

10. หลังจากท่ีนักเรียนแตกลุมไดสาเหตุของปญหาแลว ครูใหนักเรียนแตกลุมออกมานําเสนอปญหา และสาเหตุของ
ขาว เรื่อง “มากกวาผิวแตกลาย ไขรหัสโลช่ันเรงผิวขาว โศกนาฏกรรมความสวยราคาหลักพันรักษาครึ่งแสน” ของนักเรียน
แตละกลุมหนาชั้นเรียน โดยครูคอยชวยเพิ่มเติมในสวนท่ีขาดหายไป 

11. เมื่อนักเรียนแตละกลุมไดปญหาและสาเหตุของปญหาที่แทจริงในขาวแลว ครูกําหนดประเด็นในการเรียนรู โดย
กําหนดประเด็นคําถามวา “ ถานักเรียนมีเพ่ือนเปนบุคคลที่ไดรับปญหาตามในขาว นักเรียนจะตองมีความรู หรือแนวทางอะไร
เพื่อมาชวยในการคิดแกปญหาใหกับเพื่อนของนักเรียน ”    

12. ครูใหนักเรียนชวยกันคนหาหรือรวบรวมความรูหรือขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ สําหรับมาอธิบาย
การคิดแกปญหา โดยใหนักเรียนทําลงในใบงานท่ี 1 ในขอที่ 3 ใหนักเรียนเสนอแนวทางในการคิดปญหาใหสอดคลองกับ
สาเหตุของปญหา  
ขั้นที่ 4  อภิปรายและสรุป  

13. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอแนวทางในการคิดปญหาของนักเรียนแตละกลุมโดยครูถามคําถามถึง
แนวทางในการคิดแกปญหาที่นักเรียนออกมานําเสนอ โดยกําหนดประเด็นคําถามวา 

3266



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

      13.1 ทําไมกลุมนักเรียนถึงเสนอแนวทางในการคิดแกปญหานี้ 
      13.2 เหตุผลใดท่ีทําใหนักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทางในการคิดแกปญหานี้ 
      นอกจากน้ีครูทั้งเปดโอกาสใหเพื่อนนักเรียนกลุมอื่นสามารถถามคําถามเพ่ือแลกเปล่ียนความรูรวมกันได  
14. หลังจากนักเรียนแตละกลุมนําเสนอครบ ครูใหใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1 ในขอที่ 4 จากการเสนอแนวทางใน

การคิดแกปญหาในขอ 3 ใหนักเรียนประเมินแนวทางในการคิดแกปญหา โดยการใส  ในชองเหมาะสม หรือ ไมเหมาะสม 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ พรอมทั้งเลือกแนวทางในการคิดแกปญหาที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาสถานการณนี้ 

15.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอหนาช้ันเรียนเกี่ยวกับวิธีการคิดแกปญหาที่ดีที่สุดของกลุม
ขั้นที่ 5  วิเคราะหและประเมินแนวทางการแกปญหา 

16. เมื่อนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอเกี่ยวกับวิธีการคิดแกปญหาที่ดีที่สุดของกลุมแลวครูใหนักเรียนชวยกัน
ประเมินความเปนไปไดของวิธีการคิดแกปญหาของแตละกลุม โดยกําหนดประเด็นคําถามวา “ นักเรียนคิดวาแนวทางการคิด
ปญหาใดที่มีความเปนไปไดและสอดคลองเหมาะสมกับปญหาที่สุด เพราะเหตุใด”

17. ครูใหนักเรียนรวมกันสะทอนความคิดสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษากฎหมายคุมครองผูบริโภคเปนกฎหมายที่
คุมครองสิทธิผูบริโภค โดยมีหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภค คือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มีอํานาจ
หนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

7. บทสรุป
แนวความคิดการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอย เปนการจัดการเรียนรูที่เนน

นักเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัดการเรียนรูใชที่ปญหาเปนฐานในการเรียนรูที่นักเรียนรวมกันเรียนเปนกลุมยอยประมาณ 
4-6 คน ชวยกันสํารวจเพ่ือตอบคําถาม ศึกษาหาความรู ความเขาใจในปญหา แสดงออกถึงความคิดของตนเอง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามประเด็นที่อภิปราย  รวมไปถึงฝกกระบวนการคิดปญหาจนนําไปสูความสามารถใน
การคิดแกปญหาในเรื่องน้ัน ๆ และผูเขียนหวังวาการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการอภิปรายกลุมยอยจะ
เปนอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการคิดแกปญหาและสามารถใชชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ได
อยางมีคุณภาพ  
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แนวทางการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยอยางมีความสุข 
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บทคัดยอ 

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางท่ีมีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร การจัดการศึกษาดานภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจำเปน
สำหรับเด็กปฐมวัยทุกคน และมีผลตอชีวิตของเด็กทุกคนในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นเพ่ือใหเด็กไดนำภาษาอังกฤษไปใช
สื่อสารในโลกสังคมปจจุบัน จึงไดใหความสำคัญการจัดการเรียนรูภาษาองักฤษสำหรับเด็กปฐมวัยอยางมีความสุข ซึ่งทำใหเด็ก
ปฐมวัยไดใชภาษาอังกฤษอยางมีความสุขและมีความหมายมากยิ่งข้ึน และเม่ือเด็กมีความสุขเด็กจะสามารถนำภาษาอังกฤษไป
ใชกับครอบครัว คนรอบขาง รวมถึงชวยใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางสมบูรณอีกดวย บทความน้ีมุงสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยอยางมีความสุขโดยรวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ โดยการเริ่มตนจาก ความสำคัญของภาษาอังกฤษ หลักการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ ทฤษฎี
การเรียนรูภาษา การเรียนรูอยางมีความสุข  การสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุข และตัวอยางการสงเสริมการ
เรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุขในโครงการละออพลัส 

คำสำคัญ: การเรียนรูภาษาอังกฤษ เด็กปฐมวัย ความสุข 
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Guidelines for Enhancing Happily English Learning for Early Childhood 
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Abstract 

English is a common language that plays an important role in the communication; therefore, 

English language education is necessary for all early childhood.  Learning English certainly affects the 

lives of all children now and in the future. To focus on the children to apply the English language to 

communicate in today’s social world, managing the English language learning for early childhood with 

happiness is important because when children feel happy, they will be able to use the English language 

with their families and the people around them. Happiness is crucial for children since it can prepare 

children to learn the English language completely. This article helps to build understanding regarding the 

English language acquisition for early childhood by gathering relevant data and research on principles of 

organizing English language learning activities, English acquisition theory, happy learning, the boosting of 

happiness learning the English language and an example of happiness learning the English language in 

LA-OR Plus project.     

Keywords: English learning, early childhood, happiness 

1. บทนำ

ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความจำเปนอยางยิ่งในการสื่อสารสำหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเปนภาษาสากลใน
การสื่อสารสำหรับมนุษยและทำใหเกิดความสมดุลระหวางประเทศ เชน การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การสัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศ การติดตอซื้อขาย การคมนาคม การลงทุนรวมกับตางชาติ การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล การเรียนรู  
การเดินทางทั่วโลก การอานสื่อตาง ๆ ไดดวยตนเอง รวมถึงการหาโอกาสในอาชีพอยางหลากหลายท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ (อรปวีณ กุลพรเพ็ญและ นฤมล สุนทรทิพย, 2561) ดวยเหตุ
นีผู้รูภาษาอังกฤษจึงเปนผูไดเปรียบ การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูเรียนทุกคนที่เขาสูระบบโรงเรียน ทำให
สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งครูเปนผูมีหนาทีใ่นการแบงปนความรูรวมกับนักเรียนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน ดวยเหตุนี้ครูจึงควรมีหลักในการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนใหถูกตอง 
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2. วัตถุประสงคของบทความ  

 2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรภูาษาอังกฤษสำหรบัเด็กปฐมวัยอยางมีความสุขสำหรบัครูปฐมวัย 

2.2 เพื่อสงเสริมการเรียนรภูาษาองักฤษแบบภาษาธรรมชาติสำหรับโรงเรียน หรือครูทีต่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

3. หลักการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ ผูสอนควรตองบอกจุดมุงหมายของการเรียนกับ
ผูเรียนกอนไดรับการฝกฝนตามสถานการณตาง ๆ รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย เกิดความสุข 

สนุกสนานเพลิดเพลิน การสงเสริมความสามารถดานภาษาตองบูรณาการทักษะทางภาษา 4 ทักษะ ไดแก การฟง การพูด  

การอาน และการเขียน ใหเหมือนการส่ือสารในชีวิตประจำวันใหมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนนำไปใชไดจริง นอกจากนี้ ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กไดใชความรู แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง และแกปญหาในสถานการณตาง ๆ อีกทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูควรจัดตามศักยภาพของผูเรียนใหมีความยากงายเหมาะสมกับวัย ตอบสนองตามความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามความตองการในการเรียนรูของผูเรียนไดตามความเหมาะสม (Gupta, 2019 

และ Dakhi, 2017) รวมถึงใหความสำคัญกับการเลือกสื่อการสอนที่สงเสริมทักษะพื้นฐานของผูเรียน ความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ของภาษา และการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรูดานภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน รวมถึงครูตอง
คอยแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการใชภาษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง  (แสงระวี ดอนแกวบัว, 2558, 

ทิช จูลี และนุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, 2554 และสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) 

 

4. แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ควรเปนแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

(Whole Language Approach) ครูควรสงเสริมและจัดการเรียนรูใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาดวยตนเองจากสภาพแวดลอม
รอบตัวเด็กท้ังภายในและภายนอกหองเรียน เชน ตัวหนังสือ การจัดปายหนวยการเรียนรู สัญลักษณ เครื่องหมาย สื่อการสอน
ตาง ๆ สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาอยางเปนองครวมโดยไมมีการแบงแยกไวยากรณออกเปนสวน ๆ เด็กจะเรียนรูภาษา
จากบริบทและสถานการณตาง ๆ ไดคิด ไดเลน ไดปฏิบัติ ไดเกิดการเรียนรู ไดองคความรูการใชภาษาดวยตนเองจาก
สิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในหองเรียน แลวพัฒนาสูการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางมีความหมายในชีวิตประจำวัน 

(นฤมล เนียมหอม, 2540, Chen et al., 2016 และ Goodman, 2014) ทั้งนี้ Ling (2012) ไดศึกษาทฤษฎีภาษาธรรมชาติ
และการจัดการเรียนการสอนของการอานภาษาอังกฤษ พบวา การสอนแบบภาษาธรรมชาติสามารถใชในการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ประกอบดวยองคประกอบ 

4 สวน ไดแก ครู สิ่งแวดลอม เด็ก และกิจกรรม  

 

5. ทฤษฎีการเรียนรูภาษา (Theories of language learning)  

 ทฤษฎีการเรียนรูภาษาเปนสิ่งจำเปนสำหรับการพัฒนาความสามารถดานภาษาของเด็ก อันนำไปสูการที่เด็กสามารถ
พูดในใจและคิดในใจ ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ เด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาผานกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

สำหรับการพัฒนาการทางภาษาครอบคลุมทั้งพัฒนาการดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ครูปฐมวัยควรจัดเตรียม 

วัสดุ อุปกรณ กิจกรรม และบรรยากาศที่เหมาะสมในการจัดประสบการณพัฒนาการดานภาษา (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ, 

2562, ลักขณา สริวัฒน, 2557, วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม, 2549) ซึ่งทฤษฎีตาง ๆ ที่สามารถเปนเครื่องมือใน
การใชในการจัดการเรียนรูสำหรับครูผูสอนและเด็กในหองเรียน สรุปไดดังนี ้
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ตารางที่ 1 การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูภาษา 
ทฤษฏ ี คำอธิบาย วิธีการ/ตัวอยางกิจกรรม อางอิง/ท่ีมา 

1. ทฤษฎีการเรียนรูการวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิก 

(Classical conditioning 

theory of learning) 

การวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิกสามารถนำไป
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของ
เด็กใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค 

เด็กไมชอบสนทนาภาษาอังกฤษกับครู
ในหองเรียน แตเด็กชอบกิจกรรมท่ีมี
การรองเพลง การเตน ครูควรจัด
กิจกรรมการเตน รองเพลงที่เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ จะเปนการเปดโอกาสให
เด็กไดใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมการ
เตน รองเพลง ทำใหเด็กชอบการ
สนทนาภาษาอังกฤษมากข้ึน 

Petrovich 

(2003) 

 

2. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
เชิงพุทธิปญญา (Social 

cognitive learning 

theory) 

เด็กเรียนรูดวยวิธีการสังเกต
หรือเลียนแบบ เพราะมนุษย
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
รอบ ๆ ตัวเสมอ 

การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษควรใหเด็ก
ไดมีการแสดงออกการใชภาษาผาน
กิจกรรมตาง ๆ โดยครูควรมีสวนรวมใน
การทำกิจกรรมกับเด็กตลอดเวลาเพราะ
เด็กจะสังเกตและเลียนแบบการใชภาษา
ไดอยางถูกตองจากครู 

Bandura 

(1977) 

3. ทฤษฎีการเรียนรูของกลุม
เกสตลัท (Gestalt theory) 

เด็กจะเรียนรูจากการสอน
แบบภ าพ รวมกอนแบ ง
ออกเปนภาพยอย ๆ 

การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ดานวิชาการควรจัดผานจดั
กิจกรรม เชน การเขียน เด็กจะเขยีนตัว
พยัญชนะบนกระดานแปง การวาดรูป
บนแปงเปยกสี การอาน เด็กควรเห็น
วิธีการอานหนังสือนิทาน การอานออก
เสียงท่ีถูกตองจากครู โดยครูจะตองเปน
ผูดำเนินกจิกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือให
เด็กเกิดประสบการณมากขึ้นจนเดก็
สามารถเขาสูกระบวนการเรยีนรูเชิง
วิชาการที่สูงขึ้น 

Brownell 

(2008) 

4. ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของบรูเนอร 
(Bruner’s) 

การเรยีนรูของมนุษยมี 3 

ขั้นตอน ไดแก การใหเด็กได
เรียนรจูากการปฏิบัติ สมัผสั 

จะทำใหเด็กไดเห็นภาพ
ความเปนจริง การคิด จะทำ
ใหเด็กเกิดความเขาใจสิ่ง 
ตาง ๆ มากขึ้น 

ผูสอนควรจัดกิจกรรมภาษาใหเด็กไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง โดยผสูอนควรเปน
ผูสรางแรงจูงใจใหเด็กในการทำกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหเด็กเกดิการเรียนร ู

Bruner (1966) 
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ตารางที่ 1 เปนทฤษฎีการเรียนรูภาษาโดยเฉพาะถึงแมวาทฤษฎีดังกลาวจะมีวิธีการจัดการเรียนรูภาษาท่ีแตกตาง
กัน แตผลลัพธที่ไดจะเห็นวาสามารถทำใหเด็กเรียนรูภาษาอังกฤษไดเร็วมากยิ่งข้ึน ดังนั้น  การเรียนรูภาษาอังกฤษครูสามารถ
นำทฤษฎีการเรียนรูภาษามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษใหกับเด็กปฐมวัย ไดแก ทฤษฎี การเรียนรูการวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิก ครูควรเนนกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของเด็ก เชน กิจกรรรมการรองเพลงประกอบการเตน
ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา ครูควรเนนการเปนแบบอยางการสสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษกับเด็ก
ในหองเรียน ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง อยางตอเนื่อง เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร ครูเปนผูช้ีแนะใหกับเด็กในการทำกิจกรรมตางๆ 

6. การเรียนรอูยางมีความสุข

การเรียนรูอยางมีความสุขสามารถเกิดขึ้นจากผูเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศท่ีผอนคลาย เพลิดเพลิน
กับการทำกิจกรรมตาง ๆ ในช้ันเรียน มีชีวิตชีวา ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อน ครู กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สภาพแวดลอมรอบตัว  เกิดการตอบสนองการเรียนในทางบวก ทัง้นี้ ความสุขมีความสัมพันธโดยตรงกับการเรียนรูของมนุษย 

กลาวคือ เมื่อเด็กหรือผูเรียนจะเรียนรูไดดี มีความจำระยะยาวและมีประสิทธิภาพในการคิดอยางหลากหลาย ถาไดอยูใน
บรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลาย มีความสุข ไมเครียดหรือเรงเรียนตลอดเวลา ความสุขจึงเปนสิ่งสำคัญเพราะเปนปจจัยของ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลใหเกิดพลังในการเรียนและสงเสริมการทำกิจกรรมท่ีสรางสรรคในชีวิตทั้งเพื่อตนเองและสังคม 

(Nuansri, 2019, Talebzadeh and Samkan, 2011, วรนาท รักสกุลไทย และนฤมล เนียมหอม, 2549) ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสุขของการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูอยางมีความสุข 

ประเด็นวิจัย กลุมเปา 

หมาย 

ผลการวิจัย อางอิง/ที่มา 

ตัวบงช้ีการบริหาร
หองเรียนคณุภาพเพื่อ
การเรียนรูอยางมี
ความสุข 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

การบริหารหองเรียนจะตองประกอบดวย 2 ดาน 

คือ ดานการบรหิารจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย 

บรรยากาศในช้ันเรียน คณุลักษณะของครู และ
ดานการจดัการเรียนรูประกอบดวย ความ
เหมาะสมของบทเรยีน การจัดการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
การเรียนร ู

Supasorn, 

Vongprasert and 

Ugsornwong (2019) 

คุณสมบัติที่จำเปน
สำหรับการสงเสรมิ
ความสุขของนักเรียน
ในโรงเรียน 

นักเรียน การสรางความสุขใหกับนักเรียน ประกอบดวย
คุณสมบัติ ดังนี้ สื่อการสอน สภาพแวดลอม 

คุณภาพการสื่อสารของครู และการใหผูปกครอง 
ชุมชนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน 

Sezer and Can 

(2018) 

ความสุขในการเรียนรู
ของนักเรียนเตรียม
ทหาร 

นักเรียนเตรียม
ทหาร 

ตัวแปรความสุขในการเรียนรู ไดแก 

1. ดานกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีการใชสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมยั วัสดุ อุปกรณมคีวาม
หลากหลาย 

2. ดานบรรยากาศทางกายภาพ ไดแก สภาพ
อาคารเรียนตองพรอมใชงานอยูเสมอ มีตนไม 

ปยะมาศ ตณัฑะตะนัย 

และตองลักษณ  

บุญธรรม (2562) 
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ประเด็นวิจัย กลุมเปา 

หมาย 

ผลการวิจัย อางอิง/ที่มา 

การตกแตงสวนยอม มสีนามกีฬา หองสมุด 

3. ดานผูสอน ตองทำหนาท่ีเปนท้ังครูผูสอนและ
ที่ปรึกษาแทนผูปกครองในทุก ๆ เรื่อง  
4. ดานครอบครัว ควรเอาใจใส ใหกำลังใจ และ
ใหโอกาสใหมกับนักเรียนเสมอ 

ตารางที่ 2 เปนงานวิจัยที่เนนการเรียนรูอยางมีความสุขสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะถึงแมวางานวิจัยดังกลาวจะมี
วิธีการดำเนินการที่แตกตางกัน แตผลลัพธที่ไดจะเห็นวามีความคลายคลึงกัน ดังนั้น  ความสุขในการเรียนรูของนักเรียนจะตอง
ประกอบดวยสภาพแวดลอม เชน การจัดบรรยากาศที่นาสนใจภายในหองเรียนและนอกหองเรียน  การใชสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ครูผูสอนและผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็กรวมกันจะทำใหเด็กมีความสุขในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

7. การสงเสริมการเรียนรภูาษาอังกฤษอยางมีความสุข

การสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุขตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ ที่ชวยเสริมแรง
ทางบวกแกเด็ก ไดแก  

7.1 ครูตองสื่อสารแบบกัลยาณมิตรกับเด็ก  

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีขาดไมไดในกระบวนการเรียนรูในหองเรียน ครูตองมีทักษะการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งทำใหเด็กในหองเรียนเกิดความกระตือรือรน (Fashiku, 2017) นอกจากนี้ Diloyan (2017) และ Yang 

(2017) ยังเสริมวา ภาษาพูดและภาษากายของครูตองมีการแสดงออกทางสีหนาและเคลื่อนไหวรางกายที่ถูกตอง และเปนไป
อยางธรรมชาติ ทำใหหองเรียนมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ทำใหเด็กสนใจในการเรียนรู ซึ่งชวยใหเด็กผอนคลาย และมีแรงเสริม
ทางบวกในการเรียนรู  

7.2 สิ่งแวดลอมตองผอนคลายและสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  

เด็กท่ีอยูในสิ่งแวดลอมที่กดดันจะไมสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข สภาพแวดลอมในหองเรียนมีบทบาทสำคัญใน
การทำใหนักเรียนมีสวนรวมและทำใหนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรูในหองเรียน ซึ่งครูสามารถปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ในหองเรียนได เชน การปรับโตะเรียน การปรับแสง อากาศ ซึ่งครูจะตองตระหนักถึงองคประกอบน้ีเปน
สิ่งสำคัญ เพราะถาครูไมใหความสนใจสภาพแวดลอมในหองเรียนจะทำใหเด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรูนอยลง 
(Hannah, 2013) 

7.3 เด็กตองไดรับการสนับสนุนเชิงบวกจากผูปกครอง  

ความเช่ือและประสบการณของครอบครัวเปนปจจัยที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของเด็ก การมีสวนรวมของ
ผูปกครองมีผลกระทบเชิงบวกตอการมาโรงเรียนของเด็ก และมีความรูสึกที่ดีกับเพื่อนในหองเรียน (Australian Capital 

Territory Government, 2015 และ Poortviet et al., 2019) สอดคลองกับงานวิจัยของ Ansong et al. (2017) ซึ่งพบวา 
การสนับสนุนของเพื่อนรวมชั้นในหองเรียนเปนความสัมพันธที่แข็งแกรงที่สุดของการมีสวนรวมของเด็ก รวมถึงการสนับสนุน
จากผูปกครองและครูลวนมีสวนชวยในเรื่องของการมีสวนรวมในการเรียนของเด็กดวย  

7.4 กิจกรรมที่จัดใหเด็กตองสรางสรรค 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) เนนใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดความสนุกสนานและหลากหลาย ไดใชความสามารถ
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตนเองและสังคม และตองมีการออกแบบสื่อประกอบกิจกรรมที่เหมาะสม ตัวอยางเชน การจัด
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กิจกรรมสรางสรรคจากงานวิจัยของ Pavlidou et al. (2018) และ Harackiewicz et al. (2016) ซึ่งจัดกิจกรรมการเตน  

ที่เปนการแสดงออกทางภาษาที่สวยงาม ไดฝกการเคลื่อนไหว ความคิดริเริ่ม มีความนาสนใจเพราะสามารถเปนการกระตุน
ความสนใจของเด็กและนำไปสูประสบการณเรียนรูที่มีสวนรวมได รวมถึงสื่อการเรียนรูประเภทเกมชวยพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ “เกมตะลุยคำศัพท” จากภาคนิพนธของ ภัคนันท ยอดสิงห (2560) ซึ่งเนนคำศัพทพื้นฐาน ประโยคงาย ๆ เพื่อท่ี
เด็กจะไดพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษการฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวารายละเอียดของปจจัยสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุข ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 แนวการสงเสรมิภาษาอังกฤษอยางมีความสุข 

8. โครงการละออพลัส (LA-OR Plus): การสงเสริมการเรียนรภูาษาอังกฤษอยางมีความสุขอยางเปนรูปธรรม

โครงการละออพลัส (LA-OR Plus) คือ หลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศท่ีปรับจากโครงสรางหลักสูตร
พื้นฐานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เนนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โครงการฯ นำกรอบโครงสรางการพัฒนาเด็กเล็กจากประเทศอังกฤษ  

มาปรับใชกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยรวมกับทฤษฎีบริบท (contextualism) ในการดำเนินการโครงการ ซึ่งมีบริบทภายใน
และภายนอก (inner and outer context)  ไดแก องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ลักษณะกายภาพของเด็ก เนื้อหาท่ีถายทอด
ใหกับเด็ก ซึ่งโครงการละออพลัสสงเสรมิการเรียนรูดานภาษาอังกฤษสำหรบัเด็กปฐมวัยอยางมีความสุขตามปจจัยที่เกี่ยวของ 4 

ประการ ดังน้ี 

8.1 การสื่อสารของครู 

ครูประจำชั้นหองเรียนระดับปฐมวัยของโครงการละออพลัส ประกอบดวยครูชาวตางชาติ จำนวน 1 คน และครูไทย 

จำนวน 1 คน ครูจะกระตุนใหเด็กเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติผานกิจวัตรประจำวัน เชน การทักทายระหวางกันใน
ตอนเชาและตอนเย็น เมื่อทำงานประสบความสำเร็จจะขอบคุณกันเสมอดวยคำวา “Thank you” การรองเพลงภาษาอังกฤษ
เพื่อชวยเตรียมความเรียบรอยใหเด็กกอนเรียน การสลับตารางสอนระหวางช้ันทำใหเด็กไดคุนเคยกับสำเนียงและแนวการสอน
ทีห่ลากหลาย การสงตองานกันเปนระบบดวยการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เชน เมื่อเด็กรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ 

ครูประจำช้ันชาวไทยจะสงเด็กเขาหองเรียนพรอมกับแจงใหครูชาวตางชาติเพื่อดูแลเด็กในการแปรงฟน เปลี่ยนชุดนอน  

จากการทำงานรวมกันของครูชาวตางชาติและครูไทยทำใหเด็กเรียนรูภาษาจากการสื่อสารของครูในสถานการณตาง ๆ ภายใน
หองเรียนตลอดเวลา ทำใหเด็กเห็นแบบอยางในการสื่อสารการใชภาษาอังกฤษผานชีวิตประจำวันจากตัวครู สงผลใหเด็กได
เรียนรูภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติ 

Whole language classroom 

คร ู สิ่งแวดลอม 

กิจกรรม เด็ก 

- สรางสรรค          - นาสนใจ 

- หลากหลาย         - สนุกสนาน 

- มีสื่อท่ีเอ้ืออำนวย 

สื่อสารแบบกัลยาณมิตร ผอนคลาย 

- ความรวมมือของผูปกครอง 
- มีความรสูึกท่ีดีตอเพื่อน 
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8.2 สิ่งแวดลอมที่ผอนคลาย  

หองเรียนของโครงการละออพลัสจัดตามการศึกษาวิจัยของตางประเทศในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมของ
หองเรียน นอกจากนี้ โครงการฯ ใหความสำคัญกับการจัดสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เชน การจัดตารางกิจกรรมของโครงการละออพลัสระดับชั้นปฐมวัย  โดยสลับหองเรียนและสลับระหวางช้ันเรียน 

เพื่อใหเด็กเรียนรูสำเนียงการใชภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติแตละคน เมื่อเด็กสนทนากับชาวตางประเทศสำเนียงตาง ๆ  

จะทำใหเด็กสามารถเขาใจและสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได พรอมกับการใชหองเรียนที่สงเสริมการเรียนรูภาษาเพื่อเปลี่ยน
สภาพแวดลอมใหกบัเด็ก เชน หอง Learning Room และหองสุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย  นอกจากน้ี 

เด็กเรียนรูตามหนวยการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน และภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชน Home Bakery  

ครัวสวนดุสิต ลานสวนดุสิตโพล  และการจัดทัศนศึกษาตามหนวยงานหรือองคกรที่จัดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูสำหรับเด็ก
สอดคลองกับหนวยการเรียนรูของหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางหองเรียนโครงการละออพลัส 

 

8.3 กิจกรรมกับการเรียนรูภาษาธรรมชาติ  

โครงการละออพลัส สรางสรรคการสงเสริมภาษาใหกับเด็กปฐมวัยโดยมีการจัดอาจารยที่มีความถนัดดานตาง ๆ จาก
คณะวิชาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาจัดกิจกรรมตามหนวยการเรียนรู เชน คณะครุศาสตร โรงเรียนการเรือน  

โดยใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคูกัน เด็กไดเรียนรูภาษาจากความหลากหลายของการจัดกิจกรรมของครู  
ชาวตางชาติ ไดแก ประเทศอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด และฟลิปปนส รวมถึงบุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการทำส่ือตาง ๆ 

โดยไดรับการสนับสนุนสื่อการสอนและสถานที่ตาง ๆ ที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งสิ่งเหลานี้ทำใหเกิดความนาสนใจ เด็กสนุกและมีความสุขกับการเรียนในโครงการละออพลัส 

8.4 ความรวมมือจากผูปกครอง 

ผูปกครองเปนตัวกลางของการสื่อสารกับเด็กผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก การใชระบบ ClassDojo และ 

Facebook เพื่อประชาสัมพันธขอมูลสำคัญและติดตอกับผูปกครอง โดยมีผูดูแลระบบดูแลการสื่อสารใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
รวมถึงมีการประชุมระหวางนักเรียน ผูปกครอง และครู (Student Parent and Teacher Meeting) ทุกภาคการศึกษา 
นอกจากนี้ ครูในโครงการละออพลัสจะบันทึกการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางเด็กกับเด็ก และเม่ือครบปการศึกษาจะมีการสง
ใหกับผูปกครองเพื่อทราบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็ก ๆ ในหองเรียน  

 

9. สรุป 

ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางท่ีสำคัญในการสื่อสาร โดยเฉพาะหนวยงานทางดานการศึกษาไดใหความสำคัญกับการ
ใชภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยดวยวิธีการใชแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติอยางมีความสุข โดยเริ่มตนจากครูผูสอนตอง
เขาใจเก่ียวกับวิธีการเรียนรูภาษาของเด็กและคิดคนวิธีการสอนที่สอดคลองกับการเรียนรูภาษาของเด็กไดอยางเปนระบบ 

สงผลใหเด็กมีโอกาสใชภาษาอังกฤษผานการสื่อสารจากชีวิตประจำวันประกอบการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับชีวิตจริงของเด็ก 

โดยกิจกรรมตองมีความหลากหลาย สรางสรรค เกิดความสนุกสนาน สื่อการสอนสามารถใหเด็กสัมผัส เลือกใชไดดวยตนเอง 
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สิ่งแวดลอมตองเอ้ืออำนวยตอการเรียนรภูาษา เด็กตองมีสวนรวมในการทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนและครูในหองเรียน ครูกับเด็ก
มีการสนทนารวมกันแบบเพ่ือนในหองเรียนอยางเปนเหตุเปนผล เด็กเกิดความรูสึกผอนคลาย ไมเครียดระหวางการเรียนรูใน
หองเรียน พรอมกับการไดรับความรวมมือจากผูปกครองที่ทำใหเด็กเกิดการเรียนรูและเกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้น กิจกรรม
สงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยอยางมีความสุขจะตองประกอบดวยปจจัยสำคัญ คือ “กิจกรรมการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ครู เด็ก และความสุข” ทำใหเด็กเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความสุขอยางแทจริง 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริม 
ความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่  5   

นฤมล  สุดสังข 
อังคณา  ออนธานี 

สาขาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
e-mail : koikawnopnoo14@gmail.com 

angkanao@nu.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ  1)  สรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อ
สงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 ใหมปีระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  75/75  2)  เปรียบเทียบความสามารถดานการคิดแกปญหา  กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  
และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  กลุมตัวอยาง  
ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 
2560  จํานวน  39  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  เครื่องมือวิจัยประกอบดวย  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ  2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหา  และ 3 )  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  
เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  มีความเหมาะสมภาพในรวมอยูในระดับมาก  มีประสิทธิภาพ  
84.27/87.25  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  75/75  ที่ตั้งไว  2)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู,  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสามารถดานการคิดแกปญหา  
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THE  DEVELOPMENT  OF  THE  PROBLEM-BASED  LEARNING  ACTIVITY 
PACKAGES  TO  SUPPORT  SOLVING  ABILITY  ON  WEATHER  FOR  

  PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 

Naruemon  Sutsang 
Angkana Onthanee
Naresuan University 

e-mail : koikawnopnoo14@gmail.com 
angkanao@nu.ac.th 

Abstract 

 The purposes of this study were to : 1) develop and measure  the efficiency of the  problem-
based  learning  activity packages to support  problem solving  ability  on  weather  for  Prathomsuksa 5 
students  to meet the criteria  set  at  75/75 2) compare the problem solving  ability between pre-test 
and post-test learning by the  problem-based  learning  activity packages and  3) study the  satisfaction 
toward learning through the  problem-based  learning  activity packages to support  problem solving 
ability  on  weather  for  Prathomsuksa 5 students. The samples were  39  Prathomsuksa 5/2 students  
studying in the second semester of  the academic year  2017 at  Pibulsongkram Rajabhat University 
Demonstration School, selected  by the cluster random sampling  technique.  The instruments  used in 
this  study were 1) 4 sets of  the  problem-based  learning  activity packages 2)  a  40-items with 4 
multiple-choice  problem solving  ability test and 3)  13 items  of 5 – level rating scale satisfaction 
questionnaire.  The statistic for data analysis were percentage, mean, standard deviation.  The hypothesis 
was tested by using dependent  samples t-test. 

The findings  were as  follows : 
1. The  problem-based  learning  activity packages to support  problem solving  ability  on

weather  for  Prathomsuksa 5 students  had  any  efficiency  of  84.27/87.25 
2. The post-test of problem solving  ability Prathomsuka  5  students who

learned by the  problem-based  learning  activity packages had higher  than  pre – test  with the 
statistically significant difference at .05 level. 

3. The students  satisfaction toward learning through the  problem-based  learning  activity
packages to support  problem solving  ability  on  weather  for  Prathomsuksa 5 students as a whole was 
at a good level.  

Keywords: Learning  activity packages, Problem-based, Problem solving  ability. 

บทนํา 
ในยุคปจจุบันวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางานในอาชีพตางๆ  

ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาดวยความพยายามของมนุษยที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( science process) 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู  (knowledge based  society)   
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ทุกคนจําตองไดรับการพัฒนาใหรูทางวิทยาศาสตร  (scientific  literacy  for all)  เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน  ซึ่งในยุคปจจุบันกําลังเปลี่ยนผานเขามาสูยุคการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี  21   

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เปนกลุมสาระหลักสาระหนึ่งในโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  นอกจากผูเรียนจะไดความรู  แนวคิด  เจตคติ
แลว  ยังจําเปนตองมีความสามารถในดานทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนองคประกอบ  นอกจากน้ีการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรก็ยังเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล  เน่ืองจากเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ  วิธีคิด  
คานิยม  ความรู  ความเขาใจในสภาพการณของสังคมไทยได  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2553: 333 - 334)  ดังนั้นระบบ
การศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญในการพัฒนาฝกฝนเยาวชนใหไดมีโอกาสฝกทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหมาก
ขึ้น   
  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  ประจําปการศึกษา  2559  พบวา  วิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  รอยละ  
41.22  ยังต่ํากวารอยละ  50.00  อยูถึงรอยละ  8.78 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560) จึงเปนกรณีที่ควรพัฒนา
ใหสูงข้ึน  และเม่ือพิจารณา  พบวา  นักเรียนยังขาดทักษะการคิดแกปญหา  ซึ่งมีผลมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูของครูที่
สวนใหญยังใชวิธีการสอนแบบบรรยาย  สงผลใหนักเรียนขาดความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนขาดทักษะ
การคิดเปน  ปฏิบัติเปนและแกปญหาเปน  ดังนั้นจึงจําเปนที่ครูจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู  ที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดรูจักปญหา  การวางแผน  การแกปญหา  รูจักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชเปนขอสนับสนุนในการแกปญหาดวย
วิธีทางวิทยาศาสตร 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมการเรียนรูที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  โดยมีรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนรูปแบบการเรียนรูวิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมการเรียนรูที่มีผูเรียน
เปนศูนยกลาง  โดยประยุกตหลักการของการสรางองคความรูดวยตนเองบนฐานของประสบการณเดิมและใชปญหาที่จะพบได
ในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองเปนสิ่งที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรูเพื่อเกิดการเรียนรูในการแกปญหา 
(วัฒนา  รัตนพรหม, 2553:  33)   ดังนั้นการนํารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มาจัดทําเปนชุดกิจกรรมการเรียนรู 
จะมีสวนชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นเนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่ง  
ที่รวบรวมสื่อ  กระบวนการ  และกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เพื่อเปนสื่อกลางระหวางผูสอนกับผูเรียน  ใหเกิดการเรียนรูแก
ผูเรียนตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ   
  จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถในการ
แกปญหาได  ผูวิจัยจึงไดสนใจสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  
เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  เพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรภายในโรงเรียน  
ใหมรีะดับผลการเรยีนอยูในระดับที่สงูขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและเพ่ือนําผลการวิจยั
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถ

ดานการคิดแกปญหา  เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการคดิแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ระหวางกอนเรียนและ

หลังเรียน  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหามีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ  75/75 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมมีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน 
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  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   

   ขั้นตอนที่  1  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการคดิแกปญหา  เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ  สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5   
    

   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.  ผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน  สําหรับประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5/1   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2560    
   

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  4  ชุด ไดแก  ชุดที่ 1  เมฆ  หมอก  น้ําคาง  ฝน  ลูกเห็บ และหิมะ   
ชุดที่ 2  วัฏจักรของน้ํา  ชุดที่  3  อุณหภูมิ  ความช้ืน  และความกดอากาศ  และชุดที่ 4  ธรรมชาติของลม 
  2.  แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  
   

  การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  1.  การสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู  
    1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  การเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนฐาน  และการพัฒนาความสามารถดานการคิดแกปญหา   
   1.2  ดําเนินการสรางชุดกิจกรรม  ประกอบดวย  คูมือการใช สําหรับครู  และนักเรียน   แผนการจัด 
การเรียนรู  สื่อสําหรับชุดกิจกรรม  ไดแก  บัตรคําสั่ง  บัตรสถานการณ  บัตรกิจกรรม  บัตรเนื้อหา  และแบบประเมินผล   
 1.3  นําชุดกิจกรรมไปใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเหมาะสม  พบวา  มีความเหมาะสม
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.38, S.D. = 0.43)  และปรับปรุงความถูกตองของภาษาท่ีใชตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   
   1.4  นําชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1  ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน  40  คน 
  2.  การสรางแบบประเมินความเหมาะสมองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู  
   2.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการสรางแบบประเมินความเหมาะสมองคประกอบของชุดกิจกรรม
การเรียนรูที่มีผูศึกษาคนควาไดทําไวกอนแลวมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินคุณภาพ 
   2.2  กําหนดกรอบเนื้อหาและหัวขอท่ีตองการประเมิน ไดแก  1)  ดานคูมือครู  2)  ดานคูมือนักเรียน  3)  ดาน
แผนการจัดการเรียนรู  4)  ดานสื่อการเรียนรู  และ 5)  ดานการวัดและประเมินผล 
   2.3  สรางเปนแบบประเมิน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating scale) 5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท 
(Likert)  และแบบปลายเปดในสวนทายของแบบประเมิน  เพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ   
 

  การวิเคราะหขอมูล    
 1. วิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  โดยการหาคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ 
 2.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  โดยการหาคารอยละ  E1  และ  E2    

   ขั้นตอนที่  2   ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคดิ
แกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5   

 
   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 
 
 

   ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา  2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  เขตภาคเหนือตอนลาง   
   กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2560  จํานวน  39  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหา ซึ่งเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน  40  ขอ 

 

    การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาหลักสูตร และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดแกปญหา   
 2.  กําหนดสัดสวนความสัมพันธของจํานวนแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  จากน้ันสรางแบบทดสอบ 
จํานวน 80 ขอ  เพื่อตองการจริง  จํานวน  40  ขอ  แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไข 
   3.  นําแบบทดสอบเสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3  ทาน  เพื่อประเมินความสอดคลอง  ปรากฏวาไดคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง  0.60 -1.00  จํานวน  56  ขอ   
  4.  นําแบบทดสอบ  จํานวน  56  ขอ  ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/1  ที่เคยเรียนวิชา
วิทยาศาสตร  เรื่อง  ลม  ฟา  อากาศ  จํานวน  40  คน   
 5.  นําผลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก  (B)  ดวยวิธีการของ  
Brennan  ปรากฏวาไดแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง  0.23 – 0.47  และคาอํานาจจําแนก  (B)  ตั้งแต  
0.23  ขึ้นไป  จํานวน  40  ขอ  แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ  ดวยวิธีการของโลเวต ปรากฏ
วาไดคาความเที่ยงของแบบทดสอบเทากับ  0.78   

 

 แบบแผนการวิจัย 
  แบบกลุมทดลองกลุมเดียว  ทดสอบกอนหลัง (one – group pretest – posttest design)    

 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ใหกลุมตัวอยางทราบ 
  2.  ทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียน   
กับกลุมตัวยาง   

3.  จัดกิจกรรมการเ รียนรู โดยใช ชุดกิจกรรมการเ รียนรู กับกลุมตัวยาง  จํานวน   12  ช่ัวโมง  
4.  ทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียน   
กับกลุมตัวยาง   

 

  วิเคราะหขอมูล 
  นําคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แกปญหา  ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชคาสถิติ Dependent Sample  t – test 

 

  ขั้นตอนที่  3   การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรยีนดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชปญหา 
เปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคดิแกปญหา  เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5   
   กลุมตัวอยาง   
     กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา 2560  จํานวน  39 คน  ซึ่งเปนนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมาแลว 

 

  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale)  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)  จํานวน  13  ขอ 
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วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมนิความพึงพอใจ  และกําหนดขอบขายเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางแบบประเมินความ

พึงพอใจ  ไดแก  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต 
2.  สรางแบบประเมินความพึงพอใจตามประเด็นที่กําหนดไว  จํานวน  20  ขอ
3. เสนอตอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ปรากฏวา ไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง

0.80  ถึง 1.00 จํานวน 13  ขอ 
4. นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5/1  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2560  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  จํานวน  40  คน  เพื่อหาความเท่ียงโดยใชสูตร   ของครอนบาค  ไดคาความเที่ยงของ
แบบประเมินเทากับ  0.87 

5. จัดพิมพเปนแบบประเมินความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล 

นําผลการประเมินการหาคาเฉลี่ย  ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ 

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี  1  การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

ตารางที ่ 1  การพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู  ของผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน 
รายการประเมิน X S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. คูมือครู 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. คูมือนกัเรยีน 3.89 0.84 มาก 
3. แผนการจัดการเรยีนรู 4.33 0.31 มาก 
4. สื่อการเรียนรู 4.50 0.50 มาก 
5. การประเมินผล 4.33 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.43 มาก 
   จากตารางท่ี  1  พบวา  ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูใน 
ระดับมาก  ( X = 4.38, S.D. = 0.43)  โดยคูมือครู มีความเหมาะสมสูงที่สุด ( X = 4.67, S.D. = 0.58)  ซึ่งอยูในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมา  ไดแก  สื่อการเรียนรู  ( X = 4.50, S.D. = 0.50)  แผนการจัดการเรียนรู ( X = 4.33, S.D. = 0.31)  การ
ประเมินผล ( X = 4.33, S.D. = 0.42)  และคูมือนักเรียน  ( X = 3.89, S.D. = 0.84)  ซึ่งอยูในระดับมาก  

ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  ตามเกณฑ  75/75  กับนักเรียนจํานวน  40  คน 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยในแตละชุดกิจกรรม 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางการใชชุดกิจกรรม 
ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 ชุดที่  4 
80.18 81.67 85.36 90.06 

รอยละของคะแนนรวมเฉล่ียของทุกชุดกิจกรรม 84.27 
รอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 87.25 

จากตารางที่ 2  พบวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู  มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 84.27  มีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธเทากับ 87.25 แสดงวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  
เรื่อง ลม  ฟา  อากาศ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  มีประสิทธิภาพ  84.27/87.25  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว

  ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 
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ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการคดิแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  กอนและหลังเรียน 
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  

คะแนน คะแนนเต็ม n กอนเรียน หลังเรียน t x SD x  SD
ความสามารถดานการคิดแกปญหา  40 39 26.31 1.44 35.15 1.74 57.50* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   จากตารางที ่ 3  พบวา    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  มีความสามารถในการคิดแกปญหา  หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  ตอนที่  3   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการเรียนดวยชุดกจิกรรมการเรียนรู  

รายการประเมิน x  ( n= 39) S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานปจจัยนําเขา 4.10 0.34 มาก 
ดานกระบวนการ 4.41 0.34 มาก 
ดานผลผลิต 4.05 0.35 มาก 

รวมทั้งหมด 4.21 0.55 มาก 
จากตาราง  4  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.21,

S.D. =  0.55)  โดยนักเรียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  ไดแก  ดานกระบวนการ  ( x = 4.41,  S.D.  =  0.34)  รองลงมา  ไดแก
ดานปจจัยนําเขา  ( x = 4.10,  S.D.  =  0.34) และดานผลผลิต  ซึ่งอยูในระดับมาก (  = 4.05,  S.D.  =  0.35)

สรปุผลการวิจัย 
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ดานการคดิแกปญหา  
 1.1  ผลการหาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา ผู เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ภาพรวมอยูในระดับมาก   
 1.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา  มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 84.27  มี

ประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 87.25  แสดงวาชุดกิจกรรมการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ  84.27/87.25  
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา  หลังเรียนสูงกวา  (  = 35.15,  S.D.  =  1.74)  
กอนเรียน  (  = 26.31,  S.D.  =  1.44)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
(คา t = 57.50*) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรียนรู  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.21,  S.D.  =  0.55) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ 
ดานกระบวนการ  สูงที่สุด  (  = 4.41,  S.D.  =  0.34)  รองลงมา  ไดแก  ดานปจจัยนําเขา  ( = 4.10,  S.D.  =  0.34)   
และดานผลผลิต  (  = 4.05,  S.D.  =  0.35)  ตามลําดับ   

อภิปราย 
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  เรื่อง ลม  

ฟา  อากาศ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญที่คนพบมาอภิปราย  ดังนี ้
1.  จากผลการสรางและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ดานการคิดแกปญหา  ดวยการตรวจพิจารณาความเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3 ทาน   พบวา  มีความเหมาะสมใน
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ระดับมาก  และมีผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูเทากับ  84.27/87.25  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  ทั้งนี้
เนื่องมาจากในกระบวนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยไดสรางตามขั้นตอนของหลักวิชาการและจิตวิทยา  โดยเร่ิมจาก
การวิเคราะหหลักสูตร  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  พรอมทั้งศึกษาเทคนิควิธีการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 6  ขั้นตอน  กําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม  และดําเนินการสรางชุดกิจกรรม  โดยผูรายงานไดมี
การแกไขขอบกพรองตลอดเวลา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วัชราภรณ  นอยสกุล  (2553)  ที่ไดสรางชุดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เรื่อง  ปญหาสิ่งแวดลอม    กลุมสาระวิทยาศาสตร  ที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
ความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานซ่ึงดําเนินการสรางอยางเปนระบบ  มีความเหมาะสมในองคประกอบตาง ๆ  ของชุดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับ
มาก  และมีประสิทธิภาพ  79.83/77.75   

2.  จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  พบวา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5  มีคะแนน
ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องจากในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทั้ง 6 ข้ันตอน  เปนกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางอิสระ  จึงชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามสภาพจริง  กําหนดปญหาที่เหมาะสม  นําไปสูการดําเนินการคนควา  
คนพบคําตอบ และไดองคความรูไมรูจบ  กอใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  มีความคงทน  ไดเรียนรูอยางมีความหมายตอ
การนําไปใชจริงและไดเรียนรูอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554: 20-24)  จึงทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  อีกทั้งการจัดลําดับกิจกรรมอยางตอเนื่อง  ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนตลอดเวลา  
อันเปนแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูจากสถานการณปญหา  จากเรื่องใกลตัวที่เปนปญหาเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตของนักเรียน  นักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง  และทําใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเกิด
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร   

3.   สวนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดาน
การคิดแกปญหา  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยนักเรียนมีความ
พึงพอใจดานกระบวนการ  สูงที่สุด  รองลงมา  ไดแก  ดานปจจัยนําเขา  และดานผลผลิตตามลําดับ  ทั้งนี้เนื่องจากชุด
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณสมบัติในการถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่เปนรูปธรรม โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  โดยผานกระบวนการปฏิบัติจริง  ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่
ศึกษา  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางผูเรียน  ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วัชราภรณ  นอยสกุล  (2553) 
ที่ไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เร่ือง  ปญหาสิ่งแวดล อม    กลุมสาระวิทยาศาสตร  ที่สงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความสามารถในการแกปญหา  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  อยูในระดับมาก   

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 
1.  ขอเสนอแนะทั่วไป

  การนําชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการคิดแกปญหา  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ไปใชในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน  ครูผูสอนจะตองศึกษาทําความเขาใจ
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  6  ขั้นตอน  ทั้งบทบาทครูและบทบาทนักเรียนในแตละขั้นและ
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนใหชัดเจนและถองแท  เพื่อสรางความม่ันใจในการสอนและความถูกตองในการปฏิบัติ  จึงจะทําให
การสอนประสบผลสําเร็จ 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังตอไป
  2.1  ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  ในเน้ือหาสาระและระดบัช้ันอ่ืน ๆ   
  2.2  ควรมีการประเมินเจตคติทีม่ตีอวิทยาศาสตรควบคูไปดวย  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค  1) เพื่อสรางแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจํา
อักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพของตามเกณฑ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนอักษรจีนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝก  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ     
การเรียนดวยแบบฝก  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา   
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561  จํานวน 38 คน  ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
1) แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  2) แบบทดสอบความสามารถ
ในการเขียนอักษรจีน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝก  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบที  

ผลการวิจัย พบวา  1) แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.34/76.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  2) ความสามารถ
ในการเขียนอักษรจีนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม อยูในระดับมาก (((((((((((  = 4.49, S.D. = 0.56) 

คําสําคัญ: แบบฝกการเขียน  การเขียนอักษรจีน  เทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to construct the writing practice of Chinese compound 
characters using associative memory techniques for Chinese character recognition of 10th grade students 
and to find the efficiency of the writing practice with the 75/75 criterion 2) to compare the students’ 
Chinese characters writing ability before and after using the writing practice and 3) to study the students’ 
satisfaction towards the writing. The samples were 38 of 10th grade students in the second semester of 
academic year 2018 of Khaosai Thapklo Phittaya School chosen by purposive sampling method. The 
instruments used for data collection were 1) the writing practice of Chinese compound characters using 
associative memory techniques for Chinese character recognition, 2) the Chinese characters writing ability 
tests and 3) the questionnaire of students’ satisfaction toward learning by the writing practice. The data 
were analyzed by mean, standard deviation, and dependent sample t-test.  

The results were as follows: 1) The efficiency of the writing practice using associative memory 
techniques for Chinese character recognition of 10th grade students was 78.34/76.58 which exceeded the 
criteria of 75/75. 2) The students’ Chinese character writing ability after learning through the writing 
practice was significantly higher than that before studying at the .05 level. 3) The students had high level 

satisfaction towards the writing practice of Chinese compound characters (((((((((((  = 4.49, S.D. = 0.56). 

Keywords: Writing practice, Chinese characters writing, Associative Memory Techniques for Chinese 
Character Recognition 
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1. บทนํา

ในสังคมโลกปจจุบัน  ภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการศึกษาหาความรู การประกอบอาชีพ  และสราง
ความสัมพันธของคนในสังคม ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษแลว  ภาษาจีนก็เปนภาษาตางประเทศท่ีมีความสําคัญและใชสื่อสาร
รองจากภาษาอังกฤษ  เน่ืองจากประเทศจีนมีประชากรมากเปนอันดับหนึ่งและกระจายอยูทั่วโลก  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วสงผลใหภาษาจีนกลายเปนภาษาท่ีมีความสําคัญและจําเปนมากข้ึน ทั้งอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  การ
ติดตอธุรกิจคาขาย หรือการรวมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหความตองการบุคลากร ท่ีมีความรู
ความสามารถในภาษาจีนเพิ่มมากข้ึน (ศูนยขาวการศึกษาไทย, 2556) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นถึง
ความสําคัญและศักยภาพในการใชภาษาจีนในอนาคต จึงออกแบบหลักสูตรภาษาจีนท่ีมุงหวังใหเกิดผลลัพธใน 3 ลักษณะ คือ 
ความรูทางภาษา ทักษะและสมรรถนะ และความเขาใจในวัฒนธรรมจีน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ทักษะสําคัญในการเรียนภาษา  ไมวาทักษะการฟง พูด อาน หรือเขียนลวนมีความสําคัญ  แตการเขียนเปนทักษะที่
สําคัญทักษะหน่ึงในการสื่อความหมาย เพื่อถายทอดความรู ความคิด อยางถูกตองตามหลักไวยากรณของภาษา การเขียนจึงมี
ความยากมากกวาทักษะอ่ืนๆ  ดังที่ นรินทชัย  ฮะภูริวัฒน (2555: 45) กลาววา การอานเกิดจากการนึกออก (recognize) 
และการเขียนเกิดจากการจําได (recall)  เพราะผูเขียนจะตองมีทักษะพื้นฐานในดานตางๆ จึงจะสามารถเขียนได  และดวย
ลักษณะพิเศษของอักษรจีน  ซึ่งเปนตัวอักษรเชิงสัญลักษณแสดงความหมายในตัวเอง  และไมมีความสัมพันธระหวางรูปเขียน
และเสียง  ทําใหไมสามารถจับคูรูป เสียง และความหมายของตัวอักษรได  การเขียนท่ีผิดพลาดเพียงเล็กนอยที่ไมวาจะเปนการ
เขียนผิดท่ีเสนขีด โครงสราง สวนประกอบ หรือผิดตัวอักษร ลวนสงผลใหเกิดความผิดพลาดในสื่อความหมายทั้งนั้น  
โดยเฉพาะอยางย่ิง ตัวอักษรจีนแบบอักษรประสมที่มีโครงสรางซับซอน และมีจํานวนมากกวา 80% ของอักษรจีนทั้งหมด  
การเขียนตัวอักษรจีนจึงซับซอนและยาก  การจําตัวอักษรไมไดและการเขียนที่ผิดพลาดจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความรู
และทักษะภาษาจีนในระยะยาว  ดังนั้น การจะเขียนตัวอักษรจีนไดอยางถูกตองจึงตองเขาใจและจําตัวอักษรใหไดเสียกอน   

จากสาเหตุขางตน  ความจําเปนกระบวนการเก็บรักษา การระลึก การทบทวน และการคนคืนขอมูลจาก
ประสบการณในอดีตหรือเพิ่งมีอยูในขณะน้ันช่ัวคราวออกมาใชในรูปของการจําได (recall) และการนึกออก (recognize) ซึ่ง
กระบวนการทํางานตามแนวคิดของ แอคคินสันและชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin) มี 3 ขั้นตอน คือ การเขารหัส 
(encoding)  การเก็บ (storage)  และการเรียกเอาขึ้นมาใช (retrieval) (อุบลวรรณา  ภวกานันท, 2556) เมื่อการจําตัวอักษร
จีนจากการฝกเขียนอักษรจีนอยางเดียวโดยไมทําความเขาใจลักษณะของตัวอักษร  ไมใชวิธีการเรียนอักษรจีนที่ดี (Ye Binjie, 
2014)  การนํากลยุทธการจํา (Memory strategies) ของ Oxford (1990) ซึ่งมีกลวิธีที่ชวยในการจํา  ทั้งการสรางการ
เช่ือมโยงทางความคิด (Creating mental linkages) การจัดกลุมอักษรตามประเภทของหมวดคํา เพื่อสรางการเช่ือมโยง
ความรูใหมเขากับความรูเดิมได  การใชภาพและเสียง (Applying images and sound)  ใชการจินตนาการ  แผนผังเช่ือมโยง
ความหมายของความรู และใชเสียงเพ่ือชวยจํา  การทบทวนอยางดี (Reviewing well) เสริมสรางความจําโดยการทบทวนที่
เปนระบบ  และการใชทาทาง (Employing acting) ใชการกระทําเพื่อใหเกิดการจําได   ในการจําอักษรจีนหากนํากลยุทธ
เหลานี้เปนตัวชวยจําในการเขารหัส และจัดระบบความจํา สามารถชวยผูเรียนจําอักษรจีนไดดียิ่งข้ึน  เน่ืองจากวิธีการสราง
อักษรจีนแบบอักษรประสมมีการเช่ือมโยงกันทางสวนประกอบและโครงสราง  ดังนั้น หากผูเรียนเรียนอักษรจีนดวยความ
เขาใจและมีความหมาย สามารถเช่ือมโยงความรูในความจําได จะสงเสริมความสามารถในการเขียนอักษรจีนได 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการเขียน พบวาความสามารถในการ
เขียนอักษรจีนจะพัฒนาไดดีเมื่อผูเรียนไดรับการฝกฝน  การสอนโดยรูปแบบการอธิบายไมเพียงพอตอการเรียนรูอักษรจีน  
แบบฝกจึงมีความจําเปนตอการฝกเขียนอักษรจีน (ซู รุย, 2560: 54)  จากงานวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาความสามารถ
ดานการเขียนอักษรจีนของ  หลี่ หยาง (2554) พบวา ผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทําแบบฝก และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ อิสรา  อินปน (2557) พบวา แบบฝก
ทักษะการเขียนอักษรจีนสามารถปญหาในการเรียนและการเขียนอักษรจีนได  จะเห็นไดวา แบบฝกเปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน เปนสื่อการเรียนที่มุงพัฒนาการแกปญหาและพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติดานตางๆ ได  (ถวัลย  
มาศจรัส และคณะ, 2550) จึงเปนทางเลือกที่ดีในการพัฒนาการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสมนี้ 

ดวยสาเหตุนี้  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบ
เชื่อมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   
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2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อสรางแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอักษรจีนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบ
ตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4    

3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใช
เทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   

3. สมมติฐานการวิจัย

ความสามารถในการเขียนอักษรจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบ
ตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4  เปนการวิจัยที่ดําเนินการตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดย
มีขั้นตอนและรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี 

แหลงขอมลู 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยา  อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร  ที่

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2561  จํานวน 38 คน  ซึ่งไดมาจากโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากนักเรียนแผนการเรียน ศิลป – ภาษาจีน มีจํานวน 1 หองเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรตน คือ  การเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตวัอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีน

แบบเช่ือมโยง  สําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
2. ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถในการเขียนอักษรจีน

การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบฝกการเขียนอกัษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเชื่อมโยง

1.1 ศึกษาสภาพปญหา  หลักสูตร  โครงสรางรายวิชา  สาระการเรียนรู  และผลการเรียนรูวิชาภาษาจีน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4  และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  
โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง     

1.2 ออกแบบแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยแบงการฝกเปน 2 สวน สวนที่ 1 การเรียนรูอักษรจีนและฝกเขียนตัวอักษรประสม  
โดยการใชรูปภาพ สวนประกอบ และความเปนมาของตัวอักษรเปนตัวชวยจํา และจัดระบบการจําอักษรจีน  เพื่อเช่ือมโยงรูป 
เสียง และความหมายของตัวอักษร รวมทั้งการฝกเขียนอักษรจีนตามลําดับการเขียน  สวนท่ี 2 การระลึก ทบทวน และเรียกใช
ตัวอักษรจีนในสถานการณใหมจากแบบฝกที่มีรูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนฝกฝนการเขียนอักษรจีนจนเกิดความรู 
ความเขาใจในการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  จํานวน 3 แบบฝก ประกอบดวย แบบฝกและคูมือการใชแบบฝก   

1.3 นําแบบฝกและคูมือการใชแบบฝกเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประเมินความเหมาะสมตามองคประกอบดาน
ตางๆ พบวา แบบฝกและคูมือการใชแบบฝกมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดคํา  

1.4 นําแบบฝกท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไปหาคาประสิทธิภาพกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการของ ชัยยงค  พรหมวงศ (2556) ดังนี ้
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 1.4.1 ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเขาทรายทับคลอ
พิทยา  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  จํานวน 3 คน  โดยใชนักเรียนที่เกง  ปานกลาง และออน อยางละ 1 คน  เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะของการใชภาษา เนื้อหา และเวลา  พบวา ตองปรับปรุงขนาดของตัวอักษรจีน และอักษรภาพใหชัดเจน 

 1.4.2 ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนตะพานหิน  ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 คน คละนักเรียนเกง ปานกลางและออน อยางละ 2 คน พบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ
เทากับ 73.56/71.67 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 75/75  จึงปรับปรุงคําศัพทใหสอดคลองกับบทเรียนและชีวิตประจําวนัมากข้ึน 

 1.4.3 ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนเขาทรายทับ
คลอพิทยา  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  แผนการเรียนศิลป – ภาษาจีน  จํานวน 32 คน พบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ
เทากับ 78.34/76.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75   

1.5 จัดพิมพแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนอักษรจนี
2.1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีน  วิเคราะหจุดประสงค

และเนื้อหา  กําหนดสัดสวนความสัมพันธและรูปแบบของแบบทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรู 
2.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เปน

แบบทดสอบแบบเลือกคําตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 21 ขอ และแบบเขียนตอบอยางสั้น จํานวน 9 ขอ รวมท้ังสิ้น 30 ขอ 
รวม 30 คะแนน กำหนดเกณฑการใหคะแนน ตอบถูก 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบ 0 คะแนน  

2.3 นำแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษาและความเหมาะสมของคำถาม  พบวา แบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคำถามกับ
จดุประสงคการเรียนรู มีคาระหวาง 0.67 - 1.00 

2.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีนผูเชี่ยวชาญประเมินแลว ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ที่ผานการเรียนบทเรียนน้ีมาแลว มาวิเคราะหรายขอหาคาดัชนีความยาก (p) และคาอำนาจจำแนก (r) พบวา 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการมีคาความยากระหวาง 0.24 - 0.79 และ คาอำนาจจำแนกระหวาง 0.38 - 0.98 แสดงวา 
แบบทดสอบมีคุณภาพผานเกณฑสามารถนำไปใชได  

2.5 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีนไปทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  เพ่ือหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98   

2.6 จัดพิมพแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนอักษรจีนฉบับจริง เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยางตอไป 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝก
3.1 ศกึษาทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และลักษณะเกี่ยวกับการสรางของแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) 
3.2 กําหนดเปาหมายในการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบ

ตัวอกัษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง 
3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญ 3 คน  ประเมินความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับ

ประเด็นท่ีจะวัด  พบวา แบบสอบถามความพึงพอใจมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นที่จะวัด มีคา 1.00  
3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  

โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ฉบับจริงไปใชในกลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ  One-Group  Pretest - Posttest  Design  

ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
1. ผูวจิัยชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม

โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ใหนักเรียนทราบ 
2. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการเขียนอักษรจีนที่ผูวิจัยสรางข้ึน
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3. จัดการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  จํานวน 3 แบบฝก  ทําการสอนแบบฝกละ 4 ช่ัวโมง  รวม 12 ช่ัวโมง  ในระหวางปฏิบัติ
แบบฝกใหครูผูสอนสังเกตผูเรียนและคอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อพบปญหาในการฝก 

4. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการเขียนอักษรจีนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน
5. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหความสามารถในการเขยีนอักษรจีนของนักเรียน โดยใชวิธีทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนอักษรจีนกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  

โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเชื่อมโยง  โดยการใชสถิติ t-test แบบ dependent samples 

5. ผลการวิจัย

1. การสรางแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  คาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขยีนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

แบบฝก ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(E2) 

ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

แบบฝกที่ 1 77.78 75.63 77.78/75.63 
แบบฝกที่ 2 78.33 76.88 78.33/76.88 
แบบฝกที่ 3 78.92 77.18 78.92/77.18 
รวมเฉลี่ย 78.34 76.56 78.34/76.56 

จากตารางที ่1 พบวา แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เฉลี่ยเทากับ 78.34 และประสิทธ์ิภาพของผลลัพธ 
(E2) เฉลี่ยเทากับ 76.56 แสดงวา แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีคาประสิทธิภาพ 78.34/76.56  ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75 

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนอักษรจีนกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบ
ตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนอักษรจีน กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีน
แบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนคิการจําอักษรจีนแบบเชื่อมโยง สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   

การทดสอบ n คะแนนเต็ม  S.D.  S.D.D t p 
กอนเรียน 38 30 7.11 2.81 

16.34 2.43 41.45* 0.000 หลังเรียน 38 30 23.45 2.78 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการทดสอบความสามารถในการเขียนอักษรจีน กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการ
เขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4   มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.11 คะแนน และ 23.45 คะแนน ตามลําดับ  และเม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน
ของนักเรียน  พบวา ความสามารถในการเขียนอักษรจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใช
เทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีน
แบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนคิการจําอักษรจีนแบบเชื่อมโยง สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 (n = 38) 
การประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานปจจัยนําเขา 4.46 0.59 มาก 
2. ดานกระบวนการ 4.47 0.55 มาก 
3. ดานผลผลิต 4.57 0.53 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.49 0.56 มาก 

จากตารางที่ 3  พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษร
ประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก (  = 4.49, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานผลผลิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.57)  

6. สรปุผลการวิจัย

1. แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.34/76.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75  

2. ความสามารถในการเขียนอักษรจีนหลังเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิค
การจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิค
การจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 4.49, S.D. = 0.56) 

7. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยในครั้งน้ี  สามารถอภปิรายผลตามจุดมุงหมายของการวจิัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
1. แบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เน่ืองจากผูวิจัยไดสรางแบบฝก
ตามหลักการ และองคประกอบของ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544)  โดยเร่ิมจากการวิเคราะหปญหาในการเรียนภาษาจีน
จากการเรียนภาษาจีนในภาคเรียนท่ีผานมา  ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน   โครงสรางและผลการเรียนรูรายวิชา และหนังสือเรียน  
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการสราง และพัฒนาแบบฝก  ศึกษาตัวอยางแบบฝกการเขียนอักษรจีนจากงานวิจัยของ หลี่ 
หยาง (2554)  ทบทวนและทําความเขาใจความรูเกี่ยวกับวิธีการสรางและการเขียนอักษรจีน  ศึกษาวิธีการสอนอักษรจีนที่ได
ผลลัพธที่ดีของ Xu Tao (2006, อางใน หลี่ หยาง, 2554)  ศึกษาขอผิดพลาดในการเขียนอักษรจีนของนักเรียนไทยจาก
งานวิจัยของ Li Yuying (2016) และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอนอักษรจีน  ศึกษากลยุทธการจําและการสอนคําศัพท
ภาษาจีนจากงานวิจัยของ โชติกานต  ใจบุญ (2559)  ศึกษาแนวคิดในการจําและการคนหาความจําที่เช่ือมโยงของอักษรจีน
จากงานวิจัยของ นรินทชัย  ฮะภูริวัฒน (2555)  ซึ่งผูวิจัยนําความรูที่ศึกษาขางตน มาสรางแบบฝก และหาประสิทธิภาพแบบ
ฝกตามแนวคิดของ ชัยยงค  พรหมวงศ (2556) เมื่อนําแบบฝกไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
เขาทรายทับคลอพิทยา  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 32 คน  มีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.34/76.56  เนื่องจาก
แบบฝกมีกระบวนการสรางที่มีหลักการ  สอดคลองกับหลักสูตร โครงสรางและผลการเรียนรูรายวิชาภาษาจีน ผานการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอนภาษาจีน  ทําใหแบบฝกมีเน้ือหาถูกตอง ใชภาษาเหมาะสม
กับผูเรียน  นาสนใจ  เรียงลําดับจากงายไปยาก  มีรูปแบบการฝกที่หลากหลาย  สงเสริมใหเกิดการจําแบบเช่ือมโยง  และ
พัฒนาความสามารถในการเขียนอักษรจีนทําใหผูเรียนสามารถทําแบบฝกได  แบบฝกจึงมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
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  2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการเขียนอักษรจีนหลังเรียน (  = 23.45) สูงกวากอน (  = 7.11) 

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องจากเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยงที่ผูวิจัยนํามาประยุกตใชในแบบฝก  
มีการใชตัวชวยจํา (cue) คือ รูปภาพ สวนประกอบ และความเปนมาของตัวอักษรจีนชวยในการใสรหัส และการถอดรหัสใน
การจําอักษรจีนแบบประสม  และการจัดระบบความจํา (organization) โดยการใชสวนประกอบแสดงความหมายในการจัด
กลุมตัวอักษรท่ีมีความหมายที่เกี่ยวของกันไวดวยกัน  ทําใหสามารถเช่ือมโยงรูปเขียน เสียง และความหมายของอักษรจีนได  
สงผลใหผูเรียนคาดเดาความหมายของตัวอักษรไดจากสวนประกอบแสดงความหมาย และคาดเดาการออกเสียงของตัวอักษร
จากสวนประกอบแสดงเสียง  สอดคลองกับแนวคิดการจําอักษรแบบเช่ือมโยงของ นรินทชัย  ฮะภูริวัฒน (2555) ในการใช
ความเช่ือมโยงจากสวนประกอบของตัวอักษรจีนในข้ันตอนการสอนอักษรจีน พบวา ความสามารถในการอานของอักษรจีน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนสามารถคาดเดาความหมายของอักษรจีนท่ีพบใน
ประโยคได งานวิจัยของ Liu Jingnian (2011) และ Ye Binjie (2014) ที่นําแนวคิดการใชสวนประกอบแสดงความหมายมา
เปนองคประกอบหลักของการสอนตัวอักษรจีนใหชาวตางชาติ เพื่อเช่ือมโยงการเรียนตัวอักษรสูการเรียนรูภาษาจีน  งานวิจัย
ของ Peng Lu (2015) ทีป่ระยุกตใชเรื่องราวของอักษรจีนในการสอนตัวอักษรจีนแกชาวตางชาติ พบวา เปนการจัดการเรียน
การสอนที่เปนไปไดและมีประสิทธิภาพ  เทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยงนี้ สงผลใหแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถชวย
ในการเรียนรูตัวอักษรจีนแบบตัวอักษรประสมดีขึ้น  ชวยใหผูเรียนไดฝกการเขียนอักษรจีน  และเมื่อไดรับการฝกท่ีหลากหลาย
รูปแบบ และหลายๆ ครั้งในแบบฝก  สงผลใหความสามารถในการเขียนอักษรจีนของผูเรียนมากขึ้น   
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตวัอักษรประสม โดยใชเทคนิคการ
จําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   ที่ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตประเมินไว 3 ดาน คือ ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดาน
ผลผลิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.57)  อันเนื่องมาจาก การเรียนดวยแบบฝกสะทอนผลคะแนน  ทําใหนักเรียนเห็นพัฒนาการ
ของตนเอง  มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ปฏิบัติในแบบฝก  ความสามารถในการเขียนอักษรจีนไดรับการพัฒนา  มีความรู 
ความเขาใจในการเขียนอักษรจีนมากขึ้น และนําความรูที่ไปประยุกตใชไดจริง  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Herzberg & 
Snyderman (1959, อางใน เชิดศักดิ์  บุญชูศรี, 2553) กลาววา ความสําเร็จในการทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ และความกาวหนาเปนปจจัยสําคัญที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงาน  และใน
ทํานองเดียวกัน ความตองการทางสังคม  ความตองการการยอมรับนับถือ และความตองการใหตนประสบความสําเร็จในชีวิต
ของผูเรียนไดรับการตอบสนองอยางเปนลําดับตามใน ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 
need) (อารี  พนัธมณี, 2546)   
 
8. ขอเสนอแนะ  
 

 8.1 ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. กอนการใชเทคนิคการจําอักษรแบบเช่ือมโยง  ผูสอนควรทบทวนความรูเกี่ยวกับวิธีการสรางตัวอักษร และ
อธิบายหนาที่ของสวนประกอบของอักษรจีนกอนยกตัวอยางตัวอักษรท่ีมีสวนประกอบแสดงความหมายเดียวกัน  เพื่อปองกัน
ความสับสนระหวางสวนประกอบแสดงความหมายและสวนประกอบแสดงเสียง   
  1.2  ผูสอนควรเลือกตัวอักษรและตัวอยางประโยคในแบบฝกที่มีความหมายใกลตัว เหมาะสมกับระดับผูเรียน 
และพบบอยในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากนักเรียนสามารถเขาใจความหมายไดงาย และนําตัวอักษรหรือรูปประโยคนั้นไปใชได 
 

 8.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 การใชตัวชวยจําทําใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงและจําตัวอักษรจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ควรนําเทคนิค
การจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยงน้ี ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความสามารถในการเรียนภาษาจีน   
  2.2  ควรจัดทําแบบฝกการเขียนอักษรจีนแบบตัวอักษรประสม  โดยใชเทคนิคการจําอักษรจีนแบบเช่ือมโยง  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันซึ่งอยูในบริบทความปกติรูปแบบใหม (New Normal)
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Abstract 

This article presents problem–based learning (PBL) combined with graphic charts to develop 

scientific problem-solving  process by synthesizing 2 processes namely problem–based learning and 
graphic organizer Learning. The process of problem–based learning consists of 6 steps, including 1) 
defining problems, 2) understanding problems by fish bone diagramchart, 3) problem analysing, 4) 
synthetisising knowledge by concept mapping, 5) summarising and evaluating  answers together with 

conceptual charts and, 6) presentating and evaluating by solving problems diagram. 

Keywords: Problem-based Learning, Graphic Organizer, Problem solving 

1. บทนํา

ทามกลางสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมและบริบทตาง ๆ 
ในปจจุบัน ตองการคนท่ีมีความรูและทักษะความสามารถที่คลองตัวสามารถเผชิญหนาและแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให “ความสามารถในการคิดแกปญหา” เปนหนึ่งในทักษะท่ีจําเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และ
เปนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผลการรูเรื่องของ PISA (Programmed for the International Student Assessment) 
และสาเหตุที ่สําคัญอีกประการหนึ ่งคือ ความสามารถในการแกปญหานั้นเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู ในอนาคต 
(University of Melbourn, 2014: 14-18) ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การศึกษาตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใหมีความกาวหนาทันสมัย โดยการเรียนรู
เชิงรุก (Active learning) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (student-centered) เปนวิธีการหนึ่งท่ีถูกนํามาใชในการพัฒนา
ผูเรียนเพื่อใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา  (Rowan et al., 2008: 98) จากอดีตถึงปจจุบันมีทฤษฎีการเรียนรูเกิดขึ้นมากมาย
หลายทฤษฎี หนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูทีไ่ดรับความนิยมและสอดคลองกับยุศตวรรษท่ี 21 คือ ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคนิยม 
(Constructivism) ที่เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองผสมผสานจากความรูเดิมและความรู
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ใหมท่ีรับเขามา (Makmee, 2011: 7-14) จากทฤษฎีการเรียนรูที่กลาวมานั้นทําใหเกิดรูปแบบการจัดการเรียนรูจํานวนมากซึ่ง
หนึ่งในนั้นก็คือ การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน   

การจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL) เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งของ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนกลยุทธการจัดการเรียนรูที่มีการกลาวถึงและนําไปใชจํานวนมาก
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สวนมากพบวาผูเรียนไดรับความรูและ
ทักษะท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ได และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแกปญหาจากสถานการณที่แตกตางกัน 
โดยผูเรียนตองแสวงหาแนวทางใหม ๆ เพื่อที่จะแกปญหาโดยการนําความรูเดิมมาใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่
พบดวย (Rowan et al., 2008: 93-99) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีขอดีในดานการสงผลใหผูเรียนเรียนอยาง
เขาใจและสามารถจดจําไดนาน เกิดเปนการเรียนรูอยางแทจริงและยังทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนกับการ
ปฎิบัติงานในอนาคตจนสามารถพัฒนาไปเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิตแตดวยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานผูเรียน
จําเปนตองเผชิญปญหาและแสวงหาความรูเพื่อนําความรูที่หามาใหมเชื่อมโยงความรูเดิมที่ไดมาใชในการแกปญหา  สําหรับ
เด็กประถมนั้นยังขาดความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได ดังนั้น การที่ผูเรียนจะสามารถเชื่องโยงความรู
เดิมกับความรูใหมเขาดวยกันไดนั้น จําเปนตองมีเทคนิคผังกราฟกเขามาชวยเพราะเทคนิคผังกราฟกมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล  (ทิศนา แขมมณี, 2553: 386) การสอนโดยใชผังกราฟกเปนเทคนิคการสอนที่ชวย
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดระดับสูง (Kreger, 1998: 142) และยังเปนเครื่องในการจัดรวบรวมและสรุปความคิดหรือ
ขอมูลสําคัญใหเชื่อมโยงกันในรูปแบบตาง ๆ ในบทความน้ีจึงมุงนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดหลักการสําหรับการจัดการเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคผังกราฟก เพื่อพัฒนาการคิดแกปญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

2. การคิดแกปญหา
การคิดแกปญหา ถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดของการคิดท้ังมวล การคิดแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต

ในสังคมของมนุษย ซึ่งจะตองใชการคิดเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะที่เกี่ยวของและมี
ประโยชนตอการดํารงชีวิตที่วุ นวายสับสนไดเปนอยางดี ผูที่มีทักษะการคิดแกปญหาจะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่
เครงเครียดไดอยางเข็มแข็ง ทักษะการแกปญหาจึงมิใชเปนเพียงการรูจักคิดและรูจักการใชสมองหรือทักษะที่มุงพัฒนาสติ
ปญหาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด คานิยมความรู ความเขาใจในสภาพการณ
ของสังคมไดดีอีกดวย (Eberle and Slanish, 1996 อางถึงใน สุวิทย  มูลคํา, 2547: 15) 

 Good (1973 : 518) การคิดแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีการซึ่งอยูในสภาวะยากลําบาก หรืออยูในสภาวะที่
พยายามตรวจขอมูลที่หามาไดซึ่งมีความเกี่ยวของกับปญหา มีการตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการ
ควบคุมมีการรวบรวมเก็บขอมูลจากการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธที่ทดแทนสมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 

 วัชรา  เลาเรียนดี (2548 : 8) กลาววา ทักษะในการแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการเขาใจปญหา มองเห็น
สาเหตุของปญหาและผลท่ีจะเกิดขึ้นจากปญหานั้น รวมทั้งสามารถคิดหาวิธีการแกปญหานั้นไดอยางมีเหตุมีผล 

จากการศึกษาความหมายของการคิดแกปญหา สามารถสรุปไดวา การคิดแกปญหานั้น นับเปนความสามารถระดับ
บุคคลท่ีตองใชกระบวนการคิดทางปญญา ในการวิเคราะหสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในสถานการณตาง ๆ ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกตางกัน 
ทําใหบางคร้ังในปญหาและสถานการณเดียวกัน อาจวิเคราะหตีความหรือทําความเขาใจกับปญหาที่แตกตางกันได 

2.1 องคประกอบของกระบวนการคิดแกปญหา 
กระบวนการคิด เปนกระบวนการทางสติปญญาซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกระตุนให

เกิดกระบวนการคิด โดยเลือกใชลักษณะการคดิแบบตาง ๆ เพื่อนําไปสูการแกปญหาหรือเกิดองคความรูใหมหรือประสบการณ
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การณใหม ซึ่งความสามารถในการแกปญหา ตองอาศัยองคประกอบหลายอยางที่จะชวยใหการแกปญหาบรรลุไดตาม
จุดมุงหมายท่ีตองการ  
 Johnson and Rising (1969 : 107-110) ไดใหความเห็นวากระบวนการแกปญหาเปนกระบวนกระบวนการทาง
สมองท่ีซับซอน ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 1) การมองเห็น การจินตนา 2) การจัดทําอยางมีทักษะ 4)การวิเคราะห  3)การสรุปใน
เชงินามธรรม 5) การเช่ือมความคิด 

 สุวิทย  มูลคํา (2547 : 24) กลาวถึงลักษณะของกระบวนการคิดแกปญหามีดังนี้ 
1. การแกปญหา ตองเปนการกระทําท่ีมีจุดมุงหมาย การกระทําท่ีขาดจุดมุงหมายไมนับวาเปนการแกปญหา 
2. การแกปญหามีวิธีการหลายวิธี ผูแกปญหาจะตองเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสมกับความตองการและ 

ความสามารถของตน 

3. วิธีการแกปญหาแตละปญหาอาจจะใชวิธีการที่แตกตางกัน จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม ปจจัยหรือบริบทท่ี 

เกี่ยวของกับปญหานั้น ๆ  
4. การแกปญหาจะตองอาศัยความรูแจงเห็นจริง คือ ในการแกปญหาแตละครั้งนั้นจะตองศึกษาปญหาใหเขาใจ 

ถองแทเสียกอน จึงจะสามารถแกปญหานั้นได 
5. การแกปญหาเปนการสรางสรรค คือเมื่อแกปญหานั้นไดสําเร็จจะตองไดความรูใหมเกิดขึ้นและผูแกตองมี 

สติปญญางอกงามข้ึนดวย 

6. ปญหาที่นํามาแกตองไมเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจํา เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจํานั้นไมถือวาเปน 

ปญหา 
7. กระบวนการท่ีกระทําไปโดยไมมีแบบแผน ไมถือวาเปนกระบวนการแกปญหา 
8. กิจกรรมที่นํามาใชในการแกปญหาเดิมไมได ไมถือวาเปนกระบวนการแกปญหา 
9. กิจกรรมที่ทําไปเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา ไมถือวาเปนกระบวนการแกปญหา 
10. การแกปญหายอมประกอบดวยการวิพากษ วิจารณ วิเคราะหและสังเคราะห 

 จากการศึกษาองคประกอบของกระบวนการคิดแกปญหา สามารถสรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญและจําเปนที่ตอง
นํามาใชในการคิดแกปญหาของแตละบุคคลนั้นคือ วุฒิภาวะ ประสบการณ ระดับสติปญญาในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับ
บริบทกับปจจัยของปญหานั้น ๆ  
 

3. แนวคิดและลักษณะการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem based Learning: PBl) 

 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning: PBl)  เปนวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกระทํา ผานกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต (Constructivist theory) ที่เชื่อวาการสรางความรูเกิดขึ้นภายในตัวของผูเรียนเองโดยเชื่อมโยงกับความรูความ
เขาใจท่ีมีอยูเดิมมาสรางเปนความรูความเขาใจของตนเอง เรียกวา โครงสรางทางปญหา (Cognitive structure) โดยมีฐานที่
มุงเนนใหผูเรียนลงมือกระทํา หรือเรียกวา Active construct การเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีลักษณะที่สําคัญดังนี้  

1. เรียนรูเริ่มดวยปญหา 
2. เนนใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
3.  ผูเรียนเปนผูออกแบบการเรียนรูและเรียนรูดวยตนเอง 
4. ครูมีบทบาทเปนเพียงผูคอยช้ีแนะ คอยกระตุนผูเรียนดวยคําถามเพื่อใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางถูกตอง 

ตามขั้นตอน ( Eggen and Kauchak, 2001: 229) 
 3.1 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
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 สําหรับขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ไดมีนักวิชาการทางการศึกษา สรุปขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ไวดังตารางที่ 1 ตารางการสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 

 จากการศึกษาข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานผูวิจัยไดเลือกขั้นตอนการเรียนแบบปญหาเปนฐาน
ของสํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนรูซึ่งมีดวยกัน 6 ขั้นตอนดังนี้ ดังนี้   1) ขั้นกําหนด
ปญหา 2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา 3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา 4) ขั้นสังเคราะหความรู 5) ขั้นสรุปและประเมินคาของ
คําตอบ 6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน  
 

4. แนวคิดและความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก 
 เทคนิคผังกราฟก (Graphic Orgnizers) เปนกลวิธีท่ีจะชวยเสริมใหการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้นไดผังกราฟกจะมีสวนชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางตอเนื่อง เปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรูเนื้อหา
สาระตาง ๆ ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การเรียนการสอนโดยใชเทคนิคผังกราฟกนั้นมีรากฐานมา
จากงานวิจัยของ Ausubel ที่พัฒนา Advance organizers สําหรับเปนเครื่องมือในการเรียน โดยมุงเนนการเชื่อมโยงความรู
ใหมเขากับประสบการณหรอืความรูเดิมของนักเรียนเพ่ือสรางความรูใหม เทคนิคการใชผังกราฟกจึงมีรากฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีความหมาย ผังกราฟกจะชวยใหนักเรียนสนใจขอความ ประเด็น หรือมโนทัศนที่สําคัญ ผานการเชื่องโยงหรือหา

Good (1973) Kreger 

(1998) 
สํานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู (2550) 

กรมวิชาการ (2547 อางถึง
ใน สุพล วังสินธ 2549 ) 

ผูเขียนบทความ 

1.กําหนดปญหา 1.กําหนด
ปญหา 

1.กําหนดปญหา 1.กําหนดปญหา 1.กําหนดปญหา 

2.ทําความเขาใจและ
วิเคราะหปญหา 

2.ทําความ
เขาใจและ
วิเคราะห
ปญหา 

2.ทําความเขาใจและวิเคราะห
ปญหา 

2.ตั้งสมมตุิฐาน 2.ตั้งสมมตุิฐาน 

3.วางแผนและ
ดําเนินการศึกษา
คนควา 

3.นําเสนอและ
ประเมินผล 

3.วางแผนและดาํเนินการศึกษา
คนควา 

3.ทําความเขาใจและ
วิเคราะหปญหา 

3.ทําความเขาใจและวิเคราะห
ปญหา 

4.สังเคราะหความรู - 4.วิเคราะหขอมลู 4.วางแผนและดาํเนินการ
ศึกษาคนควา 

4.วางแผนและดาํเนินการศึกษา
คนควา 

5.นําเสนอและ
ประเมินผล 

- 5.สังเคราะหความรู 5.วิเคราะหขอมลู 5.วิเคราะหขอมลู 

- - 6.สรุปและประเมินคนหาคําตอบ 6.สังเคราะหความรู 6.สังเคราะหความรู 

- - 7.นําเสนอและประเมินผล 7.สรุปและประเมินคนหา
คําตอบ 

7.สรุปและประเมินคนหาคําตอบ 

- - - 8.นําเสนอและประเมินผล 8.นําเสนอและประเมินผล 
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ความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้น แลวบันทึกขอมูลในลักษณะเครือขายที่สามารถเพิ่มเติมหรือจัดกระทําความรูเดิมดวย
ความสัมพันธที่เช่ือมโยงหรือแตกตางระหวางความรูเดิมและขอมูลใหม โดยผังกราฟกจะมีประโยชนในการชวยใหนักเรียนอาน
หนังสือไดอยางลุมลึก และชวยใหสามารถรื้อฟนความรูความจําไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังชวยใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน
เพื่อสรางและขยายความรูใหมไดงายขึ้น (Horran, 2002: 723-724)  แตเนื่องดวยเทคนิคผังกราฟกมีรูปแบบและประเภทของ
ผังจํานวนมากอาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนได ผูเขียนบทความจึงไดทําการเลือกประเภทผังกราฟกที่จําเปนในการเรยีนรูของ
ผูเรียนจํานวน 3 แบบดังนี้  

1. ผังกางปลา (Fishbone) เปนผังกราฟกท่ีนําเสนอขอมูลใหเปนถึงสาเหตุและผลท่ี
แกปญหาของเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยปญหาจะถูกเขียนไวที่กลองที่มีลักษณะเปนหัว
ปลา เสนโยงตาง ๆ เปรียบเสมือนกางปลาซึ่งจะแสดงสาเหตุ และแนวทางการ
แกไข ท่ีไดมาจากการระดมสมองของสมาชิก ตัวอยางตามภาพท่ี 1 

2. ผังมโนทัศน (Concept Map) เปนผังกราฟกที่แสดงมโนทัศนหรือความคิดรวบ
ยอดหรือหัวขอใหญหรือคําสําคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลัก ไวตรงกลางและเขียน
เสนกระจายออกเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหรือหัวขอใหญและมโน
ทัศนหรือหัวขอยอย ๆ ที่แสดงลักษณะสําคัญของมโนทัศนหรอืหัวขอใหญลําดับรอง
จากมโนทัศนหรือหัวขอยอยจากอีกชั้นก็จะแสดงลักษณะสําคัญของมโนทัศนหรือ
หัวขอยอยลําดับที่ 1 เปนลําดับขั้นตอเนื่องกันโดยมีเสนที่เชื่อมโยง  ตัวอยางตาม
ภาพที่ 2 

3. ผังการแกปญหา (Problem Solving Map) เปนผังกราฟกที่แสดงใหเห็นถึงการ
แยกแยะปญหาและพิจารณาแนวทางการแกปญหาและผลลัพธที ่จะเกิดขึ ้น
หลากหลาย ตัวอยางตามภาพท่ี 3 

ปญหา การแกปญหา ผลการแกปญหา 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

ภาพที่ 1 ผังกางปลา 

ภาพที่ 2 ผังมโนทัศน 

ภาพที  ผงัการแกปั้ญหา 
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5. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคผังกราฟก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรยีนรูแบบปญหาเปนฐาน
รวมกับเทคนิคผังกราฟก 

เทคนิคผังกราฟก 

ผังกางปลา เปนผังกราฟกที่นาํเสนอขอมูลให
เปนถึงสาเหตุและผลที่แกปญหาของเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง โดยปญหาจะถูกเขียนไวที่กลองที่มี
ลักษณะเปนหัวปลา เสนโยงตาง ๆ 
เปรียบเสมือนกางปลาซ่ึงจะแสดงสาเหตุ และ
แนวทางการแกไข ที่ไดมาจากการระดมสมอง
ของสมาชิก 

 

ผังมโนทัศน เปนผังกราฟกที่แสดงมโนทัศน
หรือความคิดรวบยอดหรือหวัขอใหญหรอืคํา
สําคัญของเร่ืองหรือแนวคิดหลัก ไวตรงกลาง
และเขียนเสนกระจายออกเพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนหรือหัวขอใหญ
และมโนทัศนหรือหวัขอยอย ๆ ทีแ่สดง
ลักษณะสําคัญของมโนทัศนหรือหวัขอใหญ
ลําดับรองจากมโนทัศนหรอืหัวขอยอยจากอีก
ชั้นก็จะแสดงลักษณะสําคัญของมโนทัศนหรือ
หัวขอยอยลําดับที่ 1 เปนลําดับขั้นตอเนือ่งกัน
โดยมีเสนที่เช่ือมโยง 

 
 

ผังการแกปญหา เปนผังกราฟกท่ีแสดงใหเห็น
ถึงการแยกแยะปญหาและพจิารณาแนว
ทางการแกปญหาและผลลัพธทีจ่ะเกิดขึน้
หลากหลาย  
ปญหา การ

แกปญหา 
ผลการ
แกปญหา 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1) ขั้นกําหนดปญหา เปนตอนที่ผูสอนจดั
สถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจและมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่
เปนปญหาท่ีผูเรียนอยากรูอยากเรียนได และ
เกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

2) ขั้นทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนจะตอง
ทําความเขาใจปญหาท่ีตองการเรียนรูซ่ึงผูเรียน
จะตองสามารถอธิบายส่ิงตาง ๆ ที่เกีย่วของกับ
ปญหาได 

3) ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกาํหนด
สิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควาดวย
ตนเองดวยวิธกีารหลากหลาย 

4) ขั้นสังเคราะหความรู เปนขั้นที่ผูเรียนนํา
ความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามี
ความเหมาะสมหรอืไมเพียงใด 

5) ขั้นสรุปและประเมินคาของคําตอบ เปนขั้น
ที่ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความี
ความเหมาะสมหรอืไมเพียงใด โดยพยายาม
ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยาง
อิสระทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรู ใน
ภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

6) ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน เปนข้ันที่
ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ผูเรียนทกุกลุมรวมท้ังผูที่เกีย่วของ
กับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา 
ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ กระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจและมองเห็นปญหา สามารถ
กําหนดสิ่งที่เปนปญหาท่ีผูเรียนอยากรูอยาก
เรียนได และเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหาโดยการเขียน
ลงในผังกางปลา ผูเรียนจะตองทําความเขาใจ
ปญหาท่ีตองการเรียนรูซ่ึงผูเรียนจะตอง
สามารถอธบิายส่ิงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัปญหา
ไดและสรุปลงบนผังกางปลา 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษา 
ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองศึกษาคนควา ดําเนิน
การศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวธิีการที่
หลากหลาย 

ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู รวมกับผังมโน
ทัศนผูเรียนนําความรูที่ไดคนความา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและ
สังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสม
หรือไมเพียงใด 

 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบรวมกับ
ผังมโนทัศนผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของ
กลุมตนเองและประเมินผลงานวาขอมูลที่
ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรอืไมเพียงใด 
โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของ
ตนเองอยางอิสระทุกกลุมชวยกันสรุปองค
ความรู ในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 ขั้นนําเสนอและประเมินผลงานโดย
การเขียนลงในผังการแกปญหา 
ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรู
และนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ผูเรียนทกุกลุมรวมท้ังผูที่เกีย่วของ
กับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

แผนภาพที่ 4 แสดงการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคผังกราฟก 
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6. บทสรุป 

 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคผังกราฟก เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนเปนผูคนควาโดยใชกระบวนการคิดรวมทั้งวิธีการแกปญหา ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรด วยการสังเกต การ
ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห สังเคราะหและสรปุผลและประเมินคา ดวยวิธีการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชปญหาหรือสถานการณ
ที่เกี่ยวของกับปญหาเปนตัวเราความสนใจของผูเรียน และใหผูเรียนใชเทคนิคผังกราฟกมาชวยในการเขียนผังความคิดในเรื่องที่
ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล และลงขอสรุปดวยตนเอง และนําสาระที่เกิดจากการเรียนรูมาเขียนให
เห็นโครงสรางของความรูในรูปแบบที่สามารถอธิบายและจดจําไดงายดวยการใชเทคนิคผังกราฟกเขาไปชวยในการจัดระบบ
ขอมูลและลงขอสรุปจากการเรียนรู  
 

7. เอกสารอางอิง 
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บทคดัยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ใหมีประสิทธิภาพ 

80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทำใบกิจกรรมระหวางเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
(E1) เทากับ 88.70 คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
(E2) เทากับ 82.87 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ 88.70/82.87  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

The development of science’s learning achievement of Mathayomsuksa 2 students 
by using instructional package on earth and change 

Kiatisak Raksapoln1, and Chokpricha  phokhiao1* 
1Bachelor of Education Program in General Science (English program), Faculty of Education,  

Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) to develop the instructional package on the earth and 

change were effective 80/80. 2) to compare the learning achievement of Mathayomsuksa 2 students 
between before and after the learning management by using the instructional package on the earth and 
change. The research results are as follows. 1) The result of efficiency of instructional package on the 
earth and change found that the percentage of the average score from the activity sheets during the 
course with the instructional package (E1) equal to 88.70 the percentage of the average score from the 
achievement test after used the instructional package (E2) equals 82.87. The instructional package on the 
earth and change has effective ways of 88.70/82.87 2) Learning achievement of students after taken the 
instructional package on the earth and change was higher than their achievement before the application 
of the instrument at the 0.05 significance level. 
Keywords: Instructional package, Learning achievement 
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1. บทนำ
การเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญที่ทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดจนถึงปจจุบัน มนุษยจะศึกษาสิ่งตาง ๆ ท่ีอยู

รอบตัวเองตั้งแตเกิดจนโตหรือตลอดชีวิต เพื่อท่ีจะนำเอาสิ่งท่ีตนเรียนรูมาปรับปรุงใหเปนแนวทางในการดำเนินชีวิตของตน ใน
กระบวนการเรียนรูเปนกลไกอยางหนึ่งที่ทำใหเกิดประสบการณเปนเครื่องนำความรูเขาสูสมองเพื่อใหสมองเก็บรวบรวมและ
จดจำสิ่งเหลานั้นไว เพื่อเปนหลักฐานในการสรางมโนทัศนและใชมโนทัศนนั้นในการคนหาความรูอื่นตอไปโดยอาศัยความเกี่ยว
โยงระหวางกันและกัน ดังน้ันการรับรูถือเปนพื้นฐานของการเรียนรู (สังวาล สุสุข, 2527) การออกแบบกิจกรรมของผูสอนก็
เปนอีกสวนหน่ึงที่สำคัญตอผูเรียน และเปนปจจัยหลักในการกระตุนความสนใจ ความอยากรูของนั กเรียน การเร่ิมตนดวย
ความสนใจจะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากกวา โดยเฉพาะปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการดำรงชีวิต ในงานวิจัย
ของกันยา พาณิชยศิริ (2559) พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครคิดเปนรอยละ 17.6  ติดสื่อ
สังคมออนไลนนักเรียนสนใจในวิชาที่เรียนนอยลง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย และมีความหลากหลากหลาย
จึงเปนสิ่งจำเปนท่ีจะชวยใหนักเรียนไดพัฒนาการคิด และเพิ่มความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น  

จากอดีตจนถึงปจจุบันวิทยาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนวิทยาศาสตรจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนใหทันกับยุคสมัยเพ่ือใหผูเรียนมีความรูเทาทันโลกธรรมชาติ และเทคโนโลยี สามารถเช่ือมโยงความรูที่ไดเรียนรูมา
ใหเขากับการดำรงชีวิตของตนเอง โดยเนนความสามารถทางการดำรงชีวิต ความคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค 
คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการคนควาและ
สรางองคความรู ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูล
หลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ผูสอนจึงตองใหความสำคัญในการจัดการเรียน
การสอน ในเรื่องของการคิดเช่ือมโยงองคความรูในแตละระดับช้ันจากงายไปยาก กระบวนการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห 
วิธีแกไขปญหาที่หลากหลาย จากการทำกิจกรรมดวยตัวเองของผูเรียนทุกข้ันตอน ทำใหผูเรียนเกิดองคความรูใหมดวยตนเอง 
และท่ีสำคัญของการจัดการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับชวงอายุ และระดับช้ัน เพื่อใหจัดการเรียนการสอนไดอย าง
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน (สุณัชชา เดชสุภา, 2558) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนสื่อประเภทหน่ึงที่สามารถ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนจากประสบการณตรงที่ไดจากการลงมือปฏิบัติ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือความคิด มีอิสระในการเรียนรู ชวยสรางจินตนาการตอยอดไดจากการลงมือกระทำและการทำงานรวมกันกับเพื่อน 
(เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2559) 

จากสภาพปญหาและแนวคิดดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถนำความรูที่ไดรับไปปรับใชเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจำวันตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรู

ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กลุมเปาหมาย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห       
สิงหเสนี) นนทบุรี  
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
                 3.2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คูมือ

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง สำหรับเนื้อหา เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลง สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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                 3.2.1.2 กำหนดจุดประสงคในชุดกิจกรรม กรอบเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู การวัดผล การ
ประเมินผลการเรียนรู และกำหนดโครงสรางชุดกิจกรรม ใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูใน
หลักสูตรและเน้ือหา        

                 3.2.1.3 นำรางชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนขอบกพรองอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแกไขกอนนำไปใชจริง  

          3.2.2 แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

      แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน  จำนวน 8 ช่ัวโมง ประกอบดวย 
   แผนที่ 1 เรื่อง โครงสรางภายในโลก    จำนวน 2 ช่ัวโมง 
   แผนท่ี 2  เรื่อง การผุพังอยูกับที่ทางกายภาพ   จำนวน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 3 เรื่อง การผุพังอยูกับที่ทางเคมี   จำนวน 2 ช่ัวโมง 
   แผนที่ 4 เรื่อง การกรอนและการสะสมตัวของตะกอน จำนวน 2 ช่ัวโมง 

การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
        3.2.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คูมือ
การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
        3.2.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรูและ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังสำหรบัเนื้อหา เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สาระท่ี 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
        3.2.2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
        3.2.2.4 นำแผนการสอนที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อพิจารณา และ
ตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content 
Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) ที่มี
คา IOC ≥ 0.5 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ผลปรากฏวา แผนการสอนอยูในเกณฑความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากการประเมิน 
10 ขอ มีคาระหวาง 0.67-1.00 นำแผนการสอนทีอ่ยูในเกณฑไปใชสอนจริง 

         3.2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กอนเรียนและหลังเรียนที่ผูวิจัย
สรางข้ึนจำนวน 30 ขอเปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก 

                 3.2.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร วิเคราะหเนื้อหาและรายละเอียดในเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

                 3.2.3.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตรพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

                 3.2.3.3 กำหนดจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 และสรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมเพื่อสรางแบบทดสอบ  

                 3.2.3.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูมาวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence) แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ≥ 0.5 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ผลปรากฏวา 
แบบทดสอบอยูในเกณฑความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใชไดมีคาตั้งแต 0.67-1.00 จำนวน 30 ขอ 

                 3.2.3.5 นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันเดียวกัน และไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 30 
คน และนำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจการจำแนก (r) เปนรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบท่ี
มีคาความยากงาย ระหวาง .36 - .75 และคาอำนาจจำแนกตั้งแต .22 - .61 เก็บไว จำนวน 30 ขอ โดยครอบคลุมเนื้อหา และ
วัตถุประสงคการเรียนรูที่ตั้งไวจากนั้นไดนำไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตร KR20 ของ Kuder-Richardson 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) คาความเชื่อมั่นจากผลการวิเคราะหเทากับ 0.84 
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3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3.1 กำหนดแบบแผนการทดลอง 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการทดลอง (Experimental Design) เปนแบบ
แผนการทดลองแบบกลุมเดียว One Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี   

            3.3.1.1 เตรียมกลุมตัวอยางจำนวน 35 คน ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง จำนวน 30 ขอ   

            3.3.1.2 เริ่มการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
            3.3.1.3 กลุมตัวอยางทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจำนวน 30 ขอ เพื่อนำ คะแนนกอนกับหลัง

เรียนที่ไดไปวิเคราะหดวยสถิติ t-test for dependent sample  
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design  

กลุมตัวอยาง การทดสอบกอนเรียน 
การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 X T2 

3.3.2 วิธีการดำเนินการทดลอง 
         ผูวิจัยนำชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพแลวไปทดลองกับนักเรียน

กลุมตัวอยาง 35 คน ตามแผนการจัดการเรียนรูใชเวลาทั้งหมดจำนวน 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห 
ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลมีดังตอไปนี้ 

               3.3.2.1 เก็บขอมูลกอนการทดลองโดยเก็บคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจำนวน 30 ขอ ภายในเวลา 50 นาที 

               3.3.2.2 แจกชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ใหกับนักเรียนโดยนักเรียนจะไดรับ 1 
คน ตอ 1 ชุด  

               3.3.2.3 ช้ีแจงและอธิบายจุดประสงคการเรียนรูขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง และใบกิจกรรมใหแกนักเรียน 

               3.3.2.4 ทำการดำเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดย
ใหนักเรียนศึกษาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรม
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

               3.3.2.5 เก็บขอมูลหลังการทำกิจกรรม เมื่อนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ครบทุกกิจกรรมแลวใหนักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนจำนวน 30 ขอภายในเวลา 50 นาที 

             3.3.2.6 นำคะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนกับหลังการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงไปวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test for Dependent Sample 
3.4. สถิติที่ใชในการวิจัย 

3.4.1 สถิติวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 
3.4.1.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ประกอบการ

สอนตามเกณฑประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ หรือ E1/E2 เทากับ 80/80 
3.4.1.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 มาหาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจการจำแนก (r) เปนรายขอ จากสูตรของ 
Brennan และหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR20 ของ Kuder-Richardson 

3.4.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.4.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนกับหลังการจัดการเรียนรูดวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชสถิติ t – test for Dependent Sample  
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4. ผลการวิจัย  
4.1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี 

จากการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 
จำนวน 35 คน โดยใหนักเรียน 1 คนตอ 1 ชุดกิจกรรม ซึ่งผูเรียนจะใช ชุดกิจกรรมประกอบในการเรียน พรอมกับทำการ
ทดลองตามใบกิจกกรม และตอบคำถามทายกิจกรรม หลังจากเรียนจบเนื้อหาในแตละกิจกรรม ผูเรียนทุกคนจะตองทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจากนั้นนำผลคะแนนที่ไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิหลังเรียนทีไ่ดไปวิเคราะหหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง ตามเกณฑ 80/80 
ซึ่งแสดงผลดังตาราง 2 ดังนี้ 
ตารางที ่2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องโลกและการเปลีย่นแปลง 

N 
ใบกิจกรรม แบบทดสอบ ประสิทธิภาพ 

E1/E2 คะแนนเตม็  S.D. คะแนนเตม็  S.D. 

35 20 17.74 1.15 30 24.86 2.41 88.7/82.87 

จากตารางที่ 2  ในการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง พบวา
คาเฉลี่ยของคะแนนจากการทำใบกิจกรรมระหวางเรียนของนักเรียนเทากับ 17.74 และคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเทากับ 24.86 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำใบกิจกรรมระหวางเรียนเทากับ 88.7 และมีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย
จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนเทากับ 82.87 ซึ่งสรุปไดวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง เทากับ 88.7/82.87 ซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ 80/80 ตามที่กำหนดไว 
4.2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงผลดังตาราง 3 ดังนี้ 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนกับหลังการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 

การทดสอบ N 
คะแนน
เต็ม 

 S.D.   t Sig. 

กอนเรียน 35 30 11.11 2.54 
13.75 3.07 26.47* 0.00 หลังเรียน 35 30 24.86 2.41 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียน

จำนวน 35 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11.11 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเทากับ 24.86 โดยมีผลตางของคะแนนเฉลีย่
กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 13.75 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนเทากับ 3.07 จากการคำนวณโดยใช
สถิติ t-test for Dependent Sample คาท่ีคำนวณไดเทากับ 26.47 เมื่อพิจารณาระดับนัยสำคัญทางสถิติมีคาเทากับ 0.00 
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ที่ตั้งไว .05 ดังนั้นจึงสรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรี ยนรูดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีคารอยละของคะแนน
เฉลี่ยที่เกิดจากการทำใบกิจกรรมระหวางเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู (E1) เทากับ 88.70 คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิด
จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู (E2) เทากับ 82.87 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพ 88.70/82.87  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงพบวาประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทำใบกิจกรรมระหวางเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู (E1) เทากับ 88.70 คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู (E2) เทากับ 82.87 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพ 
88.70/82.87 และในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพตามท่ีกำหนดไวเนื่องจากผูวิจัยได
ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู อยางเปนระบบโดยมีการกำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรู ศึกษารายละเอียดหลักการ
และวิธีการเกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรึกษา
และตรวจสอบแกไขจากอาจารยที่ปรึกษารวมท้ังผานการประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผล
การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับการวิจัยของ ภาณุวัฒน  เปรมปรี (2556) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศน้ำจืด  ผูวิจัยพัฒนาส่ือตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบผลการวิจัยพบวา ชุด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศน้ำจืดมีประสิทธิภาพ 82.98/80.53 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว  และงานวิจัยของ    
บุญโรม ดอมไธสง (2559) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู พบวาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง 
โดยการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 
82.11/82.00 และสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 

2. ในการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิษณุ สุทธิวรรณ (2563) ที่ทำการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
เรื่อง ลม ฟา อากาศของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง 1 พบวารอยละ 100 ของนักเรียนมี
คะแนนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว จะเห็นไดวาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจึงเปนทางเลือกที่ดีทางหน่ึงที่ครูจะสามารถนำไปประยุกตได 

7. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการทำวิจัยในครั้งนี้
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายเสริมสราง

ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป
การเลือกพัฒนาชุดกจิกรรมการเรยีนรูควรจัดทำในรูปแบบออนไลน และใชเทคโนโลยีเขามาเปนองคประกอบใหมาก

ขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี และเพิ่มความนาสนใจในการจัดการเรียนรู 
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บทคดัยอ  

การวิจัยครั้งนีไ้ดประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาผานความคิดสรางสรรคของนักเรียนโดยแนวคิดเรื่อง 
มลพิษทางน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 โรงเรียนบานโคกสะอาด อ. แกงคอย จ. สระบุรี ปการศึกษา 2562 
จำนวน 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาคือ Creativity product analysis matrix (CPAM) ซึ่ง
วิเคราะหจากช้ินงานของนักเรียนทีไ่ดสรางจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา โดยใชเกณฑมิติความคิดสรางสรรค 3 ดาน
คือ นวภาพ การแกปญหา และการตอเติมเสริมแตง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดผานการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยของมิติความคิดสรางสรรคคิดเปนรอยละเทากับ 82.62 นักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ ดีเยี่ยม   เมื่อ
ผานกระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยแนวคิดเรื่อง มลพิษทางน้ำ  
คำสำคัญ: ความคิดสรางสรรค, การจัดการเรียนรู, สะเต็มศึกษา 
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Abstract 

This research was studied the results of learning management in STEM Education of students' 
creativity by the concept of water pollution of grade 4 - 6 students at Ban Khok Sa-at School, Kaeng Khoi 
District, Saraburi Province, academic year 2019. The Creativity product analysis matrix (CPAM) was used in 
the study, which was analyzed from the product of students created by learning management in STEM 
Education. Three creativity dimensions used in this study which are novelty, resolution and elaboration 
dimension. The results of this research showed that the students who received the learning management 
in STEM Education had obtained as much average scores of creative dimension equal to 82.62 %, that 
students were categorized as very good when passing through the learning management in STEM 
Education by the concept of water pollution  
Keywords: Creativity , Learning Management, STEM Education 
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1. บทนำ
ปจจุบันโลกของการศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี การศึกษาจึงมีความสำคัญตอการพัฒนาในดานเหลานี้เปนอยางมาก เน่ืองจากสังคมในปจจุบันจำเปนที่จะตองใช
ทักษะการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเปนอยางสูง เพื่อทำใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี 
ทำใหเกิดแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งปญหาเหลานี้จะนำมาสูการพัฒนาการศึกษาใหทันตอยุคศตวรรษที่ 21 
ดังน้ันการศึกษาจึงจําเปนท่ีจะตองใหความสำคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคและรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน พรทิพย 
ศิริภัทรําชัย (2556) ไดกลาวไววาการจัดการศึกษานั้นจะมุงเนนใหผูเรียนมีทกัษะที่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ทักษะการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหา ซึ่งจะทำใหเด็กนักเรียนมีการพัฒนาในดานความคิดสรางสรรคมากขึ้น และการ
พัฒนาดังกลาวจะชวยใหผู เรียนมีทักษะท่ีทันตอศตวรรษท่ี  21 (Kyung Hee Kim, 2011) ความคิดสรางสรรค เปน
ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดเดิมกับจินตนาการแลวสรางเปนความรู ความคิด หรือช้ินงานใหมโดยใชทักษะทาง
ความคิดที่หลากหลายทั้งการวิเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิดริเริ่มและการสรางสรรคผลงานหรือสิ่งใหม ๆ (สนธิ พลชัยยา, 
2557) โดยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะเนนใหผูเรียนไดนำองคความรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและสรางความเขาใจ การเช่ือมโยงความรูเขาไวดวยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูในปจจุบัน และยังสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดนั่นคือ 
ทักษะในการคิดสรางสรรค 

“สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนคำยอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) 
เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics)  ซึ่งหมายถึงองคความรู
วิชาการของศาสตรทั้งสี่ ที่นำองคความรูตาง ๆมาบูรณาการเขาดวยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (National 
Research Council, 2012) สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูของ วิทยาศาสตร วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนำความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการท่ีเปนประโยชนตอ
การดำเนินชีวติ และการทำงาน (อภิสิทธ์ิ ธงไชย, 2556) การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการไดแก (1) 
เปนการสอนที่เนนการบูรณาการ (2) ชวยนักเรียนสรางความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาทั้ง 4 วิชา กับชีวิตประจำวันและการ
ทำงาน  (3) เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ทาทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น (Vasquez et al.,  2013) นอกจากนี้ สะเต็มศึกษาจัดเปนแนวทางใหกับครูไดใชจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ใหกับนักเรียนเกี่ยวกับปญหาในชีวิตประจำวัน เชน ปญหาทางดานมลพิษ หรือปญหาทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาดังกลาว
สามารถนำมาบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษาได ชวยใหนักเรียนไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถหาวิธีแกปญหาที่
เกิดข้ึนได อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนมีเจตคติทางสิ่งแวดลอมที่ดีมากขึ้น เพราะเจตคติทางสิ่งแวดลอมถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปน
ลักษณะทางจิต ที่มีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการอนุรักษณสิ่งแวดลอม (นิติกร ออนโยน, 2562) อันจะเปนการปลูกฝงให
นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอมตอไปในอนาคต 

จากความสำคัญที่กลาวมาขางตน การเรียนการสอนในหองเรียนจึงมีความสำคัญอยางมาก โดยเฉพาะหองเรียนท่ีมี
ผูเรียนจำนวนมากซึ่งยากท่ีจะทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงจำเปนที่จะตองหาวิธีการสอนตาง 
ๆ นำมาปรับใชในหองเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษาผานความคิดสรางสรรคของนักเรียนโดยแนวคิดเรื่อง มลพษิทางน้ำ ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูสะ
เต็มศึกษา ซึ่งจะเนนการบูรณาการเนื้อหาความรูหลาย ๆ ดานเขาดวยกนั และเนนใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเพื่อนำมาใชในการ
แกไขปญหาในชีวิตประจำวัน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาผานความคิดสรางสรรคของนักเรียนโดยแนวคิดเรื่องมลพิษทางน้ำ 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  กลุมประชากรของการวิจัย คือนักเรียนโรงเรียนบานโคกสะอาด 

อ. แกงคอย จ. สระบุรี ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยทำการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ไดนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 -6 ทั้งหมด 80 คนเปนกลุมตัวอยาง เนื่องจากกิจกรรมมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูวิชา
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3  

วิทยาศาสตรในระดับชวงช้ันนี ้และการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจัดกลุมตัวอยางเปน 8 กลุม กลุมละ 10 คน 
ใหแตละกลุมคละระดับช้ัน มีรายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี ้

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชวิเคราะห ช้ินงานที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาคือ Creativity product analysis 

matrix (CPAM) ที่พัฒนาขึ้นโดย Basemer และ Treffinger (1981) และมีการนำมาปรับใชโดย Sofi Hanif et al., (2019) 
ซึ่งพิจารณามิติความคิดสรางสรรค 3 ดานคือ นวภาพ (Novelty) การแกปญหา (Resolution) และการตอเติมเสริมแตง 
(Elaboration) โดยมีเกณฑการประเมิน 6 เกณฑไดแก การบมเพาะความคิด ความคิดริเริ่ม คุณคา การใชประโยชนได การสื่อ
ความหมาย และฝมือและความชำนาญ แตละเกณฑแบงระดับคะแนนแบบรูบริค (scoring  rubrics) ตั้งแต 1-3 คะแนน โดย
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางที ่1 เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงาน (CPAM) 

มติคิวามคดิ
สสรางสรรค 

เกณฑ  คะแนน  
1  2  3  

นวภาพ (Novelty) 

การบมเพาะ
ความคิด 

ช้ินงานมีอิทธิพลตอ
ผูอืน่นอย ในการ
สรางสรรคผลงาน 

ช้ินงานมีอิทธิพลตอผูอื่น
ปานกลาง ในการ

สรางสรรคผลงานใหม 

ช้ินงานมีอิทธิพลตอผูอื่นมาก
ในการสรางสรรคผลงานใหม
และเปนแนวคิดในการ
พัฒนาออกแบบช้ินงาน 

ความคิด
ริเริม่ 

นักเรียนสวนมากใชภูมิ
หลังเพื่อเปนแนวคิดใน

การสรางช้ินงาน 

นักเรียนสวนมากใชภูมิ
หลังเพื่อเปนแนวคิดใน
การสรางช้ินงาน แตไดมี
การดัดแปลงช้ินงานจาก

เดิม 

แนวคิดในการสรางช้ินงานมา
จากความเขาใจของตนเอง 

การแกปญหา 
(Resolution) 

คุณคา 
ช้ินงานไมตรงกับ
วัตถุประสงคและไม
สัมพันธกับแนวคิด 

ช้ินงานตรงกับ
วัตถุประสงคแตไม 
สัมพันธกับแนวคิด 

ช้ินงานตรงกับวัตถุประสงค
และสมัพันธกับแนวคิด 

การใช
ประโยชนได 

ช้ินงานสามารถใชครั้ง
เดียว 

ช้ินงานสามารถใชไดอยาง
ตอเนื่องตามความ

ตองการ 

ช้ินงานสามารถใชงานได
อยางตอเนื่องมากกวาความ

ตองการ 

การตอเตมิเสริมแตง 
(Elaboration) 

สื่อ
ความหมาย 

การสื่อความหมายอยู
ในระดับ นอย 

การสื่อความหมายอยูใน
ระดับ ปานกลาง 

การสื่อความหมายอยูใน
ระดับ มาก 

ฝมือและ
ความชำนาญ 

ทำช้ินงานไดด ี ทำช้ินงานไดดีมากพรอม
กับมีการออกแบบที่ด ี

ทำช้ินงานไดดีมาก มีการ
ออกแบบท่ีดี และช้ินงาน

นาสนใจ 

แผนจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใตหลักการเรื่อง มลพิษทางน้ำ ในการดำเนินการวิจัยไดนำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษาน้ีกับผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานท่ีสังกัดคณะครุศาสตร และมีความเช่ียวชาญดานการ
สอนวิชาการสอนวิทยาศาสตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมผานการสนทนากลุม สามารถสรุปข้ันตอนขั้นตอน
การดำเนินการการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 2 และสามารถสรุปความรูที่ไดจากการการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่2 ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการเรยีนรูในรูปแบบสะเตม็ศึกษา 
ลำดบั  ขัน้นตอน  กจิกรรม  
1 การเตรียม 1. ครูจัดกลุมนักเรยีนเปน 8 กลุม กลุมละ 10 คน ใหคละระดับช้ัน 

2. ครูกำหนดสถานการณเกี่ยวกับ มลพิษทางน้ำ และแจกเคร่ืองมือและวัสดุใหแตละกลุมเหมือนกัน 
3. นักเรียนคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเกีย่วกับแนวคิดพ้ืนฐานในการแกปญหา และครูคอยใหคำปรึกษา 
4. ครูและนักเรยีนอภิปรายเครื่องมือและวัสดุที่จะใชรวมกัน 
5. นักเรียนออกแบบวาดภาพช้ินงานโดยมีครูคอยใหคำแนะนำ 

2 การดำเนินงาน 1. นักเรียนทำช้ินงานตามแบบท่ีไดมีการออกแบบไว 
2. นักเรียนทำการทดสอบช้ินงานจริง โดยมคีรูคอยควบคุมการทดสอบ 

3 การนำเสนอ 3. ครูใหแตละกลุมนำเสนอช้ินงานและแนวคิดพื้นฐานของช้ินงาน 
การประเมิน 1. ครูประเมินช้ินงานของนักเรียนดวย CPAM 

2. นักเรียนประเมินช้ินงานของกลุมอื่นโดยมคีรูคอยใหคำแนะนำ และขยายองคความรู 
4 การแกไข 3. นักเรียนทำการแกไขช้ินงานของตนเองหลังการทดสอบช้ันงาน 

 
ตารางที่ 3 การบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนรูเรื่อง ”การอนุรักษน้ำ” 

วทิยาศาสตร  (S)  เทคโนโลย ี (T)  วศิวกรรม  (E)  คณติศาสตร  (M)  
คุณสมบัติของวัสด ุ การคนหาขอมูลจาก

อินเทอรเน็ต 
การออกแบบ และวาดภาพ
ช้ินงาน 

ทักษะการวัด และการใช
จำนวน 

 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยประสานงานกับผูบริหารโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวของขออนุญาตดำเนินการวิจัยรวมกับการจัดกิจกรรม 
“จิตอาสาพัฒนาการศึกษา” ภายใตโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเปนในศตวรรษท่ี 21 ของชมรม Ship and 
Share มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 และ
ดำเนินการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใตแนวคิดเร่ือง มลพิษทางน้ำ ดังแสดงภาพตัวอยางในภาพท่ี 1 หลังจาก
การจัดกิจกรรมไดเก็บช้ินงานเพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลความคิดสรางสรรคของนักเรียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใตแนวคิดเรือ่ง มลพิษทางน้ำ 
 
 3.3 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากดำเนินการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใตแนวคิดเร่ือง มลพิษทางน้ำ นำช้ินงานท่ีไดจากการ
จัดกิจกรรมของแตละกลุมมาวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนดวย Creativity product analysis matrix (CPAM) 
และประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาผานความคิดสรางสรรคของนักเรียนดวยเกณฑการประเมิน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังน้ี  

ชวงคะแนนระหวาง 5-6 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม (ชวงคะแนนเปนรอยละ 80-100) 
ชวงคะแนนระหวาง 3-4 คะแนน หมายถึง ดี  (ชวงคะแนนเปนรอยละ 70-79) 
ชวงคะแนนระหวาง 1-2 คะแนน หมายถึง ผาน (ชวงคะแนนเปนรอยละ 60-69)  
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4. ผลการวิจัย  
 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหช้ินงานที่ไดจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาภายใตหลักการเรื่อง มลพิษทางน้ำ ดวย
Creativity product analysis matrix (CPAM) ซึ่งพิจารณามิติความคิดสรางสรรค 3 ดานคือ นวภาพ การแกปญหา และการ
ตอเติมเสริมแตง โดยมีเกณฑการประเมิน 6 เกณฑไดแก การบมเพาะความคิด ความคิดริเริ่ม คุณคา การใชประโยชนได การ
สื่อความหมาย และฝมือและความชำนาญ พบวาเกณฑการบมเพาะความคิดของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มีคะแนน 
3, 3, 3, 3, 2, 3, 2 และ 3 คะแนนตามลำดับ เกณฑความคิดริเริ่มของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มีคะแนน 2, 2, 3, 2, 
2, 2, 3 และ 2 คะแนนตามลำดับ เกณฑคุณคาของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มีคะแนน 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2 และ 3 
คะแนนตามลำดับ เกณฑการใชประโยชนของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ8 มีคะแนน 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1 และ 3 คะแนน
ตามลำดับ เกณฑการสื่อความหมายของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มีคะแนน 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3 และ 2 คะแนน
ตามลำดับ และเกณฑฝมือและความชำนาญของกลุมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ8 มีคะแนน 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 และ 3 
คะแนนตามลำดับ ดังแสดงในตารางที ่4 และภาพตัวอยางช้ินงานท่ีไดจากการจัดการเรียนรู ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

ตารางที ่4 ผลคะแนนการประเมินความคิดสรางสรรคจากช้ินงาน ดวย CPAM  
มติคิวามคดิสรางสรรค เกณฑ กลุม 11 กลุม 22 กลุม 33 กลุม  4  กลุม 55 กลุม 66 กลุม 77 กลุม 88 
นวภาพ  
(Novelty) 

บมเพาะความคิด 3 3 3 3 2 3 2 3 
ความคิดรเิริม่ 2 2 3 2 2 2 3 2 

การแกปญหา  
(Resolution) 

คุณคา 3 3 3 3 3 2 2 3 
การใชประโยชนได 2 2 3 3 3 2 1 3 

การตอเตมิเสริมแตง  
(Elaboration) 

สื่อความหมาย 3 2 2 3 3 3 3 2 
ฝมือและความชำนาญ 2 2 2 2 2 2 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางช้ินงานท่ีไดจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาภายใตหลักการเรื่อง มลพิษทางน้ำ 
 

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละกลุมดวย Creativity product analysis matrix 
(CPAM) ซึ่งวิเคราะหผานมิติความคิดสรางสรรคดวยกันทั้งหมด 3 ดานคือ นวภาพ การแกปญหา และการตอเติมเสริมแตง 
พบวาคะแนนมิติความคิดสรางสรรคของแตละกลุมคือ กลุมที่ 1 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 5 
คะแนน และดานการตอเติมเสริมแตง 5 คะแนน กลุมที่ 2 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 5 คะแนน 
และดานการตอเติมเสริมแตง 4 คะแนน กลุมที่ 3 มีคะแนนดานนวภาพ 6 คะแนน ดานการแกไขปญหา 6 คะแนน และดาน
การตอเติมเสริมแตง 4 คะแนน กลุมที ่4 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 6 คะแนน และดานการตอเติม
เสริมแตง 5 คะแนน กลุมที่ 5 มีคะแนนดานนวภาพ 4 คะแนน ดานการแกไขปญหา 6 คะแนน และดานการตอเติมเสริมแตง 
5 คะแนน กลุมที่ 6 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 4 คะแนน และดานการตอเติมเสริมแตง 5 คะแนน 
กลุมที่ 7 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 3 คะแนน และดานการตอเติมเสริมแตง 5 คะแนน และกลุมที่ 
8 มีคะแนนดานนวภาพ 5 คะแนน ดานการแกไขปญหา 6 คะแนน และดานการตอเติมเสริมแตง 5 คะแนน ตามลำดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 ผลการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละกลุม ดวย CPAM 

กลุมที ่ 
มติคิวามคดิสรางสรรค  

คะแนนเเฉลีย่  รอยละ 
 

ผลการ
ประเมนิน 

นวภาพ  
(NNovelty)  

การแกปญหา  
(RResolutioon)  

การตอเตมิเสรมิแตง  
(EElaboration)  

1 5  5  5  5 83.30 ดีเยี่ยม 
2 5  5  4  4.7 77.76 ดี 
3 6  6  4  5.3 89.00 ดีเยี่ยม 
4 5  6  5  5.3 88.80 ดีเยี่ยม 
5 4  6  5  5 83.32 ดีเยี่ยม 
6 5  4  5  4.7 77.76 ดี 
7 5  3  5  4.3 72.20 ดี 
8 5  6  5  5.3 88.80 ดีเยี่ยม 

 
ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนทั้งหมดท่ีเขารวมกิจกรรม โดยหาคาเฉลี่ยของมิติความคิด

สรางสรรคทั้ง 3 ดานคือ นวภาพ การแกปญหา และการตอเติมเสริมแตง ดวยเคร่ืองมือ Creativity product analysis 
matrix (CPAM) โดยท่ีผลการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียนมีคะแนนของมิติความคิดสรางสรรค คิดเปนรอยละ
เทากับ 82.62% ซึ่งแบงเปนดานนวภาพ 83.31% ดานการแกปญหา 85.41% และดานการตอเติมเสริมแตง 79.14% 
ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห ความคิดสรางสรรคของนักเรียนดวย CPAM พบวานักเรียนมีผลการประเมินความคิด
สรางสรรคอยูในระดับ ดีเยี่ยม ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 ผลการวิเคราะหความคิดสรางสรรคของนักเรียน ดวย CPAM 

มติคิความคดิสรางสรรค 
รอยละ ผลการประเมนิน นวภาพ (Novelty)) การแกปญหา  

(RResolution)  
การตอเตมิเสรรมิแตง 
((Elaborattion)) 

 
83.31 % 

 

 
85.41 % 

 
79.14 % 

 
82.62 % 

 
ดีเยี่ยม 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นเมื่อผานกระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยแนวคิดเรื่อง 
มลพิษทางน้ำ สามารถวิเคราะหไดจากช้ินงานโดยใช Creativity product analysis matrix (CPAM) ซึ่งพิจารณามิติความคิด
สรางสรรค 3 ดานคือ นวภาพ การแกปญหา และการตอเติมเสริมแตง โดยมีเกณฑการประเมิน 6 เกณฑไดแก การบมเพาะ
ความคิด ความคิดริเริ่ม คุณคา การใชประโยชนได การสื่อความหมาย และฝมือและความชำนาญ  จากผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ ดีเยี่ยม โดยมิติความคิดสรางสรรคดานนวภาพ 83.31 % การแกปญหา 85.41 % 
และการตอเติมเสริมแตง 79.14 % 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนผานแนวคิดเรื่อง มลพิษทาง
น้ำ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 -6 โรงเรียนบานโคกสะอาด อ. แกงคอย จ. สระบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัย
ไดดังนี้  

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยแนวคิดเรื่อง มลพิษทางน้ำ พบวามีความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยของมิติความคิดสรางสรรคคิดเปนรอยละ 82.62 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sofi Hanif et al., 
(2019) ที่ไดศึกษาการสงเสริมความคดิสรางสรรคของนักเรยีนผานการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน STEM ซึ่งนักเรียนท่ีผานการ
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จัดการเรียนรูดวยโครงงาน STEM ในแนวคิดของเร่ืองแสงและเลนส มีความคิดสรางสรรคที่ดีในมิติของการแกไขปญหา 
การตอเติมเสริมแตง และนวภาพ ผลการสรางสรรคที่ไดรับมากถึง 76% ซึ่งจดัอยูในประเภทท่ีดี และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรทิพย ศิริภัทรําชัย (2556) ที่กลาววา สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให
ผูเรียนไดนำความรูที่หลากหลายท้ังในดานของความรู ดานทักษะการคิด มาใชในการแกปญหา การคนควา การสรางและ
พัฒนาคิดคนสิ่งตาง ๆในขณะท่ีนักเรียนทำกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพื่อฝกทักษะดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผูเรียนไดมีโอกาสนำความรูที่ไดศึกษามาออกแบบเปนวิธีการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหได
เทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (National Research Council, 2012) นอกจากน้ี
สำหรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาทักษะความคิด ผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ผานแนวคิดเรื่อง มลพิษทางน้ำ ยังฝกกระบวนการ การคิดวิเคราะห การสรางแนวคิดที่สำคัญ (concept) การออกแบบ 
(drawing) และการสรางช้ินงาน (prototype) ผานขอจำกัดตาง ๆ ที่ทางครูผูสอนไดกำหนดไวให โดยกระบวนการเหลานี้ จะ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆได (Biljana Stojanova, 2010) นอกจากนี้ ยัง
สอดคลองกับบทความของ กมล โพธิเย็น (2562) ที่ไดกลาวไววา ความคิดสรางสรรคมีสำคัญและจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคน  เนื่องจากผูเรียนจะตองมีการปรับตัวใหทันกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยท่ีความคิด
สรางสรรคคือการมองเห็นสิ่งตาง ๆ ทีต่างไปจากเดิม เปนการเช่ือมโยงจากสิ่งที่คิดไปสูการพัฒนาสิ่งอื่นไดอยางหลากหลายจน
เกิดเปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรือวิธีการแกปญหาท่ีเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษายังมี
ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศในดานการพัฒนาการศึกษาเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะการคิด
วิเคราะห มีความสามารถในการบูรณาการองคความรูตาง ๆ เพื่อนำมาใชในการแกไขปญหา และยังมีความสามารถในการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ดวยเหตุผลน้ี การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมจะนำมาชวย
ใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปจจบัุน (บัณฑิต ทิพากร, 2559) 

จากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่ไดเขารวมในการจัดการเรียนรูครั้งนี้ มีความสามารถใน
การแกไขปญหาและสามารถสรางสรรคช้ินงานได ซึ่งการจัดการเรียนรูดังกลาวไดสงผลใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในดาน
การออกแบบ รวมถึงการนำเสนอมากข้ึน นอกจากนี้นักเรียนที่เขารวมการจัดการเรียนรู ยังไดพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน ทักษะ
การคิดวิเคราะห ทักษะการแกไขปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

7. ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะจากการทำวิจัยในคร้ังนี้
จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีเวลาที่นอยเกินไปสำหรับ

นักเรียน เนื่องจากนักเรียนบางกลุมไมสามารถสรางช้ินงานใหเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด บางกลุมทำการนำเสนออยางเรง
รีบ ดังนั้นครูผูสอนควรมีเวลาในการทำกิจกรรมมากกวานี้เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการสรางสรรคช้ินงาน นำเสนอช้ินงานและ
อภิปรายรวมกัน 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป
สำหรับขอเสนอแนะในการทำวิจัยตอ ผูวจิัยควรศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาโดยใชสถานการณ

ในชีวิตประจำวันของนักเรียน และควรศึกษาทักษะการคิดอื่น ๆเพ่ิมเติม เชนการคิดแกปญหาการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 
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บทคัดยอ 

ในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการเปนสังคมความรู มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในดานขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวัน โลกยุคใหมตองการคนท่ี
พรอมจะเรียนรูและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมนุษยทุกคนจึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรมีสวนชวยในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา บทความนี้
นำเสนอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา โดย 
สังเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกำหนดปญหา 2) ขั้นศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ      
3) ขั้นเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 4) ขั้นลงมือทำโครงงาน 5) ขั้นคิดทบทวน 6) ขั้นนำเสนอ  บทความนี้มุงนำเสนอ
แนวคิดและการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรพรอมเสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 

คำสำคัญ: โครงงาน วิจัยเปนฐาน ความสามารถในการแกปญหา 
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Abstract 
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electronic document. It is compulsory to follow the guidelines provided here strictly. The manuscript that 
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Abstract should be between 150 and 300 words. It should be provide a concise summary of the key 
points of your paper. The whole abstract must be within one A4 page.  
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1. บทนำ

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 โดยมีเปาหมายดานผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ฉ) การพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จึงเปนประเด็นเรงดวนของทุกประเทศ (วัชรา เลาเรียน
ดี, ปรณัฐ กิจรุงเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ, 2560: 15) ซึ่งวิชา วิทยาศาสตร และการแกปญหา เปนหนึ่งในสาระวิชาหลัก
และทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ พานิช , 2555: 16-17) โดยเฉพาะโลกในยุคปจจุบันที่มีความ
เจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจรญิอยางรวดเร็ว มนุษยซึ่งเปนผูสรางและใชเทคโนโลยีจึงมีความพยายามที่จะ
ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อหาความรูใหม ๆ ทางวิทยาศาสตรสะสมไวเพื่อสรางศักยภาพ เมื่อมีความจำเปนก็จะไดนำความรูที่
คนพบนั้นไปสรางเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และประโยชนตาง ๆ ในการดำรงชีวิตใหผาสุก ผูที่จะดำรงชีวิตอยู
ไดอยางสรางสรรคมีความสุข ตองเปนผูที่คิดเปน เรียนรูเปน (จินตนา ศิริธัญญารัตน และวัชรา เลาเรียนดี, 2562: 6; สมพงศ 
จันทรโพธิ์ศรี, 2562: 4) แตในการดำรงชีวิตของมนุษยยังตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ มากมาย ความสามารถในการแกปญหา
อยางมีคุณภาพ จึงเปนสิ่งที่จำเปนควบคูกับการศึกษาเรียนรู  (วัชรา เลาเรียนดี, ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และอรพิณ ศิริสัมพันธ, 
2560: 35) ขณะนี้ทุกสังคมตองการทรัพยากรบุคลที่มีประสิทธิภาพ และมีความพรอมที่จะแกปญหาที่ซับซอนได (อุษณีย อนุ
รุทธวงศ, 2555: 206) สอดคลองกับการจัดการศึกษาในประเทศไทยท่ีมีการกำหนดความสามารถในการคิดแกปญหาเปน
สมรรถนะที่สำคัญในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีความหมายวา เปนความสามารถในการ
แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน
และแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) การฝกใหผูเรียนเขาใจกระบวนการแกปญหาและนำกระบวนการแกปญหามาใชในการเรียน
และในชีวิตจริงจึงมีคุณคาและประโยชนตอตัวผูเรียน (เนตรนพิศ คตจำปา, มารศรี กลางประพันธ และสมเกียรติ พละจิตต, 
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2558: 66)  โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูในวิชา วิทยาศาสตร จะชวยสงเสริมใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังดานความคิดเปนเหตุ
เปนผล คิดสรางสรรค รวมถึงชวยใหมนุษยมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92)    

ปจจุบันการจัดการเรียนรูในวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถในการแกปญหามีหลากหลายวิธี เชน 
การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการแกปญหา
อนาคตรวมกับแผนผังความคิด และการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอีกวิธีหนึ่งท่ีจะฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหา
ไดนั้น คือ การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานรวมกับกระบวนการวิจัย หรือนักวิชาการบางทานใชวา การจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย หรือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน   (Project together with        
research - based Learning) โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูสนับสนุนการเรียนรูและหนุนนำอยางตอเนื่อง (วัฒนา รัตนพรหม, 
2561: 39) และเปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง โดยเกิดจากการศึกษา คนควาขอมูล              
ที่ผูเรียนสนใจเรียนรู สูการคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเปนองคความรู และสามารถส่ือสารองคความรูใหผูอื่นเขาใจผานงาน
เขียนและการนำเสนอดวยวาจา และนิทรรศการ จากการทำโครงงานดวยกระบวนการวิจัย (วัฒนา รัตนพรหม, 2560: 1)     
โดยเริ่มจากความสงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหความรูใหมของตนเองโดยเอาทฤษฎี
บทพื้นฐานมารวมอธิบาย จนไดเปนความเขาใจในความสัมพันธแบบเหตุและผล และสิ่งที่ไดมากกวาความรูคือ ทักษะที่พึงมี   
ในศตวรรษท่ี 21 (สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) ซึ่งข้ันตอนเหลาน้ีสามารถนำไปสูความสามารถในการแกปญหาได จึงทำให         
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับการวิจัยเปนฐานเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจในการนำมาประยุกตใชใน            
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในโลกศตวรรษท่ี 21 น้ี 

2. แนวคิดความสามารถในการแกปญหา (Problem Solving Ability)

ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง กระบวนการคิดสวนบุคคลในการพิจารณาไตรตรองสิ่งตาง ๆ ที่เปนประเดน็
สำคัญของเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีสรางความยุงยากลำบาก สับสน วิตกกังวล กังวล และพยายามหาหนทางคลี่คลายสิ่งเหลานั้น
ใหปรากฏ และหาหนทางขจัดปดเปาสิ่งที่เปนปญหากอความรำคาญความวิตกกังวล ความยุงยากสับสนใหหมดไป โดยการนำ
ประสบการณเดิมและกฎเกณฑที่เกิดจากการเรียนรูมาเปนพื้นฐานในการแกปญหาในสถานการณหรือปญหาใหม (Good, 
1973: 518 ;  Jonassen, 2003; สุคนธ  สินธพานนท และคณะ, 2555: 138; ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556: 161) ในการ
แกปญหาตาง ๆ ไดอยางหลากหลายจะตองใชทักษะการคิดทุกระดับและทักษะการคิดขั้นสูงทุกประเภท เริ่มตั้งแตการใช
ความคิดระดับตน ๆ การคิดวิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค การคิดดวยเหตุผล การตัดสินใจ รวมท้ังการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และการสื่อความหมายที่มีคุณภาพ  (วัชรา เลาเรียนดี, ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และอรพิณ ศิริ
สัมพันธ, 2560: 35) นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแกปญหาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูไดอยางอิสระ               
ในวิธีการของตนเอง ผูเรียนจะไดรับการสนับสนุน เพื่อใหสามารถสำรวจ คนหาความจริง พัฒนาความคิด และสำรวจปญหา 
และผูเรียนจะไดรับการฝกฝนใหไมตองกลัวท่ีจะลองหาวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลายในการแกปญหา  รวมถึงมีความกลาในการ
ตัดสินใจ  และรับผิดชอบผลของการกระทำ (Jawhara, 1995) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรู การพฒันาการเรียนรู และ
ทักษะการคิดของมารซาโนและเคนดอล (Marzano and Kendall, 2007 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, ปรณัฐ  กิจรุงเรือง และ
อรพิณ ศิริสัมพันธ, 2560: 35) ที่มองการเรียนรูที่มีคุณภาพของมนุษยวา ประกอบดวยการทำงานของ 4 ระดับที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน คือ 1) ระบบความรู การรู ในสาระความรูขอมูลตาง ๆ การจัดเก็บและการนำความรูมาใช (Informal 
system) 2) ระบบการจัดการกับสาระความรู ซึ่งเปนการทำงานของสมองและการใชความคิด (Mental procedures) 
3) ระบบการใชกลามเน้ือและอวัยวะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน (Psychomotor procedures) และ 4) ระบบการรูจักตนเอง
(Self-system) ซึ่งเปนการรูจักตัวตนของตัวเอง รวมทั้งวิธีการ ระดับความสามารถในการเรียนรู ระดับความคิด วิธีคิดของ
ตนเอง นอกจากนี้กิลฟอรด (Guilford, 1967: 313-316) ไดอธิบายรูปแบบของการคิดแกปญหาโดยทั่ว ๆ ไปวา กระบวนการ
คิดแกปญหา เปนสวนของความสามารถของสมองดานการจำ การรูและการเขาใจ การคิดแบบอเนกนัย การคิดแบบเอกนัย 
และการประมาณคา ความสามารถท้ัง 5 อยางนี้จะปฏิบัติการรวมกันซึ่งพอสรปุเปนข้ันตอน 6 ขัน้ตอน คือ 1) เมื่อบุคคลไดพบ
กับปญหาจากสิ่งแวดลอม ความสามารถของสมองในสวนของการจำจะปฏิบัติการรวมกับการรูและการคิด เพื่อทำการรูจั ก     
สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางของปญหาและสภาพที่กอใหเกิดปญหา (ปญหาเปนมิติดานเนื้อหา)  โดยการแปลงรูป          
ใหเขากับความรูที่มีอยูแลวในสวนของความจำซ่ึงบางคร้ังอาจมีการแกไขขอมูล แลวนำเขาไปเก็บไวในสวนของความจำเพ่ิมขึ้น               
2) ความสามารถของสมองในสวนของการประมาณคา เชื่อมโยงระหวางศูนยกลางของปฏิบัติการ คือสวนของการรูและการคดิ
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(แบบเอกนัยและอเนกนัย) กับความจำจะทำการประเมิน และบางคร้ังก็มีการกลั่นกรองเพื่อแยกประเภทขอมูลที่เกี่ยวของและ
ไมเกี่ยวของกับปญหา ความสามารถของสมองในสวนของการประมาณคาน้ี เปนสวนที่คอนขางกระจาย เพื่อใหการตรวจ
ขอมูลเปนไปในทุกทิศทุกทาง ปฏิบัติการของการประมาณคาจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอหนวยของการจำ 3) บางคร้ัง
บุคคลจำเปนตองรับขาวสารอ่ืนจากสิ่งแวดลอม เขาไปในสวนของความจำโดยผานการรับรูและการกลั่นกรองขาวสารใหม              
แบบเดียวกับปญหาเดิม 4) ทางออกของปญหา เปนการสิ้นสุดกระบวนการแกปญหาในปญหาหนึ่ง ๆ อาจมีทางออกหลายทาง 
ทางออกที่ 1 อาจถูกปฏิเสธ ทางออกที่ 2 เปนทางเลือกได แตไมดี หรือเปนทางออกของปญหาที่เคยกระทำมาแลว              
อาจทบทวนใหม และกลับไปสูขั้นการหยุดพัก ทางออกที่ 3 เปนทางแกปญหาที่นาพอใจ 5) ลักษณะสำคัญของกระบวนการ
แกปญหา คือมีชวงกวางและขอมูลมีการยอนกลับ แตละการรับรูและการคิด มีวงจรจากการรู การคิด ไปยังความจำ ไปสู      
การประเมินและกลับมาท่ีการรู การคิดใหม อาจทำซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง วงจรอาจกวางมากโดยรวมเอาการรู การคิดคูแรก         
คูที่ 2 คูที่ 3 คูที่ 4 และคูอื่น ๆ เขาไวดวย วงจรเหลานี้จะยืดหยุนตามลำดับของเหตุการณ 6) ในกระบวนการแกปญหาจะใช
การคิดทั้งแบบเอกนัยและแบบอเนกนัยสลับกันตามลักษณะของปญหาที่ตองการคำตอบแบบใด บางปญหาจะตองใชการถาย
โยงเกี่ยวของกันทั้ง 2 แบบในการระลึกขอมูล จุดสำคัญที่แตกตางกันระหวางความคิดทั้งสอง คือ แบบของวิธีคิดคำตอบ        
ที่ตองการความสมบูรณและเฉพาะเจาะจง ใชวิธีคิดแบบเอกนัย ถาตองการคำตอบที่มีจำนวนมากก็ใชวิธีคิดแบบอเนกนัย 
นอกเหนือจากวิธีคิดที่ตางกันแลว กระบวนการตาง ๆ ในการแกปญหาก็เปนสิ่งเดียวกัน ซึ่งเวียร (Weir, 1974: 16-18) ไดสรุป
ตัวบงช้ีที่สะทอนใหเห็นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่มีทักษะการคิดแกปญหาโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรไว 4 ขั้นตอน คือ         
1) ขั้นระบุปญหา (Statement of The Problem) หมายถึง ความสามารถในการระบุขอบเขตของปญหาตามสถานการณที่
กำหนดได โดยสามารถตอบไดวา อะไรคือปญหาจากสถานการณนั้น  2) ขั้นคนหาสาเหตุ (Defining the Problem or 
Distinguishing Essential Features) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา วิเคราะห แยกแยะสาเหตุของปญหาได          
3) ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการคิดคน และ
เสนอวิธีการแกปญหาได  4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ (Verifying the Solution) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายถึงผลท่ีจะ
เกิดขึ้นหลังจากการใชวิธีการแกปญหาในขอท่ี 3 ไดวาเปนอยางไร   

อยางไรก็ตาม การประเมินความสามารถในการแกปญหาสามารถประเมินโดยใหผูเรียนเขียนตอบคำถามหรือปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการแกปญหา ซึ่งนักวิจัยสวนใหญนิยมสรางเปนแบบวัดความสามารถในการแกปญหา โดยใชขั้นตอน                
ในการแกปญหาของเวียร (Weir) ที่กลาวมาแลวขางตนซ่ึงหากบุคคลใดไดแสดงพฤติกรรมความสามารถในการคิดแกปญหา
ตามขั้นตอนที่กลาวมาขางตน จึงสามารถสรุปไดวาบุคคลนั้น เปนผูที่มีความสามารถในการแกปญหา 
 
3. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project-based learning) 
 

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานนั้น นักวิชาการบางทานใชวา การจัดการเรียนรูโดยใชโครงการเปนหลัก 
การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโครงงาน การสอนโดยใชโครงงานหรือโครงการเปนหลัก เปนตน  โดยในบทความวิชาการนี้ 
ผูเขียนเรียกแนวคิดนี้วา การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เด็กเปนรายบุคคลหรือเปน
กลุม ศึกษาเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่สนใจอยางละเอียด โดยรวมกันสำรวจ สังเกต และกำหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทำ
โครงงานรวมกัน ศึกษาหาขอมูลความรูที่จำเปน และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว ดวยกระบวนการคิด และ
กระบวนการแกปญหาของกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จนไดคนพบความรูใหม สิ่งประดิษฐใหม และวิธีการใหมดวย      
ตัวผูเรียนเอง แลวจึงนำผลงานและประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูกัน  โดยมี ผูสอนอาจารยและ
ผูเช่ียวชาญเปนผูใหคำปรึกษา (วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 25; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2559: 16; ทิศนา         
แขมมณี, 2561: 139) จากแนวคิดดังกลาว มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูไดหลายกระบวนการซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันไป       
ดังขั้นตอนตอไปนี้  

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
จากการศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project-Based Learning) ตามแนวคิดของวิจารณ พาณิช 

(2555: 71-75) และของสุคนธ สินธพานนท (2558: 120-121) ซึ่งไดกำหนดข้ันตอนของการจัดการเรียนรูไว 5 ขั้นตอน และ 
6 ขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งผูเขียนขอสังเคราะหเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
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ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 ตารางที่ 1 การสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานและสิ่งทีเ่กิดขึ้นกับผูเรียน 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงาน 
(วิจารณ พาณิช, 2555: 71-75) 

 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงาน 

(สุคนธ สินธพานนท, 2558: 120-121) 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานท่ีสังเคราะหข้ึนใหม 

(วิจารณ พาณิช, 2555: 71-75; สุคนธ 
สินธพานนท, 2558: 120-121) 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตาม 
ข้ันตอนการแกปญหาของเวียร  

(Weir, 1974: 16-18) 

1. ข้ันกำหนด (Define)  ผู เรียนและ
ผูสอนรวมกันกำหนดปญหาที่สนใจ  

1. ข้ันกำหนดปญหาหรือสำรวจความ
สนใจ  ผูสอนเสนอสถานการณตัวอยาง
กระตุนผูเรียน 

1. ข้ันกำหนดปญหา ผู เรียนรวมกัน
สำรวจปญหา เพื่อเตรียมทำโครงงานท่ี
สนใจ 

1. ผูเรียนสามารถระบุประเด็นปญหาที่
ส ำ คั ญ ที่ สุ ด ภ าย ใน ข อ บ เข ต ข อ ง
สถานการณที่กำหนดใหได 

2. ข้ันวางแผน (Plan) ผู เรียนวางแผน
ทำโครงงาน แบงหนาที่กันรับผิดชอบ   
 

2. ข้ันกำหนดจุดมุงหมายในการเรียน  
ผู สอนแนะนำจุดมุ งหมายว าจะทำ
โครงงานน้ันเพ่ือแกปญหาอะไร 
3. ข้ันวางแผนและวิเคราะหโครงงาน  
ผู เรียนวางแผนแกปญหา  และเสนอ
แผนการดำเนินงานใหผูสอนทราบ 

2. ข้ันวางแผน ผูเรียนวางแผนเตรียมทำ
โครงงาน แบงหนาที่กันรับผิดชอบ 

2  ผู เรี ยน สามารถวางแผนก ารท ำ
โครงงานไดอยางเหมาะสม 

3. ข้ันลงมือทำ (Do) ผู เรียนลงมือทำ
โครงงานเปนทีมภายใตทรัพยากรจำกัด   

4 . ข้ั น ล งมื อป ฏิบั ติห รื อแก ป ญ ห า  
ผูเรียนลงมือปฏิบัติทำโครงงานตามแผน
ที่วางไว 

3. ข้ันลงมือทำ ผูเรียนทำโครงงาน โดยมี
ผูสอนเปนพี่เลี้ยง 

- 

4. ข้ันทบทวน (Review) ผูเรียนทบทวน
ไตรตรองข้ันตอนที่เปนความสำเร็จและ
ความลมเหลวในการทำโครงงาน   

5 . ข้ั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ผู เ รี ย น รู จั ก
ประเมินผลกอนดำเนินการ ระหวาง
ดำเนินการและหลังดำเนินการ 

4. ข้ันคิดทบทวนไตรตรอง ผูเรียนแตละ
กลุมสะทอนความสำเร็จของกลุมและ
ความล ม เหล วที่ เกิ ด ข้ึ น ใน การท ำ
โครงงาน  ผูสอนชวนผู เรียนกลุมอื่น
อภิปราย  เพื่ อหาวิธีแกปญหา หาก
ปญหาน้ัน ๆ เกิดข้ึนกับกลุมตนเอง จะมี
วิธีแกปญหาอยางไร  

3. ผูเรียนสามารถบอกสาเหตุที่แทจริง
หรือสาเหตุที่ เปนไปไดของปญหาจาก
การทำโครงงานและเสนอแนวทางการ
แกปญหาได 

5. ข้ันนำเสนอ (Presentation) ผูเรียน
นำเสนอโครงงาน โดยอาจเขียนเปน
รายงาน หรือนำเสนอเปนการรายงาน
หนาชั้น   

6. ข้ันสรุป รายงานผลและเสนอผลงาน 
เมื่อผู เรียนทำโครงงาน เสร็จสิ้น  จึง
นำเสนอผลงาน และเขียนรายงานหรือ
นำเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

5. ข้ันนำเสนอ ผูเรียนนำเสนอโครงงาน 
โดยการเขียนรายงานหรือนำเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

4. ผูเรียนสามารถบอกไดวา ผลที่เกิดข้ึน
จากการแกปญหาตามวิธีที่ เสนอเปน
อยางไร โดยมีขอมูลหลักฐานประกอบ  

 

  จากขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นมี 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขั้นกำหนดปญหา 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นลงมือทำ  4) ขั้นคิดทบทวน
ไตรตรอง 5) ขั้นนำเสนอ โดยขั้นที่ 1- 5 ที่สังเคราะหขึ้นมาใชขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานของวิจารณ พาณิช    
ขั้นที่ 1-5 นอกจากนี้ในขั้นตอนท่ี 2 ที่สังเคราะหขึ้น ใชขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานของสุคนธ สินธพานนท              
ขั้นที่ 2 และ 3 จากขั้นตอนที่สังเคราะหขึ้นยังมีความสอดคลองกับข้ันตอนการคิดแกปญหาของเวียร (Weir, 1974: 16-18) ที่
ไดกลาวถึงไวตอนตน คือ 1) ขั้นระบุปญหา  2) ขั้นคนหาสาเหตุ  3) ข้ันเสนอวิธีการแกปญหา  และ 4) ขั้นตรวจสอบผลลัพธ         
จึงเห็นวา ขั้นตอนการสอนโดยใชโครงงานสามารถทำใหผูเรียนเกิดการความสามารถในการแกปญหาได (นิตยา ชางหัวหนา, 
2553: 80) และสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียนได  (C. L. Chiang and H. Lee, 2016: 709)   

 
4. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based learning) 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานน้ัน นักวิชาการบางทานใชวา  การจัดการเรียนรูแบบการเนนการวิจัย           
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย การจัดการเรียนรูแบบวิจัย เปนตน ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูเขียนไดศึกษาคนควาและ
เรียกแนวคิดการจัดการเรียนรูนี้วา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ซึ่งหมายถึง การจัดสภาพการณของกิจกรรม         
การเรียนรูที่ใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย มาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษา
เน้ือหาสาระมีการศึกษาท่ีเปนระบบ เพื่อใหไดขอสรุปท่ียังไมเคยมีมากอน หรือเพื่อพัฒนาองคความรูเดิมใหถูกตองมากย่ิงข้ึน 
(อมรรัตน อนันตวราพงษ, 2560: 78-79; ทิศนา แขมมณี, 2561: 144-145)  

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
จากการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) ตามแนวคิดของมาเรียม 

นิลพันธุ (2549: 9) ไพฑูรย สินลารัตน (2550: 77-79) และเวียรสมา (Wiersma, 1986: 7)  ซึ่งไดกำหนดข้ันตอนของ           
การจัดการเรียนรูไว 4 ขั้นตอน และ 5 ขัน้ตอนตามลำดับ ซึ่งผูเขียนขอสังเคราะหเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
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ตารางที่ 2 การสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

เวียรสมา (Wiersma, 1986: 7) 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

มาเรียม นิลพันธุ (2549: 9) 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโดยใช 

วิจัยเปนฐาน  
ไพฑูรย สินลารัตน (2550: 77-79) 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานที่สังเคราะหขึ้นใหม 

 (Wiersma, 1986: 7; มาเรียม นิลพันธุ, 
2549: 9; ไพฑูรย สินลารัตน, 2550:  

77-79) 
1. ข้ันกำหนดปญหาการวิจัย เพื่ อกำหนด
ขอบเขตโดยรวมของการวิจัยและระบุถึงโจทยท่ี
ตองการหาคำตอบ 

1. ข้ันตีความปญหา/การกำหนดปญหา ผูเรียน
รวมกันอภิปราย จัดอันดับความสำคัญของ
ปญหา เลือกปญหาท่ีจะศึกษา รวมกันกำหนด
คำถามการวิจัย และกำหนดตัวแปร 

1. ข้ันเรียนเนื้อหาจากการวิจัย ผูสอนนำ
ผลการวิจัยใหผู เรียนเรียนรู เนื้ อหา ฝก
วิเคราะห 

1. ข้ันเรียนเนื้อหาจากการวิจัย ผูสอนนำ
ผลการวิจัยใหผู เรียนรวมกันอภิปราย
เนื้อหา วิเคราะห และระบุถึงโจทย ท่ี
ตองการหาคำตอบ 

2. ข้ันทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่ อ
คนควาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ
กับการวิจัยซึ่งจะใชในการออกแบบและวาง
แผนการวิจัยตอไป 

2. ข้ันวางแผนงาน  ผู เรียนรวมกันกำหนด
สมมติฐาน และรวมกันออกแบบการวิจัยโดยมี
ผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทาง 

2. ข้ันเรียนรูกระบวนการวิจัย ผูสอนนำ
งานวิจัยใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการวิจัย มี
การวิเคราะหปญหา  ฝกพัฒนาโครงการ 

2. ข้ันทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ผู ส อ น น ำ งาน วิ จั ย ให ผู เรี ย น เรี ย น
กระบวนการวิจั ย   แสวงหาปญ หา 
หลักการ ทฤษฎี สมมติฐาน และแนวคิด
ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

3. ข้ันเกบ็รวบรวมขอมูล เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ี
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการวิจัย และใช
ในการตอบปญหาของการวิจัย 

3. ข้ันดำเนินการตามแผน ผูเรียนชวยกันเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผลขอมูล 

3. ข้ันทดลองทำวิจัย ผูสอนสงเสริมให
ผูเรียนทดลองทำวิจัย ฝกปฏิบัติในเร่ืองท่ี
ผูเรียนอยาก จะรู  

3. ข้ันทดลองทำวิจัย ผูเรียนทดลองทำ
วิจัย ฝกปฏิบัติในเร่ืองท่ีผูเรียนอยากจะรู 
โดยท่ีผูเรียนจะหาความรู เก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อใชในการตอบปญหาการวิจัย 

4. ข้ัน วิเคราะหขอมูล   เปนการนำขอมูล ท่ี
รวบรวมมาไดมาจำแนกและดำเนินการดวย
วิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบของคำถาม
การวิจัยท่ีต้ังไว 
5. ข้ันสรุปผล เพื่อใหไดขอสรุปท่ีคนพบหรือ
ขอเท็จจริงจากการดำเนินการวิจัยท่ีสามารถ
นำไปใชประโยชนไดตอไป 

4. ข้ันนำผลการวิจัยไปใชแกปญหาเพื่อการ
พัฒนา ผูเรียนรวมกันนำผลการวิจัยไปทดลอง
ปฏิบัติและนำขอมูลยอนกลับท่ีไดมาพัฒนาการ
ทำงาน 

4. ข้ันดำเนินการวิจัย ผูสอนใหคำปรึกษา
การทำวิจัยและประเมินผูเรียน 

4. ข้ันวิเคราะหขอมูล ผูเรียนนำขอมูลท่ี
รวบรวมมาไดมาจำแนกและดำเนินการ
ดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งคำตอบ
การวิจัย 
5. ข้ันสรุปและประเมินผล ผู เรียนนำ
ขอสรุปท่ีคนพบจากการวิจัย รวมถึง
ขอมูลปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยมา
พัฒนาการทำงาน โดยมีผูสอนคอยให
ขอเสนอแนะ ผู เรียนทำแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนตามข้ันตอนการแกปญหาของ
เวี ย ร  (Weir, 19 74 ) เพื่ อ ป ระ เมิ น
ความสามารถในการแกปญหา 

จากขั้นตอนท่ีสังเคราะหขึ้นมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ข้ันเรียนเนื้อหาจากการวิจัย 2) ขั้นทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ       
3) ขั้นทดลองทำวิจัย 4) ขั้นวิเคราะหขอมูล 5) ข้ันสรุปและประเมินผล จากข้ันตอนท่ีสังเคราะหขึ้นยังมีความสอดคลองกับ
ขั้นตอนการคิดแกปญหาของเวียร (Weir, 1974) ที่ไดกลาวถึงไวตอนตน จึงเห็นไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน         
สามารถทำใหผูเรียนเกิดความสามารถในการแกปญหา นอกจากน้ียังชวยพัฒนาทักษะการทำงานได (Sanit et al., 2014)   

5. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน (Project with Research-based learning)

 การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน หมายถึง การสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง          
จากความสนใจ ความถนัด  เพ่ือคนพบความรูใหม สิ่งประดิษฐใหม และวิธีการใหม  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยการจัดสภาพการณของกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัย หรือใชผลงานวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระ            
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดทำโครงงาน ทำใหผูเรียนเกิดการสรางองคความรู และนำจากประสบการณ
ความรูนำไปแกไขปญหา  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน 
จากการศึกษาข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานท่ีสังเคราะหขึ้นใหมจากแนวคิดของวิจารณ พาณิช (2555: 

71-75) และของสุคนธ สินธพานนท (2558: 120-121) และขั้นตอนการจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐานท่ีสังเคราะหขึ้นใหม 
(Wiersma, 1986: 7; มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 9; ไพฑูรย สินลารัตน, 2550: 77-79) ซึ่งผูเขียนขอสังเคราะหเปน 6 ขั้นตอน 
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การสังเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน 

ที่สังเคราะหขึ้นใหม 
(วิจารณ พาณชิ, 2555: 71-75; สุคนธ  

สินธพานนท, 2558: 120-121) 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
ที่สังเคราะหขึ้นใหม 

 (Wiersma, 1986: 7; มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 9; ไพฑูรย 
สินลารัตน, 2550: 77-79) 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานรวมกับ 
วิจัยเปนฐานท่ีสังเคราะหขึ้นใหม 

1. ข้ันกำหนดปญหา ผูเรียนรวมกันสำรวจปญหา เพื่อเตรียม
ทำโครงงานท่ีสนใจ 

1. ข้ันเรียนเนื้อหาจากการวิจัย ผูสอนนำผลการวิจัยใหผูเรียน
รวมกันอภิปรายเนื้อหา วิเคราะห และระบุถึงโจทยท่ีตองการ
หาคำตอบ 

1. ข้ันกำหนดปญหา ผูสอนชวนผูเรียนอภิปรายปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน ผูเรียนแตละกลุมรวมกันสำรวจ
ปญหาใกลตัว เพื่อเตรียมหาหัวเร่ืองในการทำโครงงานท่ี
สนใจ   

2. ข้ันวางแผน ผูเรียนวางแผนเตรียมทำโครงงาน แบงหนาท่ี
กันรับผิดชอบ 

2. ข้ันทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูสอนนำงานวิจัยให
ผูเรียนเรียนกระบวนการวิจัย  แสวงหาปญหา หลักการ 
ทฤษฎี สมมติฐาน และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

2. ข้ันศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ผูสอนนำผลการวิจัยให
ผูเรียนเรียนรูกระบวนการวิจัยโดยผูเรียนรวมกันอภิปราย
เนื้อหา วิเคราะห หลักการ สมมติฐาน และแนวคิดท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัย 

3. ข้ันลงมือทำ ผูเรียนทำโครงงาน โดยมีผูสอนเปนพี่เลี้ยง 3. ข้ันทดลองทำวิจัย ผูเรียนทดลองทำวิจัย ฝกปฏิบัติในเร่ืองท่ี
ผูเรียนอยากจะรู โดยท่ีผูเรียนจะหาความรู เก็บรวบรวมขอมูล 
เพื่อใชในการตอบปญหาการวิจัย 

3. ข้ันเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูเรียนวางแผน
ทดลองทำโครงงาน โดยใชกระบวนการวิจัยในการหาความรู 
เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการตอบปญหาของการทำ
โครงงาน โดยมีผูสอนเปนพี่เลี้ยงใหคำแนะนำ 

4. ข้ัน คิดทบทวนไตรตรอง  ผู เรียนแตละกลุ มสะทอน
ความสำเร็จของกลุมและความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนในการทำ
โครงงาน 

4. ข้ันวิเคราะหขอมูล ผู เรียนนำขอมูลท่ีรวบรวมมาไดมา
จำแนกและดำเนินการดวยวิธีการตาง  ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึง
คำตอบการวิจัย 

4. ข้ันลงมือทำโครงงาน ผูเรียนทำโครงงานตามแผนท่ีวางไว 
โดยมีผูสอนเปนพี่เลี้ยงใหคำแนะนำ 

5. ข้ันนำเสนอ ผูเรียนนำเสนอโครงงาน โดยการเขียนรายงาน
หรือนำเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ข้ันสรุปและประเมินผล ผูเรียนนำขอสรุปท่ีคนพบจากการ
วิจัย รวมถึงขอมูลปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยมาพัฒนาการ
ทำงาน โดยมีผูสอนคอยใหคำปรึกษาแนะนำและประเมิน
ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

5. ข้ันคิดทบทวน ผูเรียนแตละกลุมสะทอนความสำเร็จของ
กลุมและความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนในการทำโครงงาน โดยมี
ผูสอนใหคำแนะนำและเสริมแรง เมื่อพบขอผิดพลาดจาก
การทำโครงงาน 

- - 6. ข้ันนำเสนอ ผูเรียนนำเสนอโครงงานในรูปแบบตาง ๆ 
ตามความเหมาะสม ผูสอนใหขอเสนอแนะหลังจากแตละ
กลุมนำเสนอโครงงาน และประเมินความสามารถในการ
แกปญหาของผูเรียนโดยใหผูเรียนทำแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตาม
ข้ันตอนการแกปญหาของเวียร (Weir, 1974) 

6. บทสรุป
การสอนวิทยาศาสตรโดยใชโครงงานรวมกับวิจัยเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่ชวยสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหา เนนใหผูเรียนคนควาหาคำตอบดวยตนเอง เพื่อนำมาแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดในชีวิตประจำวันผานการฝก         
ใหผูเรียนไดรวมกันสำรวจปญหาจากเรื่องที่ใกลตัว เพ่ือเตรียมทำโครงงานท่ีสนใจ แบงหนาที่กันรับผิดชอบในการทำโครงงาน 
วางแผนการแกปญหา รวมกันสะทอนความสำเร็จ และความลมเหลวที่เกิดขึ้นในการทำโครงงาน ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู
โดยนำเสนอในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีผูสอนเปนผูอำนวยความสะดวก จึงเปนแนวทางหนึ่งสำหรับผูสอน         
ในศตวรรษท่ี 21 นำไปประยุกตสำหรับการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหคิดเปน แกปญหาเปน   
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ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 
เร่ือง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย 

มณฑกานต  ยืนนาน1* ดวงเดือน  สุวรรณจินดา2 และ จุฬารัตน  ธรรมประทีป2 

1นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2รองศาสตราจารย ดร.ประจําวิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

* monthakarnyuennarn@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และ 
2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 16 คน รวมท้ังหมด 32 คน ที่จัดนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ ของโรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ไดมาโดยการสุมแบบกลุม แลวจับสลากใหหองหน่ึงเปนกลุม
ทดลองที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก และอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมท่ีใช
วิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ เครื่องมือวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผัง
กราฟก 2) แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ 4) แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาท ี

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย สูงกวาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิค  
ผังกราฟก มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการสูงกวาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: การสืบเสาะหาความรู  เทคนิคผังกราฟก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) compare science learning achievement of Mathayom 
Suksa V students, who learned under the inquiry method (5E) with graphic organizing technique, with 
that of the students who learned under the traditional teaching method; and 2) compare integrated 
science process skills of Mathayom Suksa V students, who learned under the inquiry method (5E) with 
graphic organizing technique with that of the students who learned under the traditional teaching 
method. The research sample consisted of 32 Mathayom Suksa V students in two intact heterogeneous 
classrooms, 16 students per classroom of Mueang Phochai Pitthayakhom School in Buri Ram province, 
obtained by the cluster random sampling. One classroom was randomly assigned as the experimental 
group to learn under the inquiry method (5E) with graphic organizing technique; while the other 
classroom, the control group to learn under the traditional teaching method. The employed research 
instruments included 1) learning management plans for the inquiry method (5E) with graphic organizing 
technique; 2) learning management plans for the traditional teaching method; 3) a science learning 
achievement test; and 4) an assessment scale for integrated science process skills. Statistics for data 
analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 

Research findings showed that 1) the science learning achievement in the topic of homeostasis 
of the students who learned under the inquiry method (5E) with graphic organizing technique was 
significantly higher than that of the students who learned under the traditional teaching method at the 
.01 level of statistical significance; and 2) the integrated science process skills of the students who 
learned under the inquiry method (5E) with graphic organizing technique was significantly higher than 
those of the students who learned under the traditional teaching method at the .01 level of statistical 
significance.  

Keywords: Inquiry method, Graphic organizing technique, 
Learning achievement, Integrated science process skills 
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1. บทนํา

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชวงช้ันที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2559-2560 
ของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย พบวา คะแนนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเฉลี่ยเพียง 30.60 
และ 27.48 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยคะแนนดานผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนเมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย มีคาเฉลี่ยเพียง 29.86 และ 23.44 
ตามลําดับ โดยในปการศึกษา 2559 มาตรฐาน ว 1.1 ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตพบวา มีคะแนนเฉลี่ย
เพียง 39.71 และปการศึกษา 2560 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 22.22 ซึ่งต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีคาลดลงจากปการศึกษา 2559 คอนขางมาก นอกจากน้ียังพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ปการศึกษา 2559 – 2560 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 2 ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 61.43 และ 64.05 ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากวาเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนดไว และยังไมเปนที่พึงพอใจของนักเรียน ผูบริหารและครูผูสอน

เมื่อพิจารณาดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเรียนวิทยาศาสต ร เนื่องจาก
วิทยาศาสตรมิไดมุงเนนเฉพาะเนื้อหาความรูแตยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการแสวงหาความรู เพราะความรูในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนรูวิธีการท่ีจะเรียนรูมากกวาเนื้อหาความรู 
ซึ่งจากการสังเกตของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร            
ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เชน การต้ังสมมติฐาน การกําหนดและควบคุมตัวแปร เปนตน 
นักเรียนยังไมสามารถระบุได หรือหากระบุไดก็มีแนวโนม ท่ีจะระบุไมถูกตองครบถวน ซึ่งไมเปนไปตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไววา การเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เช่ือมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะในการคนหาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการเรียนรู มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง หลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน การสอนวิทยาศาสตรจึงควรใหผูเรียนไดรับทั้งเนื้อหาความรู และควร
ปลูกฝงทักษะกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนไปพรอมกันดวย เพราะไมเพียงผูเรียนจะใชทักษ ะ
เหลานี้เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจเน้ือหาวิชาเทานั้น ยังสามารถนําทักษะดังกลาวไปใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกหองเรียนไดอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากการท่ีเรยและแบสเลย (Ray and Beardsley, 2008) ไดนํารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) 
มาใชในการสอนวิชาชีววิทยา พบวา สามารถสรางแรงจูงใจในการคนควาทดลอง และกระตุนใหผูเรียนไดใชทักษะหลายดานใน
การคนควาหาความรูเพื่อหาขอสรุปที่ถูกตอง สอดคลองกับพรรัตน กิ่งมะลิ (2552) และวาชินี บุญญพาพงศ (2552) ที่พบวา 
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนใหผูเรียนแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ คนพบและสรางองคความรูดวยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจรินทร  จันทรเพ็ง (2556) ทีพ่บวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก พบวา ผังกราฟกชวยรวบรวมขอมูลที่
อยูอยางกระจัดกระจายมาจัดใหเปนระเบียบในลักษณะของรูปภาพ ทําใหเกดิความเขาใจและชวยใหจดจําความรู เนื้อหาสาระ
นั้นๆ ไดงายและยาวนาน (ทิศนา  แขมมณี, 2559) สอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร  ผอมเซง (2556) ที่พบวา นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นรวมกับการใชเทคนิคผังกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูง
กวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู(5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย เนื่องจากเปนเน้ือหาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําดังที่
ไดกลาวไวขางตนและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรูโดยเฉพาะการสืบเสาะหาความรูโดยวิ ธีการ
ทดลอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการซ่ึงเปนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในข้ันท่ีมุงหวังใหเกิดขึ้นกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยผูวิจัยไดระบุการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู (5E) ใหแตละขั้นตอนมีความชัดเจนยิ่งข้ึนกวาที่ระบุไวในคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยแทรกผังกราฟกตามความเหมาะสมของเน้ือหา และวัตถุประสงคที่ตองการใหผูเรียนสามารถเขียนสรุปความ
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เกี่ยวของ ความสัมพันธกันของขอความรูนั้น ๆ ไดอยางชัดเจนเปนระบบเขาใจงายข้ึน และมองเห็นความสัมพันธของมโนมติ
และขอความรูนั้นได 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก สูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบปกติ 
 3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก สูงกวาของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 66 โรงเรียน จํานวน 279 

หองเรียน จํานวนนักเรียนรวม 8,783 คน 
4.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 32 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม โดยจัดนักเรียนเขา
ช้ันเรียนแบบคละความสามารถ แลวจับสลากไดหองที่ 1 มีจํานวนนักเรียน 16 คนเปนกลุมทดลอง และหองที่ 2 มีนักเรียน 
16 คนเปนกลุมควบคุม กําหนดใหกลุมทดลองใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 
และกลุมควบคุมใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

 4.2 รูปแบบการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยักึ่งทดลอง (quasi-experimental design) ซึ่งดําเนินการทดลองตาม

แบบแผนการวิจยัที่มี 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม และวัดผลหลังเรียนเทานั้น (posttest only) 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 4.3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก วิชา

เพิ่มเตมิชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย 
4.3.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง การรักษาดลุย

ภาพในรางกาย 
4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดลุยภาพในรางกายช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 
4.3.4 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
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4.4 ขัน้ตอนการดําเนินการวจิัย 
การวิจัยและการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยแบงออกเปนข้ันตอนดงัภาพท่ี 1

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 ผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.5.1 ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก เรื่อง การรักษา  

ดุลยภาพในรางกาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู ใหแกกลุมทดลองใชเวลาเรียน 21ช่ัวโมง จากนั้น
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร 

การสรางแบบวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรขัน้บูรณาการ 

การจัดการเรียนรู 
แบบปกต ิ

ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของ วิเคราะห
สาระการเรียนรู ผลการเรียนรู 
และจุดประสงคการเรียนรู 

กําหนดจุดประสงคในการสราง ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
และคูมอืคร ูรายวิชา
เพิ่มเตมิชีววทิยา เลม 5
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชั้น

มัธยมศึกษาปที ่4 – 6 
ของ สสวท. 

สรางตารางวิเคราะหขอสอบ 

ตรวจสอบความถูกตอง 
ความตรงเชิงเนื้อหา  
ความสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 

สรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  

หาคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC = 0.6–1.0) 

นําแบบทดสอบทีแ่กไขแลว 
ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 6 ที่ไดเรียนเรื่อง การรกัษา 
ดุลยภาพในรางกาย ไปแลว 

หาคาความยาก (p = 0.20-0.80 ) 
คาอํานาจจําแนก (r = 0.20-0.80)  

และคาความเที่ยง = 0.85 

จัดพิมพ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาทฤษฏแีละเอกสารที่เกี่ยวของ 

กําหนดนิยามศัพทเฉพาะของทักษะ 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร 
ขั้นบูรณาการ และองคประกอบ 

สรางแบบวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรขัน้บูรณาการ 

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 
และแบบอัตนัย จํานวน 15 ขอ 

ตรวจสอบความถูกตอง ความตรง  
และความสอดคลองกับ 
จุดประสงคการเรียนรู 

หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = 0.6-1.0) 

นําแบบวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตรขัน้บูรณาการ 

ที่แกไขแลว ไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดเรียนเรื่อง  

การรักษาดุลยภาพในรางกาย ไปแลว 

หาคาความยาก (p = 0.27-0.80) 
คาอํานาจจําแนก (r = 0.27-0.80) 

และคาความเที่ยง = 0.88 

วิเคราะหเนือ้หาเพือ่กําหนดกจิกรรม 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ง 
การรักษาดุลยภาพในรางกาย 

จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู 
โดยแทรกผังกราฟกในแตละขั้นของการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

(5E) ใหเหมาะสมกับเนือ้หาและผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหเกิดขึ้นแกนักเรียน 

ตรวจสอบความถูกตอง 
และความตรงเชิงเนื้อหา 

วิเคราะหหาคาดชัน ี
ความสอดคลอง 

(IOC = 1.0) 

จัดพิมพ และนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหเนือ้หาเพือ่กําหนด 
กิจกรรมการเรียนรู 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
เรื่อง การรกัษาดุลยภาพ 

ในรางกาย 
จํานวน 6 แผนการจดัการ

เรียนรู 
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4.5.2 ดําเนินการสอน เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู ใหแกกลุมควบคุม ใชเวลาเรียน 21 ช่ัวโมง จากนั้นใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 
4.6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก กับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ โดยการหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาท ี(t-test for independent sample) 

4.6.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย กับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ โดยหาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test for independent 
sample) 

5. ผลการวิจัย

 5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
(5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรูแบบปกติ 
กลุม n  S.D. t 

ทดลอง 16 23.94 2.57 3.854** 
ควบคุม 16 20.50 2.48 

**p < .01 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียน โดยการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุม
ทดลองไดคะแนนเฉลี่ย ( )  เทากับ 23.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.57 และกลุมควบคุมไดคะแนนเฉลี่ย ( ) 
เทากับ 20.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.48 คา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 3.854 (sig = .001) สรุปไดวา
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู 
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนคิผังกราฟก กับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
กลุม n  S.D. t 

ทดลอง 16 54.00 6.02 4.794** 
ควบคุม 16 43.75 6.07 

**p < .01 

จากตารางที่ 2 พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

กลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย ( )  เทากับ 54.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 6.02 และกลุมควบคุมไดคะแนนเฉลี่ย 

( ) เทากับ 43.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 6.07 คา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 4.794 (sig = .000) สรุปไดวา
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟก มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6. อภิปรายผลการวิจัย

 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) 
รวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหเหมาะสมตอการนํามาใชใน
จัดการเรียนรูเรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกาย ซึ่ง
นักเรียนไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดใชกระบวนการท่ีหลากหลาย โดยการ
เรียนรูทั้งเน้ือหาวิชาและการแสวงหาความรูผานการลงมือปฏิบัตจิริงโดยการทดลองเพ่ือใหนักเรยีนไดสัมผัสไดสังเกตโครงสราง
และการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาและเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายจนสามารถถายโยงความรูได 
ประกอบกับการใชเทคนิคผังกราฟกโดยการเลือกแทรกผังกราฟกใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเกิดขึ้น
แกนักเรียน ชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายและเปนนามธรรมใหเห็นเปนภาพท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันใน
รูปแบบตางๆ จนสามารถนํามาอธิบายใหเกิดความเขาใจ จดจําความรู เน้ือหาไดงาย และยาวนาน ซึ่งแตกตางจากนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติที่เขาใจเน้ือหาไดยากกวาและจดจําความรูไดไมนาน สอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร ผอม
เซง (2556) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลงัเรียนของนักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหา
ความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
เนื่องจากนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ไดผานกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและผานการ
ฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู จนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ประกอบกับการใช
เทคนิคผังกราฟกชวยใหนักเรียนสามารถจัดระบบการคิดของตนเองใหเห็นเปนภาพจนมองเห็นความสัมพันธของขอมูลแตละ
หนวยที่เช่ือมโยงกันในรูปแบบตางๆ เกิดการเรียบเรียงและจัดระเบียบความคิดจึงสงผลใหคะแนนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการเพิ่มขึ้น แตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการนอยกวาซึ่งเปนขอจํากัดที่สงผลตอแสวงหาความรูและการสรางองคความรูดวย
ตนเองของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจรินทร  จันทรเพ็ง (2556) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 
.01 
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7. สรปุผลการวิจัย

 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การรักษาดุลยภาพในรางกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 7.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู (5E) รวมกับเทคนิคผังกราฟกสูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ครูควรเตรียมสื่อ อุปกรณบางอยาง และใหนักเรียนจัดหามาเองในบางรายการ เพื่อฝกการมีสวนรวม และควร
ฝกใหนักเรียนไดออกแบบตารางเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
 8.2 ครูควรสรางความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับผังกราฟกชนิดตางๆ  กอนที่จะมีการจัดการเรียนรู และสงเสริมให
นักเรียนไดมีสวนรวมในการสรางผังกราฟกทุกคน 

9. กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา อาจารยที่ปรึกษา
หลัก และรองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน  ธรรมประทีป อาจารยที่ปรึกษารวม ท่ีไดใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
การวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

10. เอกสารอางอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ระพีพรรณ  คงมีผล 

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 
rapeekoong999@gmail.com  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน 25 คน โดยการสุม
แบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ ผลการวิจัยพบวา 
1) แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.63 / 80.99 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  

คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ การอานคิดวิเคราะห  กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) develop and find the efficiency of analytical reading 
skill practices using KWLH Plus technique for the 7th grade students, 2) compare the students' learning 
achievements gained before and after learning, 3) study the students' satisfaction toward 
analytical reading skill practices. The research sample, by means of cluster random sampling 
method, consisted of 25 students in the 7th grade of Tessaban 1 Kittikachorn School, Tak 
Province, being enrolled in the second term of the 2018 academic year. The research 
instruments consisted of analytical reading skill practices using KWLH Plus technique, 
achievements test and questionnaires to explore the students' satisfaction of learning toward 
skills practices. The results of this study revealed that 1) the analytical reading skill practices 
using KWLH Plus technique for the 7th grade students were efficient at 81.63/80.99 in 
accordance with the criterion (80/80), 2) students' learning achievements gained after learning 
were significantly higher than those of before at .05 statistical level, 3) the students' satisfaction 
of learning toward analytical reading skill practices organized by KWLH Plus technique was at a 
highest level. 

Keyword: skill practices, analytical reading, KWLH Plus technique 

1. บทนํา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ไดกําหนด สาระท่ี 1 
การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ไววา “ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา การดําเนินชีวิต
และมีนิสัยรักการอาน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 12) จึงกลาวไดวา หลักสูตรมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะการอานและ
สามารถคิดวิเคราะหได เนื่องจากทักษะการอานคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการอานและการคิดในระดับที่สูงขึ้น  

แมวาหลักสูตรจะใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูโดยเนนการคิดวิเคราะหจากการอาน แตผูวิจัยพบวา นักเรียน
ยังคงมีปญหาเก่ียวกับการอาน ดังเห็นไดจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O –NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2558-2560 ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ซึ่งพบวาในสาระการเรียนรูที่ 1 การอาน นักเรียนทํา
คะแนนไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของระดับภาค และระดับประเทศ (โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร, 2561: 5) กระทรวงศึกษาธิการ, 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 1-2) ไดกลาวถึงสภาพและสาเหตุของปญหาที่ทําใหการจัดการเรียนการสอน
อานภาษาไทยไมประสบผลสําเร็จ สรุปไดวา เกิดจากปญหาหลายๆ ดาน ทั้งปญหาที่เกิดจากตัวครู ปญหาที่เกิดจากตัวผูเรียน 
และปญหาที่เก่ียวของกับทางโรงเรียน โดยเฉพาะปญหาที่เกิดจากตัวครู  หากตองการพัฒนาความสามารถดานการอานคิด
วิเคราะหของนักเรียน ครูจึงควรปรับรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับการเรียนรู ในยุคปจจุบัน ดังที่ พิมพพันธ 
เดชะคุปต และ พเยาว  ยินดีสุข (2557 : 2) ไดกลาวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดวา การจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 น้ี ตองใหความสําคัญกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากกวาเนื้อหาตามตํารา  
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การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี การใชแบบฝก
ทักษะเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะไดดีขึ้น ดังท่ี วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545: 
131) กลาววา แบบฝกเปนเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง การใหนักเรียนทําแบบฝกมากจะชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรูไดดี นอกจากน้ี ผูวิจัยยังสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานดวยเทคนิค KWLH Plus ซึ่ง
พบวามีขั้นตอนการอานที่ชัดเจน ทุกขั้นตอนของการอานจะเกิดหลักฐานจากการอาน  การอานดวยเทคนิค KWLH  Plus 
นักเรียนตองเขียนสิ่งที่นักเรียนรูแลว สิ่งที่ตองการรู สิ่งที่ไดเรียนรูจากเร่ืองที่อาน รวมถึงการเขียนแผนภาพความคิด ขั้นตอน
การอานจะเชื่อมโยงเรื่องที่อานกับความรูและประสบการณเดิม เปนการนําความรูเดิมมาเปนฐานในการอาน ตั้งเปาหมายสิ่งที่
ตองการเรียนรูแลวระบุสิ่งท่ีไดจากเร่ืองที่อาน แตถายังมีขอสงสัยก็ใหไปคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอื่น กอนที่จะสรุปเปน
ความคิดรวบยอด 

ดังน้ันเพื่อพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ  KWLH Plus สําหรับใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพือ่พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะการอานคดิวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรยีนรูแบบ  KWLH Plus  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ที่มีตอแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

แบบฝกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนแบบหน่ึงที่ใหนักเรียนใชฝกปฏิบัติหลังการเรียนเพื่อใหเกิดความรู 
ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ แบบฝกทักษะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและทําใหการเรียนการสอนประสบ 
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ (ปริศนา วงศอิน , 2549: 54)  

เสง่ียม  โตรัตน (2546: 27) และ วัชรา เลาเรียนดี (2555: 10) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหไวในทํานอง
เดียวกันวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผลและเช่ือมโยงความหมาย
ตางๆ เขาดวยกัน ประกอบดวยขั้นตอนของการแยกแยะประเด็นยอยๆ ของเรื่องที่จะรวมกันเปนเรื่องใหญ การหาขอมูลในแต
ละสวนยอย การพิจารณาขอมูลในแตละสวนยอยวาจําเปนและสัมพันธกันอยางไร การพิจารณาความคิดอื่นๆ ประกอบ และ
การสรุปตามฐานขอมูลที่มี  

กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus เปนกระบวนการหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห โดยมี
ขั้นตอน ไดดังนี้ (วัชรา  เลาเรียนดี, 2555: 152) 

1.การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานคิดวิเคราะห และการเรียนรูตามขั้นตอนของเทคนิค
KWLH Plus 

2. การจัดกิจกรรมฝกความสามารถในการอานคิดวิเคราะห
ขั้นนําเขาสูบทเรียน จัดกิจกรรมกระตุนความสนใจของนักเรียนเพื่อเช่ือมโยงเขาสูเรื่องที่จะอาน 
ขั้นกิจกรรมการอานคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิค KWLH Plus มี  6 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที ่1 กิจกรรมกอนการอาน เรียกวา ขั้น K (What we know) คือ นักเรียนมีความรูอะไรบาง
เกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน โดยครูกระตุนหรือถามใหนักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรูแลว นําขอมูลที่ไดมาจําแนก และบันทึก
ไวในตารางชอง K - What we Know 
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ขั้นที ่2 กิจกรรมระหวางการอาน เรียกวา ขั้น W (What we Want to Find Out) คือ นักเรียน
ตองการจะรูอะไรเก่ียวกับเรื่องที่อาน โดยใหนักเรียนกําหนดคําถามรวมกับครู ซึ่งเปนคําถามประเภทวิเคราะห แลวบันทึก
คําถามลงในตารางชอง W - What we Want to Find Out 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน เรียกวา ขั้น L (What we have learned) คือ นักเรียนไดเรียนรู
อะไรบางจากเรื่องที่อาน โดยภายหลังจากการอานเรื่องนักเรียนเลือกขอมูลที่ไดจากการอานมาตอบคําถามท่ีกําหนดไวในชอง 
W แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลเดิมที่ตนเองมีอยูกับขอมูลใหมที่ไดรับ ตลอดจนจัดลําดับขอมูล แลวบันทึกลงใน
ชอง L- What We have Learned 

ขั้นที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติม เรียกวา ขั้น H (How Can We Learn More) คือนักเรียนจะ
เรียนรูเพิ่มเติมไดอยางไรโดยครูใหนักเรียนชวยกันบอกแหลงขอมูลที่นักเรียนจะไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีได
เรียนในหอง แลวบันทึกคําตอบในชอง H - How Can We Learn More 

ขั้นที ่5 การสรางแผนภาพความคิด ใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาสรางแผนภาพความคิด
โดยใหฝกทําแผนภาพความคิด  

ขั้นที ่6 การสรุปเรื่องจากการอาน โดยใหนักเรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
       ขั้นฝกปฏิบัติกิจกรรมการอานคิดวิเคราะหเปนกลุมยอย โดยครูคอยแนะนําการวัดและประเมินผล โดยให

นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจผลงานและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน โดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลใน 
การสอนดวยเทคนิค KWLH Plus นั้น ครูผูสอนตองใหนักเรียนเขียนขอมูลในตาราง 

มานะ  ศรีวิคํา (2553) ไดศึกษาความสามารถดานการอานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus 
ผลการศึกษาพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาไทย โดยใชเทคนิค KWLH Plus มี
ประสิทธิภาพคาเฉลี่ยเทากับ 84.35 / 82.95 2) ความสามารถดานการอานภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความมั่นใจตอการอานภาษาไทยท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ี กิตติกาญจน  อินทเกตุ (2558) ยังไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH PLUS ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus หลังการเรียนรูสูงกวากอนการจัด  
การเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus โดย
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
     4.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 1 

กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 4 หองเรียน รวม 103 คน 
     4.1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

เทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก จํานวน 25 คน โดย การสุมแบบกลุม  

4.2 ขอบเขตของเน้ือหา 
      เน้ือหาที่นํามาสรางแบบฝกทักษะในการวิจัย คือ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สาระท่ี 1 การอาน โดยแบงเนื้อหาแบบฝกออกเปน 5 
ชุด ไดแก ชุดที่ 1 ตํานานพ้ืนบานชวนคิด  ชุดที่ 2 พินิจบทรอยกรอง  ชุดที่ 3 อานตรึกตรองบทความ ชุดที่ 4 วิเคราะหตาม
สารคดี  ชุดที่ 5 พิจารณาถวนถ่ีบทเพลง 

4.3 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 

4.4 เคร่ืองมือการวิจัย 
     4.4.1 แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH  Plus สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 5 ชุด  
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     4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ 
     4.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห จํานวน 10 ขอ 
 

4.5 แบบแผนการวิจัย   
     ผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2542 : 249)  
 

4.6 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
                   4.6.1 การสรางแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเน้ือหาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ 2) กําหนดเน้ือหาโดยวิเคราะห
ความสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรู 3) สรางแบบฝกทักษะ 4) ผูเชี่ยวชาญประเมินโดยมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ
ดี ( X เทากับ 4.49 และ S.D เทากับ 0.21) จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 5) ทดลองใชกับกลุมทดลองและปรับปรุงแกไข 
และ 6) จัดพิมพแบบฝกทักษะฉบับสมบูรณ 

            4.6.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 2) สราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไข 4) ทดลองใชกับกลุมทดลอง           
5) วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ ไดคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33–0.72 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง         
-0.11-0.78  6) คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20–0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
จํานวน 30 ขอ นําไปหาคาความเชื่อม่ันได 0.80 และ 6) จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับสมบูรณ 

            4.6.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดช้ันป ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2)  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางเน้ือหา ตัวช้ีวัด และจุดประสงคการเรียนรู 3) ศึกษากระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus และวิธีการเขียนแผนจาก
เอกสารตางๆ 4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู 5) นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข 6) จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ และ 7) นําไปใชจัดการเรียนรู 

            4.6.4 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ 2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 3) ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ โดยมีผลการประเมินไดคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) อยูระหวาง 0.80 – 1.00 4) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และ 5) จัดพิมพแบบสอบถาม และ         
6) นําไปใชกับกลุมตัวอยางและประเมินผล 

            4.6.5 เก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักเรียน 2) แนะนํา
แนวทางในการเรียนรูใหกับนักเรียน เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน  ใชเวลา 
20 ช่ัวโมง 4) ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะหซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน และ 5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ 

            4.6.6 วิเคราะหขอมูลดังนี้ 1) วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ 2) วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะ และ 3) วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะ 

 

4.7 สถิติที่ใชในการวิจัย   
      ไดแก หาประสิทธิภาพ E1/E2  , คาเฉลี่ย ( X ) , คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , t-test (Dependent)  

 
5. ผลการวิจัย   
 

5.1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH 
Plus สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

ผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลวไปใชกับนักเรียนกลุมทดลอง
ภาคสนาม จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูระหวางเรียนกับคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองภาคสนามเมื่อจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ      
การอานคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบทดสอบระหวางเรียน รอยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่5 

80.99 81.11 78.89 83.70 81.48 82.96 
รวมเฉลี่ยรอยละ  81.63 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ  E1 =  81.63 ประสิทธิภาพของผลลัพธ E2 = 80.99 
E1/E2      =  81.63 / 80.99 

จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูระหวางเรียน คิดเปนรอยละ 81.63  และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 80.99 แสดงใหเห็นวาแบบฝกทักษะ
นีม้ีประสิทธิภาพเทากับ 81.63 / 80.99 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะห กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานคิด
วิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

เมื่อผูวิจัยไดนําแบบฝกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จํานวน 25 คน การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหดังกลาว ไดผลดังแสดงในตาราง 3 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  

การทดลอง X  คิดเปนรอยละ S.D. t p(1-tailed) 

กอนเรียน 19.20 64.00 2.00 
30.25 .00 

หลังเรียน 24.04 80.13 1.97 

* p<.05
จากตารางที่ 3 พบวาการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก

ทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน เทากับ 19.20 คิดเปนรอยละ 64.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 24.04 คิดเปนรอยละ 80.13 เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรู
แบบ KWLH Plus สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะ
การอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมากที่สุด 
( X เทากับ 4.56 และ S.D. เทากับ 0.55) 

6. สรุปผลการวิจัย
 6.1 แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที ่1 ที่สรางและพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดี ( X เทากับ 4.49 และ S.D. เทากับ 0.21) และมีประสิทธิภาพ 81.63 / 80.99 
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
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 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH  Plus  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการ 
เรียนรูแบบ KWLH Plus สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X เทากับ 
4.56 และ S.D. เทากับ 0.55) 

7.อภิปรายผลการวิจัย
            7.1 แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.63 / 80.99  หมายความวา  
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบระหวางเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.63 และทําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.99  ซึ่งมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว โดยคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนที่นักเรียน
ทําไดนอยที่สุด คือ คะแนนเฉลี่ยของแบบฝกทักษะชุดที่ 2 พินิจบทรอยกรอง คิดเปนรอยละ 78.89 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก    
การอานคิดวิเคราะหบทรอยกรองนั้น นักเรียนตองมีพื้นฐานความรูของคําศัพทและตองอาศัยอานการตีความประกอบดวยซึ่งมี
ระดับความยากมากกวาการอานคิดวิเคราะหจากบทอานรอยแกว สวนแบบฝกทักษะชุดท่ีนักเรียนทําคะแนนไดมากท่ีสุด คือ 
ชุดที่ 3 อานตรึกตรองบทความ ทําคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 83.70 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากเนื้อหาบทความในแบบฝกทักษะน้ัน
เปนเรื่องใกลตัวนักเรียน ใชภาษาเขาใจงายและมีเนื้อหาท่ีไมยากนัก การที่แบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากการสรางข้ึนอยางเปนระบบและครบกระบวนการตามขั้นตอน ประการสําคัญ
คือ การหาประสิทธิภาพเพ่ือตรวจสอบขอบกพรอง และปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับที ่   
ชัยยงค  พรหมวงค และคณะ (2521: 490 - 492) ไดกลาวไวถึงความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําแบบฝกหรือ
สื่อการเรียนรูทีส่รางข้ึนไปทดสอบประสทิธิภาพเพื่อเปนหลกัประกันวาแบบฝกหรือสื่อการเรียนรูที่สรางข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพใน    
การนําไปใชจัดการเรียนรู นอกจากน้ี การใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus ซึ่งเปนเทคนิคที่สงเสริมความสามารถดาน
การอานควบคูกับการคิดอยางเปนระบบ ประกอบดวยการวางแผน การต้ังจุดมุงหมาย การตรวจสอบความเขาใจดวยตนเอง 
และการจัดระบบขอมูล เปนสวนสําคัญที่ทําใหแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
สอดคลองกับผลการวิจัยของมานะ  ศรีวิคํา (2553) ที่พบวาการพัฒนาความสามารถดานการอานโดยการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค KWLH Plus มีประสิทธิภาพเทากับ 84.35 / 82.95 

 7.2 จากการศึกษาพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH  Plus มีผลสัมฤทธ์ิทางการอาน คิดวิเคราะห หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิด
วิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH  Plus สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัด     
การเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะห โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus เปนกลยุทธในการสอนอาน
ควบคูกับการสงเสริมการคิดวิเคราะหอยางเปนลําดบัขั้นตอน โดยเร่ิมจากนักเรียนตอบในข้ัน K วานักเรียนรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่
จะอาน ขั้น W นักเรียนอยากรูอะไรบาง เมื่อนักเรียนอานจบจึงตอบในข้ัน L วารูอะไรบางจากการอาน และข้ัน H ใหนักเรียน
หาความรูเพิม่เติมโดยใหนักเรียนบอกวาจะหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูใดไดบาง จากนั้นจึงสรางแผนภาพความคิด และ
สรุปใจความสําคัญ กระบวนการดังกลาวทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการอานและการคิดวิเคราะห เน่ืองจากมีกรอบและ
แนวทางใหนักเรียนไดฝกคิดเปนลําดับขั้นตอน โดยครูคอยดูแลการฝกของนักเรียนและคอยกระตุนใหนักเรียนตั้งคําถามเชิง
วิเคราะห เพื่อใหนักเรียนแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่อาน เชน ตํานานผาสามเงาเกี่ยวของกับความเช่ือในเรื่องใด เพราะเหตุใดจึง
มีการยายเมืองตากจากฝงตะวันตกของแมน้ําปงมาอยูดานฝงตะวันออกของแมน้ําปง เปนตน นอกจากนี้นักเรียนยังไดฝก       
จัดระบบขอมูลความรูและความคิดเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดจากการอาน โดยการทําแผนผังความคิดและมีการสรุป
ใจความสําคัญจากแผนผังความคิด ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู สอดคลองกับท่ี วัชรา เลาเรียนดี (2555) 
กลาวไววา การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWL, KWL Plus และ KWLH สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาทักษะในการอานไดทุก
ระดับ และยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรคไดอีกดวย  

7.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานคิดวิเคราะหดวย
กระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ  
การอานคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนรูแบบ KWLH Plus  เปนวิธีการสอนท่ีในแตละขั้นตอนมีกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ
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อยางชัดเจน ชวยใหนักเรียนสามารถจัดการทบทวนความรูเดิมของตนเองและนําความรูเดิมมาใช โดยนักเรียนเปนผูกําหนด
ดวยตนเองวาตองการเรียนรูอะไรจากเร่ืองที่ครูกําหนด จึงทําใหนักเรียนรูสึกมีสวนรวมและพึงพอใจ นอกจากน้ีการรวม
กิจกรรมกลุมซึ่งนักเรียนไดชวยกันระดมความคิดโดยมีครูเปนผูคอยกระตุน แนะนําในการปฏิบัติแตละกิจกรรม ทําใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการอานเรื่องราวตางๆ และในการปฏิบัติกิจกรรม สอดคลองกับท่ี วัชรา  เลาเรียนดี ; ปรณัฐ กิจรุงเรือง 
และอรพิณ ศิริสัมพันธ (2560 : 208) กลาววา เปาหมายของเทคนิค KWL-Plus เปนคือ การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห สังเคราะหใหกับผูเรียน และฝกการระดมสมองใหมีกรอบในการรวมกันคิด นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคลอง
งานวิจัยของมานะ ศรีวิคํา (2553) ซึ่งไดศึกษาความสามารถดานการอานภาษาไทยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชเทคนิค 
KWLH Plus พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชเทคนิค KWLH Plus โดยรวมและ
รายขออยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติกาญจน  อินทเกตุ (2558) ที่ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการ
อานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH – PLUS ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWLH Plus โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

8.ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
      8.1.1 กอนการใชเทคนิค KWLH Plus ตองมีการปฐมนิเทศใหแกผูเรียนเพื่อใหเขาใจในรูปแบบวิธีการเรียน 
     8.1.2 ในชวงของการจัดกิจกรรมครูตองดูแลใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใหครบทุกข้ันตอน เพราะเทคนิค KWLH 

Plus เปนการสอนอานใหนักเรียนฝกคิดและสัมพันธกับการเขียน 

8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชแบบฝกทักษะทีจ่ัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWLH Plus กับเทคนิคอืน่ ๆ 
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การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ บุคลากรสาย
วิชาการ จำนวน 56 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 14 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา รวมจำนวน 70 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยภาพรวมมคีาเฉลีย่อยูในระดับมาก สรุปไดวา ยังไมมีระบบสารสนเทศหรอืฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสาร
และหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงทำใหขอมูลที่มีอยูกระจัดกระจาย  และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สรุปไดวา สรางระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลออนไลนในการ
จัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเขามาคนหาขอมูล และสามารถดาวนโหลดเอกสารได 
โดยแยกเปนหมวดหมูใหชัดเจน  

คำสำคัญ: ปญหา, แนวทางการพัฒนา, การประกันคุณภาพภายใน 
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Abstract 

The objective of this research was to study of Problems and Guidelines for the Development of 

Internal Quality Assurance Operations of the Faculty of Industrial Technology Nakhon Ratchasima 

Rajabhat University. The research sample is teachers were 5 6  people and staff were 1 4  people of the 

Faculty of Industrial Technology Nakhon Ratchasima Rajabhat University total of 70 people. Questionnaire 

was tool to collect data. The data analysis using descriptive statistics consists of frequency, percentage, 

mean, standard deviation. The results showed problems for the Development of Internal Quality 

Assurance Operations average is very high. In conclusion, there is no information system or database to 

store documents and evidence. Therefore, the data disrupted. Guidelines for the Development of Internal 

Quality Assurance Operations average is the highest. In conclusion, should create information systems or 

online databases to store documents and evidence in which all personnel can search for information and 

can download documents by clearly dividing into categories.

Keywords: Problems, Guidelines for the Development, Internal Quality Assurance 
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1. บทนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดรายละเอียดไวใน หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปน
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงาน
ตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวา  การ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ บริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทำรายงาน
ประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสถาบัน หนวยงานตนสังกดั และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสำคัญอยางย่ิงตอการ
พัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว มีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจำเปนท่ีจะตองเรงดำเนินการ กลาวคือ คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโนม
แตกตางกันมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว การศึกษาขามพรหมแดน การประกอบ
อาชีพของบัณฑิตในอนาคตตองการการรับประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจ
แกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560) 

ในสวนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พบวามีปญหาเกี่ยวกับการขาดความรู 
ความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทำใหเปนปญหาสงผลกระทบตอการดำเนินงาน  เปนการเพ่ิมภาระ
ใหกับบุคลากร เนื่องจากบุคลากรขณะน้ีตองมีภาระงานในความรับผิดชอบมากมายอยูแลว จึงไมสนับสนุนใหบุคลากรเหลานั้น
ตองมาทำเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศกึษาภายในเปนเรื่องเฉพาะกิจ เกิดกระแสช่ัวครั้ง
ช่ัวคราว อีกไมนานก็เลิกลมไปอีกตามนโยบายของผูมีอำนาจ ไมเกิดประโยชน เสียงบประมาณ และสิ้นเปลืองทรัพยากร (พัชลี 
ประกอบธรรม, 2562)  

จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา จึงสนใจ
การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนำผลการวิจัยมา
วิเคราะห และสังเคราะหเพื่อทราบถึงปญหาและแนวทางและวิธีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหมีระบบและกลไกชัดเจนมากย่ิงขึ้น ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถดำเนินการไดงายและสะดวก ไมยุงยากซับซอน 
ตลอดจนองคกรสามารถดำเนินงานไดบรรลุตามเจตนารมณของมหาวิทยาลัยตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 

3. วิธดีำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร 
 บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 56 คน (ไมนับรวมลาศึกษาตอ) บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 14 คน         

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม 70 คน 

 3.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  
 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 5 สวน ดังนี ้

     สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple 

Choice Questions) และใหเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพียงขอเดียว (Single Respond) จำนวน 3 ขอคำถามประกอบดวย 
สถานภาพ ประเภท และประสบการณการทำงาน 

    สวนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับสภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 14 ขอคำถาม ดังนี ้

ดานการวางแผนปฏิบัติงาน   จำนวน 4 ขอ 

ดานการดำเนินงานตามแผน   จำนวน 4 ขอ 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล   จำนวน 4 ขอ 

ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  จำนวน 2 ขอ 

          สวนที่ 3 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้ง 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 14 ขอคำถาม ดังนี ้

ดานการวางแผนปฏิบัติงาน   จำนวน 4 ขอ 

ดานการดำเนินงานตามแผน   จำนวน 4 ขอ 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล   จำนวน 4 ขอ 

ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  จำนวน 2 ขอ 

   สวนที่ 5 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยไดอยางอิสระโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Questions) 

2) การสนทนากลุม (focus group) กลาวคือ การสัมภาษณกลุมเปาหมายเพื่อรวบรวมขอมูลจากการสนทนาใน
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของการวัตถุประสงคการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการนำแบบสอบถามไปขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางที่
กำหนดไว คือ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยผูวิจัยไดช้ีแจงใหกลุมตัวอยาง
เขาใจวัตถุประสงค และอธิบายวิธีตอบไวในแบบสอบถาม จำนวน 70 คน มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
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1) ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามยังกลุมตัวอยาง และอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถาม 

2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับในเบ้ืองตน โดย
การแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

 3.4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไว ไดแก ตำรา 
หนังสือทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ และสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งขอมูลจากสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนำขอมูลที่ไดมาศึกษาในสวนของทฤษฎีที่เกี่ยวของ และ
นำมาใชประโยชนในงานวิจัยของตนเอง  

3.5 การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเปนข้ันตอนสำคัญที่จะทำใหขอมูลที่สำรวจมาบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคอยาง
ตอเนื่อง โดยการนำขอมูลที่รวบรวมมาไดทั้งหมดตรวจสอบความถูกตอง และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

3.5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)  

3.5.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.3 การวิเคราะหสรุปปญหาหรือขอเสนอแนะ ซึ่งมีเนื้อหาท่ีคลายกันโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.56, 

S.D. = .261)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางและมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีคาเฉล่ียในระดับมาก (  = 3.81, S.D. = .342) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบ
และประเมินผล มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (  = 3.73, S.D. = .328) ดานการดำเนินงานตามแผน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (  = 

3.48, S.D. = .376) และดานการวางแผนปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (  = 3.20, S.D. = .287) ตามลำดับ 

4.2 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.23, S.D. = .297) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  มีคาเฉลี่ยในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานการตรวจสอบและประเมินผล รองลงมาคือ ดานการดำเนินงานตามแผน มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (  = 

4.39, S.D. = .339) ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (  = 4.29, S.D. = .403) และดาน
การวางแผนปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (  = 3.74, S.D. = .440) ตามลำดับ

5. อภปิรายผลการวิจัย
5.1 สภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม พบวา ดานการนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงงาน ดานการตรวจสอบและประเมินผล ดานการดำเนินงานตามแผน อยูในระดับมาก และดานการวางแผนปฏิบัตงิาน 
อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา สภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
วางแผนปฏิบัติงานบุคลากรมีความรูความสามารถในการใหความรูความเขาใจและชวยเหลือบุคลากรภายในคณะใหสามารถ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาได มีกลไกหรือคณะกรรมการในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ียัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ บุญจันทร (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 42 พบวา ปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของบุคลากรท่ีมี
ประสบการณการทำงานตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ดานการดำเนินงานตามแผนมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและใหการสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนงบประมาณใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานการตรวจสอบและประเมินผลแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่องของแตละข้ันตอน และเปน
ระบบ มีการสื่อสารประชาสัมพันธใหบุคลากร นักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานมีการนำผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการ
ปรับปรุง และพัฒนาคณะ มีการติดตามผลการปรับปรุง และพัฒนาคณะ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะนันท 
ทรัพยเพิ่มพูล (2558) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสห
วิทยาเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบวา ควรจัดอบรมครูใหมีความ
เขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และควรกำหนดบทบาทของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน รวมท้ังตองมี
การวางแผน ทบทวนตรวจสอบ และนำมาพัฒนา และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในโรงเรียน 

รวมถึงการสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน   
5.2 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม พบวา ดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล ดานการดำเนินงานตามแผน ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน อยูในระดับมากท่ีสุด และดานการ
วางแผนปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ตามลำดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดานการวางแผนปฏิบัติงาน คณะมีแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยระบุรายละเอียดของ
ขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุหนาที่ขอบเขตความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหรือผูมีสวนเกี่ยวของอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีผูประสานงานหรือหนวยงานการใหความรูความเขาใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดำเนินงาน
ตามแผน คณะมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและใหการสนับสนุนทรัพยากร ตลอดจนงบประมาณ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม ผูบริหารใหความสำคัญและมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจน
การจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบและประเมินผล คณะจัดใหมีการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนผานการเปนผูตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจและเครื่องมือในการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน คณะมีการติดตามผลการปรับปรุง และพัฒนาคณะตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารคณะอยางสม่ำเสมอ มีการนำผลการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปรับปรุง และพัฒนาคณะในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปตอไป 
และนำเสนอแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรเศรษฐ 
อรรถรวีวัฒน และธนีนาฏ ณ สุนทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางแกไขการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แนวทางแกไขปญหาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
วางแผนการปฏิบัติงาน ควรมีการพัฒนาความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  

ดานการดำเนินการตามแผน ควรสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบประเมินผล ควรจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ดานการนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ควรใชผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา
ตอไป 
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5.3 การสนทนากลุม (focus group) พบวา สภาพปญหาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สรุปไดวา ยังไมมีระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลในการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่
เกี่ยวของ จึงทำใหขอมูลที่มีอยูกระจัดกระจาย  

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปไดวา สรางระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูล
ออนไลนในการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเขามาคนหาขอมูล และสามารถดาวน
โหลดเอกสารได โดยแยกเปนหมวดหมูใหชัดเจน เชน ขอมูลดานงานวิชาการ งานนักศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
ศิลปวัฒนธรรม งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ คำสั่งไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ประชุม เปนตน 

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1) สภาพปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรกำหนดระบบและกลไกในการดำเนินการ
อยางชัดเจน โดยสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงานของผูบริหาร อาจารย และบุคลากรเนนการสื่อสารอยางเปนระบบ 

2) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ควรสรางระบบสารสนเทศหรอืฐานขอมลู
เพื่อใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสามารถคนหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1) การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทำการศึกษาเฉพาะบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาเทาน้ัน ในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ผูที่สนใจท่ีจะดำเนินการวิจัยควรขยายพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยใหมาก
ขึ้น เชน บุคลากรทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  

2) ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูที่สนใจท่ีจะดำเนินการวิจัยอาจจะเนนปจจัยในการคนหาแนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดีตองขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหทำให    
การดำเนินการทุกอยางสะดวก ราบรื่น และดำเนินการไปดวยความเรียบรอย ขอขอบพระคุณผูบริหารของหนวยงานท่ีใหความ
กรุณาเปน พี่เลี้ยงในการทำงานวิจัย ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และช้ีแนะแนวทางในการดำเนินการงานวิจัยในครั้งนี้ใหเสร็จ
สมบูรณ  

ขอขอบพระคุณเจาของผลงานวิชาการ เอกสาร ตำราทุกฉบับที่ผูวิจัยไดนำมาประกอบการศึกษาวิจัย และผูตอบ
แบบสอบถามทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทำงานวิจัยฉบับน้ี สุดทายนี้ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ไดอบรมสั่งสอน สงเสริมและสนับสนุนในการศึกษาเปนอยางดี พรอมดวยกำลังใจท่ีมีเสมอจาก
สมาชิกทุกคนในครอบครัว จนทำใหงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ 

8. เอกสารอางอิง 

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2560). คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2560, 19-21. 
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ผลการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏบิัติโปรแกรมจดัทำเทคนิคพิเศษทางภาพตาม         
รูปแบบซิมพซันผานสื่อสงัคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

กัมปนาท  คูศิริรัตน1* และนุชรัตน  นุชประยูร2 

1สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
2สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
* ajdankampanat@gmail.com (corresponding author)

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติ โปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตาม
แนวความคิดของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหวางกลุมนักศึกษาที่เรียนดวยกิจกรรม
สงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวคิดของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดียกับกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนปกติ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวความคิดของซิมพซันผานสื่อสังคม
ออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดยี ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการลำดับภาพและตัดตอ
ดิจิทัลมีเดีย ไดมาโดยการสุมอยางงายแบบจับฉลากกลุมหมูเรยีน แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมควบคุม จำนวน 22 คน และกลุม
ปกติ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก กิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวิดของ
ซิมพซัน  แบบวัดทักษะปฏิบัติ  แบบสังเกตการฝกปฏิบัติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัย พบวา กิจกรรมสงเสริมทักษะปฎิบัติ โปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามแนวิดของซิมพซัน  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและการนำไปใชมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้นประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพรอม  ขั้นที่ 3 ขั้นตอบสนองภานใต
การควบคุม ขั้นท่ี 4 ขั้นการใหลงมือกระทำจนกลายเปนกลไกท่ีสามารถกระทำไดเอง ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระทำอยางชำนาญ ขั้นที่ 
6 ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช และขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม ผลการเปรียบเทียบทักษะปฎิบัติของนักศึกษาที่เรียนดวยกจิกรรม
สงเสริมทักษะปฏิบัติสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลความพึงพอใจของนักศึกษาดาน
การจัดการเรียนรู  ดานกิจกรรมการเรียน  ดานทักษะฝกปฎิบัติ  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

คำสำคัญ : ทักษะปฎิบัติซอฟตแวรจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ  แนวความคิดของซิมพซัน  สื่อสังคมออนไลน 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop activities to promote practical skills Use Software 

to create special visual techniques based on Simpson's conceptualization via social media, 2) to compare 
practical skills among students studied by Activity to promote software operating skills with student groups 

that study by normal teaching methods and 3) to assess Students' satisfaction with software skills 

promoting activities to promote practical skills Use Software to create special visual techniques based on 
Simpson's conceptualization via social media. The population and samples used in the research were 

students in animation and digital media. Bansomdejchaopraya Rajabhat University Registered for the 
course Digital media image sequencing and editing using sample random sampling by divided the students 

into 2 groups, 22 control groups and 25 students in a normal group. Tools used include activities to 

promote practical skills. Practice Skill Test, observation form and questionnaires for learning activities. 
Statistics used in the analysis were average, percentage, standard deviation and t-Test Dependent. 

Results of the research revealed that the overall skills promotion activities were suitable at a high 

level and the usage was at a high level. The skills' development activities that were developed consisted 

of 7 steps which were 1 perception Stage, 2 Preparedness, 3 Responsive Control Stage, 4 Action until 

became a mechanism that can be done by yourself, 5 expert action, 6 improve and apply, and 7 initiative. 
Comparison of the group of students learning by using skills promoting activities were higher than those in 

the normal learning groups. With statistical significance at the level of .05. Student opinions in learning 

management Learning activities Skills, practice with averaging at a high level. 

Keyword: Practical skills Using make special effects software, Simpson's conceptualization, Social Media

3356



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฏาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนำ

การศึกษานับวาเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม เพราะการศึกษาเปนกระบวนการมุงที่
พัฒนาคนทั้งความรู สติปญญาและคุณธรรม สำหรับในยุคปจจุบันไดยึดแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ เนน
ผูเรียนเปนสำคัญดวยวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนที่มีลักษณะการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความ
ถนัดของผูเรียน คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให
ทำได คิดเปนและทำเปน มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรูความสามารถ มีทักษะการทำงานในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตอไปอยางมีประสิทธิภาพ (จรัสศรี  พัวจินดาเนตร, 2558) 

จากปญหาที่พบและประสบการณการสอนของผูวิจัยในรายวิชาการลำดับภาพและตัดตอดิจิทัลมีเดียสวนของการ
ปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ พบวา นักศึกษายังขาดกระบวนการวิเคราะห การวางแผนงานการจัดทำเทคนิค
พิเศษทางภาพ  รวมทั้งการใชโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ ยังขาดความชำนาญ ปญหาดังกลาวผูวิจัยมีแนวคิดในการ
จัดกิจกรรมดวยการพัฒนาทักษะการฝกปฏิบัติที ่มุ งหวังใหผู เรียนนำความรู การปฏิบัติที ่จากสถานการณเดิมที่พบใน
กระบวนการเรียนรูไปใช  จึงมีแนวคิดในการนำรูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาการฝกปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson, 1972) 
ที่มีขั้นนตอน 7 ชั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพรอม ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใตการ
ควบคุม ขั้นที่ 4 ขั้นการใหลงมือกระทำจนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทำไดเอง ขั้นที่ 5 ขั้นการทำอยางชำนาญ ขั้นที่ 6 ขั้น
การปรับปรุงและประยุกตใช ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม เปนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนลงมือทำงานดวยตนเอง โดยมุงเนน
ทักษะปฏิบัติที่เปนไปตามลำดับขั้นตอนที่มุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติการกระทำ  การฝกปฏบิัติ
อยางสม่ำเสมอ สามารถชวยในการทำงานใหบรรลุตามเปาหมายอยางเชี่ยวชาญ  นอกจากยังใหประโยชนดานการจำและเกิด
ความสามัคคีในหมูคณะในระหวางการทำกิจกรรม   

สำหรับการเรียนรูที่สงเสริมทักษะฝกปฏิบัติเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน เพราะเปนกระบวนทัศนที่เหมาะสมและสอดคลองกับสมัยปจจุบันและสภาพการเรียนรูของผูเรียนชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจเนื้อหาและเพิ่มทักษะการปฎิบัติงาน ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสาระวิชานั้นมากขึ้น  โดยสามารถนำมา
ประยุกตใชกับสื่อสังคมออนไลนในการเพิ่มชองทางในการสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธในการเรียน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
สอดคลองกับเอกศักดิ์ แหชัยภูมิและคณะ (2561) ที่กลาวถึงสื่อสังคมออนไลนกอเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาบนออนไลน  
สรางเปนชุมชนแหงการเรียนผานสื่อสังคมออนไลนดวยกระบวนการสรางชิ้นงานที่นักศึกษาเปนผูปฏิบัติ มีความทาทาย มี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน ทำใหสามารถชวยสงเสริมทักษะฝกปฏิบัติของนักศึกษาใหเกิดความชำนาญได

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาผลการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิค
พิเศษทางภาพตามรูปแบบซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดี ย ที่มุงพัฒนา
ทักษะกระบวนการทำงานจนชำนาญของนักศึกษา เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื ่องและเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคในการทำงานในอนาคตของนักศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสรมิทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซัน

ผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศกึษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทลัมีเดีย 

2.2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบตัิระหวางกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัตโิปรแกรมจดัทำ
เทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนกับกลุมนักศึกษาท่ีเรยีนดวยวิธีการเรียนการสอน
ปกติของนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทลัมีเดีย 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมสงเสรมิทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ
ตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศกึษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทลัมีเดีย 
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3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการลำดับภาพและตัดตอดิจิทัลมีเดีย มีจำนวน 2 หมูเรียน รวม 47  คน ทำการสุมอยางงายดวยการจบัฉลากกลุมหมู
เรียน ที่เปนกลุมปกติและกลุมควบคุมไดดังนี้ หมูเรียนที่ 1  คือ กลุมนักศึกษาที่เรียนดวยกิจกรรมสงเสริมทักษะปฎิบัติ
โปรแกรมจัดทำเทคนิคทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน  จำนวน 22  คน  หมูเรียนที่ 2 คือ 
กลุมนักศกึษาท่ีเรียนดวยวิธีปกติ จำนวน 25 คน โดยใชวิธีการสอนดวยแผนการสอนแบบปกติ 

3.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 3.2.1 กิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบตัิโปรแกรมจดัทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซัน
ผานสื่อสังคมออนไลน ที่ผานการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ 3 คน มีคาระหวาง 0.67-1.00 
ประเมินคาความเหมาะสมและการนำไปใช อยูในระดับ ดี 

 3.2.2 แบบวัดทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพมลีกัษณะเปนเกณฑประเมินแบบรบูริค 
(Rubric Scoring) มีคาสมัประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีคาระหวาง 0.67-1.00  

 3.2.3 แบบสังเกตการฝกปฏิบัติ มลีักษระเปนแบบตรวจรายการประมาณคา 5 ระดับ มีคาสัมประสิทธ์ิ
ความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีคาระหวาง 0.67-1.00  

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีลักษณะขอคำถามแบบ
มาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาสมัประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คนมีคาระหวาง 0.67-1.00 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะปฏิบัติของซิมพซัน  ศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการเรียน

การสอนผานสื่อสังคมออนไลน  ศกึษาเน้ือหาปฏิบัตโิปรแกรมจดัทำเทคนิคพิเศษทางาภาพ จากเอกสาร ตำรา หนังสือ ทั้งใน
และตางประเทศ  

 3.3.2 กำหนดเปนกระบวนการ ขั้นตอนและกิจกรรม เพื่อสรางกิจกรรมการเรยีนรูสงเสริมทักษะปฏิบตัิ
โปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานส่ือสังคมออนไลน  

 3.3.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามรูปแบบทักษะ
ปฏิบัติของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.3.4 ดำเนินการตามกจิกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัตโิปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการ
สอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนกับหมูเรยีนที่ 1 คือ กลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียน
การสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน  จำนวน 22  คน และกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีปกติ จำนวน 25 คน โดยใช
วิธีการสอนดวยแผนการสอนแบบปกติ ขณะทำการกิจกรรมอาจารยผูสอนไดทำการสังเกตุนักศึกษาดวยแบบสังเกตการฝก
ปฏิบัต ิ

 3.3.5 หลังจากทำกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมทักษะปฏิบัตโิปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตาม
รูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนเสร็จสิ้นแลวจึงทำการวัดทักษะปฏบิัติดวยแบบวัดทักษะฝกปฏิบัติ และทำ
การประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรยีนรูสงเสริมทักษะปฏิบตัิดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.3.6  ทำการเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อนำไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนากิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอน

ของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศกึษาสาขาวิชาแอนเิมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 
การพัฒนากิจกรรมสงเสรมิทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพเิศษทางภาพตามรูปแบบสอนของซิมพซันผาน

สื่อสังคมออนไลน มีการนำวิดีทัศน ใบความรู แบบทดสอบและแบบฝกปฏิบัติ ผานสื่อสังคมออนไลนเฟสบุค (Facebook) ที่มี
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ขั้นการเรียนรู (Perception) เปนขัน้การใหนักศึกษารับรูในสิ่งท่ีจะทำ สังเกตการณทำงานอยางตั้งใจ เรา
ความสนใจของนักศึกษาดวยช้ินงานตัวอยางท่ีหลากหลาย โดยใหนักศึกษาไดชมวีดิทัศนสาธิตการทำเทคนิคพิเศษทางภาพผาน
สื่อสังคมออนไลน 

1.2 ขั้นการเตรียมความพรอม (Readiness) เปนขั้นการปรับตัวใหพรอมเพื่อการทำงานหรือแสดงพฤติกรรมนั้น 
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ โดยการปรับตัวใหพรอมที่จะทำการเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะน้ัน ๆ และมีจิตใจและ 
สภาวอารมณทีด่ีตอการท่ีจะทำหรอืแสดงทักษะน้ัน ๆ ในข้ันตอนน้ีจะใหนักศึกษาไดเตรยีมความพรอมไดทำความรูจักกับ
โปรแกรมการทำภาพพิเศษ วิธีการ เทคนิคการทำภาพพิเศษ 

1.3 ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม (Guided Response) เปนข้ันท่ีใหโอกาสแกนักศึกษาในการตอบสนอง
ตอสิ่งที่รับรู ซึ่งอาจใชวีการใหนักศกึษาเลียนแบบการกระทำ หรือการแสดงทักษะน้ัน หรืออาจใชวิธีการใหนักศึกษาลองผิด
ลองถูก จนกระท่ังสามารถตอบสนองไดอยางถูกตอง ข้ันตอนน้ีนักศึกษาจะไดรับทดลองใชโปรแกรมจดัทำเทคนิคพิเศษทาง
ภาพ ใหนักศึกษาสังเกตการณทำโปรแกรม วิธีการ เทคนิคการทำภาพพิเศษ 

1.4 ขั้นการใหลงมือกระทำจนกลายเปนกลไกท่ีสามารถกระทำไดเอง (Mechanism) เปนขั้นท่ีชวยใหนักศึกษา
ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเชื่อมั่นในการทำส่ิงนั้น ๆ เปนขั้นท่ีใหนักศึกษาลงมือฝกปฏิบัติตามขั้นตอนวีดิทัศน
ผานเครือขายสังคมออนไลน นักศกึษาสามารถสอบถามผานสื่อสังคมออนไลน และขอคำแนะนำจากอาจารยผูสอนเม่ือมีขอ
สงสัยหรือสอบถามจากเพื่อน ทำใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดแรงกระตุนในการทำช้ินงานกอใหเกิดการเรียนรูที่ไมนา
เบื่อหนาย 

1.5 ขั้นการทำอยางชำนาญ (Complex Overt Response) เปนขัน้ท่ีชวยใหนักศึกษาไดฝกนการกระทำน้ัน ๆ 
จนนักศึกษาสามารถทำไดอยางคลองแคลว ชำนาญเปนไปโดยอตัโนมัติและดวยความเช่ือมั่นในตนเอง เมื่อนักศึกษาไดทำ
ช้ินงานตามใบงาน และบันทึกเปนภาพขั้นตอนการทำเปนวีดิทัศนแตละใบงาน จากนั้นนำเสนอวีดิทัศนผานสื่อสังคมออนไลน 
และนำสงอาจารยผูสอน 

1.6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช (Adaptation) เปนข้ันท่ีชวยใหผูเรีนปรับปรุงทักษะหรือการปฏิบตัิของตน
ไดดยีิ่งข้ึนและประยุกตใชทักษะทีตนไดรับการพัฒนาในสถานการณตาง ๆ เปนขั้นท่ีชวยใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขจดุบกพรอง
ของช้ินงาน ทำใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจในการสรางช้ินงานช้ินตอไป และใหเพื่อนในช้ันเรียนรวมกนัวิพากษช้ินงานรวมกัน
ผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนความรูที่มีอยูเดมิและปรับปรุงแกไขจดุบกพรอง 

1.7 ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) เมื่อนักศึกษาสามารถปฏิบตัิหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางชำนาญ และ
สามารถประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายแลว ผูปฏิบตัิจะเริ่มเกิดความคิดใหม ในการกระทำหรือปรับการกระทำนั้นให
เปนไปตามที่ตนตองการ ในช้ันตอนนี้อาจารยผูสอนกำหนดสรางช้ินงานดวยความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักศึกษาดวยตนเอง 
และนำเสนอผานสื่อสังคมออนไลน 

จากนั้นนำมาประเมินความเหมาะสมและการนำไปใช แสดงผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมและการนำไปใชของแผนการเรยีนรูกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำ
เทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัล
มีเดีย 

รายการประเมิน  S.D. ความ
เหมาะสม 

 S.D. การ
นำไปใช 

1. ขั้นการเรียนรู (Perception) 4.33 0.58 มาก 4.33 0.58 มาก 

2. ขั้นการเตรียมความพรอม (Readiness) 4.67 0.58 มากท่ีสุด 4.33 0.58 มาก 

3. ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม (Guided Response) 4.67 0.58 มากท่ีสุด 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ขั้นการใหลงมือกระทำจนกระทำไดเอง (Mechanism 4.33 0.58 มาก 4.00 0.00 มาก 

5. ขั้นการทำอยางชำนาญ (Complex Overt Response) 4.33 0.58 มาก 4.33 0.58 มาก 

6. ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช (Adaptation) 4.00 0.00 มาก 4.00 0.00 มาก 

7. ขั้นการคิดริเริ่ม (Origination) 3.67 0.58 มาก 4.00 0.00 มาก 

คาเฉลี่ย 4.29 0.56 มาก 4.24 0.44 มาก 

จากตารางที่ 1  พบวา  ระดับความเหมาะสมของแผนการเรียนรูกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำ
เทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัล
มีเดีย โดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก และการนำไปใชอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม มีระดับความความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.67 S.D. = 0.58)  และการ
นำไปใชอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.67 S.D. = 0.58)  รองมาคือ ขั้นการเตรียมความพรอม มีระดับความความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด (  = 4.67 S.D. = 0.58)  และการนำไปใชอยู ในระดับมาก (  = 4.33 S.D. = 0.58)  ลำดับตอมาคือ 
ขั ้นการเรียนรู    ขั ้นการทำอยางชำนาญ มีระดับความความเหมาะสมอยู ในระดับมาก (  = 4.33 S.D. = 0.58)  และ 
การนำไปใชอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.33 S.D. = 0.58)  ขั้นการใหลงมือกระทำจนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทำไดเอง 
มีระดับความความเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.33 S.D. = 0.58)  และการนำไปใชอยูในระดับมาก (  = 4.00 S.D. = 

0.00)   ลำดับถัดมา ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช มีระดับความความเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.00 S.D. = 0.00) 

และการนำไปใชอยูในระดับมาก (  = 4.00 S.D. = 0.00)  และขั้นการคิดริเริ่ม มีระดับความความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
(  = 3.67 S.D. = 0.58)  และการนำไปใชอยูในระดับมาก (  = 4.00 S.D. = 0.00)    

4.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหวางกลุมนกัศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมทกัษะปฏบิัติโปรแกรม
จัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศกึษาสาขาวิชาแอนิเมชั่น
และดิจิทัลมีเดีย กับกลุมนักศกึษาท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนปกติ 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัตริะหวางกลุมนักศึกษาที่เรียนดวยกจิกรรมสงเสรมิทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำ
เทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน กับกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอน
ปกติ 
รายการประเมิน กลุมตัวอยาง n  S.D. t Sig. 

ทักษะปฏิบัติ 
ทดลอง 22 29.73 3.72 

2.14* 0.03 ปกติ 25 27.40 3.72 

P< .05 

จากตารางที่ 2  พบวา ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหวางกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมทักษะ
ปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนมีทักษะฝกปฏิบัติสูงกวา
กลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการสังเกตการฝกปฏิบัติของ
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นักศึกษา พบวา นักศึกษามีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทำกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอนของซิมพซัน
ที่จัดขึ้น นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นทำใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติในการวิเคราะห วางแผน การใชโปรแกรม 
การสรางชิ้นงาน เปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กำหนดไว นอกจากนี้ในชั้นเรียนนักศึกษารวมกันปรึกษาหารือในการ
สรางชิ้นงาน ยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน  จึงมีผลตองานที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิค
พิเศษทางภาพถูกตองเหมาะสมและตรงตอเวลา 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาตอกจิกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษ
ทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย 

ตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัตโิปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตาม
รูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดยี 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

ดานการจัดการเรียนรู 
1.บรรยากาศการเรียนเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการทำกิจกรรม 3.82 0.73 มาก 
2. บรรยากาศของการเรียนทำใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง 4.05 0.65 มาก 

3. บรรยากาศของการเรียนเปดโอกาสใหนักศึกษาทำกิจกรรมไดอิสระ 4.09 0.75 มาก 

4. บรรยากาศของการเรียนทำใหนักศึกษาเกิดการคิดท่ีหลากหลาย 3.73 0.83 มาก 

5. วีดิทัศนท่ีนำมาใชในการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 4.00 0.70 มาก 

6. สื่อสังคมออนไลนท่ีนำมาใชจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 4.05 0.79 มาก 

เฉลี่ยรายดานการจัดการเรียนรู 3.95 0.71 มาก 

ดานกิจกรรมทักษะฝกปฏิบัติ 
7. กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.82 0.66 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนความรูความคิด 4.05 0.65 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.18 0.66 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนรูทำใหนักศึกษากลาคิดกลาตอบ 3.86 0.64 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนรูทำใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.14 0.56 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรูทำใหนักศึกษาเขาใจในเน้ือหามากขึ้น 3.95 0.79 มาก 

13. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน 4.27 0.55 มาก 

14. กิจกรรมการเรียนรูทักษะฝกปฏิบัติผานส่ือสังคมออนไลนเหมาะสม 3.95 0.65 มาก 

15. แบบฝกปฏิบัติมีความเหมาะสม 4.00 0.69 มาก 

16. เกณฑการประเมินผลมีความเหมาะสม 4.09 0.61 มาก 

เฉลี่ยรายดานทักษะฝกปฏิบัติ 4.03 0.65 มาก 

ดานประโยชนที่ไดรับ 

17. การจัดการเรียนรูทำใหเขาใจเนื้อหาไดงาย 3.95 0.65 มาก 

18. การจัดการเรียนรูทำใหจำเนื้อหาไดนาน 4.09 0.75 มาก 

19. การจัดการเรียนรูชวยใหนักศึกษาสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได 4.05 0.65 มาก 

20. การจัดการเรียนรูทำใหนักศึกษานำวิธีการเรียนรูไปใชในวิชาอื่น ๆ 4.00 0.69 มาก 

21. การจัดการเรียนรูทำใหนักศึกษาพัฒนาทักษะฝกปฏิบัติสูงขึ้น 4.09 0.75 มาก 

22. การจัดการเรียนรูทำใหบูรณาการ ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 4.18 0.66 มาก 

23. กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีนำไปใชในชีวิตประจำวันได 3.86 0.64 มาก 

เฉลี่ยรายดานประโยชนที่ไดรับ 4.03 0.68 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.01 0.68 มาก 
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จากตารางที ่ 3 พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมอยู ในระดับ มาก (  = 4.01  

S.D. =0.68) และถาพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับ มาก (  = 3.95 S.D. =0.71) ดานทักษะ
การฝกปฏิบัติ อยูในระดับ มาก (  = 4.03 S.D. =0.65)  และดานประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับ มาก (  = 4.03  S.D. 

=0.68) 

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การพัฒนากิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพ

ซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย พบวากิจกรรมสงเสริมทักษะปฎิบัติโปรแกรม
จัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลน มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และการนำไปใชอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นเนนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามข้ันตอนของซิมพซัน
ที่มีขั้นตอน 7 ขั้นตอนสอดคลองกับทิศนา แขมณี (2553) ที่กลาวถึงข้ันนตอนทักะปฏิบัติของซิมพซัน 7 ขั้นตอน ประกอบดวย 
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู ขั้นที่ 2 ขั้นการเตรียมความพรอม  ขั้นที่ 3  ขั้นตอบสนองภานใตการควบคุม ขั้นที่ 4 ขั้นการใหลงมือ
กระทำจนกลายเปนกลไกท่ีสามารถกระทำไดเอง ขั้นท่ี 5 ขั้นการกระทำอยางชำนาญ ขั้นที่ 6 ขั้นปรับปรุงและประยุกตใช และ
ขั้นที่ 7 ข้ันการคิดริเริ่ม โดยผูวิจัยไดนำขั้นตอนมาพัฒนากิจกรรมรวมกับสื่อสงัคมออนไลนจะเห็นไดวานักศึกษาจะมคีวามสนใจ
กับกิจกรรมที่ไดพัฒนาขึ้น เนื่องดวยสื่อสังคมออนไลนเปนแหลงชุมชนบนออนไลนที่นักศึกษาเฝาติดตามความเคลื่อนไหวตาง 
ๆ ตลอดเวลาและเปนแหลงพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางไมจำกัดขอบเขต อีกทั้งยังมีความสัมพันธกับเครื่องมือที่ใชใน
การคนหาขอมูลผานเว็บไซต จึงทำใหนักศึกษามีความคลองตัวในการใชงานมากขึ้น จึงทำใหผลการประเมินมีความเหมาะสม
และสามารถนำไปใชในการการเรียนการสอนได สอดคลองกับปภิชญา เรืองโค และคณะ (2562) ไดศึกษาผลการพัฒนา
บทเรียนบนเว็บโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน เพื่อสงเสริมทักษะปฏิบัติและ
ความคิดสรางสรรค พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก  

5.2  การเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระหวางกลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำ
เทคนิคพิเศษทางภาพตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัล
มีเดีย กับกลุมนักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการเรียนการสอนปกติ  ผลการวิจัย พบวา กลุมนักศึกษาที่เรียนดวยกิจกรรมสงเสริม
ทักษะปฏิบัติ ฯ สูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องมากจาก ผูวิจัยดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวอยางเปนระบบ ใน
สวนกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อสังคมออนไลนมีการปรับแกและสอดแทรกกระบวนการตามปญหาที่เกิดขึ้น มีองคประกอบของ
กิจกรรมการเรียนรูอยางครบถวน และมีวิธีการจัดประเมินที่เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นมีการแบงเปนกิจกรรมฝก
ปฏิบัติยอย ๆ เมื่อนักศึกษาไดทำการฝกตามกิจกรรมยอย นักศึกษาสามารถปฏิบัติดวยตนเองไดจะเกิดองคความรูและเขาใจ
เน้ือหา แลวจึงปฏิบัติรวมเปนทักษะของแตละคน สงผลตอการทักษะฝกปฏิบัติของนักศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของนุชษนัย 
แมบุญเรือง (2555) ไดศึกษาการเรียนรูดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียนกับการสอนแบบปกติ วิชาศิลปะ เรื่องทัศนธาตุ 
พบวา คะแนนปฏิบัติงานของผูเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

  5.3  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบัติโปรแกรมจัดทำเทคนิคพิเศษทางภาพ
ตามรูปแบบการสอนของซิมพซันผานสื่อสังคมออนไลนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย ความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับ มาก เมื่อจัดลำดับควาวมพึงพอใจจำแนกเปนรายดานที่มีลำดับมากที่สุด พบวา ดาน
ประโยชนที่ไดรับ เนื่องจากผลที่นักศึกษาไดรับจากการจัดกิจกรรมที่สะทอนถึงกิจกรรมที่สงผลตอตัวนักศึกษาที่ทำใหจดจำ
เนื้อหาไดนาน เขาใจเนื้อหาไดงาย มีการลงมือปฏิบัติจริง ฝกฝนอยางสม่ำเสมอ  รองลงมาด านทักษะฝกปฏิบัติ เนื่องจาก
กิจกรรมที่ผูสอนไดดำเนินการในการทำกิจกรรมสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่นักศึกษาตองการในการแสดงความคิดเหน็ 
การเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนถึงกิจกรรมที่นักศึกษาตองการในชั้นเรียน และดานการจัดการเรียนรู เนื่องจาก
ผูสอนตองออกแบบการเรียนรูที่เปดโอกาสการทำกิจกรรมไดอิสระ มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีสวนรวมในการทำกิจกรรม
และการคิดที่หลากหลาย เพื่อใหเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นใหกับนักศึกษา  สอดคลองกับธัชพนธ สรภูมิและเหม
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มิญญ  ธนปทมมีมณี (2562) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอผลการจัดการการเรียนการอสนแบบผสมผสานประกอบ
แนวคิดของซิมพซัน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
1. การเตรยีมความพรอมของรายวิชาตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีการแบงเนื้อหาในการฝกปฏิบัตใิหเหมาะสม

กับระดับความสามารถการฝกปฏบิัติของนักศึกษานำไปสูการเรียนรูที่เต็มศักยภาพของแตละบคุคล 

2. กอนการจัดกิจกรรมอาจารยผูสอนตองมีการเตรียมความพรอมทางดานระยเวลา ความอดทนท่ีตองติดตาม
ตรวจสอบกจิกรรมในแตละขั้นตอน รวมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคใหนักศึกษา และชวยกันหาเทคนิคการสรางช้ินงาน จะ
ชวยใหการจัดกิจกรรมมปีระสิทธิภาพ  

3. อาจารยผูสอนนำผลการวิจยัไปปรับใชในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น เพื่อใหนักศึกษาเกิดองคความรู สามารถ
พัฒนาและสงเสรมิใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะฝกปฏิบตัิของซิมพซัน ในเน้ือหาอ่ืน หรือในรายวิชาปฏิบัติ
2. นำผลการวจิัยไปตอยอดในการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาไดทุกที่ ทุกเวลา กอใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

กรพินธุ ลีลาวิวัฒน1*

1กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพล ู
* jubkorapin@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการ
พยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ประชากร คือพยาบาลที่ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล 

จำนวน 49 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย
พบวา พยาบาลมีความสุขในภาพรวมในระดับปานกลาง(( = 3.4,S.D. = .71)  ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคลและปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการ
พยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r =  . 82 และ.73 ) โดย
ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคลเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานมากท่ีสุด จากการศึกษาครั้งนี้ กลุมงาน
การพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู ควรสงเสริมความภาคภูมิใจในการทำงาน ยกยอง ชมเชยงานท่ีทำสำเร็จ ใหความสำคัญกับ
สัมพันธภาพภายในทีมและกับหัวหนางาน ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมโดยเฉพาะแสงสวางใหเพียงพอเพื่อเอื้อตอการทำงาน 
จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใหพยาบาลทำงานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น  สามารถนำไปเปนปจจัยสงเสริมใหพยาบาลมีความสุข 

และทำใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

คำสำคัญ: ปจจัย ,ความสุขในการทำงาน, พยาบาล 
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Factors related to happiness at work of nurses in nursing division Huayploo 

Hospital Nakhon Chaisri District Nakhon Pathom Province. 

Korapin   Leelawiwat1*

1Nurse Organization Huayploo Hospital 
* jubkorapin@gmail.com

Abstract 

The purpose of this research was to study factors related to happiness at work of nurses in nursing 

division   Huayploo Hospital Nakhon Chaisri Distric Nakhon Pathom Province. The population is the entire 

forty-nine nurses in nurse organization. The data was collected by using questionnaires. The data was 

analyzed through the Pearson Correlation Coefficient. This research found that the median value of the 

happiness in working of nurses is 3.4(( =3.4, SD=.71) which can be considered as moderate. Also, 

Interpersonal relationship with working environment significantly have positive correlation with the 

happiness in working of nurses in nurse organization at Huayploo Hospital (r=.82   and   .73, p<0.01). 

The Interpersonal relationship has the most correlation with the happiness in working. According to 

the study’s result, the Huayploo Hospital’s nurse organization should promote pride in work, 

commend work for completion pay attention to the relationship with in the team and the supervisor. 

As well as providing environment in with sufficient. Light is conductive to facilitating work provide 

modern tools for nurses to work more conveniently and quickly. Can be used at a supporting factor 

for nursing subjects to be happy and make the work more efficient.  

Keywords: Factors, Happiness in working, Nurse. 
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บทนำ  
 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข(2561, 5) ไดจัดทำแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ป พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 กำหนดเปาหมายของแผน "ประชาชนสุขภาพดี 
เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยใหหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดทำแผนสรางสุข เพิ่มแรงบันดาล
ใจบุคลากรในการทำงานดูแลสุขภาพประชาชน  ในดานบุคลากร พยาบาลเปนบุคลากรที ่มีจำนวนมากที่สุดในแตละ
โรงพยาบาล นอกจากงานดานการพยาบาลแลว  พยาบาลยังตองปฏิบัติงานแผนกอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการพยาบาล ทำให
อัตรากำลังพยาบาลในแตละโรงพยาบาล มีปริมาณไมสมดุลกับภาระงาน สงผลใหเกิดความเหนื่อยลาในการทำงาน  ขาดพลัง
ในการทำงาน สงผลใหไมมีความคิดสรางสรรคที่จะพัฒนางานเพ่ือการดูแลผูปวยท่ีดีขึ้น ทายสุดอาจสงผลใหเกิดความผิดพลาด
ในการทำงาน และนั่นหมายถงึความไมปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยตามมา 

โรงพยาบาลหวยพลู มีพยาบาลจำนวน  60 คน (ตามFTE 80% เทากับ  56 คน FTE 100% เทากับ  70 คน) ปฏิบัติงาน
กลุมงานการพยาบาลจำนวน   49 คน ซึ่งตองใหบริการผูปวยท้ังประเภทผูปวยนอก ผูปวยใน  โดยที่ผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน  400 
คน โดยแยกพื้นที่ใหบริการเปนผูปวยท่ัวไป และคลินกิเฉพาะโรค ผูปวยในแยกพ้ืนท่ีเปนผูปวยสามัญและตึกผูปวยพิเศษ มี
ผูปวยในเฉลีย่  40 ตน ตอวัน  ผูปวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเฉลี่ย  120 คน/วัน ซึ่งการจัดอตัรากำลังตามภาระงานและจำนวน
พยาบาลที่มีอยู ทำใหพยาบาลตองขึ้นเวรเฉลี่ย  30 เวร/คน/เดือน และมากกวา  48 ช่ัวโมงตอสัปดาห สงผลตอการดำรงชีวิต 
การพักผอนที่เพียงพอ  ความสัมพันธอันดีในครอบครัว ทำใหพยาบาลเกิดความเหนื่อยลาในการทำงาน จากผลสำรวจระดับ
ความพึงพอใจในงาน ความสมดลุระหวางชีวิตและการทำงาน ในป พ.ศ  .2561  และพ.ศ.2562 เทากับรอยละ 57. 7  และ รอย
ละ  62. 1  ตามลำดับ และความผกูพันตอองคกรมีระดับคะแนนรอยละ  74. 67  ในป พ.ศ. 2561  และรอยละ  63. 78 ในป พ.ศ.
5622  ซึ่งคะแนนความผูกพันลดลงจากปกอนถึงรอยละ  10. 89 มีความตองการยายสถานท่ีปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น และจากผลการ
ประเมิน Happinometer เปรยีบเทียบป พ.ศ  .2561  กับ พ.ศ. 2562 พบวา อัตราความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลผาน
เกณฑลดลงจากป พ.ศ.  2561 ไดรอยละ  66.45 เปนรอยละ  62.03  และคะแนนเฉลี่ยมิติดานผอนคลายดลีดลงจากรอยละ  
65 เปนรอยละ  54. 38 ดานจิตวิญญาณดีจากรอยละ  80 เปน รอยละ  67.39  ดานครอบครัวดีจากรอยละ  66. 67 เปนรอยละ  

562. 9 ดานสุขภาพเงินดีจาก รอยละ  68.75  เปนรอยละ  59. 66  ดานการงานดีจากรอยละ  80.80  เปนรอยละ  61.62  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความสุขในการทำงานของบุคลากรจะมากหรือนอยตางกันข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการไดแก  อาย ุ ระดับการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน ประสบการณการทำงาน
(ทรรศวรรณ ขาวพราย,2560.และพรพนา พัวรักษา, 2554()เนื่องจาก อาย ุมาก การศึกษาสูงมีทักษะในการแกปญหาทีด่ีกวา 
สามารถคิดวิเคราะห ประเมินสถานการณตางๆไดเปนอยางดี สถานภาพหยาราง/หมาย อาจจะประสบปญหาชีวิตครอบครัวที่
ไมประสบความสำเร็จ จนทำใหไมอยากท่ีจะใสใจกับปญหาสวนตวัมากเกินไป หันกลับมาสนใจในการทำงาน มุงมั่นตั้งใจ
ทำงาน จนมีความรูสึกรักในการทำงานมากข้ึน ผูที่มรีายไดมากข้ึน มีผลทำใหมีความสุขในการทำงานมากย่ิงข้ึน ผูที่มรีะยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน หรือประสบการณในการทำงานมาก จะมีความรูความเขาใจในงาน เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ
ชำนาญในงาน ประสบกับปญหาตางๆ มามากจนสามารถแกไขปญหา และรับมือกับปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี ปจจัยดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล มคีวามสัมพันธกับความสุขในการปฏิบัติงาน(เนตรสวรรค จินตนาวล4ี;2553)เนื่องจากมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางผูปฏิบตัิงาน มีการทำงานเปนทีม ความสำเรจ็ในงาน การไดรับมอบหมายงานท่ีตนเองถนัดและมี
ความสามารถในดานนั้น สงผลใหมีคุณคาในตนเอง ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ(อารยา ขำสกุล, 2558 ) สภาพแวดลอมในการทำงานเปนสิ่งท่ีช้ีใหเห็น
ถึงความสุขท่ีสำคัญสิ่งหนึ่งในองคกรที่ตอบสนองความตองการดานกายภาพและดานเวลาทำงานแกผูปฏิบัติงาน 
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จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานของพยาบาล  กลุมงาน
การพยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี   เพื่อนำผลที่ไดมาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสงเสริม
ความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตอไป  
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. ศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพยาบาล กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

 2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล   และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาล กลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                    ความสุขในการทำงานตามแนวคิดของ Diener (2000) จะเชื่อมโยงความสุขในชีวิตกับความสุขในการทำงานเขา
ดวยกัน เปนการรับรูความคิดเห็นและความเขาใจของบุคคลจากขอมูลที่แตละบุคคลเก็บสะสมมาจากประสบการณ การทำงาน
ในอดีตที่ผานมาอันเปนผลจากการทำงานซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของตนเอง ทำใหรูสึกวาชีวิตมีคุณคาไดทำงานท่ี
เปนประโยชนสมหวังในประสบการณที่ไดรับ และมีชวีิต อยางมีความสุข  
          สวนแนวคิดความสุขในการทำงานของ Manion (2003) เปนผลจากสิ่งแวดลอมในการทำงานที่กระตุนใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ทำใหมีทัศนคติความเช่ือในคุณคา และความสามารถในทางบวกสงผลใหพยาบาลมีความสุขในการทำงาน 
ความสุขในการทำงาน  เกิดจากหลายองคประกอบท่ีจะทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ   และสามารถตอบสนองความตองการ 
ในชีวิตของแตละบุคคลดังนั้น 

แนวคิดดานสภาพแวดลอมในการทำงาน Schultz and Schultz.(1998)  บุคคลจะมีการรับรูสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน เกี่ยวกับสภาพแวดลอมดานกายภาพ   )Physical Working Condition (   และดานเวลาทำงาน )Work Schedules (
กอใหเกิดการปรบัตัวไดดีเมื่อทำงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิด และองคประกอบของความสุข (Happiness or Subjective Well - being) ของ Diener 

(2000) แนวคิดความสุข  ) Joy at Work) ของ Manion (2003) และ แนวคิดดานสภาพแวดลอมในการทำงานของ Schultz 

and Schultz มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 
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ตัวแปรตน                                                                                     ตัวแปรตาม                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

             ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ พยาบาลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในกลุมงานการพยาบาล  โรงพยาบาลหวยพลู  
จำนวน  49 คน ไมมีการสุมตัวอยาง โดยคุณสมบัติตองเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหวยพลูและใหคำยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรในการตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูประกอบดวย  4 สวนคือ   
                 สวนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคล จำนวน 5 ขอ  
       สวนท่ี  2 ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล จำนวน 15 ขอ 
       สวนท่ี  3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน จำนวน 10 ขอ 
       สวนท่ี  4 ความสุขในการทำงานของพยาบาล จำนวน 13 ขอ 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามความสุขในการทำ งานของพยาบาล และแบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสุขใน
การทำ งานท่ีพัฒนาข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ไดแก อาจารยดานการพยาบาล ตรวจสอบความตรงของ ดานเน้ือหา 

ปจจัยสวนบุคคล 

-อาย ุ

-สถานภาพสมรส 

-รายไดเฉลีย่ตอเดือน 

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

-ระยะเวลาในการทำกิจกรรมกับ
ครอบครัว 

ปจจัยความสมัพันธระหวางบุคคล 

-การติดตอสัมพันธ 
-การเปนท่ียอมรับ 

-ความสำเร็จในงาน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน 

-สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

-เวลาในการทำงาน 

 

 

ความสุขในการทำงาน 

ของพยาบาล 

กลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลหวยพลู  
อำเภอนครชัยศรี 
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ความเหมาะสมของภาษาที่ใช สามารถสื่อความหมายไดชัดเจนตรงตามที่ผูวิจัยตองการสอบถาม และครอบคลุม วัตถุประสงค
ที่ศึกษาไดคา CVI เทากับ 0.95 จากนั้นจึงนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนำแบบสอบถาม ไปทดลอง
ใชกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยาง หลังจากนั ้นจึงนำมาวิเคราะหหาคาความเที ่ยงของเครื ่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิแอลฟาเทากับ 0.89 

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดแนบรายละเอียดและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยในแบบสอบถาม ขอความรวมมือในการทำแบบสอบ 

ถามดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามสามารถขอถอนตัวออกจากการวิจัย เมื่อใดก็ได โดยไมมี
ผลกระทบใดๆ ตามมา โดยขอมลูทุกอยางที่ไดจากการศึกษาจะเก็บไวเปนความลับและไมมผีลตอผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัย
จะนำ เสนอผลการศึกษาออกมาในลักษณะภาพรวม และนำมาใชประโยชนในการพัฒนางานตอไป 

ขอพิจารณาดานจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย 

การทำวิจัยนี้ ผูวิจัยไดรับการตรวจและผานการประเมินดานจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัยจากคณะ 
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เมื ่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 
หมายเลขรับรอง 0042563 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนำหนังสือที่ไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการโรงพยาบาลหวยพลู สงถึงหัวหนางานในกลุมงานการพยาบาลเพื่อ
ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษา และสง
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่นของเครื่องมือแลว พรอมแนบใบยินยอมเขารวมการ
วิจัยโดยการกำหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล 4 สัปดาห หากครบกำหนดแลวยังไมไดรับการตอบรับ ผู วิจัยจะสง
แบบสอบถามซ้ำไปยังกลุมตัวอยางอีกครั้ง นำแบบสอบถามที่ไดกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม หลังจากนั้น
นำมาวิเคราะหผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

การวิเคราะหขอมูล 

ใชโปรแกรมวิเคราะหสถิตสิำเร็จรปู ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธของ 
ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงาน
การพยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี โดยใชการวเิคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานกลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี มีอายุชวง 26-

59 ป  อายุเฉลี่ย 45 ป(S.D.=7.65, Max=59, Min=26) รอยละ 64.49 สถานภาพสมรส รอยละ 76.2 สถานภาพโสด รอยละ 
19 ระยะเวลาปฏิบัติงาน  21-30 ป รอยละ  47.6  มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 30,001-40,000  บาท  / คน รอยละ  50 
(S.D.=8127.17, Max=55,000, Min=22,000)  ตามลำดับ 

ระดับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( = 3.4, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยในระดับสูงคือ ทานรับรูและเห็นคุณคาใน
งานที่ทำ ( = 3.9, S.D. = 0.82) ทานมีความมุงมั่นตั้งใจทำงานใหสำเร็จ( = 3.88, S.D. = 0.73)  ทานภูมิใจในงานที่ทำ
ปจจุบัน ( = 3.69, S.D. = 0.92) 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล   โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอ 

นครชัยศรี ขังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคลมีความสัมพันธทางบวก ในระดับสูง  อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติทีระดับ .01(r=0.82) โดยแยกเปนรายดานไดแก ความสำเร็จในงานและการติดตอสัมพันธ มีความสัมพันธทางบวกใน
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ระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (r=0.79และ0.71 ตามลำดับ) สวนดานการเปนที่ยอมรับมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 (r=0.67) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r=0.73) โดยแยกเปนรายดานไดแก  สภาพแวดลอม
ดานกายภาพมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.72) และสภาพแวดลอมดานเวลา
ในการทำงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.59) ดังแสดงในตารางที ่1 

ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางปจจัยปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุขในการทำงาน     

        ของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล    โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอ นครชัยศรี ขังหวัดนครปฐม(N = 42 คน) 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสุขในการทำงาน ความสุขในการทำงาน 

r ระดับ 

ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล 0.73 สูง 
การติดตอสัมพันธ 0.71 สูง 
การเปนท่ียอมรับ 0.67 ปานกลาง 
ความสำเร็จในงาน 0.79 สูง 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 0.82 สูง 
สภาพแวดลอมดานกายภาพ 0.72 สูง 
สภาพแวดลอมดานเวลาในการทำงาน 0.59 ปานกลาง 

**p<0.01 

อภิปรายผลการวิจัย 

ความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =   3.4; S.D. = 0.71) โดยเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนความสุขมากท่ีสุด คือ  
รับรูและเห็นคณุคาในงานท่ีทำแลtมีความมุงมั่นตั้งใจทำงานใหสำเรจ็ (  =3.9, S.D.=0.82; =3.88, S.D. 

=0.73 ตามลำดับ) ซึ่งสอดคลองกบัการศึกษาของธัชมน วรรณพิณ (2555) ที่ใหความหมายของความสุขในการทำงานวา เปน
ความรูสึกอ่ิมเอมใจ ภาคภูมิใจในการทำงานพยาบาล ซึ่งเปนงานท่ีทาทายความรูความสามารถ เปนการทำงานท่ีตองมีความ
อดทน เสียสละ มีความรับผดิชอบสูง เปนการทำงานท่ีมีคณุคาทั้งตอตนเองและตอชีวิตเพื่อนมนุษยทุกชวงวัยท่ีไดรับความทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวย 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง กับความสุขในการทำงานของพยาบาล 

 (r = 0.82, p < .01) สอดคลองกับการศึกษาของอารยา ขำสกลุ (2558) พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นถึงความสุขท่ีสำคัญสิ่ง
หนึ่งในองคกรที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมดานกายภาพและดานเวลาทำงานของผูปฏิบัติงาน  

ปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการทำงาน ของพยาบาล  
( r = 0.73, p <.01) สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินันท ขุนเพ็ชร , ฮอเดยีะ บลิยะลา )2560(  พบวาปจจัยทั้งดานสมัพันธภาพ
กับเพื่อนรวมงานและดานความสำเร็จในการทำงานมีความสมัพันธทางบวกกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพหอง
ผาตัดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
สรุปผลการวิจัย 

ความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคล  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสมัพันธทางบวก
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ในระดับสูงกับความสุขในการทำงานของพยาบาลกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลหวยพลู อำเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม แสดงใหเห็นวา พยาบาลทำงานอยางมีความสุขเมื่อเหน็คุณคาในงานท่ีทำ มีความมุงมัน่ตั้งใจทำงานใหสำเร็จ มี
สัมพันธภาพท่ีดรีะหวางเพ่ือนรวมงานและกับหัวหนางาน การไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมดานกายภาพ เชน แสงสวางท่ี
เพียงพอ เหมาะสม เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ ตลอดจนเวลาในการทำงานท่ีพอเหมาะ เวลาพักท่ีเพียงพอ ทำ
ใหพยาบาลมีความสุขไดแมจะตองเผชิญกับภาระงานท่ีหนักหรือสถานการณที่ยุงยากเพียงใดก็ตาม  
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
ผูบริหารสามารถเพิ่มระดับความสุขในการทำงานของพยาบาล โดยสงเสริมความภาคภูมิใจในการทำงาน ยกยอง 

ชมเชยในงานที่ทำสำเร็จ ใหความสำคัญกับสัมพันธภาพภายในทีมและกับหัวหนางาน ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
แสงสวางใหเพียงพอเพ่ือเอ้ือตอการทำงาน จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใหพยาบาลทำงานไดสะดวกรวดเร็วข้ึน  

ผูปฏิบัติงานควรใหความสำคญักับการสรางสัมพันธภาพท่ีดีและยอมรับเพื่อนรวมงานเพื่อใหทำงานรวมกันอยางมี
ความสุข 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทำงานและสามารถนำไปวางแผนพัฒนาระดับความสุข
ในการทำงานของพยาบาลใหมากขึ้น และจัดทำวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของพยาบาลแยกแตละ
หนวยงานของกลุมงานการพยาบาล เพื่อเพ่ิมความสุขในการทำงานใหเฉพาะเจาะจงในแตละหนวยงาน 
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การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 

วฤณดา  กัญญารัตนกมล1 และ ชัยฤทธิ ์ ศิลาเดช2 

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎหมูบานจอมบึง 
2คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎหมูบานจอมบึง 

*brightdaynarkon@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพในดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความยากงาย อํานาจจําแนก และ
ความเช่ือมั่น ของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ 3) 
เพื่อสรางเกณฑปกติ สําหรับแปลความหมายของคะแนนจากผลการสอบของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2561 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  2  จํานวน  400 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เปนแบบวัดปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อม่ัน และเกณฑปกติ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ไดแบบทดสอบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 50 ขอ ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดความฉลาดรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามองคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เช่ือมโยงกับทักษะ
แหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ ที่ผานการสังเคราะหแลว ไดตัวช้ีวัด ความฉลาดรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

2. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบอยูระหวาง .60 ถึง 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง .20
ถึง .67 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .20 ถึง .67 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .92 

3. เกณฑปกติของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนทีปกติตั้งแต T20 ถึง T78 

คําสําคัญ: การพัฒนาแบบวัด ความฉลาดรู  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to development of information communication and 

technology literacy skills test for Prathom Sueksa 6 students, 2) to examine the quality of the content 

validity, difficulty, discrimination, and reliability of the information communication and technology 

literacy test, and 3) to create the norms of the information communication and technology literacy skills 

test for Prathom Sueksa 6, Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2. The samples were 400 

students in Prathom Sueksa 6, Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2 who studied in the 

academic year 2018, by multi-stage random sampling. The research instrument was the information 

communication and technology literacy skills test for students of Prathom Sueksa 6, Ratchaburi Primary 

Education Service Area Office 2, which has multiple choice type test with 4 choices totaling 50 questions. 

The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, content validity, 

difficulty, discrimination, reliability, and norms.  

The results were as follows:  

1.The information communication and technology literacy skills test for Prathom Sueksa 6

students, Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2 contains multiple choice totaling 50 

questions, which include the information communication and technology literacy skills content for 

Prathom Sueksa 6 students  according to the components of literacy of information and communication 

technology that is linked to learning skills in the 21st century. Research in the country. And abroad That 

has been synthesized Received 5 indicators for knowledge, information and communication technology.  

2.The content validity of the test were in a range of .60-1.00, the difficulty were between .20-.67,

discrimination were between .20-.67, and reliability was .92.  

3.The general criteria of the numeracy test was showed T-score between T20 - T78.

Keywords: Test , Information communication and technology , Literacy 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1. บทนํา

ปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วอันสืบเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ 
ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมทีเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของคน
ในสังคมอยางท่ัวถึง การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูตองสรางเยาวชนออกไปเปนพลเมืองที่ใชความรู และเปนบุคคลพรอมเรียนรู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณภาพของนักเรียนไวในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี ซึ่งจะเห็น
ไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนความรูขั้นพื้นฐานที่สําคัญและเปนทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ในการทํางาน
และการติดตอสื่อสาร  

ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเชนนี้ การศึกษาจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความ
จําเปนของแตละยุคสมัย ยิ่งในปจจุบันเปนโลกแหงสังคมการเรียนรูและเปนโลกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศดวยแลว จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองมีการสรางหรือแสวงหาแหลงความรูใหม ๆ โดยการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาเปนตัวชวย (ปณณธร เล็กสุภาพ, 2556 : 1) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใชคนหาขอมูลแสะแสวงหาความรู
บนอินเทอรเน็ตแลวนําไปเช่ือมโยงไดกับทุกสาระวิชาเพื่อความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิตแบบ
พลเมืองดิจิทัลแหงศตวรรษที่ 21 รัฐบาลไดเริ่มดําเนินการจัดการเครื่องแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการใน
โรงเรียนนํารองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ควบคูกับการเรงพัฒนาเน้ือหาท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร
บรรจุลงในแท็บเล็ต รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการในโรงเรียนที่กําหนด ซึ่งเปาหมายของ
โครงการน้ี คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคน และจะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูตามศักยภาพ และความพรอมของตน 
(โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย, 2556) วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 วาการรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยการสงเสริมความเขาใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก และ
สอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวิชาแกน โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับ
ตัวผูเรียน โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญ และความรูเทาทันดานตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ  

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ พบวาการศึกษาเรื่องมาตรฐานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แตยังไมมีการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมกับนักเรียนทุกระดับที่เกี่ยวของกับการศึกษา และไมพบการดําเนินการใน
การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา แตมีงานวิจัย
บางสวนในตางประเทศ  แตอาจไมเหมาะสมในการนํามาใชใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทย  และระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนท่ีอาจแตกตางกันในแตละประเทศ ผูวิจัยจึงสนใจจะทําการพัฒนาแบบวัดความฉลาดรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือเปนแนวทางแกครูในการวัดความฉลาดรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําผลไปปรับปรุงแกไข และสงเสริมการเรียนของนักเรียนตลอดจนปรับปรุง
วิธีสอนของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน่ืองจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีทําหนาที่ปูพื้นฐานที่
สําคัญทั้งความรูในเชิงวิชาการ และความรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตอในระดับสูง เปนทักษะข้ัน
พื้นฐานในการนําเทคโนโลยีไปสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค และดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตอบสนอง
ตอโมเดลประเทศไทย 4.0 และพรอมเปนพลเมืองในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือสรางแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต  2  
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 2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความยากงาย อํานาจจําแนก และความเช่ือมั่น ของแบบ
วัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  
 2.3 เพ่ือสรางเกณฑปกติ  สําหรับแปลความหมายของคะแนนจากผลการสอบของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต  2 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 จํานวน 150 โรงเรียน จํานวนนักเรียน  2,897 คน 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ  ทาโร  
ยามาเน  (Taro Yamane)  คิดตามความคลาดเคลื่อนเปนรอยละ  5  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  จํานวน  352  คน เพื่อความ
สมบูรณของการเก็บขอมูล และการหายไปของขอมูล ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง เปนจํานวน 400 คน   

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีสรางคร้ังนี้เปนแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เปนแบบวัดปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตาม
มาตรฐานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ที่เช่ือมโยงกับทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
งานวิจัยในประเทศและตางประเทศ จากการสังเคราะห มีทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด จํานวน 1 ฉบับ 5 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวม 50 
ขอ ดังนี้ ตอนที่ 1) ความรูความสามารถดานฮารดแวร เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
แลปท็อป โทรศัพทเคลื่อนที่ ไอพอต แบลคเบอร่ี ตอนท่ี 2) ความรูความสามารถดานซอฟแวร คือความสามารถในการเรียนรู
วิธีใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมการคํานวณ โปแกรมการนําเสนอ โปรแกรมการสืบคน ตอนที่  3) ความรู
ความเขาใจในการใช การปฏิบัติ จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน  ตอนที่ 4)  การมีแนวทางในการเขาถึง รูถึง
เรื่องราวท่ีเกี่ยวของ และรูวิธีเก็บรวบรวม และดึงขอมูลได ตอนท่ี 5) ความสามารถประเมินผลความนาเชื่อของขอมูลได  

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) กําหนดจุดมุงหมายในการสรางและพัฒนาแบบวัด ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี 
ตามองคประกอบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21, กรอบ
พัฒนาการรูไอซีที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย, งานวิจัยในประเทศและตางประเทศมา
สังเคราะห เพื่อกําหนดนิยามตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) การพัฒนาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) การทดสอบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) จัดพิมพแบบทดสอบ และคูมือการใชแบบทดสอบวัดความฉลาดรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํารับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี 1  ผลการสรางแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) การสรางแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนท่ี 2  การหาคุณภาพแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 2) การหาคาความยาก และคาอํานาจจําแนก 3) การหาคาความเชื่อม่ัน
ตอนท่ี 3  การสรางเกณฑปกติของคะแนนความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) คาสถิติพื้นฐานของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การสรางเกณฑปกติใน
การแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3)  การสรางคูมือการใชแบบวัด
ความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

4. ผลการวิจัย

1. ไดแบบทดสอบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 50 ขอ ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามองคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เช่ือมโยงกับทักษะแหงการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ ที่ผานการสังเคราะหแลว ไดตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

2. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบอยูระหวาง .60 ถึง 1.00 มีคาความยากงายอยูระหวาง .20 ถึง .67 คา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง .20 ถึง .67 มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .92  

3. เกณฑปกติของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6
มีคะแนนทีปกติตั้งแต T20 ถึง  T78 

5. สรปุผลการวิจัย

1. แบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 50 ขอ ครอบคลุมตามตัวช้ีวัดการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามองคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ที่เช่ือมโยงกับทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21  งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ ที่ผานการสังเคราะหแลว ไดตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ 1) ความรูความสามารถดานฮารดแวร เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร
สวนบุคคล แลปท็อป โทรศัพทเคลื่อนที่ ไอพอต แบลคเบอรี่  2) ความรูความสามารถดานซอฟแวร คือความสามารถในการ
เรียนรูวิธีใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมการคํานวณ โปแกรมการนําเสนอ โปรแกรมการสืบคน 3) ความรู
ความเขาใจในการใช การปฏิบัติ จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 4) การมีแนวทางในการเขาถึง รูถึงเรื่องราวที่
เกี่ยวของ และรูวิธีเก็บรวบรวม และดึงขอมูล 5) ความสามารถประเมินผลความนาเชื่อของขอมูลได   

2.  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบทดสอบ จาํนวน 90 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองจากการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ระหวาง .60 ถึง 1.00 จํานวน 71 ขอ คัดออกจํานวน 19 ขอ เนื่องจากคาดัชนีความสอดคลองไมผาน
เกณฑที่กําหนดและปรับปรุงเพิ่มเติมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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3.  คาความยากงาย (difficulty) ของแบบทดสอบ จํานวน 71 ขอ มีคาความยากงาย ตั้งแต .13 ถึง .87 คัดเลือกไว
50 ขอ มีคาความยากงายอยูตั้งแต .20 ถึง .67 

4. คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ จํานวน 71 ขอ มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต -.13 ถึง .67
คัดเลือกไว 50 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูตั้งแต .20 ถึง .67 

5.  คาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ท้ังฉบับ (KR20)  มีคาเทากับ .92 

6.  เกณฑปกติคะแนนรวม ของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยเทียบกับคาทีปกติ พบวามีคะแนนตั้งแต  T20 
ถึง T78แสดงวา ความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับต่ํามากถึงสูงมาก ซึ่งเรียงจากมากไปหานอย ไดแก  

มีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปานกลาง  จํานวน 158 คน   คิดเปนรอยละ 39.50 
มีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูง   จํานวน 104 คน   คิดเปนรอยละ 26.00 
มีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตํ่า   จํานวน 90 คน     คิดเปนรอยละ 22.50 
มีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตํ่ามาก  จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ  6.50  
และมีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงมาก  จํานวน 22 คน   คิดเปนรอยละ   5.50 

สวนใหญนักเรียนมคีวามฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับปานกลาง 

6. อภปิรายผลการวิจัย

1. แบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีลักษณะขอคําถามเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 
มีคุณภาพสามารถวัดระดับความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไดครอบคลุม
ตามองคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT Literacy) ที่เช่ือมโยงกับทักษะแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21  งานวิจัยในประเทศ และตางประเทศ ที่ผานการสังเคราะหแลวไดตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาแบบทดสอบอยางเปนระบบ และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบตามหลักการพัฒนาแบบทดสอบ ประกอบดวยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชแบบทดสอบ 
เพื่อวัดระดับความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 การกําหนดเน้ือหาและ
จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัดตามตัวช้ีวัดการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประ เทศไทย จึงสอดคลองกับ
หลักการพัฒนาแบบทดสอบอยางเปนระบบของดาวนิ่งและฮาลาดีนา (Downing & Haladyna, 2006) ประกอบดวยการ
วางแผนเพ่ือกําหนดรายละเอียดของแบบทดสอบ การกําหนดเน้ือหาแบบทดสอบ การพัฒนาขอสอบ การพัฒนาขอสอบราย
ขอ การคัดเลือกขอสอบ และตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ   

2. คุณภาพของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา มีความเหมาะสมตอการนํา
แบบทดสอบไปใชกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพราะแบบทดสอบที่สรางขึ้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ใชขอ
คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  .60 ถึง 1.00 สอดคลองกับงานวิจัยของ (O’Neil, 2005: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, 2555) 
ที่ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองไมต่ํากวา .50 ซึ่งสอดคลองกับลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, 249) 

การหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยการนํา
แบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และนําคะแนนการทดสอบมาหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
และคาความเช่ือมั่น เปนไปตามหลักมาตรฐานในการวัดและประเมินผล และการพัฒนาแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Neely, 

2006) และสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบทดสอบความฉลาดรูสารสนเทศของนักศึกษาท่ีมีการตรวจสอบ
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คุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาคาความตรง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
(Cameron et al, 2007: O’Neil, 2005: Podgornik et al., 2016: Project SAILS Information Literacy Assessment, 2017)  

งานวิจัยนี้ไดคัดเลือกขอสอบเฉพาะขอที่มีคาความยากงาย ระหวาง .20 ถึง .67 และมีคาอํานาจจําแนก ระหวาง .20 
ถึง .67 ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานและใกลเคียงกับคาความยากงายของแบบทดสอบของ ดวงแกว  เงินพูลทรัพย  และ
คณะ (2561, 182-184) ที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .27 ถึง .67 และแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับความฉลาดรูสารสนเทศ
ของนักศึกษามาหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีคาระหวาง .20 ถึง  .80 (กชพร  ศรีพรรณ, 2011: 106-112)  ซึ่งสอดคลองกับสุวิมล 
ติรกานันท (2550, 149–153) ที่กลาววาคาความยากงายของแบบทดสอบท่ีใช ควรมีคาความยากงายโดยเฉลี่ยประมาณ .50 
แตการสรางคําถามใหมีคาความยากงายใกลเคียง .50 เปนสิ่งท่ีทําไดยาก จึงนิยมกําหนดใหคาความยากงายในแบบทดสอบ อยู
ระหวาง .30 ถึง .70 และคาอํานาจจําแนกควรมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป ถาคาอํานาจจําแนกต่ํากวา .20 แสดงวาขอสอบมีอํานาจ
จําแนกไมดีตองปรับปรุง และตองการขอคําถามท่ีมีคุณภาพท้ังคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่เหมาะสม จึง
เหลือขอคําถาม 50 ขอ กลาวไดวาแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณภาพตามเกณฑของการสราง
แบบทดสอบ สามารถนําไปใชได 

การหาคาความเชื่อม่ันใชสูตร KR20ของคูเดอรริชารดสัน เนื่องจากเหมาะกับลักษณะของแบบทดสอบในงานวิจัยนี้คือ 
มีฉบับเดียว และมีการทดสอบเพียงครั้งเดียว การใหคะแนนแบบตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน ขอคําถามแต
ละขอมีคาความยากงายไมเทากัน ไดคาความเช่ือมั่น  .92 แสดงวาแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นมีความเช่ือมั่นสูง สอดคลองกับ
เตือนใจ เกตุษา, บุญมี พันธุไทย และ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (อางถึงใน อนันตยา  หลอพิมพ , 2561, 83) ที่กลาววา ปริมาณ
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบควรจะสูงต่ําเพียงใดข้ึนอยูกับจุดหมายของการนําแบบทดสอบไปใช ตลอดจนแบบทดสอบที่ครู
สรางขึ้นควรมีคาความเช่ือมั่นตั้งแต .60 ขึ้นไป จึงจะเปนขอสอบที่มีความเช่ือมั่นไดและใกลเคียงกับคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบความฉลาดรูสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร ท่ีมีคา .83 (ดวงแกว  เงินพูลทรัพย 
และคณะ, 2561:182-184) และแบบทดสอบโครงการมาตรฐานการวัดความฉลาดรูสารสนเทศที่มีคามากกวา .80 (Project 

SAILS Information Literacy Assessment, 2017)  
3.  เกณฑปกติของแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการแปลงคะแนนดิบมาเปน

คะแนนมาตรฐาน และแปลงคะแนนมาตรฐานมาอยูในรูปของตําแหน งเปอรเซ็นตไทล ซึ่งการแปลผลบอกถึงระดับ
ความสามารถดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งตรงกับลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ (2543, 313–315) กลาววา เกณฑคะแนนที คือ คนที่เกงและออนที่สุดในแตงละกลุมที่ทําการวิจัย ไมใช
เกณฑมาตรฐานในการนําไปทําการวิจัยกับกลุมตวัอยางอ่ืนๆ หรือเรียกไดวาเกณฑอิงกลุม ดังนั้นการนําเกณฑปกตทิี่สรางขึ้นไป
ใชควรจะใชกับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หรื อนักเรียนท่ีมี
ความสามารถใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่นํามาสรางเกณฑปกติ เพราะถาเปนกลุมตัวอยางอื่นที่เกงหรือออนกวาแลว เกณฑก็
จะแตกตางกันออกไป 

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

 7.1  ขอเสนอแนะจากการนําผลวิจัยไปใช 
  7.1.1 ในการนําแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6 ไปใช ควรช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการทดสอบ และในขณะทดสอบผูประเมินควรมีความใกลชิด และตองคอยสังเกต
พฤติกรรมของเด็กอยูตลอดเวลา 

  7.1.2 การนําแบบวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปใชกับเด็ก ควรจะนํามาใชใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด 
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 7.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

7.2.1 ควรมีการศึกษาตัวช้ีวัดเรื่อง จริยธรรม ดานเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ซึ่งปจจุบันเปนเรื่อง
สําคัญดานกฎหมาย และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร  

7.2.2 ควรพัฒนานวัตกรรมที่จะพัฒนานักเรียน ใหมีความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตาม
มาตรฐาน และตามตัวช้ีวัดความฉลาดรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของระบบการประเมินสมรรถนะออนไลนและ 
การประเมินสมรรถนะในรูปแบบเอกสาร  
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1งานสนับสนุนท่ัวไป  ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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บทคัดยอ 

การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เปนการประเมินศักยภาพของบุคลากรท่ีตรงตามความ
คาดหวังตามตําแหนงน้ัน ๆ บุคลากรอาจมีความสามารถดี แตไมมีศักยภาพในการทํางานในระดับท่ีสูงข้ึน ก็อาจสงผลใหไมได
รับการประเมินเลื่อนตําแหนง หรือแสดงศักยภาพในการทํางานไดโดดเดน ซึ่งศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการประเมินดวยระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) ประกอบไปดวยการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) สมรรถนะเฉพาะสายอาชีพ  (Functional Competency) และสมรรถนะการบริหาร (Managerial 
Competency) โดยใชการประเมินผลแบบ 360 องศา ซึ่งเปนระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) 
ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกันพัฒนาใหสวนงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีมี
ความพรอมนําไปใชสามารถอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรดานทรัพยากรบุคคล โดยพบวาสามารถลดระยะเวลาการ
เตรียมขอมูล 64.28 % ความถูกตองครบถวนของผลการประเมิน 100% (ไมพบขอมูลผิดพลาด) ลดระยะเวลาการรวบรวม
รายงานและเรียกดูขอมูล 98.80% ลดการใชทรัพยากรกระดาษ 100 % ทําใหสามารถติดตามและบริหารจัดการขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คําสําคัญ : การประเมินสมรรถนะ , ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน , การประเมินผลแบบ 360 องศา 
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Efficiency comparation between online competency evaluation and paper-
based competency evaluation in NLAC Mahidol University 

Ladda Chaiya1,* and Orathai Karawek 1  
1General Support Division National Laboratory Animal Center, Mahidol University Thailand 

ladda.chi@mahidol.ac.th 

Abstract 

Competency is a personnel’s capability classification for a job position. A good but inadequate 
competency of a personnel cause them to be unremarkable and effect their promotion. 

NLAC have been using online competency evaluation which feature with competency, 
functional competency and managerial competency evaluation. The 360 degrees online competency 
evaluation which is a result from collaboration of MUIT and MUHR can benefits NLAC human resource 
staffs by reducing the data preparation time for 64.28%, increasing conclusion accuracy and integrity to 
100%, reducing report gathering and browsing time for 98.80%, cutting down paper usage and also 
improving data tracking and administering. 

Keywords : Competency Evaluation, Competency Online, 360 Degrees Feedback  

1. บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการชวยสนับสนุนการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางรวดเร็วซึ่งสอดคลองกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ยุคดิจิทัลสูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อผลักดันใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และ
ขับเคล่ือนธุรกิจใหเติบโต ชวยสงเสริมการทํางานประสิทธิภาพการทํางานไดเปนระบบมากข้ึน รวดเร็ว งายดาย สะดวกสบาย
กันทุกฝาย และที่สําคัญ ยังชวยในเร่ืองของการประหยัดคาใชจายในการทํางาน ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนองคกรหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนสวนสนับสนุนยุทธศาสตรตาง ๆ ในการขับเคลื่อนใหศูนยฯ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของ
หนวยงานที่กําหนดไว จึงจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเอื้อตอการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสวนงานขนาดกลางท่ีมีบุคลากร  115 ราย ประกอบดวย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561 กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ปละ 2 ครั้ง เพื่อนําผลการประเมินไปใช  
ในการพัฒนาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให 
รางวัลประจําป คาตอบแทน การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่นๆ โดยกําหนดสัดสวน  
องคประกอบการประเมินผลงาน (Performance) รอยละแปดสิบ และการประเมินสมรรนะ (Competency) รอยละยี่สิบ 
สวนการประเมินสมรรนะเฉพาะสายอาชีพ  (Functional Competency) หรือสมรรถนะการบริหาร (Managerial 
Competency) ไปใชในการพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย  
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติใชรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) เปนการประเมินโดยใช
เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใหผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ 
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือตนเอง และดําเนินการใชวิธีประเมินลงในรูปแบบเอกสาร ที่ตองใชเวลาในการจัดเตรียม
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

ขอมูลเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปประเมิน รวมถึงระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลนั้นลาชา และผูประเมินกรอกขอมูลไมครบถวน 
อีกทั้งเปนการใชทรัพยากรกระดาษจํานวนมากอีกดวย 

จากปญหาดังกลาวจึงไดศึกษาหาระบบการประเมินที่ไดขอมูลถูกตอง ครบถวน ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ใหมีความรวดเร็ว และชวยลดปริมาณกระดาษ จึงไดนําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) มาใชใน
การประเมินในสวนสมรรถนะของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดความคลองตัว ซึ่งเปนระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ อยางมีหลักเกณฑ นํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศท่ีชวยในการสนับสนุนการทํางาน และ
การตัดสินใจในดานตางๆ ของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาไวดวยกันอยางเปนระบบ และสามารถทําการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อเปนการลดข้ันตอนและกระบวนการทํางานในการบริหารจัดทําการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากรศูนย

สัตวทดลองแหงชาติ ใหเปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทดแทนกระดาษ  ชวยลดคาใชจายและชวยลดปริมาณกระดาษ 
3) เพื่อลดปญหาความผิดพลาดของขอมูล ท่ีจะนํามาประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
 

บทวิเคราะห 
บุคลากร คือ ทรัพยากรอันทรงคุณคาสูงสุดขององคกร เน่ืองจากเปนตัวกําหนดอนาคตขององคกร เริ่มตั้งแตการ  

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขามาทํางานเปนพนักงาน ผูบริหารงานบุคคลและผูบริหารระดับสูงขององคการ จะตองดูแลเอาใจ
ใส ยิ่งกวาน้ัน ยังจะตองพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือพนักงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จนกวาจะ
สิ้นสุดระยะเวลาการทํางานดวยการเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน เพื่อใหการกํากับติดตามจนมั่นใจวาไดมีการใชทรัพยากร
บุคคลจนเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการน้ัน และขณะเดียวกันพนักงานจะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึนดวย กิจกรรม
สําคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ คือ “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ซึ่งถือเปนกลยุทธสําคัญ
ยิ่งเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีเที่ยงตรงและเช่ือถือไดสําหรับนํามาใชในประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งตอผูรับการประเมินและตอองคกร องอาจ นัยพัฒน (2558) กลาววาการประเมินสมรรถนะเปนองคประกอบสวน
หนึ่งในการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ตรงตามความคาดหวังตามตําแหนงนั้น ๆ 

สมรรถนะหลักของบุคลากร หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนจากวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายขององคการ เพื่อ
สะทอนความตองการขององคการที่มีตอบุคลากรทุกคนในเรื่องความรู ทักษะ ประสบการณ รวมท้ังอุปนิสัยของบุคลากร เชน 
การศึกษาคนควาและเรียนรูอยางตอเนื่อง ความสามารถในการแกปญหา การมีความคิดริเริ่มและการพัฒนานวัตกรรม    
ความมุงมั่นในการผลิตและการใหบริการลูกคา ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถในการสื่อสารและการมี
มนุษยสัมพันธ สมรรถนะหลักนี้บุคลากรทุกคนขององคการจะตองรับรูและนําไปปฏิบัติเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับสมรรถนะดานการบริหารเปนความสามารถดานการบริหารจัดการของบุคลากรทุก
ระดับซึ่งรวมถึงระดับพนักงานดานที่จะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ (ปยะดา พิศาลบุตรและคณะ ,2559) พบวา ความ
แตกตางกันไปตามหนาที่และความรับผิดชอบตามวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายขององคการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธของ
องคการซ่ึงเปนสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกคน ความสามารถดานอาชีพ หมายถึง ความสามารถสวนบุคคลที่ทําใหองคกร
พิจารณาคัดเลือกและจางงานอยางเหมาะสมความสามารถในอาชีพประกอบดวยความรู ทักษะความสามารถ และทัศนคติที่
บุคคลสามารถกระทําไดเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ (Beheshtifar, 2011) สมรรถนะตามตําแหนงงานเปนความสามารถ
ตามตําแหนงงานของบุคลากรแตละคนจะแสดงความรูทักษะ ประสบการณ และอุปนิสัยของตนเองซึ่งแตกตางกันตาม
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ เชน นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรไฟฟา นักวิทยาศาสตร สัตวแพทย รองผูอํานวยการ หัวหนา
งาน/หนวย พนักงานผลิตทดลอง พนักงานขับรถยนต เปนตน (ชัญญา และหทัยรัตน,2557) มีความเห็นสอดคลองวาการ
ประเมินสมรรถนะประกอบดวย 1) สมรรถนะ (Competency) 2) สมรรถนะเฉพาะสายอาชีพ (Functional Competency) 
3) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) ในรูปแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา เปนกระบวนการประเมิน
จากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และตนเอง ตลอดจนแมกระทั่งผูที่มาใชบริการ ใหสอดคลองกับสมรรถนะของ
แตละตําแหนงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดไวดังน้ีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ประกอบดวย 
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1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- Mastery มสีติ เปนเลิศในงานท่ีรับผิดชอบ
- Altruism ทําเพื่อผูอื่น
- Harmony ประสานความตาง เพื่อเกิดพลัง มุงสูเปาหมายเดียวกัน
- Integrity ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม รักษาคําพูด
- Determination มุงมั่น ฝาฟน จนสําเร็จ
- Originality คิดและทําสิ่งใหม
- Leadership กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนแปลง

2) สมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ประเมินบุคลากรต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป
โดยประเมินตามสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพตามตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) ประเมินบุคลากรในหัวหนาหนวย /หัวหนางาน/
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ 

- การมีวิสัยทัศน (Visioning) 
- ความเปนผูนํา (Leadership) 
- ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Management) 
- การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
- การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
- การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others) 
- การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

การประเมินผลแบบ 360 องศา ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ แบงกลุมผูที่ไดรับการประเมินเปน 4 กลุม คือ 

ตารางที่ 1 แสดงกลุมท่ี 1 คือ รองผูอํานวยการ โดยจะประกอบผูประเมิน ดังนี ้
ลําดับ ผูประเมิน จํานวน สัดสวนคะแนน 

1 ผูอํานวยการ 1 คน 40% 
2 เพื่อน 2 คน 20% 
3 ลูกนองในงาน 10 ราย /ตางงาน 5 ราย 15 คน 40% 
4 ตนเอง 1 คน 0 

ตารางที่ 2 แสดงกลุมที่ 2 คือ หัวหนางาน โดยจะประกอบผูประเมนิ ดังนี ้
ลําดับ ผูประเมิน จํานวน สัดสวนคะแนน 

1 รองผูอํานวยการ 1 คน 40% 
2 เพื่อน 2 คน 20% 
3 ลูกนอง 5 คน 40% 
4 ตนเอง 1 คน 0 

ตารางที่ 3 แสดงกลุมท่ี 3 คือ หัวหนาหนวย โดยจะประกอบผูประเมิน ดังนี ้
ลําดับ ผูประเมิน จํานวน สัดสวนคะแนน 

1 รองผูอํานวยการ 1 คน 30% 
2 หัวหนางาน 1 คน 35% 
3 เพื่อน 2 คน 15% 
4 ลูกนอง 5 คน 20% 
5 ตนเอง 1 คน 0 
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ตารางที่ 4 แสดงกลุมท่ี 4 คือ กลุมปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน และลูกจาง 
ลําดับ ผูประเมิน จํานวน สัดสวนคะแนน 

1 รองผูอํานวยการ/หัวหนางาน 1 คน 30% 
2 หัวหนางาน/หัวหนาหนวย 1 คน 35% 
3 เพื่อน 2 คน 15% 
4 ตนเอง 1 คน 0 

จากตารางที่ 1 – 4 จะเห็นไดวาผูรับการประเมินจะตองมีผูประเมินหลายคน เปนเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม  
จากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยใหผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาเพื่อน
รวมงาน หรือตนเอง และดําเนินการใชวิธีประเมินลงในรูปแบบเอกสาร ที่ตองใชเวลาในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใหผูเกี่ยวของ
นําไปประเมิน รวมถึงระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลลาชา ผูประเมินกรอกขอมูลไมครบถวน และเปนการใชทรัพยากรกระดาษ
จํานวนมาก  

ภาพท่ี 1 ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินสมรรถนะดวยเอกสาร 

จากภาพท่ี 1 เปนการประเมินสมรรถนะในกระดาษรูปแบบเดมิ โดยระบุคะแนนตามเกณฑที่ผูประเมินมีความเห็นวา
ผูถูกประเมินควรอยูเกณฑใด ไดพบปญหาความผิดพลาดของขอมูลจากผูประเมินไมครบถวน  ระยะเวลาการจัดเตรียมขอมูล
และการรวบรวมขอมูลลาชา และยังสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ จึงไดนําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency 
Online)  มาใชในศูนยฯ เพื่อพัฒนาการประเมินสมรรถนะใหมีความถูกตอง ครบถวน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และลด
ปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษใหสอดคลองกับนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยซึ่ง (ปราชญ สงวนศักดิ์
,2558) กลาววาการพัฒนาการประเมินผลแบบ 360 องศา สามารถลดระยะเวลา คาใชจาย  ผลการประเมินมีรอบดานและ
สามารถตรวจสอบยอนกลับไดทุกกระบวนการ อีกท้ังยังใหความเที่ยงธรรมตอผูประเมินมากยิ่งข้ึน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (e-Performance Appraisal System) เปนระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนใน
รูปแบบ Web Application โดยใหเจาหนาที่งานทรัพยากรบุคคลของแตละสวนงานที่ทําหนาที่เปน Admin ของสวนงาน 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก 
คําแนะนํา กรุณาตอบคําถามแตละขอโดยพิจารณาวา บุคคลทีท่านประเมิน ไดแสดงพฤติกรรมที่ระบุไวบอยครั้งเพียงใด 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ไมเคย/แทบ
จะไมเคย
แสดง

พฤติกรรม    
0-30% 

แสดงพฤติกรรม
เปนบางคร้ัง     
31-60% 

แสดงพฤติกรรม
บอยคร้ัง/เกือบ

สม่ําเสมอ 61-80% 

แสดง
พฤติกรรม
แทบทุกคร้ัง/
สม่ําเสมอ   
81-100% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Mastery มีสติ เปนเลิศในงานท่ีรับผิดชอบ :  มีสติ ควบคุมกํากับจิตใจและความคิด
มุงเรียนรูเพื่อพัฒนาตนอยางตอเนื่อง นําไปสูการรูลึก รูจริง และรอบรูในงานของตน 
2. Altruism ทําเพื่อผูอื่น : ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยไมตองรองขอ พรอมเสียสละเวลา
สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมใหงานสําเร็จ 
3. Harmony ประสานความตาง เพื่อเกิดพลัง มุงสูเปาหมายเดียวกัน : รับฟง ให
เกียรติ และเห็นคุณคาของผูอื่น สามารถทํางานรวมกับผูที่มีความแตกตาง รวมคิด 
วางแผน และลงมือปฏิบัติเพื่อความสําเร็จของงานโดยยึดเปาหมายรวมกัน 
4. Integrity ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม รักษาคําพูด : มีสัจจะ เชื่อถือได ปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความยุติธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
5. Determination มุงมั่น ฝาฟน จนสําเร็จ : ต้ังใจทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ มีความเพียรพยายามอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย แมพบปญหา 
อุปสรรค และความยากลําบาก 
6. Originality คิดและทําสิ่งใหม : แสดงความเห็น คิดริเริ่ม ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ
หรือกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพเกินมาตรฐาน เกิดสิ่งใหมๆ หรือนวัตกรรม 
7. Leadership กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยนแปลง : ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ทาทายไปจากเดิม โดยสามารถสื่อสาร โนมนาว จูงใจใหผูอื่นเกิดความเชื่อม่ัน และ
รวมมือในการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนจริง 

น สมรรถนะหลัก (Core Competency) สัดสวนคะแนน 20% 
คะแนนรวม เทากับ ((M+A+H+I+D+O+L) ÷ 70 ) X 20 
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ดําเนินการเตรียมขอมูล ติดตามขอมูล สอบถามขอมูล พิมพรายงาน และบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ เพื่อใชสําหรับ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน ผานระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 ระบบยอย คือ 

1) ระบบจัดทําขอตกลงการปฏิบัตงิานออนไลน (Performance Agreement Online) เปนระบบที่ใชสําหรับใหผูรับ
ประเมิน จัดทําขอตกลงปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงานสําหรับผูประเมิน ตรวจสอบขอตกลงการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) เปนระบบที่ใชสําหรับผูประเมิน ประเมินสมรรถนะ
ของผูรับการประเมิน 

ศูนยฯ ไดนําระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) มาใชเมื่อป 2560 โดยไดมีการเปรียบเทียบ
กระบวนการทํางานการประเมินสมรรถนะระบบเดิมในรูปแบบกระดาษ และกระบวนการทํางานการประเมินสมรรถนะระบบ
ใหมในรูปแบบออนไลน ดังภาพท่ี 2  

   ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบกระบวนการทํางานของการประมินสมรรถนะระบบเดิม กับระบบใหม 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบกระบวนการทํางานของการประมินสมรรถนะระบบเดมิ กับระบบใหม 
รายการ ระบบเดิม (เอกสาร) ระบบใหม (สมรรถนะออนไลน) 
1. การเตรียมขอมลู/การ
ตรวจสอบขอมลู 

จัดพิมพเปนกระดาษตามรายการสมรรถนะ
รายบุคคล 

เตรียมขอมูลสมรรถนะในระบบประเมิน
สมรรถนะออนไลน (Competency 
Online) 

2. การติดตามการประเมิน แจกจายเอกสารใหกับผูประเมิน ผูประเมินสามารถประเมินในระบบ
ประเมินสมรรถนะออนไลน 
(Competency Online) 

3. การรวบรวมขอมูล บันทึกคะแนนลงโปรแกรม Excel 
รายบุคคลและรวบรวมคะแนน 

ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน 
(Competency Online) รวบรวม
คะแนนไดทันท ี

4. การรายงานและเรียกดูขอมูล รายงานคะแนนในโปรแกรม Excel แยก
ตามงานและสงใหหัวหนางานทาง e-mail 

- ดึงรายงานไดทันที และสงขอมูลแยก
ตามงานใหกับหัวหนางานทาง e-mail 
- ผูรับการประเมินสามารถดูผลการ
ประเมินในระบบดวยตัวเอง 

บทสรุป 
จาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการประเมินสมรรถนะออนไลนและการประเมินสมรรถนะในรูปแบบ

เอกสาร กรณีศึกษา ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการนําระบบสารสนเทศเพื่อปรับใชกับหนวยทรัพยากร
บุคคลเปนการลดปญหาความผิดพลาดของขอมูล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ติดตามและบริหารจัดการขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งสามารถลดปริมาณการใชกระดาษได 100 % โดยมีการประเมินระบบการประเมิน
สมรรถนะออนไลน (Competency Online) ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ดวยการประเมินแบบการสังเกตการณ และบันทึก
เปรียบเทียบผลการใชระบบการประเมินสมรรถนะระบบเดิม และระบบใหม ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการใชงานระบบเดิมกับระบบใหมของการประมินสมรรถนะ (Competency) 
รายการ ระบบเดิม ระบบใหม 
1. ระยเวลาการเตรียมขอมูล 840 นาที 300 นาที 
2. การรวบรวมขอมูลถูกตองครบถวน 99% 100% 
3. ระยะเวลาการรวบรวมรายงานและเรียกดูขอมูล 1,260 นาที 15 นาที 
4. ปริมาณการใชกระดาษ 1,197 แผน 0 

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปประสิทธิภาพของระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) ของ 
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานการลดระยะเวลาการเตรียมขอมูล ลดลง 64.28 % ((540/840)x100) 
ดานความถูกตองครบถวนของผลการประเมิน 100% (ไมพบขอมูลผิดพลาด) ดานการลดระยะเวลาการรวบรวมรายงานและ
เรียกดูขอมูลลดลง 98.80% ((1,245/1,260)x100) และดานการลดการใชทรัพยากรกระดาษ 100% (ไมตองใชกระดาษ) 
ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรุปประสิทธิภาพของระบบประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) 
รายการ ผลการประเมิน 
1. ดานการลดระยะเวลาการเตรียมขอมูล 64.28% 
2. ดานความถูกตองครบถวนของผลการประเมิน 100% 
3. ดานการลดระยะเวลาการรวบรวมรายงานและเรียกดูขอมูล 98.80% 
4. ดานการลดการใชทรัพยากรกระดาษในการจัดทํารายงาน 100% 
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ขอเสนอแนะ 
การจัดเตรียมขอมูลในระบบการประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) ตองเตรียมขอมูลตามขั้นตอน

และรายละเอียดใหครบถวน หากขาดรายละเอียดหรือขามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง  ตองยอนกลับมายังข้ันตอนเดิมและเร่ิม
ดําเนินการใหม หากเตรียมขอมูลในระบบการประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) เรียบรอยแลว  เมื่อยืนยัน
ในระบบจะไมสามารถดําเนินการแกไขได หากตรวจสอบพบขอผิดพลาดในภายหลัง  

ดังนั้นหนาท่ีของหนวยทรัพยากรบุคคลจะตอง มีขอมูลที่ถูกตองของบุคลากรท้ังหมด และมีการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
ทุกคร้ังที่จะมีการประเมินสมรรถนะออนไลน (Competency Online) จะตองมีการสื่อสารและช้ีแจงวิธีการใชงานใหกับ
บุคลากรเดิมและบุคลากรใหมใหเขาใจวิธีการใชงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและมีการใชงานไดอยางเหมาะสม 

การอางอิงและเอกสารอางอิง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
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การพัฒนากระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) 
ในหนวยสารบรรณของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล 

กัลยากร สุขสวัสดิ์1*  

1หนวยสารบรรณ  ศูนยสตัวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
*kanyakorn.suk@mahidol.edu

บทคัดยอ 

หนวยสารบรรณ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยที่ใหบริการทางดานเอกสารที่มีการเวียน
เขามาทั้งจากหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี
การจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ขึ้นมาในป 2553 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้ันตอน ในการปฏิบัติงาน 
ระหวางเจาหนาท่ีกับสวนงาน และระหวางสวนงานกับสวนงานใหรวดเร็วข้ึน แตการใชงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(MUSIS) มีเพียงเจาหนาที่สารบรรณเทานั้นที่สามารถเขาใชงาน  หนวยสารบรรณ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จึงไดมีการประยุกตระบบสารบรรณใหตอบสนองตอความตองการใชงานของผูใช ภายในหนวยงาน  โดยมีการนํา Google 
Calendar และ การใชงาน Google Drive ในการสืบคนเอกสารขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือเอื้ออํานวยตอการใชงานและติดตามผลของบุคลากร  ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ใหสามารถเห็น
กระบวนการเสนทางการเดินเอกสารวาอยูระหวางกระบวนการไหน และสามารถเขาถึงขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ ของศูนย
สัตวทดลองแหงชาติ ไดมากข้ึน นอกจากน้ันยังสามารถลดการใชกระดาษในการทําสําเนาลงไดถึง 100%  

คําสําคัญ: การจัดการเอกสารขอมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS), Google calendar, Google Drive, ปริมาณ
การใชกระดาษ 
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Development Of Processes And Procedures For Implementing 
Electronic Document Systems: Mahidol University Uses A Common Data 

Service System (Musis). In The National Laboratory Center Mahidol University 

Kanyakorn Suksawat1*  
* Correspondence Unit National Laboratory Animal Center, Mahidol University Thailand

*kanyakorn.suk@mahidol.edu

Abstract 

The Correspondence Unit of National Laboratory Animal Center, (NLAC) Mahidol University is a 
service unit that provides documents with circulation both from internal departments and external 
organization. Information Technology Division of Mahidol University has established an electronic 
document system which is called Mahidol University Shared Information Service System or MUSIS in 
2010. MUSIS improves efficiency and reduces the work process of staff. However, the use of the system is 
restricted to only correspondence staff.  The Correspondence Unit of Department has applied the MUSIS 
by using Google Calendar and Google Drive to respond to NLAC user. With these applying, the user can 
know the process and documents route. In addition, the user can also search for important documents 
more conveniently and quickly. Moreover, these applying can reduces paper usage for copying by up to 
100%.  

Keywords: Document management, Mahidol University Shared Information Service System (MUSIS), 
Google calendar, Google Drive, paper consumption. 

1. บทนํา

Mahidol University Shared Information Service System หรือ MUSIS เปนระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัย 
มหดิลพัฒนาข้ึน เพื่อบริหารจัดการการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยระบบ 
MUSIS ประกอบดวย 13 สวน ไดแก ระบบงานสารบรรณ หรือหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสผานเว็บ  ระบบการจองหองประชุม 
ระบบขอมูลบุคลากรแบบ ระบบการลา ระบบการชวยเหลือ ระบบตารางปฏิทิน ระบบเว็บทาศูนยกลาง ระบบจัดการความรู 
และกลุมชุมชนผูปฏิบัติ  ระบบจัดการการเรียนรู  ระบบบริหารโครงการ และระบบบริหารงานวิจัย  ระบบสํารวจ ประเมิน 
เก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บฟอรม ระบบคลังภาพ ระบบการตรวจสอบคําหยาบ และการหมิ่นเบื้องสูง  (กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2011) 

สําหรับระบบงานสารบรรณ หรือหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกสผานเว็บมีอีกช่ือหน่ึงวา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
(MUSIS) เปนสวนหน่ึงของ MUSIS ที่มหาวิทยาลัยมหิดลใชเปนชองทางในการการสง ติดตาม และสิ้นสุดของการจัดสงเอกสาร 
เพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สะดวก รวดเร็ว (จิราภรณ, 2018)  

หนวยสารบรรณ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ไดนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) มาประยุกตใชใน
หนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับหนวยงานในตางประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนจากเอกสารในรูปแบบกระดาษเปน อิเล็กทรอนิกส ที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (Zantout Hind, 1999) และพบวามีการนําไปใชในงานดานของการจัดการเอกสารโรงพยาบาล ซึ่ง
ชวยในการสแกนขอมูลการรักษาของผูปวยไวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Kainและคณะ, 2013) แตในขอจํากัดของ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ที่มีเพียงเจาหนาที่สารบรรณเทานั้นที่สามารถเขาถึงได สงผลใหการติดตาม
เอกสารเกิดความลาชา ไมตอบสนองตอความตองการของบุคลากรศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตองการ
ทราบ และติดตามสถานะเอกสาร ดังน้ัน หนวยสารบรรณจึงไดปรับปรุง และพัฒนาฐานขอมูลโดยการนํา Google Calendar 
และ Google Drive มาประยุกตใชคูกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเจาหนาที่ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ทําการ
สืบคนขอมูล หนังสือเวียนตาง ๆ ผานระบบ Intranet ได ดวยตนเอง 
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วัตถุประสงค 
1. เปนการพัฒนางานการสืบคนเอกสารแจงเวียนโดยตอยอดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) เดิมใหเกิด

ความคลองตัว ทําใหผูใชบริการสามารถสืบคนเอกสารไดทันตอเหตุการณ 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมเอกสารใหบุคลากรในศูนยสัตวทดลองแหงชาติ สามารถเขาถึงขอมูล ระเบียบ ขอบังคับตางๆ

และใหมีการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการสืบคนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผานระบบ Internet ภายใต Domain "mahidol.edu" 
3. เปนการลดภาระงานและประหยัดเวลา ลดข้ันตอนการทํางานลง
4. เพือ่ลดการใชกระดาษใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. วิธีการดําเนินงาน
2.1 การรับเอกสารหนังสือเขา 
การรับเอกสารหนังสือเขาผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) หนวยสารบรรณจะมีการรับเอกสารหนังสือ

เขา และการจายหนังสือออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) มีขั้นตอนดังนี้  
2.1.1 เมื่อมีหนังสือเวียนจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล สงมาถึงผูบริหารหรือบุคลากร

ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ หนวยสารบรรณจะลงทะเบียนรับหนงัสือดังกลาว ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) 
พรอม “ประทับตรา” ลงรับเอกสาร “ศูนยสตัวทดลองแหงชาต”ิ ลงวันท่ี และเวลา รับหนังสือ 

2.1.2 มีการเกษยีณหนังสือ พรอมจัดใสแฟมเสนอใหผูบริหารเพื่อสั่งการในหนังสือ (เกษียณหนังสือแลว) 
เจาหนาท่ีสารบรรณจะบันทึกการสั่งการของผูบริหารลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ดังภาพท่ี 1 

   ภาพท่ี 1 การพิมพคําสั่งการของผูบริหารลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) โดยเจาหนาท่ีสารบรรณ 

2.2 การนํา Google Calendar มาใชในการดําเนินงาน 
     การนําGoogle Calendar (“การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโดย Google App”ม.ป.ป.) 

มาใชในการดําเนินงานคูกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) มีขั้นตอนดังน้ี 
    2.2.1 เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการคัดสําเนาจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ลงใน Microsoft 

Excel บันทึกเปนไฟล .xlsx หลังจากน้ันจะนําเขาขอมลูดังกลาวไปยัง Google Calendar โดยจะนาํเขาทุกครั้งท่ีมี คําสั่งการ
จากผูบรหิาร หรือเอกสารที่มีการลงรับ วันตอวัน 

   2.2.2 เจาหนาท่ีสารบรรณจะทําการตั้งคาการแชร เอกสารท่ีมีการ Upload ใหบุคลากรในศูนยสตัวทดลอง
แหงชาติ ทราบ โดยเขาจากปุม เมนู       ตามลูกศร   ช้ี เมื่อกดปุมแลวจะปรากฎดัง ภาพที ่2  

ภาพท่ี 2 การเร่ิมเขาสู การแชรเอกสารจาก Google Calendar 

2.2.3 การเริ่มนําขอมลูลงใน Google Calendar เมื่อกดปุมภาพท่ี 2 จะปรากฎดังภาพที่ 3 ให คลิกลงในวันท่ี
ตองการจะ Upload ดังภาพท่ี 4 โดยใหใสช่ือเรื่องลงบน “เพิ่มชื่อและเวลา” ตามลูกศรช้ี   
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  ภาพท่ี 3 การ Upload ขอมูลตามวัน                       ภาพท่ี 4 การใสชื่อเรื่อง          
  2.2.4 การแนบเอกสารที่มีการสาํเนาคําสั่งการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ลง Microsoft Excel 

ลงใน Google Calendar โดยใหคลิกไปที ่แนบไฟล      ตามลูกศร    ช้ีแลวคลิกเลือกไฟลจากอุปกรณ และคลิกคําวา 
อัปโหลด เปนการเสร็จสมบรูณ ดงัภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 การแนบเอกสาร  
2.3 การนํา Google Drive มาใชรวมในการสืบคนเอกสาร 
    การนําการนํา Google Drive มาใชรวมในการสืบคนเอกสารขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ ของศูนยสัตวทดลอง

แหงชาติมีขั้นตอนดังน้ี (“การพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตโดย Google App”ม.ป.ป.) 
2.3.1 นําเขาขอมูลไปยัง Google Drive โดยนําเขาทุกครั้งท่ีมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ใหมเขามา โดย

จําแนกประเภทเอกสารออกเปน 11 หมวด ดังนี ้
1.สารบรรณ คือ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของหนวยบริหารฯ และการบรหิารท่ัวไป
2.ทรัพยากรบุคคล คือ เปนเอกสารที่เกี่ยวกับ ดานการบริหารจัดการของทรัพยากรบุคคล
3.พัสดุ คือ เปนเอกสารท่ีเกีย่วกับ ระเบียบตางๆ ดานพัสดุ จางออกแบบและควบคุมงาน จัดทําสญัญาฯ
4.การเงินและบญัชี คือ เปนเอกสารที่เกี่ยวกับ ดานการเงินและบัญชี 
5.งบประมาณ คือ เอกสารประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
6.อาคารสถานท่ี คือ เอกสารดานผังอาคารสถานท่ี
7.การมอบอํานาจ คือ  เอกสารสารที่เปนคําสั่งมอบอํานาจในการบรหิารงาน ดานตาง ๆ
8.สิทธิประโยชน ขรก./พนม./ลจ. คือ เอกสารท่ีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ดานตาง ๆ
9.มาตรฐานกําหนด ตําแหนง คือ เอกสารท่ีเกีย่วกับมาตรฐานกําหนด ดานตาง ๆ

10.สวัสดิการ คอื เอกสารท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการมหาวิทยามหิดล
11.งานวิจัย คือ เอกสารท่ีเกีย่วกับดานงานวิจัย หลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียมงานวิจยั

2.3.2 เจาหนาท่ีสารบรรณจะนําเขาขอมูลลง Google Drive แยกตามหมวดตาง ๆ และต้ังคาในการแชร ดังภาพ
ที ่6 แลวคลิก     ตามที่ลูกศรช้ี ไปท่ี ระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ เมื่อคลิกแลวจะปรากฎดังภาพที่ 7 
เสร็จแลวคลิกท่ี Folder ที่ตองการใสเอกสารและ Upload โดยการลากเอกสารมาใสจะเปนอันเสร็จสมบูรณ 
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              ภาพท่ี 6 Folder ระเบียบ  ภาพท่ี 7 จํานวน Folder 11 รายการ 

 2.4 สิทธิในการเขาถึง 
    2.4.1 บุคลากรของศูนยสตัวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล จะสามารถเขาถึงขอมลูของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ที่ประยุกตใชรวมกับรวมกับ Google calendar และ Google Drive เพื่อการสืบคนหาเอกสารโดย
งานสารบรรณจะเปนผูกําหนดสิทธิ์ตามการสราง การตั้งช่ือ Folder เทานั้น 

    2.4.2 การเก็บขอมูลการสืบคนเอกสาร 
 2.4.2.1 การเก็บขอมูลการสืบคนเอกสาร หลังจากการนํา Google calendar มาใชงาน ชวงเดือน 

กรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563 พบวาบุคลากรสามารถสืบคนเอกสารไดเร็วขึ้น โดยไมตองรอคอยเจาหนาท่ีสารบรรณ
คนหาเอกสารให 

2.4.2.2 การเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษ โดยเก็บขอมูลจากจํานวนกระดาษที่ใชในการสําเนา  โดย
แบงการเก็บขอมูลเปนขอมูลกอนการใชงาน Google Drive ( ม.ค.53- ธ.ค.61) และหลังจากประยุกตใชงาน Google Drive 
ตั้งแตเดือน (ม.ค.62- ธ.ค.62) 

3. ผลการดําเนินการ
3.1 การใชงานของผูใชบริการ Google calendar 

    3.1.1 ผูใชบริการจะไดรับ E-mail แจงเตือนจากหนวยสารบรรณ ดังภาพท่ี 8 ผูใชบริการสามารถเริม่ใชงาน 
Google Calendar จาก E-mail ที่หนวยสารบรรณจัดสง โดยกดปุมเมนู     และกดปุม        ตามลูกศร    ช้ี เมื่อกดปุมแลว
จะปรากฎดังภาพท่ี 8 

  ภาพท่ี 8 การไดรับE-mail แจงเตือนและเร่ิมเขาสู การใชงานใน Google Calendar    

3.1.2 จากรูปภาพที่ 8 จะปรากฎขอมูลแชรกับฉัน ถาผูใชงานตองการท่ีจะดูเอกสารตางๆท่ีมีการลงรับจากผล
การอนุมัติของหนังสือแตละเร่ือง ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) ใหกดปุมวันที่ตองการจะดู ตามภาพที่ 9 และ
คลิกตรงวันที่ตามลูกศรช้ี     จะปรากฏดังภาพที่ 10 และคลิกที่ Downloads   และสามารถเริ่มการคนหาเอกสาร ที่ 
Find ตามที่ลูกศร สีแดงช้ี     จะปรากฎดังภาพท่ี 11 

ภาพท่ี 9 Google Canlendar 
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ภาพท่ี 10 การเปด Microsoft Excel 

ภาพท่ี11 ขั้นตอนการคนหาเรื่อง 

3.1.3 การเปรียบเทียบการจัดการไฟลขอมูลแบบเดิมและแบบใหมที่มีการนํา Google calendar เขามา 
ประยุกตใช 

ภาพท่ี 12 กระบวนการทํางานแบบเกา ภาพท่ี 13 กระบวนการทํางานเปรียบเทียบแบบใหม 

ที่มา: หนวยสารบรรณ 
จากภาพที่12 และ13เปนการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน มีความแตกตางขั้นตอนลําดับที่ 4 กลาวคือ ในการ
ตรวจสอบสถานะ และคนหาหนังสือ ตองรอเจาหนาที่สารบรรณ เปนผูตรวจสอบให แตแบบใหมบุคลากรสามารถตรวจสอบ
หนังสือที่มีการจัดสงมาที่ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ โดยผานการลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจากที่เจาหนาที่สาร
บรรณ ท่ีมีการคัดสําเนารายการลงหนังสือทุกเรื่องลงใน Microsoft Excel และนําเขา Google calendar เพื่อใหผูใชบริการท่ี
ไดรับอนุญาต ทุกคนสามารถเขาถึง และอานเอกสารไดทุกท่ี ท่ีมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

3.2 การใชงานของผูใชบริการ Google Drive 
     3.2.1 การเขาใชงานของผูใชบริการระบบ Google Drive โดยเร่ิมเขาสู เอกสาร ใหเปดจาก E-mail ที่หนวยสาร

บรรณจัดสง และใหกดคําวาเปด   จดหมายตามลูกศร     ช้ี ดังภาพท่ี 14  
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ภาพท่ี 14 การเปดจาก E-mailที่หนวยสารบรรณจัดสง 

     3.2.2 ผูใชงานสามารถเปดไดจากเมนูไดรฟ    และเปดไปที่แชรกับฉัน ตามรูปภาพที่ 15และใหคลิก ที่ระเบียบ 
ขอบังคับ ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ ตามที่ลูกศรชี้    เมื่อเปดเขาไปแลวจะปรากฎดังรูปภาพท่ี 16       

ภาพท่ี 15 การเปดจาก E-mailทีห่นวยสารบรรณจัดสง                   ภาพท่ี 16 จะปรากฎโฟลเดอรทั้งหมด 11 โฟลเดอร

 3.2.3 การเปรียบเทียบการจัดการไฟลขอมลูแบบเดิมและแบบใหมที่มีการนํา Google Driveเขามาประยุกตใช 

ภาพท่ี 17 กระบวนการทํางานแบบเดิม         ภาพท่ี 18 กระบวนการแบบใหม 

ที่มา: หนวยสารบรรณ งานสนับสนุนทั่วไป  

จากภาพท่ี 17 และ 18 เปนการเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน มีความแตกตางในข้ันตอนลําดับที่ 4   แบบเดิม
เปนการสําเนาเอกสารแจกจาย แบบใหมเปนการสแกนเอกสารและนําเขา Google Drive มีผลใหไมตองสําเนาเอกสารสงให
แตละงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งยังสามารถเวียนแจงไดทั่วถึงทุกคนและบุคลากรสามารถอานเอกสารไดทุกท่ีที่เช่ือมตออินเทอรเน็ต 

3.3 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
การนํา Google calendar และ Google Drive เขามาประยุกตใช รวมกับการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

(MUSIS) เพื่อการสืบคนหนังสือ หรือ เอกสารขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติทําใหผูใชบริการสามารถ
ตรวจสอบเอกสารที่ตองการจะคนหาไดทันทีดวยตัวเอง สงผลใหประหยัดเวลา รวดเร็ว ฯลฯ กอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 
เกิดความคลองตัว แกผูใชบริการ สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอยอดจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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(MUSIS) และทําใหผูปฏิบัติงาน ดานสารบรรณสามารถปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายได นอกจากน้ีการนํา Google 
Drive มีการวิเคราะหเกี่ยวกับปริมาณการใชกระดาษทีส่ําเนาแจกจายใหผูเกี่ยวของ พบวาในป 2553-2561 มีการใชกระดาษ
เพื่อการสําเนาถึง 16,062 แผน คิดเปนคาเฉลี่ย 1,784 แผนตอป โดยเม่ือนํา Google Drive มาประยุกตใชในเดือน มกราคม 
2562 เปนตนมา จะพบวา ปริมาณกระดาษที่ใชในการทําสําเนาเปน 0 แผน ดังแสดงในภาพท่ี 19 

ภาพท่ี 19 แผนภูมิแสดงปริมาณกระดาษท่ีใชในการทําสําเนาในชวง ป 2553 -2562 

4. บทสรุป
จากการนํา Google Calendar และ Google Drive มาประยุกตใชรวมกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (MUSIS) 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใชเพื่อการพัฒนางาน ของศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหตอบสนองตอความ
ตองการใชงานของบุคลากร ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ผูใชบริการสามารถคนหาเอกสารที่เจาตัวเสนอใหผูบริหารลงนามหรือ
อนุมัติหลักการ และทราบถึงการแจงเวียนหนังสือตาง ๆ จากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลได 
สงผลใหมีความคลองตัวและทันตอเหตุการณ ลดภาระงานของเจาหนาท่ีสารบรรณ สามารถปฏิบตังิานดานอื่น ที่ไดรับมอบ 
หมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการ
ทํางานลง ในขอดีของการนํา  Google calendar และ Google Drive  ยังสามารถสืบคนหาเอกสารไดจากคําสาํคัญตาง ๆ ใน
ช่ือเรื่องที่ตองการคนหา โดยไมตองทราบเลขทะเบยีบรับ เลขท่ีหนังสือ หรือหนวยงานท่ีมีการจัดสง รวมถึงการใชงานไดทุก
พื้นที่ ทุกอุปกรณที่มีการเปดใชงานผาน อินเทอรเน็ตได อีกทั้งการฝากไฟลเอกสารขึ้นบน Google calendar และGoogle 
Drive ยังกําหนดสิทธ์ิในการเขาถงึเฉพาะผูที่อยูใน มหาวิทยาลัยมหดิลภายใต Domain "mahidol.edu" เทานั้น ขอมูลจึงมี
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน รวมถึงเปนการลดกระดาษใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล พบวาตั้งแต มกราคม 
2553- ธันวาคม 2561 มีการใชกระดาษเพื่อการสําเนาทั้งสิ้น 16,062 แผน คิดเปนคาเฉลีย่ 1,784 แผนตอป หรือคิดเปนเงิน
ประมาณการ 3,597.89 บาท หลังจากนํา Google Drive มาใชงานจริงสามารถลดการใชกระดาษในการทําสําเนาได 100 % 
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การพัฒนาทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎกีารสอนสังคมศึกษาสำหรับนักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปที่ 3 

วีรวิชญ  บุญสง1* และ สุนทร ออนฤทธ์ิ1  

1*สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
*nookcm2000@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 ใหนักศึกษารอยละ 75 ผานเกณฑรอยละ 75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ 3 กอนเรียน และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 
2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2562  จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จำนวน 16 แผน 
แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย (μ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  

ผลการวิจัย พบวา 
1. นักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผานเกณฑรอยละ 75

จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 83.63 
2. นักศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: ทักษะการแกปญหา, รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู 
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The development of the problem-solving skill and Learning Achievement 

with the learning activity by using the problem-based learning,               

the subject of SS 2211401, the teaching theory of 

the social study for third year students of               

the field of the subject of the social study 

Veeravit Boonsong1,*, and Suntorn Onrit1 

1 Social Education, Faculty of Humanities and Social sciences, Thepsatri Rajabhat University  

*Corresponding Author; email: nookcm2000@hotmail.com

Abstract 

This research has the objective for developing the problem-solving skill with the learning 

management by using the problem-based learning, the teaching theory of the social study for third year 

students of the field of the subject of the social study. This has given 75% of students to pass the criteria 

at 75% and for comparing the study achievement of the third year study of the field of the subject of 

the social study before the study and after the study with the learning management by using the 

problem as the base in the subject of SS 2211401, the teaching theory of the social study. The 

population that are used in the research will be third year students, the 2nd semester, the academic 

year of 2019 for 55 persons. The tool that is used in the research will be the learning activity plan by 

using the Problem-based learning for 16 plans. There is the test to measure Problem-solving skills and 

there is the test to measure the study achievement, the teaching theory of the social study. Using 

statistics in the information analysis will be Average (μ), and Standard deviation ( ). 
The research result is found that; 

1. The student has received the development of Problem-solving skills with the learning

management by using Problem-based learning. This will pass the criteria at 75% for 46 persons. This can 

be calculated to be 83.63%.  

2. The student has received the development of Problem-solving skills with the learning

management by using Problem-based learning. This will be done after the study to have the study 

achievement that is higher than before the study. 

Keywords: Problem-solving skills,  Problem-based learning, Learning Achievement 
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1. บทนำ
การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มุงเนนใหใชกระบวนการวิจัยมาเปน

สวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเอง เกิดทักษะในการคิด และแกปญหาอยางมี
คุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544 : 11) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที ่12 ท่ีใหความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน ถือวาคนเปนกำลังสำคัญ หากไดรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางดีที่สุด ก็จะ
สงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 63) ซึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545) หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา ในมาตรา 22 กำหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด -ผูสอนในปจจุบัน จึงมีบทบาทเปนผูใหคำปรึกษา ชวยเหลือ สงเสริม ใหผูเรียนแสวงหา 
และสรางสรรคองคความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 8)  

 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 
2561 ที่ผานมา (รายงานรายวิชา มคอ.5, 2561 : 9) พบวา ผูเรียนสวนใหญสามารถทำขอสอบไดดีในรูปแบบปรนัย แตหาก
เปนขอสอบแบบอัตนัย เชิงวิเคราะห สังเคราะห และเชื่อมโยงเหตุการณหรือการยกกรณีตัวอยางแลวใหอภิปรายเพ่ือหาแนว
ทางการแกไข ผูเรียนสามารถเขียนอธิบายไดเฉพาะสวนท่ีเปนความจำตอบสั้น ๆ ไมสามารถนำความรูจากสิ่งที่ศึกษาในรายวิชา
มาบูรณาการและเขียนตอบได ไมสามารถวิเคราะห สังเคราะห อภิปรายเช่ือมโยงสถานการณปญหาการจัดการช้ันเรียนและไม
สามารถประยุกตใชทฤษฎีการจัดการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งปญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหการ
จัดการเรียนรูในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษาไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควรก็คือ การเรียนการสอนในกลุม
วิชานี้สวนใหญมักเนนการทองจำ เพื่อใหผูเรียนไดจดจำเพียงอยางเดียว  จะเห็นไดวาทักษะการแกปญหาเปนทักษะสำคัญที่ควร
ปลูกฝงใหเกิดแกผูเรียน เพราะการเรียนรูดวยการทองจำเปนหลักไมสามารถทำใหผูเรียนประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูมาแกปญหาใน
สิ่งท่ีเผชิญได ดังน้ันการที่ผูเรียนไดฝกแกปญหาอยางสม่ำเสมอจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาท้ังในดาน
การเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวัน (ปราณี หีบแกว, 2556 : 36) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการ
แกปญหา คือ วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem–based Learning : PBL) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่
เริ่มตนจากการนำปญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งตัวปญหาเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู  และเปนตัวกระตุนการพัฒนาทักษะ
กระบวนการ แกปญหาดวยเหตุผล และการสืบคนขอมูล เพื่อใหเขาใจกลไกของปญหาผูเรียนจะไดฝกฝนผานกระบวนการคิด
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใชในการแกปญหา (ทิศนา แขมมณี, 2556 : 137-139) 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับผูเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาช้ันปท่ี 3 ซึ่งตองพัฒนาทักษะการประยุกตใชทฤษฎีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนในช้ันเรียน ผูวิจัยจึง
ตองการศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใชปญหาเปนฐาน ผานการประยุกตใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน ใหศึกษา
จากบทความเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียน ปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยดูจากเว็บไซต (YouTube) และการ
ออกศึกษาสังเกตภาคสนาม แลวนำปญหาที่พบ มาวิเคราะหและแสวงหาแนวทางในการแกปญหา พรอมทั้งเสนอแนวทางที่
เหมาะสม เกิดเปนทักษะท่ีสามารถประยุกตใชไดกับสถานการณปญหาที่ผูเรียนตองเผชิญในอนาคต เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันท่ี
จะทำใหผูเรียนเติบโตและดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบันอยางมีสติ และมีความสุขตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวจิัย
 2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการ
สอนสังคมศึกษา ของนักศกึษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 ใหนักศึกษารอยละ 75 ผานเกณฑรอยละ 75 หรือระดับดีขึ้นไป 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียนดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 

3. วิธกีารดำเนินการวจิัย
 3.1 กลุมประชากร ประชากรทีใ่ชในการวิจัยไดแก นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปท่ี 3 คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎเทพสตรี จังหวดัลพบุรี ทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา 
ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2562  จำนวนทั้งสิ้น 55 คน 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา เนื้อหาที่ใชการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ใชเน้ือหาในเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา มีจำนวน 7 บท โดยในแตละบทผูสอนจะกำหนด
ปญหาเปนฐานในการเรียนรูแลวใหผูเรียนแกปญหาจากสิ่งทีก่ำหนด 

3.3 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจยั คือ ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 16 สัปดาห คาบเรียนละ 3 ช่ัวโมงรวม 48 ช่ัวโมง 
 3.4 ตัวแปรในการวิจัย 

3.4.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

3.4.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะการแกปญหาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปที่ 3 รายวิชา สศ 
2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช้ันปที่ 3 รายวิชา สศ 
2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา  

3.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย 

3.5.1  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคม
ศึกษา แผนละ 3 ช่ัวโมง จำนวน 16 แผน รวม 48 ช่ัวโมง โดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ดวยวิธีการคำนวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.50 - 1.00 คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.85 โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดแก 1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน  2) ผูเช่ียวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 3) 
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

3.5.2  แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา เปนขอทดสอบการเขียนบรรยายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ 

(Essay Test) จำนวน 5 ขอ รวม 20 คะแนน เกณฑการประเมินเปนแบบ (Scoring Rubric) โดยขอคำถามผานการพิจารณา
จากผูเช่ียวชาญ ดวยวิธีการคำนวณหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.50 - 1.00 คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
เทากับ 0.81 และพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน 2) 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ผูวิจัยกำหนดเกณฑการใหคะแนน 
4 ระดับ ดังนี ้

4 คะแนน หมายถงึ นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับดีมาก 

3 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับดี 
2 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับพอใช 
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับควรปรับปรุง 

3.5.3  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา เปนแบบการ
เขียนบรรยายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (Essay Test) จำนวน 8 ขอ รวม 32 คะแนน เกณฑการประเมินเปนแบบ 
(Scoring Rubric) โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ดวยวิธีการคำนวณหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ได
คา IOC ระหวาง 0.50 - 1.00 คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.87 โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 
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ทาน ไดแก 1) ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอน  2) ผูเช่ียวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ผูวิจัยกำหนดเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ดังนี ้
  4 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายองคความรูที่ไดจากบทเรียนไดในระดับดีมาก 

  3 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายองคความรูทีไ่ดจากบทเรียนไดในระดับดี 
  2 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายองคความรูทีไ่ดจากบทเรียนไดในระดับพอใช 
  1 คะแนน หมายถึง นักเรียนสามารถเขียนบรรยายองคความรูที่ไดจากบทเรียนไดใน 
     ระดับควรปรับปรุง 
 3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  

3.6.1 กอนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมประชากรจำนวน 55 คน ทำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษากอนเรียน (Pre-test) โดยการเขียนบรรยายคำตอบตอบลงใน
กระดาษคำตอบ (Essay Test) จำนวน 8 ขอ ใชเวลา 60 นาที  

3.6.2 ดำเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนดวยตนเองทั้งหมด 16 ครั้ง ครั้งละ 3 ช่ัวโมง รวม 48 
ช่ัวโมง 

3.6.3 หลังการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมประชากรจำนวน 55 คน ทำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษากอนเรียน (Post-test) โดยการเขียนบรรยายคำตอบตอบลง
ในกระดาษคำตอบ (Essay Test) จำนวน 8 ขอ ใชเวลา 60 นาที และทำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา โดยการเขียน
บรรยายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ (Essay Test) จำนวน 5 ขอ ใชเวลา 30 นาที รวม 90 นาท ี

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

3.7.1 คะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา นำมาหาคารอยละ แลวแปลผลขอมูล ผูวิจัย
ปรับใชเกณฑของสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554: 137-152) ดังนี ้
  16.25 - 20.00  คะแนน  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับดีมาก 

  12.50 – 16.24 คะแนน  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับดี 
   8.75 – 12.49   คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับพอใช 

 5.00 – 8.74    คะแนน  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายทักษะการแกปญหาไดในระดับ 

            ควรปรับปรุง 
3.7.2 คะแนนท่ีไดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา 

นำมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลผลขอมูล ผูวิจัยปรับใชเกณฑของสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2554: 137-152) ดังนี ้
  26.00 - 32.00 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีมาก 

  20.00 – 25.99 คะแนน หมายถงึ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี 
   14.00 – 19.99 คะแนน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับพอใช 

 8.00 – 13.99   คะแนน  หมายถงึ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับควรปรับปรุง 
3.7.3  คะแนนท่ีไดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางกอน-หลังการจัดการเรียนรูในรายวิชา                  

สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา โดยใชปญหาเปนฐาน นำมาหาคาเฉลี่ย (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )   

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 4.1 ผลการวิจัย 

4.1.1 ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน รายวิชา สศ 2211401 
ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 ปรากฎผลดังนี ้
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ตารางที่ 1 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
(N = 55) 

ชวงคะแนน ผลการประเมิน จำนวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 
16.25 - 20.00 ดีมาก 15 27.27 

12.50 – 16.24 ดี 31 56.36 

8.75 – 12.49 พอใช 6 10.91 

5.00 – 8.74 ควรปรับปรุง 3 5.46 

รวม 55 100 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักศึกษาทำแบบทดสอบอยูในชวงคะแนน 12.50 – 16.24 (ระดับดี) มากท่ีสุด คือ 31 คน คิด
เปนรอยละ 56.36 รองลงมาคือชวงคะแนน 16.25 - 20.00 (ระดับดีมาก) คือ 15 คน คิดเปนรอยละ 27.27 และนอยที่สุดคือ        
ชวงคะแนน 5.00 – 8.74 (ระดับควรปรับปรุง) คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 5.46 ซึ่งสรุปไดวานักศึกษาท้ังหมด 55 คน ผาน
เกณฑการประเมินรอยละ 75 จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 83.63 

4.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ี 3 กอนเรียน และหลัง
เรียนในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ปรากฎผลดังนี ้

 

ตารางที่ 2 การปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา สศ 2211401  ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา กอน – หลังเรียน  
(คะแนนเต็ม 32 คะแนน, N = 55) 

การทดสอบ คะแนนเฉล่ีย  
(μ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) 

การทดสอบ คะแนนเฉล่ีย  
(μ) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( ) 

ผลตาง 

กอนเรียน 23.33 2.463 หลังเรียน 29.16 1.246 +2.8 
จากตารางท่ี 2 พบวา นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษาหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

 4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

4.2.1 การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน พบวามีผูเรียนที่ผาน
เกณฑ 46 คน คิดเปนรอยละ 83.64 ของกลุมประชากร แสดงวารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถพัฒนา
ทักษะการแกปญหาของนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอน
สังคมศึกษา ผานเกณฑการประเมินตามจุดประสงคที่ตั้งไว ทั้งนีอ้าจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ผูสอนใชสถานการณปญหาเปนจุดเริ่มตนในการคนควาหาคำตอบ ปญหาเปนสิ่งที่อยูใกลตัวนักศึกษา กำลังเปนที่สนใจอยูใน
ขณะนั้น โดยกำหนดกรอบและจุดมุงหมายไวอยางชัดเจน จัดกิจกรรมที่ฝกพัฒนาการแกปญหาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
ประยุกตใชสื่อท่ีหลากหลาย เชน บทความเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในโรงเรยีน ปญหาจากในเว็บไซต ออกศึกษาสังเกต
ภาคสนาม นักศึกษาทุกคนมีการฝกปฏิบัติ วิเคราะห สังเคราะห ทำงานรวมกับผูอื่น รวมมือกันแกปญหาโดยใชหลักการและ
เหตุผล ตามแนวคิดของ คูทซ (Kutz, 1991 : 215) ที่กลาววา “ปญหา” ควรเปนสิ่งที่พบเห็นไดโดยทั่วไป เปนปญหาที่ผูเรียน
คุนเคย มีโครงสรางไมซับซอน มีความคุนเคยกบัโครงสราง ลักษณะ และวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการตางๆ ที่ผูสอนจัดไว
อยางเปนขั้นตอน สงเสริมการคิดอยางเปนระบบ ใชสถานการณปญหาที่หลากหลายเราความสนใจ กระตุนการเรียนรู และ
คนหาคำตอบของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของโอจัวร (Ojoure, 1999 อางถึงใน จันทร ติยะวงษ, 2549 : 49) พบวา 
ผูสอน ที่รับรูความสามารถของตนในระดับสูงไดรับความรูในการแกปญหาใหผูเรียนไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณา 

3402



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

วงษวิเชียร (2553 : 105) ไดเปรียบเทียบผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่อง การคุมครองสิทธิผูบริโภค กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน กับวิธีการจัดการเรียนรูแบบหมวกความคิดหกใบ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
หมวกความคิดหกใบ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 และความสามารถในการคิดวิเคราะหในระดับสูง 

4.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ 3 กอนเรียน และหลังเรียน
ในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา สศ 2211401 ทฤษฎีการสอนสังคม
ศึกษาหลังเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวารูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สามารถทำให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน ซึ่งอาจเปนผลจากท่ีผูวิจัยไดจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบ โดยการศึกษาขอมูล ปญหา เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจุจบัน จากนัน้วิเคราะหเน้ือหา กำหนดวัตถุประสงค 
และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสอดคลอดกับระดับความรู ความสามารถ 
ทักษะในการแกปญหาของผูเรียน แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานทุกข้ันตอนไดผานการตรวจสอบ แนะนำจาก
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา ทำใหไดเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กำหนดไวในหลักสูตร อีกทั้งผูสอนไดนำรูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานมาเปนหลักสำคัญในการจัดการเรียนรู ชวยกระตุนใหนักศึกษาเกิดทักษะในการคิด
ไตรตรอง ใชหลักการเหตุและผล อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห และสังเคราะหออกมาเปนกระบวนการในการแกไขปญหา 
ตามวัตถุประสงคทีผู่สอนออกแบบไวโดยเริ่มจากการวิเคราะหและกำหนดรายละเอียดของปญหา การวางแผนในการแกปญหา 
ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม การดำเนินการแกไขปญหา สุดทายตรวจสอบผลท่ีไดจากการแกปญหาเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่
เกิดขึ้น สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2556: 137-138) ซึ่งไดอธบิายหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ตองออกแบบกระบวนการทำงานท่ีมุงสรางความเขาใจหรือหาทางแกปญหาที่ไดประสบ เปนการนำสถานการณปญหาที่
เกี่ยวของกับชีวิตจริงที่มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู โดยใชสถานการณ
ปญหาเปนแรงขับกิจกรรมการเรียนรูโดยอยูบนพื้นฐานความตองการของผูเรียนท่ีจะเรียนรูกระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะในการ
คิดไตรตรอง ใชหลักการเหตุและผล อยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห และสังเคราะหออกมาเปนกระบวนการในการแกไขปญหา
นั้นใหเขาใจอยางชัดเจน รวมถึงคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
ตรวจสอบผลที่ไดจากการแกปญหาเพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรอง สำหรับการแกปญหาในครั้งตอไป สอดคลองกับผลการวิจัย
ของพัชรินทร ชูกลิ่น (2554 : 120) ที่ไดศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบใชปญหาเปนฐานเรื่องเคมีพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเรียนรูปแบบใชปญหาเปนฐาน
มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวติโดยมีจํานวนนักเรียนรอยละ 77.75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมดผานเกณฑรอยละ75 ของคะแนนเต็ม ตรงกับสมหวัง อังสนุ (2554 : 96) การพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบการหมุนเวียนเลือดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดย
การใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัย พบวานักเรียนรอยละ 78.04 ของนักเรียนทั้งหมดได
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา เร่ืองระบบการหมุนเวียนเลือด ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

5. ขอเสนอแนะ
 5.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

5.1.1 การศึกษาคนควาเปนสิ่งจําเปน การกำหนดเวลาจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง รูปแบบการจัดการเรียนรู
โดยการใชปญหาเปนฐานตองใชเวลาเปนอยางมากในการแกไขปญหา ทั้งนี้ยังข้ึนอยูกับธรรมชาติของผูเรียนแตละคนซึง่มีความ
แตกตางกัน ผูสอนตองคำนึงถึงความแตกตางของระหวางบุคคลแตละคน และผูสอนตองคอยกระตุนผูเรียนอยางสม่ำเสมอ ท้ัง
ในและนอกเวลาเรียน 
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5.1.2 ผูสอนที่จะนำผลการวิจัยไปใชควรกำหนดกรอบเน้ือหาใหชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคใน
รายวิชา เหมาะสมกับวัยของผูเรียน การเลือกปญหาที่นํามาใชเปนฐานความรู ในการแสวงหาคําตอบ ควรเปนปญหาที่
สอดคลองกับพ้ืนฐานของผูเรียนโดยรวม ไมไกลตัวจนเกินไป แตละคนสามารถหาจุดรวมได และมีความเขาใจท่ีตรงกัน  

5.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาน้ันสามารถพัฒนาผูเรียนไดทั้งความรูและ
ทักษะการแกปญหาผูสอนตองเลือกและออกแบบกิจกรรมที่ทาทายและนาสนใจท่ีเกี่ยวของกับผูเรียน และสอดคลองกับ
สถานการณจริง และตองความพยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหไดมากท่ีสุด 

5.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
5.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ที่สามารถนำมาใชในการ

พัฒนาทักษะการแกไขปญหาของผูเรียน 

5.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยการใชปญหาเปนฐานในพัฒนาทักษะการ
แกปญหาแลวนำไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมอ่ืนๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบทเรียนวาจะเปนไปตาม
เกณฑหรือแตกตางไปจากการทดลองที่ผูวิจัยศกึษาทำมาแลวหรือไม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ  และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณี
ตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับเกณฑรอยละ 70 กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562  ของโรงเรียนสาธิตแหงหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 หองเรียน ไดมาจากวิธีการสุมแบบกลุม   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แผนการจัดการเรียนรู  และแบบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการทดลอง  วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบ ที แบบเปนอิสระจากกัน ผลการวิจัย พบวา  

1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา มี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา มี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

คําสําคัญ: กรณีตัวอยาง กระบวนการทางปญญา ทักษะชีวิต นักเรียน  
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Abstract 

The purposes of this research were as follows: 1) to make life skill comparison between Grade 9 
students learning by using the sample case and cognitive learning process and students learning by the 
conventional teaching approach; and 2) to compare life skills of Grade 9 students learning by using the 
sample case and cognitive learning process to the 70 percent criterion. The samples consisted of 2 
classes of Grade 9 students in academic year 2019 second semester under Kasetsart University 
Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center, 
Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom. The samples were selected through the cluster sampling . The 
research instruments used were lesson plans and pre and post achievement tests. Data were analyzed 
using mean and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test for independent. Research 
findings were as follows: 

1. Grade 9 students learning by using the sample case and cognitive learning process had higher
life skills than students learning by the conventional teaching approach with statistically significant 
difference at the .05 level. 

2. Life skills of Grade 9 students learning by using the sample case and cognitive learning
process achieved more than 70 percent criterion being not statistically significant difference at the .05 
level. 

Keywords: sample case, cognitive learning process, life skills, students 
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บทนํา 
องคการสหประชาชาติ (United Nations) และ องคการอนามัยโลก (World Health Organization) เล็งเห็น

ความสําคัญในการสรางเกราะปองกันใหเด็กและยาวชนในการเผชิญตอปญหาตางๆ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีขาดการ
วิเคราะห ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาไดงาย  การมีทักษะชีวิตเปรียบเสมือนตัวเช่ือมโยง ที่สงผลใหวัยรุนมี
ความสามารถในการจัดการแรงผลักดันท้ังภายในและภายนอกได วัยรุนจึงจําเปนไดรับการฝกฝนความสามารถขั้นพื้นฐานของ
บุคคลในการเผชิญกับปญหาและสิ่งทาทายในชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะสามารถปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
(พัชราภรณ  ทัพมาลี, 2558: 37) ศตวรรษที่ 21 เปนยุคของโลกดิจิทัล ทุกอยางเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา เปนยุคท่ีโลกตองการผูที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปล่ียนแปลงไดอยางสรางสรรค นอกจากทักษะทางดาน
นวัตกรรม ทักษะทางดานอาชีพ และทักษะทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารแลว “ทักษะชีวิต” เปนอีกหนึ่งทักษะท่ีมีความ
จําเปนกับวัยรุน  เพราะนอกจากวัยรุนจะตองเปนผูมีความรูแลว ยังตองเปนผูมีทัศนคติและจิตใจที่มั่นคง เพื่อพรอมที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง (มลูนิธิยุวพัฒน, 2562: ออนไลน) 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในชวงวัยรุน เปนชวงของการเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการในดานรางกายและจิตใจอยางรวดเร็ว ไดรับอิทธิพลจากภายนอกมากกวาพอแมหรือครอบครัว 
อิทธิพลดังกลาว ไดแก เพื่อน การสื่อสารดวยเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน ซึ่งวัยรุนมักจะรับเอาวัฒนธรรมและการแสดงออกตางๆ 
จากบุคคลที่ตนเองช่ืนชอบมาปฏิบัติตาม มีความคิดเปนอิสระ มีจินตนาการ กลาทาทายตนเองใหลองทําสิ่งใหม เปนวัยของ
การลองผิดลองถูก ใหความสําคัญกับภาพลักษณ การสรางสัมพันธภาพระหวางเพื่อนและสังคม การทําใหวัยรุนสามารถรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงในชีวิตเหลานี้ ก็คือการเสริมสรางทักษะตางๆ ใหวัยรุนนําไปใชแกไขหากตองกับเผชิญกับสถานการณที่กอ
ใหปญหากับตนเอง และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 ได นั่นคือ การมี “ทักษะชีวิต”ซึ่ง WHO 
(1994: 1-4) ไดใหความหมายของทักษะชีวิตวา คือ ความสามารถทางจิตสังคม ความคลองแคลวในการปรับตัว และคิด
วิเคราะหเพื่อประเมินสถานการณในสภาวะวิกฤติ โดยเลือกมีพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม แมตองเผชิญกับปญหาและแรง
กดดันตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได (เฉลียว ผลพิกุล, 2554: 14) การพัฒนาทักษะชีวิตในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 14) เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองในดานความรูทักษะและเจตคติในการเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกไขปญหาการ
จัดการกับอารมณและความเครียด และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น เพื่อการปรับตัวการปองกันตนเองในสถานการณตาง 
ๆ จัดการกับชีวิตตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดใหทักษะชีวิตเปนสมรรถนะสําคัญที่ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการ
พัฒนา โดยสถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 8 สาระการเรียนรูและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตร อันประกอบดวย 1) การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 
2) การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค 3) การจัดการกับอารมณและความเครียด และ4) การสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น (แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต, 2555: 3) 

จากความสําคัญของทักษะชีวิตดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนรายวิชาสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีทักษะชีวิต เพราะการสอนสุขศึกษาในกลุมวัยรุนไทยเพ่ือใหเกิดทักษะ
ชีวิต จะเปนภูมิคุมกันชีวิตใหแกวัยรุนในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงเร็วและเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต คือ ทํา
อยางไรใหวัยรุนไทยมีความสามารถในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวันเพื่อใหอยูรอดปลอดภัย และสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (กุนนที พุมสงวน,2557: 60) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ (2553: 3) ยังไดกลาววา การ
จัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะ
ไปสูจุดหมายปลายทางหรอืไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูสอน หรือผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจัก
เลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของผูเรียน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบ
การจัดการเรียนรูเนื้อหาสาระเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใช “กรณีตัวอยาง” อันเปนรูปแบบการสอนท่ีนําเหตุการณจริงที่ไดเคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีตมา
ผสมผสานเขากับการฝกทักษะท้ัง 10 ของ “กระบวนการทางปญญา” ของศาสตราจารยนายแพทย  ประเวศ วะสี  ไดแก ฝก
สังเกต ฝกบันทึก ฝกการนําเสนอตอที่ประชุม ฝกการฟง ฝกปุจฉา-วิสัชนา ฝกตั้งสมมติฐานและต้ังคําถาม ฝกการคนหาคําตอบ 
ฝกการวิจัย ฝกเช่ือมโยงบูรณาการ และฝกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ  เพื่อใหนักเรียนเกิด “ทักษะชีวิต”  เก่ียวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพ เพื่อเปนภูมิคุมกันชีวิตใหนักเรียนนําไปใชเพื่อใหอยูรอด
ปลอดภัย พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะตองเปนผูใหญในอนาคตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ 
2. เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับเกณฑรอยละ 70 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา มี

ความสามารถในการใชทักษะชีวิตสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญามี

ความสามารถในการใชทักษะชีวิตสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
ประชากร 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2562 จํานวน  4 หองเรียน 
มีนักเรียนทั้งสิ้น 124 คน 

กลุมตัวอยาง 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2 หองเรียน  ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster sampling) แบงเปน 
- กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ัน ม.3/3 จํานวน 38 คน ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับ 

กระบวนการทางปญญา 
- กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ัน ม.3/2 จํานวน 38 คน ไดรับการสอนตามปกติ 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชา พ 23102 สุขศึกษา 6  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยที่ 9 พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และ หนวยท่ี 10 การชวยฟนคืนชีพ 
จํานวน 4 แผน เวลาเรียน 8 ช่ัวโมง ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูมีความเหมาะสมดานองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ดานสาระสําคัญและสาระการเรียนรู ดาน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อ/แหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 (  = 4.32  S.D.=0.35) 
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน โดยเปนแบบทดสอบ ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 34

ขอๆ ละ 1 คะแนน และ แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอๆละ 3 คะแนน รวมเปนคะแนนเต็ม 40 คะแนน ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพ่ือหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเปนปรนัย และนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 50 คน  ไดแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบ
ปรนัยที่มีคาความยากระหวาง 0.2-0.8  คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.2-0.5  และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81  และ
แบบทดสอบอัตนัยท่ีมีความตรงตามเนื้อหา (IOC) เทากับ 1.0 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัย เปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในฐานะครูผูสอนรายวิชาสุขศึกษา 6 โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังน้ี 
1 ขั้นกอนการทดลอง 
- ผูวิจัย (ครู) ช้ีแจงอาสาสมัคร (นักเรียน) เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ผลกระทบและประโยชน
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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

จากการดําเนินการวิจัยใหทราบและเชิญชวนใหเขารวมการวิจัย  (ผานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย COE No. 

COE63/035 ณ วันท่ี 8 มกราคม 2563 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
2 ขั้นทดลอง 
- ครูสรางความคุนเคย  สรางบรรยากาศที่จูงใจตอการเรียนรู และช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ 

- ครูใหนักเรียนทําแบบทสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียน เปนเวลา 30 นาที 

- ครูจัดการเรียนรูตามเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกบักระบวนการทางปญญาใน 

การจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี ้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 (3 ช่ัวโมง) จัดการเรียนรูโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม 5 กลุมคละความสามารถ ครู

นําเสนอกรณีตัวอยาง ไดแก ขาวสาร และวีดิทัศน เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร  การติดสาร
เสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศท่ีไดปรากฏขึ้นจริงในสังคม ใหนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเนื้อหาโดยใชการฝกทักษะตาม
กระบวนการทางปญญา ในใบงานท่ีครูมอบหมายให จากกรณีตัวอยางจํานวน 5 กรณี แตละกลุม ฝกทักษะกรณีละ 2 ทักษะ 
เมื่อครบท้ัง 5 กรณีตัวอยางแลว นักเรียนทุกกลุมจะไดฝกครบท้ัง 10 ทักษะ และครูมีคําถามเสริมเพื่อใหแตละกลุมชวยกันคิด
และตอบใหถูกตองเปนคะแนนสะสมใหกับกลุม 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 (2 ช่ัวโมง) ครูนําเสนอกรณีตัวอยางเกี่ยวกับ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลตอสุขภาพและ
อุบัติเหตุ  จํานวน 3 กรณี แตละกลุมฝกทักษะกรณีละ 4 ทักษะในใบงานท่ีครูมอบหมายให เมื่อครบท้ัง 3 กรณีตัวอยางแลว 
นักเรียนทุกกลุมจะไดฝกครบทั้ง 10 ทักษะ  หากกลุมใดที่ปฏิบัติทักษะเดียวกันจากกรณีตัวอยางเดียวกัน จะใหนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและคําตอบซึ่งกันและกัน และครูมีคําถามเสริมเพื่อใหแตละกลุมชวยกันคิดและตอบใหถูกตองเปน
คะแนนสะสมใหกับกลุม 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 (1 ช่ัวโมง)  ครูเชิญนักจิตวิทยามาเปนวิทยากรบรรยายและนําเสนอกรณีตัวอยางเรื่อง
ความรุนแรงใหนักเรียนฟง จํานวน 2 เรื่อง โดยใหทุกกลุมฝกใหครบทั้ง 10 ทักษะ ตามใบงานท่ีครูมอบหมายให โดยครูและ
วิทยากรจะมีคําถามเสริมเพื่อใหแตละกลุมชวยกันคิดและตอบใหถูกตองเปนคะแนนสะสมใหกับกลุม 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 (2 ช่ัวโมง)  ในช่ัวโมงที่ 1 ครูเชิญแพทยและเจาหนาที่หนวยแพทยฉุกเฉินมาเปนวิทยากร
บรรยาย นําเสนอกรณีตัวอยางและใหนักเรียนทดลองฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพกับหุนจําลอง สวนช่ัวโมงที่ 2 ครูนําขาว
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ทําใหมีผูปวยหมดสติ มาเปนกรณีตัวอยางใหนักเรียนระดมสมมองโดยการฝกทักษะตามกระบวนการทาง
ปญญาเพ่ือใหการชวยเหลือหรือแกไขปญหา ตามใบงานท่ีครูมอบหมายให   โดยครูจะมีคําถามเสริมเพื่อใหแตละกลุมชวยกัน
คิดและตอบใหถูกตองเปนคะแนนสะสมใหกับกลุม  

- เมื่อจัดการเรียนรูครบทุกสาระแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน เปนเวลา 30 นาที 

3 ขั้นหลังการทดลอง 
- ตรวจคะแนนของแบบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนของกลุมทดลองแลวบันทึกผล 

- ตรวจคะแนนของแบบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแลวบันทึกผล 

- นําคะแนนของแบบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
- นําคะแนนของแบบวัดผลการเรียนรูหลังเรียนของกลุมทดลองไปทําการวิเคราะหโดยเทียบกับเกณฑรอยละ 70 

การวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต

หลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับนักเรียนที่เรียนตามวิธีปกติ โดยใชสถิติ
ทดสอบที แบบเปนอิสระจากกัน 

2. สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะหผลการเรียนรูดานความสามารถในการใชทักษะชีวิตหลัง
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เรียนโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญาของกลุมทดลองโดย เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมทดลองกับกับเกณฑ  
รอยละ 70 โดยใชสถิติทดสอบที (t-test for One-sample) 

ผลการวิจัย  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชกรณตีัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับนักเรียนทีไ่ดรบัการสอนตามปกติ 

วิธีการสอน 
คาสถิต ิ

N คะแนนเตม็ . S.D t p-value 

กรณีตัวอยางรวมกับ 
กระบวนการทางปญญา 
สอนตามปกติ 

38 

38 

40 

40 

28.05 

23.66 

3.29 

4.16 

5.09* .00 

* p < .05
จากตาราง 1 พบวา หลังการทดลองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยาง

รวมกับกระบวนการทางปญญา มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 

ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญากับเกณฑรอยละ 70 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ S.D. μ0(70%) t p-value 

หลังการทดลอง 38 40 28.05 3.29 28 0.098* 0.922

* p > .05
จากตาราง 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

สรุปผลการวิจัย 
1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา มี

ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพ สูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา  มี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเทากับ 28.05 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.13 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อภิปรายผลการวิจัย  
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา

มีคะแนนเฉลี่ยดานความสามารถในการใชทักษะชีวิตเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพ 
สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชกรณตีัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญามีคะแนนเฉลี่ย 28.05  S.D.=3.29 สูงกวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนตามปกติ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 23.66  S.D.= 4.16 สอดคลองกับ  จักรกฤษณ ชวนฤทัยและคณะ (2557: 185) ที่พบวาการ
สอนดวยกรณีตัวอยางทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาสูงกวาการ
สอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เนื่องจาก วิธีสอนดวยกรณีตัวอยางเปนการฝกการคิดแกปญหาจากประสบการณ
จริงโดยไมตองเผชิญสถานการณนั้นจริงจากกรณีตัวอยางที่กําหนดให  ทําใหผูเรียนมีมุมมองในปญหาที่กวางขึ้นเพราะได
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมช้ันเรียน และสอดคลองกับ  ณัชชา โคตรสินธุ (2550: 108) ที่พบวา ทักษะการคิด
แกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่โดยใชกรณีตัวอยางสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 เน่ืองจากการสอนแบบอริยสัจสี่โดยใชกรณีตัวอยางเปนวิธีการแหงปญญาในการ
แสวงหาความรูและคิดแกปญหาอยางเปนระบบที่มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน นําความรูและประสบการณที่
ไดรับไปประยุกตใชในสถานการณตางๆไดดวยตนเอง สวน วรางคณา หุนสุวรรณ (2552 :115) พบวา การสอนโดยใชกรณี
ตัวอยาง สามารถสงเสริมใหนักเรียนรูจักการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลมากกวาการสอนแบบปกติ   และทิศนา แขมมณี 
(2561: 364) กลาวไววา การสอนโดยใชกรณีตัวอยางเปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ  และการคิดแกปญหา  ชวยใหผูเรียนมีมุมมองท่ีกวาง  และ Morris (1996) ยังไดพบวา การพัฒนาทักษะชีวิต
ของผูนํากลุมที่อายุนอยของชมรม IOWA 4-H พบวากิจกรรมท่ีจัดในโรงเรียน จะสงเสริมการมีทักษะชีวิตมากกวากิจกรรมท่ี
โบสถ (ประทานพร  ศรีอนันต,2555: 69 ) 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีตัวอยางรวมกับกระบวนการทางปญญา
มีความสามารถในการใชทักษะชีวติเรื่องพฤติกรรมเสีย่งตอสุขภาพและความรุนแรง และการชวยฟนคืนชีพสูงกวาเกณฑรอยละ 
70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แตเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
นักเรียนนั้น เทากับ 28.05 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.13 ซึ่งผานตามเกณฑรอยละ 70 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลอง อาจเปนไปไดวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เมื่อไดทํางานหรือรวมกลุมอยูกับเพื่อนๆจะรูสึกสนุกสนานที่ไดแสดง
ความคิด ความเห็น จะชอบชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนฝูง ชอบใหเพื่อนฝูงยอมรับและยกยอง (ศรีประภา ชัยสินธพ, 2562: 
ออนไลน) ดังนั้น หากครูไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดความเห็น ใหลองลงมือทําอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย ใหโอกาส
นักเรียนคอยๆปรับตัว ครูช่ืนชมเม่ือนักเรียนปฏิบัติไดถูกตองและใหคําแนะนําเมื่อปฏิบัติยังไมถูกตอง จะเปนการสรางความ
เชื่อม่ันในตนเองของนักเรียนได กระบวนการทางปญญาที่ผูวิจัยไดนํามาผสานกับการใชกรณีตัวอยางในการจัดการเรียนรู ลวน
แลวเปนกิจกรรมท่ีเปนการกระตุนใหนักเรียนไดทํางานรวมกับเพื่อนฝูง เมื่อนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู ก็จะสงผลใหมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น แมวา นักเรียนบางคนยังขาดความมั่นใจท่ีจะฝกฝนหรือลงมือทําสิ่งแปลกใหม เนื่องจากยังมีความ
เปนเด็กอยูมาก แตหากไดมีโอกาสฝกฝนเปนประจํา ก็จะชวยใหเกิดความคุนเคย มั่นใจกลาตัดสินใจท่ีจะทดลองทําสิ่งใหมและ
ใชปญญามากข้ึน ประเวศ วะสี (2562: ออนไลน) กลาววา ปญญา เปนศักยภาพสูงสุดของความเปนมนุษย ท่ีสัตวอื่นๆ ไมมี 
หรือแมแตเทวดาก็ไมมีปญญาทําใหสิง่ที่เปนไปไมไดเปนไปได (Wisdom Makes the Impossible Possible)  นอกจากน้ี การ
ฝกและการพัฒนาทักษะชีวิตที่ไดรับจากครูที่โรงเรียนแลว เด็กควรไดรับการพัฒนาทักษะชีวติจากพอแมดวย ดังที่ สลิกเกอร 
และคนอ่ืนๆ (Slicker;other. 2003)  ที่ไดพบวาการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุนทั้ง 4 ดาน  ไดแก ดานการสื่อสารระหวาง
บุคคล ดานการตัดสินใจ ดานการดูแลรักษาสุขภาพ และดานการพัฒนาเอกลักษณของตนเอง มีความสัมพันธกับรูปแบบการ
เลี้ยงดูของพอแมระดับสูง (รมณภัทร กตตนวงศกร, 2557: 69)    

ขอเสนอแนะ 
1. ครู ควรนํากระบวนการทางปญญามาปรับใชหรือสอดแทรกในกระบวนการเรียนรูของนักเรียนบอยๆ เสมือน

เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูตามปกติทุกรายวิชา ซึ่งแตละทักษะนั้นครูอาจปรับใช ตามความเหมาะสมกับวัย เนื้อหา และ
สถานการณปจจุบัน ไลเรียงตามระดับชั้นที่สูงข้ึนไปเพื่อใหสอดคลองกับความพรอมสติปญญาและวุฒิภาวะของผูเรียน เชน ขั้น
ฝกการวิจัย  ฝกเช่ือมโยงบูรณาการ ฝกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ ควรนํามาใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให
บอยครั้งขึ้น เนื่องจากเปนทักษะท่ีตองอาศัยพัฒนาการสติปญญาของนักเรียนและการฝกฝนควบคูกันไป   

2. นักเรียนควรหมั่นฝกฝนและใชทักษะของกระบวนการทางปญญาอยางสมํ่าเสมอ เสมือนวาเปนทักษะท่ีตองใชเปน
ปกติในชีวิตประจําวัน ผลจากการฝกฝนจะชวยใหนักเรียนมีวิจารณญาณ สามารถเผชิญกับปญหา ปรับตัวและรับมือกับสิ่งทา
ทายในชีวิตได เชน การเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. ผูปกครอง มีสวนสําคัญตอการเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับบุตรหลานเปนอยางมาก วิธีการอบรมเลี้ยงดูอยางเขาใจ
ใกลชิด และหม่ันฝกฝนใหบุตรหลานใชทักษะของกระบวนการทางปญญา เทากับเปนการสรางภูมิคุมกันท้ังทางกายและใจให
แข็งแกรง เด็กจะสามารถตัดสินใจและดําเนินชีวิตในอนาคตใหมีความสุขไดดวยตนเอง 
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ผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเนื้อแขนของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ไพวัน เพลิดพราว 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
Paiwansing@gmail.com 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฝกดวยดัมเบลท่ีมีผลตอขนาดเสนรอบวงกลามเน้ือแขน         

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการฝกดวย ดัมเบลท่ีมีผลตอขนาดเสนรอบวงกลามเน้ือ
แขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี 
ที่มีอายุระหวาง 19-23 ป จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย แบงกลุมตัวอยางออกเปน  2 กลุม กลุมละ 30 คน        
ฝกยกดัมเบลขนาดนํ้าหนัก 5 กิโลกรัม กลุมทดลองฝกตามโปรแกรมการฝกยกดัมเบลที่ผูวิจัยสรางข้ึน และกลุมควบคุมฝก
ยกดัมเบลตามแบบท่ีนิยมทั่วไป ทําการฝก 3 ครั้งตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห แลวทําการทดสอบโดยวัดขนาดเสนรอบวง
กลามเนื้อแขนทั้งสองขาง นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติที (T-test dependent) เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ํา ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมฝกยกดัมเบลตามแบบที่นิยมทั่วไป และฝกตามโปรแกรมการฝกยกดัมเบล      
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีการพัฒนาขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนท้ังสองขางเพิ่มขึ้นหลังจากการฝก 8 สัปดาห 2) ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียของขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนขวาและแขนซายของกลุมควบคุมและกลุมทดลองในการยกดัมเบล
พบวา หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
คําสําคัญ: การฝกดวยดัมเบล, การพัฒนากลามเนื้อแขน, ความแข็งแรง 

THE EFFECT OF DUMBBELL TRANNING ON ARM MUSCLE DEVELOPMENT OF 
TERTIARY STUDENTS 

Paiwan Ploedprao 
Faculty of Education, Thailand National Sports University, Udon Thani Campus 

Paiwansing@gmail.com 
Abstract

This research aims to study the effect of dumbbell training on the arm muscle circumference of 
tertiary students and to compare the differences of training with Dumbbells Affecting Arm Circumference 
Size of Higher Education Students. The sample in this research are students of the Institute of Physical 
Education Udon Thani Campus Between the ages of 19-23 years, 60 people were randomly selected. 
Divide the sample into 2 groups, each group of 30 people trained to lift 5 kilograms of dumbbells. The 
experimental group was trained by the dumbbell training program created by the researcher, and the 
control group practicing lifting dumbbells according to the popular style. Performed 3 exercises per week 
for 8 weeks, and then test by measuring the circumference of both arms the results were analyzed for 
statistical data by using the mean and standard deviation and test the difference of mean values by 
using T-test dependent statistics. The results of the research showed that 1) Dumbbell lifting training 
groups according to general popular style and trained according to the dumbbell lifting program created 
by the researcher, with the development of increased arm circumference in both arms after 8 weeks of 
training 2) The comparison of the mean sizes of the right arm and left arm circumference of the control 
group and the experimental group in dumbbell lifting showed that after the 4th-week training and after 
the 8th-week training, there was no statistically significant difference at the .05 level. 
Keyword: Training with a dumbbell, Arm muscle development, Strength training 
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บทนํา 
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดใหประชาชนทุกคนใหมีสวนเก่ียวของกับ    

การเลนกีฬา แตตองข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการเลนกีฬาของแตละกลุมบุคคลนั้น ๆ ซึ่งในปจจุบันคนไทย มีแนวโนม       
การออกําลังกายและเลนกีฬาลดลงในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะในกลุมที่มีการเลนกีฬาลดลงถึงรอยละ 15 คือ กลุมเยาวชน   
ชวงอายุ 11-14 ป ในชวงเวลา 5 ปที่ผานมา (ระหวางปพ.ศ. 2550-2554) ประชากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางการกีฬา       
ที่ลดลงท้ังประเทศ โดยลดลงจากรอยละ 33 ในป 2547 เหลือเพียงรอยละ 27 ในป 2554 โดยเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป คือ
ประชากรเพศชายท้ังประเทศ ประชากรที่มีการรวมกิจกรรมทางกีฬาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมออยูที่ประมาณรอยละ 25 คือ
ประชากรเพศหญิง เมื่อพิจารณา ตามประเภทของกิจกรรมการออกกําลังกาย พบวาประชากรเพศชายมีการออกกําลังกาย 
ดวยกิจกรรมแอโรบิก หรือการเดิน ในสัดสวนท่ีเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ประชากรเพศหญิง มีสัดสวนการออกกําลังกายประเภท
ฟตเนส มากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2 ในป 2547 เปนรอยละ 21 ในป 2554 โดยเมื่อพิจารณา          
ตามประเภทของกลุมประชากร พบวาในป 2558 ประชาชนทั่วไป มีจํานวน 16 ลานคนที่ออกกําลังกาย โดยกลุมที่มีอายุนอย 
(15-29 ป) เขารวม การออกกําลังกายมากที่สุดถึงรอยละ 45 ซึ่งสาเหตุหลักในการออกกําลังกายเนื่องมาจากความตองการ    
มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยปจจัยนี้สงผลถึงรอยละ 36 (แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564, 2560: 11-26) 

ปจจุบันนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูตามมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการรักษาสุขภาพและหันมาออกกําลังกาย   
กันมาก ข้ึน  คะนอง  ธรรมจันดา  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรมการออกกํ า ลั งกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวานักศึกษาสวนมากจะไดออกกําลังกายในวิชาเรียนพลศึกษาและเวลาหลังเลิกเรียนในชวงเวลา 
15.00-19.00 น. และนักศึกษามีความสะดวกในการออกกําลังกายพอสมควรซ่ึงกิจกรรมที่เลือกออกกําลังกายก็คือ กรีฑา 
จักรยาน วายน้ํา เตนแอโรบิกดานซและเลนฟสเนต ธีรวิทย สอดคลองกับชีตะลักษณ (2546) ไดศึกษาผลของการฝกดวย
น้ําหนักแบบหมุนเวียนที่มีตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของนักศึกษาชายในระดับปริญญาตรีซึ่งพบวา มีการ
พัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อแขน ขาและหลัง ความออนตัว 
และสัดสวนที่เปนสวนประกอบของรางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกฤตมุข หลาบรรเทา (2554: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาผลการฝกดวยเครื่องออกกําลังกายแบบฟรีเวทท่ีใชแรงตานจากแรงอัดอากาศผสมกับแรงตานดวยน้ําหนักในสัดสวน   
ที่แตกตางกันตอความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อพบวาสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนบนของรางกาย           
ตอนํ้าหนักตัวตลอดจนพลังกลามเนื้อสวนบนของรางกายไดไมแตกตางกัน  

หลักสําคัญของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ เจริญ กระบวนรัตน (2545: 44-45) กลาววาหลักการใช      
ความหนักมากกวาปกติในการฝก (Overload Principle) จะสามารถพัฒนาความแข็ง แรงดวยการสรางความกดดัน 
(Pressing) ใหกลามเนื้อที่แสดงออกซึ่งความสามารถที่ระดับเกือบสูงสุดน้ําหนักหรือความตานทานท่ีใชในการฝกแตละคร้ังนั้น
ควรอยูในเกณฑที่นักกีฬาสามารถยกได 5-6  คร้ังติดตอกันและเมื่อนักกีฬาไดรับการพัฒนาความแข็งแรงเพิ่มขึ้นดวยวิธีการ  
ใหฝกแตละทา 3-4 วัน และในกรณีที่ควรมีความแข็งแรงคือหัวใจสําคัญที่เปนเปาหมายหลักสําหรับกีฬาประเภทน้ัน ผูฝกสอน
กีฬาเองอาจจําเปนตองใหนักกีฬาฝกสูงสุดถึง 5 ครั้งตอสัปดาห เพื่อท่ีสรางความกดดันและกระตุนใหกลามเนื้อตองปรับ  
ความแข็งแรงข้ึนตามลําดับดวยเชนกัน สวนชูศักด์ิ เวชแพศย และกันยา ปาละวิวัธน (2528: 15-17) ไดกลาวถึงความสําคัญ
และกลไกการทํางานของกลามเนื้อในรางกายของคนเราไววา กลามเนื้อเปนสวนประกอบสวนใหญของรางกายของคนเรา    
ถือวาเปนระบบ  ที่สําคัญที่สุดสําหรับการออกกําลังกาย เพราะเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเกิดการเคล่ือนไหว สําหรับการทํางาน
ของกลามเนื้อ คือการหดตัวและคลายตัวทําใหรางกายเกิดการเคล่ือนไหว และกลามเนื้อยังแบงออกเปน 3 ชนิดคือ กลามเนื้อ
ลาย (skeletal muscle) กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle) และกลามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) การเคล่ือนไหวของ
รางกายอาศัย   การทํางานของกลามเนื้อลาย ซึ่งมีทั้งหมด 792 มัด   

โปรแกรมการฝกเลนเวทในปจจุบันนั้นมีมากมายสําหรับผูที่ชอบเลนเวทและยกน้ําหนัก แตผูที่เลนมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลวกลับพบวา กลามเน้ือของรางกายกลับหยุดนิ่งไมเติบโตขึ้นอยางที่ควรจะเปน ซึ่งก็ยังมีปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย         
ที่เปนสาเหตุที่เขามาเกี่ยวของในการสรางกลามเน้ือใหเติบโต ดังที่ เบเนกา เอ และ มัลลีอุส พี (Beneka.A & Mallius.P, 
2004: 144-148) กลาวไววามีหลายปจจัยมากที่มีผลตอการเลนเวทแลวกลามเนื้อไมโตขึ้นยกตัวอยาง เชน การเลนที่จํานวน
ครั้งที่เทาเดิมเปนเวลานาน ๆ แลวรับประทานอาหารไมเพียงพอ และอาจเกิดจากในแตละวันการทําคารดิโอมากไปก็มีสวนทํา
ใหการฝกซอมในปริมาณนํ้าหนักและจํานวนคร้ังไดนอยลงและการฝกซอมกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งมากหรือนอยเกินไป 
และฟชเชอร เจ สตีล เจ และสมิท ดี (Fisher J, Steele J & Smith D,  2013: 217-235) ไดแนะนําเกี่ยวกับการเลนเวท
จํานวนครั้งเดิม ๆ ที่ 6-12 ครั้งซึ่งเปนจํานวนคร้ังที่คนทั่วไปสามารถเลนได เพราะฉะน้ันเราควรที่จะวางโปรแกรมการฝกอยาง
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เปนระบบ การฝกอยางมีระบบชวยใหเราไปถึงเปาหมายไดดียิ่งข้ึน สวน ฮัคคิเเนน เค และ พาโวไลแนน แอล (Hakkinen K & 
Paavolainen L,  2002: 42-52) ไดกลาววาการออกกําลังกายที่ใชกลามเนื้อและขอตอหนึ่งสวน (Isolated movement) 
เพราะการออกกําลังกายแบบนี้โฟกัสกลามเนื้อเพียงสวนเดียวจะชวยทําใหเกิดความแข็งแรงมากข้ึนหรือแมกระทั่งชวยให
รางกายเผาผลาญแคลลอร่ี (Calories) มากข้ึนอีกดวยและการใชดัมเบลในการฝกกลามเนื้อจะชวยทําใหกลามเนื้อมัดเล็กๆ ได
ออกแรงโดยตรงจะชวยเพิ่มความแข็งแรงของกลาม เนื้อและเพิ่มมวลกลามเน้ือไดเปนอยางดีโดยอาศัยหลัก 3 ประการคือ      
1) กลามเนื้อตองออกแรงยกนํ้าหนักภาวะปกติอยางตอเนื่อง 2) กลามเนื้อตองทํางานใหตลอดชวงการเคลื่อนที่ของขอตอและ
3) การฝกกลามเน้ือตองทําเปนประจําสม่ําเสมอ การฝกยกตองมีการจัดโปรแกรม ใหมีการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เปนชวงๆ ไปโดยจะเปล่ียนแปลงน้ําหนักแตฝกดวยจํานวนครั้งที่นอยหรือไมเปลี่ยนน้ําหนักแตฝกจํานวนครั้งเทาเดิมทําดวย
ความสม่ําเสมอติดตอกันคงที่ตอไป จึงจะไดประโยชนสูงสุด (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2557) จากการเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึง
สนใจแบบฝกที่ไมเปล่ียนน้ําหนักแตฝกจํานวนคร้ังเทาเดิมทําดวยความสม่ําเสมอติดตอกันคงท่ีเพื่อศึกษาผลของการฝก
ดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเน้ือแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อจะไดนําผลไปใชในการพัฒนาในการออก
กําลังกายดวยดัมเบลตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการวิจัยผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเนื้อแขนของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาซ่ึงเปนการวิจัยแบบทดลอง โดยไดกลุมประชากรในการวิจัยเปนนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี ที่มีอายุระหวาง 19-23 ป ที่เลนฟตเนสเปนประจํา แลวกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยในคร้ังนี้ จากกลุมประชากร
ทั้งหมดจํานวน 60 คน โดยการสุมอยางงาย โดยการนํารายชื่อมาจับฉลากเปนกลุมตัวอยาง แบงกลุมตัวอยางออกเปน  2 กลุม 
กลุมละ 30 คน คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกําหนดใหกลุมทดลองฝกยกดัมเบลตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ
กลุมควบคุมฝกยกดัมเบลตามตามแบบที่นิยมท่ัวไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการสรางโปรแกรมการฝกยกดัมเบลมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษา คนควา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฝกยกดัมเบล เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง

โปรแกรมการฝกยกดัมเบล 
2. ศกึษาหลักเกณฑและวิธีการในการสรางโปรแกรมการฝกยกดัมเบล
3. ดําเนินการสรางโปรแกรมการฝกยกดัมเบลที่ใชในการวิจัย
4. นําโปรแกรมการฝกยกดัมเบล ไปใชกับกลุมที่ไมใชกลุมทดลองเพื่อเก็บรวมรวมขอมูล แลวนํามาแกไขปรับปรุง

ใหดีขึ้น 
5. นําโปรแกรมการฝกยกดัมเบล ไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะห

ในขั้นตอไป 

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ผูวิจัยนําโปรแกรมการฝกยกดัมเบล ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง พินิจ (Fact Validity)

จํานวน 3 คน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และไดคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไปทุกรายการ 
2. นําโปรแกรมการฝกยกดัมเบล ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลวใหประธานตรวจสอบคร้ังสุดทาย
3. นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ไดคาความเชื่อมั่นของโปรแกรมการฝกยกดัมเบล

เทากับ .89 
4. นําโปรแกรมการฝกยกดัมเบลไปทาํการฝกกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการฝกที่กําหนดไว
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วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
           การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ โดย 
           1. นํากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมาทําการทดสอบฝกยกดัมเบล บันทึกผลโดยวัดขนาดเสนรอบวงแขนท้ังสองขางหนวย
เปนเซนติเมตร กอนทําการฝกตามโปรแกรมการฝกยกดัมเบล ในสัปดาหที่ 1 บันทึกผลลงในใบบันทึกผล 
           2. ทําการฝกกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ตามโปรแกรมการฝกยกดัมเบลดวยน้ําหนักคงท่ี คือน้ําหนัก 5 กิโลกรัม      
เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน (วันอังคาร วันพุธและวันศุกร) วันละ 5 เซต เซตละ 15 ครั้ง พักระหวางเซต 15-20 
วินาที โดยฝกในชวงเวลา 16.00-17.00 น.  
  2.1 กลุมที่ 1 กลุมควบคุม เขารับการฝกยกดัมเบลตามแบบท่ีนิยมทั่วไป 
  2.2 กลุมที่ 2 กลุมทดลอง เขารับการฝกยกดัมเบลตามโปรแกรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
            3. ทําการทดสอบวัดขนาดเสนรอบวงแขนท้ังสองขางของผูเขารับการฝกทั้งสองกลุม ในทุกวันเสารหลังการฝก
สัปดาหที่ 4 และ 8 บันทึกผลของผูเขารับการฝกลงในใบบันทึกผล 
 4. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหผลทางสถิติ 
 5. นําผลที่ไดรับมาสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ 
 6. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และแบบฝกเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
       6.1 สถานที่ไดแก หองฟตเนสศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
       6.2 อุปกรณ ไดแก สายเทปวัด, ลูกดัมเบลขนาดน้ําหนัก 5 กิโลกรัม, ใบบันทึกผล 
การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ 
 1. หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของขนาดเสนรอบวงแขนทั้งสองขาง
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 2. เปรียบเทียบคํานวณความแตกตางของคาเฉลี่ยของขนาดเสนรอบวงแขนท้ังสองขางของกลุมควบคุมและ       
กลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝก สัปดาหที่ 4 และ 8 โดยใชสถิติแบบที (T-test dependent) โดยทดสอบความ           
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 3. เปรียบเทียบคํานวณความแตกตางของคาเฉลี่ยของขนาดเสนรอบวงแขนท้ังสองขางของกลุมควบคุมและ       
กลุมทดลอง กอนการฝก หลังการฝก สัปดาหที่ 4 และ 8 โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา         
(One–way analysis of Variance with Repeated measures) ถาพบวามีความแตกตางจึงเปรียบเทียบความแตกตาง    
เปนรายคูโดยวิธกีารทดสอบของตูกี 
 
กรอบแนวคิด  
  
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ 

กลมควบคม กลมทดลอง การพัฒนาของกลามเนื้อ
แขน, วัดขนาดเสนรอบวง

แขนทั้งสองขาง ฝกยกดัมเบลตามแบบท่ีนิยม
ทั่วไป ขนาดน้ําหนัก 5 กก. 

ฝกยกดัมเบลตามโปรแกรมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ขนาดน้ําหนัก 5 กก. 

การพัฒนาของกลามเนื้อแขน, 
วัดขนาดเสนรอบวงแขนทั้งสองขาง 

ตัวแปรตาม 
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ผลการวิจัย 
 พบวาผลการทดสอบคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ขนาดเสนรอบวง
กลามเนื้อแขนขวาและซาย ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนการทดลอง ซึ่งกลุมควบคุมมีคาเฉล่ียขนาดเสนรอบวง
กลามเนื้อแขนขวา เทากับ 33.97 เซนติเมตร มีสวนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเทากับ 2.205คาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงแขนซาย 
เทากับ 34.13 เซนติเมตร มีสวนเบี่ยงเบนมาตร ฐานเทากับ 2.345 และกลุมทดลองมีคาเฉล่ียขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อ
แขนขวา เทากับ 33.83 เซน ติเมตร มีสวนเบ่ียงเบน มาตร ฐานเทากับ 2.520 คาเฉล่ียขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนซาย 
เทากับ 34.30 เซนติเมตร มีสวนเบ่ียงเบนมาตร ฐานเทากับ 2.535 และเมื่อพิจารณาถึงผลการทด สอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขน ขวาของทั้ง 2 กลุม กอนการฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 ผลการวิจัยหลังการทดลองสัปดาหที่ 4 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนขวา เทากับ 34.10 
เซนติเมตร มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.006 คาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนซาย เทากับ 34.37 เซนติเมตร      
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.157 และกลุมทด ลองมีคาเฉล่ียขนาดเสนรอบวงกลามเน้ือแขนขวา เทากับ 37.00 
เซนติเมตร มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.181 คาเฉล่ียขนาดเสนรอบวงแขนซาย เทากับ 36.90 เซนติเมตร มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.954 และเม่ือพิจารณาถึงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อ
แขนขวาและแขนซายของทั้ง 2 กลุม หลังการทดลองสัปดาหที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 ผลการวิจัยหลังการทดลองสัปดาหที่ 8 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนขวา เทากับ 34.20 
เซนติเมตร มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.937 คาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนซาย เทากับ 34.30 เซนติเมตร     
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.580 และกลุมทด ลองมีคาเฉล่ียขนาดเสนรอบวงกลามเน้ือแขนขวา เทากับ 38.47 
เซนติเมตร มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.374 คาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนซาย เทากับ 38.77 เซนติเมตร     
มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.223 และเมื่อพิจารณาถึงผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยขนาดเสนรอบวง
กลามเนื้อแขนขวาและแขนซายของทั้ง 2 กลุม หลังการทดลองสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนขวาและแขนซายของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ในการยกดัมเบลพบวาคาเฉลี่ยของกลุมควบคุมกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล  
 ผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  หลังการฝก 8 สัปดาห
และกอนการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการตามระยะเวลาของการฝก
พบวากลุมที่ฝกยกดัมเบลตามโปรแกรม คาเฉลี่ยของ ขนาดรอบหนาแขนขวาและแขนซายในแตละระยะเวลาของการฝก       
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังพบวากลุมที่ฝกยกดัมเบลตามแบบท่ีนิยมทั่วไปคาเฉล่ียของขนาดรอบหนา
แขนขวาและแขนซายในแตละระยะเวลาของการฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาขนาดของเสนรอบวง
กลามเนื้อแขนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาของการฝก แสดงวาโปรแกรมการฝกยกดัมเบลนี้สามารถพัฒนากลามเน้ือหนา
แขนได แตตองมีระยะเวลาของการฝกตามโปรแกรมที่เหมาะสมเพียงพอจึงจะสามารถพัฒนากลามเนื้อหนาแขนไดเปนอยางดี 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิฑูรย ยมะสมิต (2552: 7) การฝกดวยน้ําหนัก (Weight Training) เปนการฝกใหกลามเนื้อ   
คอย ๆ ปรับตัว ใหสามารถรับน้ําหนักหรือความตานทานที่เพิ่มขึ้น (Overload) ซึ่งการเพ่ิมแรงตานทานในการฝกจะทําให
กลามเนื้อที่ไดรับการฝกเกิดการตอบสนองตอแรงตานทานโดยการเพ่ิมขนาดของเสนใยกลามเนื้อและเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ในการทํางานของกลามเนื้อใหสูงขึ้นในปจจุบันผูฝกสอนกีฬาจากหลายประเทศในประ  เทศแถบอเมริกา รัสเซีย และเยอรมัน         
ไดหันมาสนใจและนําเอาการฝกดวยน้ําหนักบรรจุไวในโปรแกรมการฝกกีฬากันอยางกวางขวาง เพราะการฝกทักษะกีฬาควบคู
กับการฝกดวยแรงตานทานจะทําใหสถิติการแขงขันกีฬาทุกประเภทดีขึ้นถาจะใหเกิดผลดีที่สุดควรจะใหกลามเนื้อของนักกีฬา
ไดใชและถูกกระตุนมากที่สุด โดยอาจจะใชการฝกดวยน้ําหนักในลักษณะเดียวกับการเคล่ือนไหวท่ีใชในกีฬาประเภทน้ันๆ และ
ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร (2536: 9-12) ไดกลาวถึงการฝกดวยนํ้าหนักไววา เปนการชวยเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
(Muscle Strength) โดยการใชน้ําหนักเปนแรงตานทานเชน ดัมเบลล บารเบลล ซึ่งหลักการฝกนั้น จะตองฝกสัปดาหละ 3 วัน
โดยใชเวลาประมาณ 30 นาทีตอวัน เพื่อใหกลามเนื้อที่ใชในการออกกําลังกายไดรับการพักฟนประมาณ 48 ชั่วโมง การฝกเริ่ม
จากนอยไปหามากตามลําดับ และควรหานํ้าหนักที่เหมาะสมในการเริ่มฝก กลุมกลามเนื้อในแตละกลุมควรปฏิบัติใชเวลาอยาง
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นอยติดตอกัน 60-90 วินาทีดวยน้ําหนักที่มากทําซ้ํา ๆ 10-12 ครั้ง ระดับความเร็วของการฝกดวยนํ้าหนักควรใชเวลา         
ในการยก 2 วินาทีและการเคล่ือนที่ลงใชเวลาประมาณ 4 วินาที การปรับตัวของสรีรวิทยา ของเสนใยกลามเนื้อจะเกิดขึ้น   
อยางชาๆ ของน้ําหนัก ในขณะที่ยกนั้นและเมื่อปฏิบัติซ้ํา จะกระตุนระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งฝกความแข็งแรงไดสูงมาก 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของขนาดเสนรอบวงกลามเนื้อแขนขวาและแขนซายของกลุมที่ฝกยกดัมเบล          
ตามโปรแกรมและกลุมที่ฝกยกดัมเบลตามแบบท่ีนิยมทั่วไปพบวาคาเฉล่ียหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกันอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติ การที่ผลการวิจัยออกมาเชนนี้อาจเปนเพราะวาขนาดน้ําหนักที่ใชในการฝกมีความคงท่ีและจํานวนครั้ง
และจํานวนเซตท่ีใชในการฝกทั้ง 8 สัปดาหคงที่จึงมีผลทําใหการพัฒนาของกลามเนื้อไมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอย     
ซึ่งสอดคลองกับเกษราภรณ สุตา (2547: 48) ไดศึกษาผลการฝกยกน้ําหนักควบคูกับการฝกดวยน้ําหนักที่มีตอความสามารถ 
ในการยกน้ําหนักทาสแนทชพบวาโปรแกรมการฝกมีสวนทําใหกลามเนื้อตองใชเวลานานในการปรับ ตัวจึงเกิดภาวะฟนตัวชา
และถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร (2536: 9) ไดกลาววาการฝกดวยน้ําหนักและฝกปฏิบัติสัปดาหละ 3 วัน โดยใชเวลาประมาณ 30 
นาที ตอวันเพื่อใหกลามเน้ือที่ใชในการออกกําลังไดรับการพักฟนประมาณ 48 ชั่วโมง กลุมกลามเนื้อในแตละกลุมควรปฏิบัติ 
ใชเวลาอยางนอยติดตอ กัน 60-90 วินาที ดวยน้ําหนักที่มากยกใชเวลา 2 วินาที และการเคล่ือนที่ ลงใชเวลาประมาณ         
4 วินาที นั่นแสดงใหเห็นวาถาจะใหกลามเนื้อมีการพัฒนาการจะตองคํานึงถึงระยะเวลาของการพักควรมีความเร็วและ       
เพิ่มน้ําหนักในการยกดัมเบลขึ้นเชนเดียวกับเจริญ กระบวนรัตน (2545: 67) ไดศึกษาการบริหารเพ่ือเสริมสรางกําลังความ
แข็งแรงใหกับกลุมกลามเนื้อมัดยอยซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการเคล่ือนไหวของกลุมกลามเนื้อมัดใหญใหสามารถทําหนาที่
สมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในการฝกดวยน้ําหนักหลักการใชความหนักในการฝกเกินปกติและการจัดชวงเวลา
พักไดอยางเหมาะสมโดยจะตองคํานึงถึงความเมื่อยลาและความตึงตัวที่จะเกิดกับกลามเน้ือเปนสําคัญ ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวามีความสําคัญในการพัฒนาความเจริญเติบโตและความแข็งแรงของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยไมกอใหเกิดอันตรายหรือ
ปญหาตามมา 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาผลของการฝกดวยดัมเบลที่มีผลตอการพัฒนากลามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพบวา

โปรแกรมการฝกยกดัมเบลไมมีผลตอขนาดเสนรอบวงของกลามเนื้อแขน โดยการฝกตามแบบที่นิยมทั่วไปหรือการฝก        
ตามโปรแกรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นไมแตกตางกันแตขึ้นอยูกับระยะเวลาในการฝกและการเพิ่มความหนักของดัมเบลและการใหเวลา    
ในการพักฟนของกลามเนื้อมากกวา  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการเพิ่มน้ําหนักของดัมเบลขึ้นอีกเปน 6 กิโลกรัมและเพิ่มขึ้นเรื่อย 
2. ควรมีการควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร การพักผอนและอื่น ๆ  เพื่อใหผล    

การทดลองมีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น 
3. ควรใชกับกลามเนื้อมัดอื่น ๆ  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 

(Participatory Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2562 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พล
ศึกษา) กอนและหลังการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 3) หา
ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
ตามเกณฑที่กําหนดไว 75/75 4) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) ท่ีมีตอการจัดกิจกรรม
เรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 93 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใชคือ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ) สถิติที่ใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย t-test พบวา 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนการรู จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
โดยรวมอยูในระดับ ดี ( x =4.39) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู (E1/E2) มีคาเทากับ 77.17/77.38  และมีดัชนี
ประสิทธิผล คิดเปนรอยละ 62 และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับ ดี ( x =4.36) 

คําสําคัญ: รูปแบบ  การสอนแบบมีสวนรวม  นักศึกษาปริญญาตรี 

The model of organizing learning activities using Participatory learning 

of undergraduate students in the Institute of Physical Education 

Udon Thani Campus 

Pathumporn sriisan 

Education of faculty, Thailand National Sports University Udon Thani campus 

Sriesanporn24@gmail.com 

Abstract 

This research aims to 1) the study of the model of organizing learning activities using participatory 

learning of the 4th year students 2) Compare the achievement of the 4th year students, Bachelor of 

Education Program in Physical of Education before and after teaching under the teaching plan on using 
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participatory learning. 3) Evaluate the efficiency and effectiveness index model of learning using 

participatory learning, according to the set of criteria 75/75 4) Assess the satisfaction of the 4th year 

students, Bachelor of Education Program in Physical of Education, on an arrangement of learning 

activities using participatory learning. The samples of 93 people selected by purposive sampling. The 

Instruments are: - arrangement of learning activities using participatory learning, a set of Assessment 

course teaching plan (Knowledge Framework for Higher Education form 3) The format of an arrangement 

of learning activities (Pre- Post Test), and 4) the assessment of student satisfaction by participatory 

learning. The statistics include percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings of the study 

were detailed as follows. 1) The overall quality of an arrangement of learning activities at a good level. 

( x =4.39) 2) Compared the scores before and after the study, the scores of the learners after the study 

was higher than before, The difference was statistically significant at the .05 level 3) The efficiency of an 

arrangement of learning the levels were at 77.17/77.38 and index of the effectiveness of the study 62 % 

and 4) The overall satisfaction teaching of using participatory learning at good level. ( x =4.36) 

Keywords: Model, Participatory learning, Students Bachelor of Education 

1. บทนํา
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เปนนวัตกรรมการศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาใหความ

สนใจและใหความสําคัญพรอมๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยหลักการแลวทั้ง Active Learning และ 
Child Center ตางก็มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Constructivism เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทาง 
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เปนนวัตกรรมการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาใหความสนใจและ
ใหความสําคัญพรอมๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยหลักการแลวทั้ง Active Learning และ Child 

Center ตางก็มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี Constructivism เปนกระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางสรรคทางปญญา ที่
เนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเน้ือหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเองดวย
การลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุน หรืออํานวยความสะดวกใหผูเรียน เกิด
การเรียนรูข้ึนโดยกระบวนการคิดข้ันสูง (สถาพร พฤฑฒิกุล,2558:13) วาเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน โดยการรับรูความรูใหมจาก
แหลงเรียนรูตางๆ เชน จากครูเพ่ือน และสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูน้ันๆ ดวยตัวผูเรียนเอง แลว
ผสมผสานกับความรูเดิมที่มีอยู เกิดการสรางมโนทัศนในองคความรูน้ันๆ ข้ึน ผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูไปทดลองใชฝกทักษะ 
แลวนําเสนอตอกลุมเพ่ือยืนยันความรูที่ถูกตอง กิจกรรมเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูสอนเกิดความเขาใจ เห็นคุณคา และ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานศึกษา ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการสอนของผูสอน สนับสนุนใหเกิด
การสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ใหกับนักศึกษา  

ซึ่งทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เปนสถาบันการการศึกษาที่มุงเนนผลิตครู  ที่
ดําเนินงานการผลิตครูพลศึกษา สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 เนนการผลิตครูที่สอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุงเนนพัฒนาทักษะการบูรณาการความรู เขากับกลยุทธการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ัน การเรียนรูแบบมีสวนรวม หรือการ 
เรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group Process) เปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญประการหน่ึงของการเรียนรู กลาวคือกระบวนการ 

3422



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยคุ Disruptive Technology | 3 

กลุมจะชวยใหคนไดมีสวนรวมสูงสุด และทําใหบรรลุผลสําเร็จของงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูพลศึกษาใหเปน
วิชาชีพชั้นสูง และรองรับใบประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม ทันตอวิวัฒนาการในโลกปจจุบัน  
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ใหกับนักศึกษา 
ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ในรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา และจากการวิเคราะหสภาพการเรียนการสอนที่
แลวๆ มาน้ัน พบวาผูเรียนสวนใหญมักจะไมใหความสนใจในรายวิชาน้ีมากนัก เปนเพราะมีความคิดวาเปนวิชาที่เรียนยาก 
เน้ือหาซับซอน จึงมีพฤติกรรมการเรียนที่ขาดความกระตือรือรน การไมใสใจในการเรียน และการวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน ซึ่ง
สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา อันทําใหเกิดผลกระทบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเปนไปตามท่ีกําหนดได ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ของนักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) คณะศึกษาสาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ข้ึนมาท่ีตองการใหนักศึกษาเปนผู
ลงมือกระทําดวยตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดองคความรูตามผลการเรียนรูที่กําหนด สงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรูที่ดี นําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดีย่ิงข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

        2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 

ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 

        2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กอนและ
หลังเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning)  

        2.3 เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ตาม
เกณฑที่กําหนดไว 75/75  

 2.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม  (Participatory 

Learning) 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย   

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตอุดรธานี ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) รายวิชา 
การวิจัยทางการศึกษา (กศ 043008) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการประยุกตรูปแบบบางสวนของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action 

Research, PAR) มาใชในกระบวนการศึกษา ซึ่งเปนการวิจัยจากกระบวนการกลุม การมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการตางๆ 
ตามเน้ือหารายวิชา การวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) ภายใตรูปแบบการเรียนการสอน  ที่มีการออกแบบเพ่ือใชใน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning Process: PLP) และการประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ท้ังกอนใชกระบวนการและหลังใชกระบวนการ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

 4.1 ประชากร ไดแก  นักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) ภาคตน ปการศึกษา 2562  จํานวน 93 คน  

 4.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา ครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ 

ศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) ภาคตน ป 
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การศึกษา 2562 จํานวน 93 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  

(บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2550: 23) ที่ใชกลุมประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  
        4.3.1 ตัวแปรตน คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning)  รายวิชา 
การวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008)   
       4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory 

Learning) 
 4.4 ดานเน้ือหา ศึกษารูปแบบการการจัดกิจกรรมเรียนรู รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008)  โดยใชการ
สอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  
 4.5 ระยะเวลาท่ีวิจัย ภาคตน ปการศึกษา 2562 (ระหวางเดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2562) โดยใชเวลาทดลอง
สอน 16 สัปดาห (รวมเวลาทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน/ ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค) 
 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) รายวิชาวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) ภาคตน ปการศึกษา 2562 แผนการจัดการเรียนรู (มคอ.
3) จํานวน 9 แผน ดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิคการวิจัย ประเภทของการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การออกแบบและการเขียน
โครงการวิจัย แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การเลือกกลุมตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การเก็บรวบรวม
ขอมูล แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย 

แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีตอการจัด
กิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
 

6. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
       การวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

            6.1 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2556 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) (สถาบันการพลศึกษา, 2556: 1)  
 6.2 ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
มาใชในการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008)        
 6.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) โดยนําคําอธิบายรายวิชา 
มาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามองคประกอบของแผนการเรียนรู 

 6.4 นํารางรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) ที่สรางข้ึน 
(ขอ 6.3) ไปปรึกษาท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ความเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข  

 6.5 นํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) (ขอ 6.4) เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 

 จํานวน 3 คน ที่มีความรูดานการวิจัยและประเมินผล ดานหลักสูตรและการสอน และดานพลศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และใหขอเสนอแนะ แลวนํามาคํานวณหาคาความสอดคลอง (IOC) มีคาต้ังแต .67 - 1.00 
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6.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึน เสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ชุดเดิม) ตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาความสอดคลอง (IOC) มีคาต้ังแต .67 -1.00 แบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 
60 ขอ แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา เพ่ือหาคาความยากของขอสอบ มีคา
ต้ังแต .20 -.80 คาอํานาจจําแนก ต้ังแต .20 – 1.00 และหาคาความเชื่อมั่น (KR-20) ไดเทากับ .79 

  6.7 นําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) เสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ชุดเดิม) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และใหขอเสนอแนะ แลวนํามาคํานวณหาคาความสอดคลอง (IOC) มีคาต้ังแต .67 -1.00 ไดจํานวน 35 ขอ แลวนําไปทดลอง
ใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดคาความเชื่อมั่น (Alpha- Reliability Coefficient) ทั้งฉบับ
เทากับ .94  

7. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ภาคตน ปการศึกษา 2562  ตามข้ันตอน ดังน้ี  

 7.1 ชี้แจงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) เพ่ือใหนักศึกษา
เขาใจตรงกันและปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง  

 7.2 ดําเนินการสอน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชรูปแบบการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) จํานวน 9 แผนการเรียน  

 7.3 ทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน (Pretest - Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 
การวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) แลวนําคะแนนมาหาคาทางสถิติ 

  7.4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) 

8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
   8.1 วิเคราะหคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory 

Learning) ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยใช
สถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  8.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที ่4 (พลศึกษา) กอนและหลังการ
ใชรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) โดยใชส ถิติ t-test for 

Dependent Samples  
  8.3 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory 

Learning) รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา (กศ 403008) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  (E1/E2) และหาคาดัชนี
ประสิทธิผล (EI.) 

  8.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory  

Learning) โดยใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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9. ผลการวิจัย
  9.1 วิเคราะหคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 

ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory  

Learning) ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ (n=3) 

x S.D. แปลผล 
1 หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 4.67 .58 ดีมาก 
2 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 4.44 .19 ดี 
3 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 4.22 .19 ดี 
4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 4.33 .14 ดี 
5 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 4.33 .00 ดี 
6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 4.33 .58 ดี 
7 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 4.46 .38 ดี 

โดยรวม 4.39 .10 ด ี

9.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) กอนและหลังการใช
รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลังการใชรูปแบบการจดักิจกรรม
เรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 

คะแนนสอบ (30) จํานวน (คน) x S.D. คา t P-value 

กอนเรียน  93 10.55 2.60 
50.48* .00 

หลังเรียน 93 22.61 1.48 

* มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05

 9.3 วิเคราะหหาประสิทธิภาพและหาคาดัชนีประสิทธิผล ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวน
รวม (Participatory Learning) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1/E2, E.I.) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล ของรูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชการสอนแบบมี
สวนรวม (Participatory Learning) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1/E2, E.I.) 

การวิเคราะห 
(N= 93 คน) 

คะแนนระหวางเรียน 

(เต็ม 70 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(เต็ม 30 คะแนน) 

E.I. 

(เต็ม 30 คะแนน) 
คาเฉล่ีย 

( x )

E1 

(รอยละ) 
คาเฉล่ีย 

( x )

E2 

(รอยละ) 
คะแนนกอนเรียน 

(981 คะแนน) 

คะแนนหลังเรียน 

(2103 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 54.02 77.17 22.61 77.38 0.62 
แปลผล สูงกวาเกณฑ สูงกวาเกณฑ ผานเกณฑ 

 9.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศกึษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีตอการจัดกิจกรรมเรียนรู รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (พลศึกษา) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) รวมรายดาน และโดยรวม 

ท่ี รายการประเมิน 
n=93 

x SD ระดับ อันดับ 

1 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.39 .31       ดี 3 

2 ดานการวัดและประเมินผล 4.40 .36 ดี 1 

3 ดานคุณลักษณะของอาจารย 4.40 .36 ดี 1 

4 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.26 .45 มาก 5 

5 ดานการสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.33 .30 มาก 4 

รวมเฉล่ีย 4.36 .29 มาก 

10. อภิปรายผล
   10.1 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับ 

ดี( x =4.39,SD=.10) สอดคลองกับดวงใจ งามศิริ และคณะ (2562:บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการประมวลผลแบบกลุมเมฆ มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับ ดี ซึ่งซึ่ง
ทั้งน้ี สุเวช พิมนํ้าเย็น (2560:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการใหนักศึกษามีสวน
รวมกิจกรรมในชุมชน วิชากฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวา ผลการประเมินคุณภาพของผูสอนวิชากฎหมาย
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม  ในภาพรวมอยูในระดับ  ดีมาก และมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ Prensky 

(2008:abstract) และ Kelly et al., (2009: abstract) ทีผู่เรียนหากไดรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม ผูเรียน
จะสามารถมีความกระตือรือรน ใฝเรียนรูไดดวยตนเอง  
 10.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู คะแนนทดสอบกอนเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ   10.55 
(SD=2.60) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.61  (SD=1.48) และจากการทดสอบดวยคา  (t-test) พบวา 
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับทองทิพย สละวงษลักษณ และคณะ. 
(2557 :บทคัดยอ ) และณัฐนันท  ศรีพุทธา (2560 :บทคัดยอ ) และทั้งน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิภา กิมสูงเนิน 
(2557:บทคัดยอ) มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 10.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู มีคาประสิทธิภาพ E1/E2  ที่ระดับ 77.17/77.38  และมีคาดัชนีประสิทธิผล 
เทากับ 0.62 แสดงวา หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถพัฒนาผูเรียนไดรอยละ 62 สอดคลองกับเมษ ทรง
อาจ (2558:บทคัดยอ) ธีรภัทร สุขสบาย (2559:บทคัดยอ) ณัฐนันท ศรีพุทธา (2560:บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรม
เรียนรูโดยใชการสอนแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) และสุเวช พิมนํ้าเย็น และคณะ. (2560:บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการใหนักศึกษามีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน วิชากฎหมาย
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีคา E1/E2 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 10.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยรวมอยูในระดับ ดี ( x =4.36, SD=.29) สอดคลองกับทองทิพย 
สละวงษลักษณ. (2557:บทคัดยอ) เมษ ทรงอาจ. (2558:บทคัดยอ) และดวงใจ งามศิริ และคณะ.(2562:บทคัดยอ) มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับ มาก ในขณะท่ีนิภา กิมสูงเนิน (2557: บทคัดยอ) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากท่ีสุด  

11. ขอเสนอแนะ
           11.1 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการเรียนการสอน ควรจัดสรรเวลาใหนักศึกษามีการคนควาดวยตนเอง ในชั่วโมง 
เรียน จะทําใหนักศึกษามีเวลาในการทํางานใหเสร็จภายในชั่วโมง ทําใหไมเปนภาระตอนักศึกษา และควรนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ไปเปนแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และประยุกตใชในรายวิชาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
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 11.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ใหเปนการศึกษาวิธีพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดย
ประยุกตทฤษฎีการเรียนรูแบบอื่นๆ ในรายวิชาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ตอการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาที่ดีย่ิงข้ึน  
 

12. กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งน้ี ไดรับงบสนับสนุนปประมาณ 2562 จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  ผูวิจัย
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร ท่ีไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญงานวิจัย คณาจารยในมหาวิทยาลัย 
และนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูล และผูที่มีสวนเก่ียวของทุกทาน ที่ทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี  
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การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟกตอความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม 
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ณัฏฐณิชา  ภูเวียงแกว1* และ วรัญญา จีระวิพูลวรรณ 
1หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

* Natthanicha_aem@hotmail.co.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมจีุดประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรมและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนขนาดเล็กแหงหน่ึง ในอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน
นักเรียนท้ังหมด 16 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจดัการเรียนรูแบบอุปนัย
เสรมิดวยผังกราฟก จํานวน 6 แผน  2) แบบวัดความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม และ 3) แบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห วเิคราะหขอมลูโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบทีแบบไมเปนอสิระจากกัน 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรมของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 
กอนเรียนนกัเรียนมีคะแนนมโนทศันพันธุกรรม 9.25 คิดเปนรอยละ 30.83 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.63 คิดเปน
รอยละ 65.42 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนความเขาใจมโนทัศน
พันธุกรรม หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนที่
เรียนดวยการจดัการเรียนรูแบบอปุนัยเสริมดวยผังกราฟก มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.19 คิดเปนรอยละ 45.94 และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.00 คิดเปนรอยละ 75.00 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรยีนและหลังเรยีน พบวา 
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย ผังกราฟก ความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม การคิดวิเคราะห 
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INDUCTION LEARNING MANAGEMENT SUPPLEMENTED WITH GRAPHIC 
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Abstract 

The purposes of this research were to study and compare understanding of  genetic concept 
and analytical thinking ability before and after learning by Induction learning management of grade 5 
students. The sample consisted of 16 students who studied in the second semester of the academic 
year 2019 at a small size Primary school in the primary Education Service Area Office 3. They were 
selected by cluster random sampling technique. Research instruments included 1) 6 lesson plans of 
Induction learning management supplemented with graphic organizer 2) a genetic concept test; and 3) 
an analytical thinking ability test. The data were analyzed for percentage mean, standard deviation and 
hypothesis test by t-test for dependent sample. The results indicated that: 1) the student mean scores 
before and after learning were 9.25 (30.83%) and 19.63 (65.42%), respectively, and the posttest mean 
scores were higher than the pretest at the level of statistical significance 0.01. 2) the student who learnt 
through Induction learning management supplemented with Graphic organizer has analytical thinking 
ability pretest mean scores 9.19 (45.94%) after learning their posttest mean score 15.00  (75.00%) the 
result showed that posttest mean score were higher than the pretest at the level of statistical 
significance 0.01. 

 Keywords: Induction learning, Graphic organizer, understanding of genetic concept, analytical thinking. 

1. บทนํา

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มความเทาเทียมในสังคม
และเปนจุดเริ่มตนในการสรางอาชีพ วิทยาศาสตรเปนศาสตรหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงมี
บทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต การพัฒนามนุษยใหรูวิทยาศาสตรนั้น จะชวยใหมนุษยไดพัฒนาความคิด มี
ความรู ความเขาใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น จนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล และสรางสรรค 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรยิ่งมีความสํา คัญ ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ การศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูจะชวยใหเขาใจปญหาที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน และนําไปปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) เปนกระบวนการเรียนรูโดยนําตัวอยาง เหตุการณ สถานการณ 
ปรากฏการณ ที่มีหลักแนวคิดที่ตองการใหผูเรียนศึกษา วิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ หรือแนวคิดที่แฝงอยูออกมาเพื่อ
นําไปใชในสถานการณอื่น เปนการสอนที่มุงชวยใหฝกทักษะการคิดวิเคราะห  สามารถจับหลักการหรือประเด็นสําคัญไดดวย
ตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการอยางเขาใจ (ทิศนา แขมมณี,2557: 340) ซึ่งการจัดการเรียนรูตามวิธีนี้สงเสริมกระบวนการ
คิด ใหผูเรียนคนพบมโนทัศนหลักการดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวิธีทางวิทยาศาสตร ครูตองหาตัวอยางหรือสถานการณที่
เหมาะสมและครอบคลุมหลักการกฎเกณฑแนวคิดที่ตองการใหผูเรียนคนพบและเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกคิดเปนรายบุคคล
กอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอย พบวาผูเรียนเกิดการพัฒนาทั้งดานมโนทัศนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ดัง
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ตัวอยางของ (ประภารัตน โคตรยอด, 2561) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาในมโนทัศน
วิวัฒนาการและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวานักเรียนที่เรียนดวย การนําการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน เรื่อง วิวัฒนาการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีความสามารในการคิด
วิเคราะหสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากการเรียนแบบปกติ  

การใชผังกราฟกในการจัดการเรียนการสอน เปนวิธกีระตุนและสรางพัฒนาของสมองใหทํางานอยางเปนระบบ การ
สรางผังกราฟกจะสรางข้ึนโดยอาศัยการทํางานประสานกันของสมองทั้งสองซีก ซึกขวาท่ีมีความเกี่ยวกับภาพ สัญลักษณ จิตนา
การ และซีกซายเปนการใชเหตุผล และการคิดเชิงตรรกะ (Buzan 1997, 7-29) ผังกราฟกเปนทั้งภาพและขอความ เปนการ
จัดการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active learning) จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการจําไดระดับสูง ชวยใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่อยากเรียนมากขึ้น จําขอมูลและเปนการจํา
แบบถาวร (ศิริลักษณ แกวสมบูรณ, 2543) การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร การเรียนเรียนรูแบบ 7 ข้ัน เสริมดวยผังกราฟก ทําให
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (แรม
จันทร พรมปากดี, 2558) 

จากผลการวิเคราะหการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกร
มหาชน) หรือ สทศ. พบวาการทดสอบในปการศึกษา ปการศึกษา 2561 ผลการทดสอบในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแหงหนึ่ง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 3 มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 33.20 พบวาคะแนนอยูในเกณฑต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 39.12 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2561) การจัดการเรียนรูที่ยังคงเนนรูปแบบการบรรยาย อันเนื่องมาจากระยะเวลาการเรียน
การสอนที่มีอยางจํากัดและหองเรียนไมเพียงพอสําหรับนักเรียน ครูจึงตองจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับเนื้อหาสาระ
วิชาตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว  

จากปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในการพัฒนาความรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนแหงหนึ่ง ในอําเภอ 
บานดุง จังหวัดอุดรธานี  ใหมีความสามารถเขาใจมโนทัศนที่ถูกตองใน เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยการ
จัดการเรียนรูดังกลาวสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาในปจจุบันเพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนานักเรียนดานสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังท่ีกําหนดไว

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม กอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่

5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก  
2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 

3. สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟกมีความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 
2. นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กลุมโรงเรียนในอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หอง รวม 56 คน 
4.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 16 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนใน

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 
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4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก       
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม และความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4.3เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสูตรตัวช้ีวัดและ

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวยเน้ือหายอย ดังนี้ 1) ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 2) ลักษณะทางพันธุกรรม
ของมนุษย 3) โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย 4) ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว 5) ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 6) 
การใชประโยชนจากความรูทางพันธุกรรม 

4.4 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
การวิจัยในครั้งน้ีดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชเวลาในการทําการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 

2 คาบ รวม 12 ช่ัวโมง  
4.5 แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 
One Group pretest-Posttest Design มีแบบแผนการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัย 

สอบกอนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
T1 X T2 

 
 T1 หมายถึง    การทดสอบกอนเรียน (Pretest)  
 X หมายถึง    การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 
 T2 หมายถึง    การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
  

4.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จํานวน 6 แผน 

แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง มีคาความเหมาะสมของแผนอยูระหวาง 4.33 - 4.61 ดังนั้นแผนกรจัดการเรียนรูอยู
ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

2. แบบวัดความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67-1.00 มีคาความยากงาย (P) 
เทากับ 0.25-0.62 มีคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.23-0.57 และคาความเชื่อมั่น (rtt) เทากับ 0.826 

3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) 0.67-1.00 เทากับ มีคาความยากงาย 
(P) เทากับ 0.25 – 0.80 มีคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.20-0.90 และคาความเชื่อมั่น (rtt) เทากับ 0.854 

4.7 การเก็บรวบรวมขอมูล  
1. กอนการทดลอง ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบวัดความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม และแบบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะห เพื่อนําคะแนนมาวิเคราะหเปนคะแนนกอนเรียน 
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก จํานวน 6 

แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 12 ช่ัวโมง เปนเวลา 6 สัปดาห โดยระหวางการดําเนินการสอนผูวิจัยคอยใหคําแนะนําและ
สังเกตการณอยางใกลชิด 

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบวัดความเขาใจมโนทัศน
พันธุกรรม และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ชุดเดียวกับทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนมาวิเคราะหเปนคะแนน
หลังเรียน นําคะแนนท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 
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4.8 การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม และความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียน 

โดยคํานวณคาเฉลี่ย (x̄) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละโดยการทดสอบทีแบบไมเปนอิสระจากกัน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่

5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาความเขาใจความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก ทําการวัดโดยใชแบบวัดความเขาใจความเขาใจมโนทัศน
พันธุกรรม จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากน้ันนําคะแนนแบบวัดความเขาใจมโนทัศน มาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละ ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5           
 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 

การทดสอบ S.D. รอยละ t p 
กอนเรียน 9.25 2.62 30.83 26.54 .000** หลังเรียน 19.63 2.60 65.42 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการ
จัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.25 คิดเปนรอยละ 30.83 และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.63 คิดเปนรอยละ 65.42 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาความเขาใจความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก โดยนําคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
จากการทําแบบวัดมโนทัศนมาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบโดยใชการทดสอบทีแบบไมเปนอิสระจากกัน ผลการวิเคราะหเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่       
ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก ทําการวัดโดยใชแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 
20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน จากนั้นนําคะแนนแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละ ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดัง ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5             
 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก 

การทดสอบ  S.D. รอยละ t p 
กอนเรียน 9.60 2.43 45.63 

12.58 .000**หลังเรียน 15.00 1.79 74.66 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.60 คิดเปนรอยละ 45.63 และหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.00 คิดเปนรอยละ 74.66 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก โดยนําคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนจากการทําแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห มาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบโดยใชการทดสอบทีแบบไมเปนอิสระจากกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ความเขาใจมโนทัศนพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริม

ดวยผังกราฟก กอนเรียนนักเรียนมีคะแนนมโนทัศนพันธุกรรม เทากับ 9.25 คิดเปนรอยละ 30.83 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 19.63 คิดเปนรอยละ 65.42 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีคะแนนความ
เขาใจมโนทัศนพันธุกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก เปนวิธีการสอนท่ีเริ่มตน ดวยการยกตัวอยางหลายๆตัวอยางเพ่ือใหผูเรียนเห็นรูปแบบ 
ผูเรียนตองใชการสังเกตเปรียบเทียบ รูปแบบที่เหมือนกัน มีลักษณะรวมกันนําไปสูขอสรุป ซึ่งเปนการคนพบดวยการสังเกตฝก
สัมพันธ ความคิด ทําใหเขาใจไดอยางชัดเจน ฝกทักษะกระบวนการคิด ใชเหตุผล ชางสังเกต สามารถหา ขอสรุปดวยตนเอง 
การยกตัวอยางจะตองมากพอที่จะทําใหผูเรียนสามารถสรุปมโนมติ (Concept) ไดและถาเปนเรื่องที่ยาวและยากเกินไปจะทํา
ใหเสียเวลาครูจะตองเลือกเนื้อหาและวิธีสอนใหเหมาะสัมพันธกัน ตองเตรียมการสอน เตรียมตัวเปนอยางดี วิธีการสอนจาก
เนื้อหายอยไปหาหลักการ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยมีอยู  5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)  ขั้นเตรียม เปนขั้นนําผูเรียนเขาสู
บทเรียนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการรับความรูใหมกอนท่ีจะเรียน 2) ขั้นการสอน ข้ันนี้เปนขั้นท่ีครูใหตัวอยางแกผูเรียนจํานวน
หลายตัวอยาง ใหมากพอท่ีผูเรียนจะสังเกต พิจารณา และหาขอสรุปจากตัวอยางนั้นได นอกจากการใหตัวอยางแลวครูอาจจะ
ใหผูเรียนสังเกตการทดลองดวยตนเองก็ได 3) ขั้นการเปรียบเทียบ เปนขั้นที่ผูเรียนนําสิ่งที่ไดจากการพิจารณาสังเกตตัวอยาง
หรือจากการทดลองมาวิเคราะห แยกแยะ ขอแตกตาง เพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพันธของรายละเอียดในสวนท่ีเหมือนกัน 
เพือ่นําไปสูการสรุปการใหคํานิยามและตั้งกฎเกณฑไว 4) การสรุป เปนการสรุปจากตัวอยาง  มาเปนกฎเกณฑ นิยามหรือสูตร 
5) การนําไปใช เปนข้ันทดสอบผูเรียนเกี่ยวกับความเขาใจในกฎเกณฑหรือข้ันที่สรุปไดวาสามารถนําไปใชในการทําแบบฝกหัด
หรือนําไปใชในการแกปญหา วีนา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม (2554: 98) โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ครูใชในการชวย
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการนําตัวอยาง/ขอมูลความคิด/เหตุการณ/สถานการณ/
ปรากฏการณ/ที่มีหลกัการ/ แนวคิดที่ตองสอนใหแกนักเรยีนแฟงอยูมาใหนักเรียนศึกษาวิเคราะหจุดสามารถดึงหลักการแนวคิด
ที่แขวนอยูออกมาเพื่อนําไปใชในสถานการณอื่นๆตอไป กลาวอยางสั้นๆ ไดวาเปนการสอนท่ีใหนักเรียนวิเคราะห และสรุป
หลักการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง ทิศนา แขมมณี (2557: 340) และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเหลือ งามสิทธ์ิ (2560) 
ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาใจมโนมติการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสอดคลองกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน 
โคตรยอด (2561) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาใจมโนทัศนวิวัฒนาการและความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนทัศนวิวัฒนาการ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนทัศนวัฒนาการในเชิงบวกและสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอีกท้ังยังมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริม
ดวยผังกราฟก มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9.60 คิดเปนรอยละ 45.63 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.00 คิดเปน
รอยละ 74.66 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิดวิเคราะห ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก ที่นักเรียนไดลงมือกระทําเรียนรูโดยการนําตัวอยา/สถานการณ 
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หลักการ/ และแนวคิดที่ตองสอนใหแกนักเรียนแฟงอยูมาใหนักเรียนศึกษาวิเคราะหจุดสามารถดึงหลักการแนวคิดที่แขวนอยู
ออกมาเพื่อนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ตอไป ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการเรียนรูแบบอุปนัยเสริมดวยผัง
กราฟกสงเสริมใหความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนจะทําการวิเคราะห
สถานการณหรือตัวอยาง เปนการแยกแยะองคประกอบตางๆ ของขอมูลวามีอะไรบางที่เปนสวนสําคัญ โดยมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของกันอยางไร เพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลและนําไปสูขอสรุปอยางเหมาะสม บลูมและคณะ (Bloom, 1956) 1) การ
คิดวิเคราะหความสําคัญหรือเนื้อหาของสิ่งตางๆ (Analysis of Element) เปนความสามารถในการจําแนกไดวาสิ่งใดเปน
สิ่งจําเปน สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด เชน การวิเคราะหชนิด  การวิเคราะหสิ่งสําคัญ การวิเคราะหเลศนัย 2) การ
วิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) เปนการคนหาความ สัมพันธของสิ่งตางๆ วาสัมพันธกันอยางไร สัมพันธ
กันมากนอยเพียงไร สอดคลองหรือ ขัดแยงกัน เชน วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ มุงใหคิดวาเปนความสัมพันธแบบใดมีสิ่งใด
เกี่ยวของหรือสอดคลองกันกับเรื่องนี้ วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ สิ่งใดเกี่ยวของมากที่สุด วิเคราะหขั้นตอนความสัมพันธ
เมื่อเกิดสิ่งน้ีแลวจะเกิดผลกระทบอะไรตามมา วิเคราะหจุดประสงคและวิธีการ วิเคราะหสาเหตุและผล วิเคราะหแบบ
ความสัมพันธในรูปอุปมาอุปไมย 3) การวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principles) การคนหาโครงสราง
ระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทํางานตางๆ วา สิ่งเหลาน้ันดํารงอยูไดในสภาพเชนนั้น เน่ืองจากอะไร มีหลักการอยางไร มี
เทคนิคอะไร เปนตัวเชื่อมโยง การคิดวิเคราะหหลกัการซึ่งถือวามีความสําคญัที่สุด การวิเคราะหเชิงหลักการที่ดี จะตองมีความรู 
ความสามารถในการวิเคราะหองคประกอบและวิเคราะหความสัมพันธใหดีกอน เพราะผลจากการคิดวิเคราะหองคประกอบ
และวิเคราะห ความสัมพันธจะทําใหสามารถสรุปหลักการได ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน โคตรยอด 
(2561: 92) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาใจมโนทัศนวิ วัฒนาการและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนทัศนวิวัฒนาการ หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน และมีการเปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนทัศนวัฒนาการในเชิงบวกและสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอีกทั้งยังมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ กิติยา วงศคําพระ (2561: 
96) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปาเสริมดวยการเรียนรูแบบจํารองเปนฐาน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรกระตุนใหนักเรียนไดใชความคิดของตนเองและเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมใหมากที่สุด เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดการคิดการเรียนรู และครูควรสรุปอธิบาย
แนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ถูกตองใหแกนักเรียน และใชคําถามถามถึงการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

1.2 ครูควรศึกษาใหเขาใจในข้ันตอนการจัดกิจกรรม จะตองเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณใหพรอม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด
องคความรูที่ชัดเจน และการทํางานกลุมของนักเรียนไดดีขึ้นอีกดวย 

1.3 ในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรคอยดูแลใหคําแนะนํานักเรียนเมื่อมีปญหา ครูตองดูแลอยาง
ใกลชิด ครูควรกํากับใหนักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรนําการจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก มาจัดการเรียนรูกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สาระอ่ืน หรือระดับช้ันอ่ืนๆ  
2.2 ควรจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยเสริมดวยผังกราฟก มาจัดการเรียนรูรวมกับเทคนิคอื่นๆ เพื่อเสริมสรางให

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 ควรนําจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยเสริมดวยตัวแปรอื่นท่ีมีผลตอการเรียนของผูเรียน เพื่อในการแกปญหาใน

ช้ันเรียนและสงเสริมความสามารถของผูเรียนในหลายๆดาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาจากอาจารย รศ.ดร. วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ ซึ่งเปนท่ีปรึกษาที่ได

เอาใจใสใหคําปรึกษา อธิบายชี้แนะตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนไดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งเกี่ยวกับ
การทําวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคุณครูนิรัญญา จันทจร คุณครูศุภร ไชยขันธ และคุณครูจักรี  ภูมลี ที่เปนผูเชี่ยวชาญใหคํา
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เสนอแนะ ใหคําปรึกษา เพื่อแกไขขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจและทําใหงานวิจัยนี้สมบูรณ ผูวิจัยมี
ความซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณที่ใหความกรุณาเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ประโยชนและคุณคาที่เกิดจากวิทยานิพนธ
ฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบใหแกบิดามารดา และครูอาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสานวิชาความรูแกผูวิจัย 

เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ.  (2544).  การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2560).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากดั. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

กิตติยา วงษคําพระ.  (2561).  ผลการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยการเรียนรูแบบจําลองเปนฐานตอ 
ความเขาใจมโนมติการถายทอดลักษณะทางพันธกุรรมและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี. 

กองนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน.  (2545).  การศึกษาสภาพการจัดการ 
เรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา.  
กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน. 

ทิศนา แขมมณี.  (2550). รูปแบบการเรยีนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_____. (2557). ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. 
(พิมพคร้ังท่ี 18). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บุญเหลือ งามสิทธ์ิ.  (2560).  ผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาใจมโนมต ิ
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 5. 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี. 

ประภารัตน โคตรยอด.  (2561).  ผลการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยและนิรนัยตอความเขาใจมโนทัศนวิวัฒนาการและ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

แรมจันทร พรมปากดี. (2558). การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
แบบ 7 ขั้น รวมกับผังกราฟก เร่ืองพันธุกรรม.วิทยานิพนธ ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร. 

วรรณทิพา รอดแรงคา และ พิมพันธ เดชะคุปต.  (2542).  กิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับครู.   
กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.).  

วีนา ประชากูล และ ประสาท เนอืงเฉลิม.  (2554).  รูปแบบการเรียนการสอน (พิมพคร้ังท่ี 2).  
มหาสารคาม: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศิริลักษณ แกวสมบรูณ. (2543). ผลของการใชเทคนิคผังกราฟฟกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีตอการนําเสนอ 
ขอความรูดวยผังกราฟฟก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน. วิทยานิพนธ 
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การวิเคราะหขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข 

อรพินธุ เพียรรุงเรือง1 รัชนี มหาชัยพงศกุล2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเเพื่อหาคุณภาพของขอสอบ และเปรียบเทียบคะแนนสอบรายวิชาวิทยาการ
ระบาด ระหวางนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข 
กลุมประชากรเปนนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข และสาขาทันตสาธารณสุข 
จํานวน 91 คน ปการศึกษา 2562 ไดทําโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ขอสอบกลางภาค 80 ขอ ขอสอบ
ปลายภาค  60 ขอ สถิติที่ ใช ไดแก  คาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก (point-biserial 

correlation) ความเที่ยงตรงของคะแนนสอบ ความคงท่ีภายใน (KR-20) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
ทดสอบที ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหคุณภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจ
จําแนก ขอสอบกลางภาคและขอสอบปลายภาค ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาทันตสาธารณสุข
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน แตความเท่ียงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) และคา
ความคงที่ภายใน Kuder-Richardson Reliability Kuder-Richardson (KR-20)  สอดคลองกันเฉพาะขอสอบ
ปลายภาค คะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงกวา
นักศึกษาสาขาทันตสาธารณสุข คะแนนสอบเฉลี่ยภาคปฏิบัติของสาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน แตกตางกับคะแนน
สอบเฉลี่ยนักศกึษาสาขาทันตสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ:  ขอสอบ คุณภาพขอสอบ วิชาวิทยาการระบาด สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาทันตสาธารณสุข 
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Abstract 

The objective of this research is to find the quality of the epidemiology test and compare exam 

scores in the Bachelor of Public Health Program between 42 students of Community Public Health 

Program and 49 Dental Public Health Program. The populations were 91 in the academic year 2562. Data 

were collected by using 80 items of Mid-term test and 60 items of final test. The Data were analyzed by 

using difficulty/easiness index, point-biserial correlation, internal consistency reliability, internal 

consistency reliability, mean, standard deviation and independent t-test. The results showed that Exam 

quality analysis on the difficulty / easy index of the test classification power Midterm exam and Final 

exam of the Community Health and Dental Public Health programs in the same direction. Internal 

consistency reliability and Kuder-Richardson Reliability (KR-20) corresponds only to final exams. Test 

scores in both theory and practice of students in the Community Health Program Have a higher average 

than students in the dental public health program. The average practice scores for the Community Public 

Health program students different from the average practice scores for dental health Public Health 

program students Significant at .05 
Keword: Test, quality of test, Epidemiology, Community Public Health Program, dental health Public 

Health program 

บทนํา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพิษณุโลก ไดเปดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชนหลักสูตรปรับปรุง 2559 และหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลกัสูตรปรับปรุง 2560 ทั้ง 
2 หลักสูตรเปนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แตตางกันท่ีสาขา และตองมีรายวิชาชีพสาธารณสุขบังคับไมต่ํากวา30 

หนวยกิต ซึ่งวิชาวิทยาการระบาดเปนหนึ่งรายวิชา ในหมวดวิชาชีพสาธารณสุข และเรียนในช้ันปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 (หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559,2559, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุขหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560,2560) ในการจัดการเรียนการสอน ทีมผูสอนเปนทีมเดียวกัน และ
ขอสอบเปนชุดเดยีวกัน สอบวันเดยีวกันท้ังสอบกลางภาคและปลายภาค  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนการวดัความรูความสามารถหรือทักษะของผูเรียนตามสาระการเรียนรู รายวิชาใน
หลักสตูร สวนใหญจึงเปนการวดัความรูทางสมอง เครื่องมือท่ีใชวัดสวนใหญเปนแบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้นเพื่อใชเปนสิ่งเรา 
กระตุน ยั่วยุ หรือชักนําใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิรยิาในการ ตอบสนองตอขอสอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ 
ทราบวาเมื่อผูเรยีนผานกระบวนการเรยีนการสอนในรายวิชาแลวมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม อยูในระดับใด บรรลุ วัตถุประสงค
การเรียนรูที่ครผููสอนกําหนดไวหรอืไม อีกทั้งผลคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบสามารถนําไปเปนประโยชนในการกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงแกไข พัฒนา และสงเสรมิใหผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถได อยางเต็มศกัยภาพ (สันติ งามเสริฐ
,2560, น.50)  ดังนั้นคุณภาพขอสอบ รวมทั้งการเลือกใชขอสอบใหเหมาะสม กับเนื้อหาและพฤตกิรรมที่มุงวัด จึงเปนเรื่อง
จําเปนที่จะตองดําเนินการ 

การวิเคราะหขอสอบปรนัย (Item analysis) เปนการใชวิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะหคําตอบท่ีผูสอบ ตอบขอสอบ
ปรนัยในการสอบคร้ังหน่ึง เพื่อประเมินวา ขอสอบทีน่ํามาใช  ในการสอบคร้ังนัน้มีคุณสมบัติอยางไร ทํางานไดตามท่ีตองการ
หรือไม มรีะดบัความยากงายของขอสอบเหมาะสมหรือไม มีขอบกพรองหรือไม และควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางไร (เชิด
ศักดิ์ ไอรมณรีัตน, 2552, น.31) 

วิชาวิทยาการระบาดเปนวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทีม่ีการสอบรวบยอดในรายวิชานี้ และเปนวิชาชีพ
ที่ตองนําความรูไปปฏิบัติงานจริง แตสาขาทันตสาธารณสุขวิชาวิทยาการระบาดเปนวิชาชีพดานสาธารณสุข นักศึกษาจะเนน
รายวิชาชีพเฉพาะทางดานทันตกรรมมากกวา ทําใหความใสใจในหมวดวิชาอ่ืนนอยกวาหมวดวิชาชีพเฉพาะ จากการสังเกต
พบวา การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ นักศึกษาสาขาทันตสาธารณสุขจะไมคอยสนใจสงงาน และทํางานท่ีมอบหมายไดไม
ครบถวนสมบรูณ ผูวิจัยซึ่งเปนท้ังผูรับผดิชอบรายวิชา และเปนทีมผูสอน จึงมีความประสงคที่จะศึกษาคุณภาพของขอสอบ 
และเปรียบเทียบคะแนนสอบรายวิชาวิทยาการระบาด ระหวางนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพฒันาขอสอบตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อหาคุณภาพของขอสอบวิชาวิทยาการระบาด
2. เพื่อเปรียบเทยีบคะแนนสอบรายวชิาวิทยาการระบาด ระหวางนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข
สมมุติฐานการวิจัย 

1. คะแนนสอบรายวิชาวิทยาการระบาด ระหวางนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุขไมแตกตางกัน

วิธดํีาเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อหาคุณภาพของขอสอบวิชาวิทยาการระบาด และเปรียบเทียบคะแนน 

สอบรายวิชาวิทยาการระบาด ระหวางนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขา
ทันตสาธารณสุข 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ช้ันปที่ 2 จํานวน 42 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุขช้ันปที่ 2 จํานวน 49 คน ป
การศึกษา 2562 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 รวม 91 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
-ขอสอบกลางภาค 80 ขอ ขอสอบปลายภาค 60 ขอ รายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข ซึ่งผานการทวนสอบโดยคณะกรรมการท่ีไดรับ
การแตงตั้ง 

-เครื่องตรวจขอสอบยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห เครื่องตรวจขอสอบ Multiple choices 

test analyzer version 5.0   
การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากคณะผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองกระดาษคําตอบแลว นํากระดาษคําตอบตรวจดวยเคร่ือง
ตรวจขอสอบ ยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห Multiple choices test analyzer version 5.0 และ
โปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติที่ใช ไดแก 
1. คาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ (difficulty/easiness index)

(คูมือการใช Multiple choices test analyzer version 5.0)
-ขอสอบดี คา p=0.4-1.0

-ขอสอบยากงายปานกลาง p=0.4-0.59

-ขอสอบงาย p=0.4-0.80

-ขอสอบยาก p=0.2-0.39

-ขอสอบงายเกินไป p=0.8-0.10

-ขอสอบยากเกินไป p=0.01-0.19

-วิเคราะหไมได p=0.000-นอยกวา0.01
2. คาอํานาจจําแนก (point-biserial correlation)

-ขอสอบใชไมได r ต่ํากวา 0.2 (คูมือการใช Multiple choices test analyzer

     version 5.0) (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน,2552) 

3. ความเที่ยงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) แบบครึ่ง
ฉบับนําคาสหสัมพันธครึ่งฉบับ    ไปขยายใหเต็มฉบับโดยใชสตูรของสเปยร
แมนบราวน (Spearman – Brown) (สิรินธร สินจินดาวงศ, 2547)

4. ความคงท่ีภายใน Kuder-Richardson Reliability (KR-20)

 -คาที่ใชได 0.7 ขึ้นไป (ปราณี มีหาญพงษและ กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร, 2561) 

5. สถิติที่ใชเปรียบเทียบคะแนนสอบระหวางระหวางนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข  ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวน
โดยใช F-test และ independent t-test (อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2560)

ผลการวิจัย 
การวิเคราะหคณุภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก ขอสอบกลางภาคและ 

ขอสอบปลายภาค ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุขสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน แตความ
เที่ยงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) และคาความคงที่ภายใน Kuder-Richardson Reliability 

Kuder-Richardson (KR-20)  สอดคลองกันเฉพาะขอสอบปลายภาค ดังแสดงในตารางท่ี 1 คะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาสาขาทันตสาธารณสุข ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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คะแนนสอบเฉลี่ยภาคปฏิบัติของสาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน แตกตางกับคะแนนสอบเฉลี่ยนักศึกษาสาขาทันตสาธารณสุข 
อยางมีนัยสําคัญมี่ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 1 คุณภาพขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด 

คุณภาพขอสอบ ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาทันต
สาธารณสุข 

สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน 

สาขาทันต
สาธารณสุข 

จํานวนขอสอบ 80 (ขอ) 80 (ขอ) 60 (ขอ) 60 (ขอ) 
ดัชนีความยาก (p) อํานาจจําแนก(r) 
-จํานวนขอสอบดี คา p=0.4-1.0 0 0 3 4 

-จํานวนขอสอบยากงายปานกลาง p=0.4-0.59 7 8 5 1 

-จํานวนขอสอบงาย p=0.4-0.80 16 12 10 8 

-จํานวนขอสอบยาก p=0.2-0.39 1 3 3 2 

-จํานวนขอสอบงายเกินไป p=0.8-0.10 10 10 13 15 

-จํานวนขอสอบยากเกินไป p=0.01-0.19 1 0 0 0 

-จํานวนขอสอบใชไมได r ต่ํากวา 0.2 43 45 23 30 

-จํานวนขอสอบใชได r มากกวาหรือเทากับ 0.2 37 35 37 30 

-จํานวนขอสอบวิเคราะหไมได p=0.000-นอยกวา0.01 2 2 3 0 

internal consistency reliability 0.44 0.73 0.78 0.62 

ความคงท่ีภายใน Kuder-Richardson Reliability (KR-

20) 
0.35 0.64 0.73 0.65 

ตารางที่ 2 คะแนนสอบรายวิชาวิทยาการระบาด ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(42คน) 

สาขาทันตสาธารณสุข  

(49คน) 
Mean SD Mean SD 

ภาคทฤษฎี 60 % 38.84 3.82 38.83 4.16 

ภาคปฏิบตัิ 40 % 37.01 1.03 35.89 2.31 

คะแนนรวม 100 % 75.85 3.88 74.73 5.12 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบคะแนนสอบเฉล่ียระหวาง นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน และสาขาทันตสาธารณสุข   

คะแนนสอบ F-test T-test 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig t Sig 

ภาคทฤษฎี 60 % Equal variances assumed 0.636 0.427 0.004 0.997 

ภาคปฏิบตัิ 40 % Equal variances not assumed 38.454 0.000 3.045 0.003 

คะแนนรวม 100 % Equal variances assumed 3.377 0.069 1.159 0.249 

*มีนัยสําคัญที่ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 

การวิเคราะหคุณภาพขอสอบในดานความเที่ยงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) และคา 
ความคงที่ภายใน Kuder-Richardson Reliability Kuder-Richardson (KR-20)   ขอสอบกลางภาคและขอสอบปลายภาค 
ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาทันตสาธารณสุข สอดคลองกันเฉพาะขอสอบปลายภาค ซึ่งการวิเคราะหเปนแบบอิง
กลุม ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันไปในแตละกลุม สอดคลองกับบทความของเชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน (2552, น.37) ซึ่งไดกลาว
ไววาปญหาที่สําคัญในการวิเคราะหขอสอบในโรงเรียนแพทยคือ นักศึกษาที่สอบมีกลุมเล็ก  และมีการกระจายตัวของระดับ
ความสามารถแตกตางกัน ในทางปฏิบัติจึงควรระวังในการนําขอมูลไปใช คาดัชนีช้ีวัดคุณภาพ เปนเพียงตัวชวยใหเขาใจ
ขอสอบดีขึ้นและชวยแนะแนวทางใน การพัฒนาปรับปรุงขอสอบใหดีขึ้น ดัชนีเหลาน้ีไมใชตัวช้ีชะตาขอสอบ ไมมีดัชนีใดจะมา
ทดแทนดุลยพินิจของอาจารยไปได และเนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิเคราะหขอสอบชุดเดียวกัน แตดําเนินการในกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม ซึ่งงานวิจัยอ่ืนจะมีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว แตวิเคราะหหลายครั้ง จึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได 

คะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาสาขา
ทันตสาธารณสุข คะแนนสอบเฉลี่ยภาคปฏิบัติของสาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน แตกตางกับคะแนนสอบเฉลี่ยนักศึกษาสาขา
ทันตสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญมี่ 0.05 อาจเน่ืองมาจากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิชาวิทยาการระบาดเปนวิชาชีพ ที่มี
การสอบรวบยอดในรายวิชานี้ และเปนวิชาชีพท่ีตองนําความรูไปปฏิบัติงานจริง แตสาขาทันตสาธารณสุขนักศึกษาจะเนนราย
วิชาชีพเฉพาะทางดานทันตกรรมมากกวา ทําใหความใสใจในหมวดวิชาอื่นนอยกวาหมวดวิชาชีพเฉพาะ สอดคลองกับกาญจนา 
แยมเสาธง (2556, น. 121) ซึ่งไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา มี 3 ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ตัวแปรดานพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ตัวแปรดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
และตัวแปรดานความสัมพันธ ระหวางกลุมเพื่อนกับนิสิต จํานวนขอสอบท่ีใชได r มากกวาหรือเทากับ 0.2 ทั้งขอสอบกลาง
ภาค และปลายภาค ใชได 37 ขอ ซึ่งสามารถเก็บไวเปนคลังขอสอบได สําหรับขออื่นๆนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป 

เอกสารอางอิง 
กาญจนา แยมเสาธง (2556) การศึกษาปจจัยที่มผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต 

       คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 

เชิดศักด์ิ ไอรมณรีัตน. (2552) การวิเคราะหขอสอบปรนัย. เวชบันทึกศิริราช ปท่ี 2, ฉบับท่ี 1. 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก. (2559) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน 2559. 
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 ทันตสาธารณสุข  ฉบับปรับปรุง 2560 

ประสพชัย พสุนนท. (2557) ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ในการวิจัยเชิงปริมาณวารสารปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 
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The Health Promotion development of  the Watkae Elderly Club, 
 Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 

Natesuda  Songsakul 1* ,and Kesinee  Pratumsuwan1   
Academic Center for Local Community Development Nakhon Pathom Rajabhat University 

nate.natesuda@gmail.com 

Abstract 

This article presents the health promotion development model of the elderly club of Wat Khae 

Subdistrict. Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province And the result of participation Successful 

issues include "Health promotion among the elderly and people of all ages who continuously exercise at 

least 40 people every week. At least 3 days a week for 30-

operation throughout the project, it can be concluded that 

1. The health promotion group model of the elderly club of Wat Khae Developed from a formal

grouping whose main activities are monthly meetings And training for knowledge With local administrative 

organizations determining activities and citizens sharing opinions Is a health promotion group with the 

Elderly Club of Wat Khae Sub-district as the main mechanism for Drive work Create participation in 

determining the management agreement form by the local administrative organization to play a role in 

promoting, facilitating and facilitating And have a Tambon Health Promotion Hospital as a consultant Joint 

operating partners 

2. The success and the results of the model development on the health promotion group of the

Elderly Club at Wat Khae can be concluded that 1) 40 elderly p

participated in the activity 2) Elderly have better mental health, reduce loneliness and sadness from 

having to stay at home alone. Or with children From spending time on group activities, exchanging 

conversations with friends In the same age as makes sense to have even more value 3) the integration of 

health promotion for people of all ages with. 

Keywords:  Model development  health promotion group. Elderly 
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บทคัดยอ 

บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอการพัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยง และความสำเร็จตามผลลัพธการจัดการ
จุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย 

การพัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน เกิดจากสภาพปญหา 
และความตองการของประชาชนในชุมชน ที่ตองการลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน จนเกิดเปนกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงแบบ
มีสวนรวม โดยมุงเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ตั้งแตการวางแผน การคนหาจุดเสี่ยง การวิเคราะหจุดเสี่ยง การ
ปรับปรุงแกไข การเฝาระวังติดตามและประเมินผล 

ความสำเร็จและผลลัพธที่เกิดจากการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ไมไดเกิดจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง แตเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีเครือขายทั้งในและนอก
ชุมชน จึงเปนปจจัยที่สำคัญที่สงผลใหจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนไดรับการจัดการแกไข จำนวนอุบัติเหตุในชุมชนลดลง  

คำสำคัญ: การจัดการจุดเสี่ยง, การมีสวนรวมของชุมชน, อุบัติเหตุ 
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Participatory risk management for road accident prevention in Ban Tha Sai 

Community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province 

Pathompong Jongsaksawat1*, and Kesinee Pratumsuwan2 
Academic Center for Local Community Development Nakhon Pathom Rajabhat University 

*ajball@webmail.npru.ac.th

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 Ban Tha Sai community. The key points are as 

follows 

The development of mechanisms to manage risk point paticipated 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 paticipated, 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: risk management, Community participation, road accident 
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1. บทนำ

ปญหาอุบัติเหตุเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสำคัญ สมัชชาสหประชาชาติไดประกาศเจตนารมณในปฏิญญามอสโก 
ใหป พ.ศ. 2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิก ไดรวมขับเคล่ือนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดยมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2553 
กำหนดให “ป พ.ศ. 2554 - 2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน” เนื่องจากตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทย
ไดประสบปญหาดานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาโดยตลอด จากขอมูลทางสถิติศูนยขอมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัยทางถนน (Thai RSC) ช้ีใหเห็นวาในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยไดเกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน จำนวน 375,778 
ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บ จำนวน 430,391 คน และมีผูเสียชีวิต จำนวน 10,773 คน จากขอมูลดังกลาวจึงเปนเปาหมายที่สำคัญ
เพื่อใหทุกภาคสวนมีทิศทางการดำเนินงานและการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จเปนรูปธรรม จึงไดมีการ
กำหนดมาตรการและวางแผนโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
อยางเรงดวน โดยกำหนดใหเปนกติกาในการใชรถ ใชถนนรวมกัน (สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2562) 

จากสภาพปญหาดังกลาว สงผลใหหลายชุมชนเริ่มออกมาขับเคลื่อนใหความสำคัญในการจัดการแกไขปญหาจุดเสี่ยง
ทางถนนท่ีเปนปญหาสำคัญระดับประเทศ และควรไดรับการจัดการแกไขอยางเรงดวน หนึ่งในน้ันก็คือ ชุมชนบานทาทราย 
ตำบลบางไทรปา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ไดมีการริเริ่มวางแผนการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของชุมชน สืบเน่ืองมาจากปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการเจริญเติบโตของ
ชุมชน และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากการศึกษาและสำรวจขอมูล พบวา ชุมชนบานทาทราย มีเสนทาง
การคมนาคมทางถนนที่สำคัญ จำนวน 3 สาย ไดแก ถนนสายหลักในชุมชน จำนวน 2 สาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถนนสาย
รองในชุมขน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1 กิโลเมตร และมีพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนน จำนวน 5 จุด สงผลใหในป พ.ศ. 2561  - 
2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชน จำนวน 32 ครั้ง และมีผูไดรับบาดเจ็บ จำนวน 60 ราย สาเหตุสำคัญมาจากผูประกอบการ
ขนสงดวยรถบรรทุกทั้งภายในและภายนอกชุมชนบางสวนท่ีสัญจรผานไปมายังเขตชุมชน ขาดความระมัดระวังในการใชรถใช
ถนน ไมเคารพในกฎจราจร บรรทุกน้ำหนักเกิน ไมคลุมผาใบ ใชความเร็วในเขตชุมชนเกินอัตรากำหนด อีกท้ังสภาพแวดลอม
บริเวณดังกลาว ไมมีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เปนทางรวม ทางแยก ทางโคง ทางลาดชัน 
และเขตชุมชน ประกอบกับลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร ซึ่งเปนอาชีพที่
ตองใชยานหานะเพ่ือไปประกอบอาชีพทำการเกษตร จึงเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ เปนอันตรายตอชีวิตรางกาย และทรัพยสิน 
(ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิน่, 2562) 

จากขอมูลดังกลาวจึงเปนปจจัยสำคัญ ในการเสริมสรางความปลอดภัยทางถนนใหกับประชาชนในชุมชน 
บานทาทราย ปญหาจุดเสี่ยงทางถนนเปนปญหาที่สำคัญของประชาชนทุกคนในชุมชน การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการจัดการจุด
เสี่ยงทางถนนในชุมชนจึงเปนแนวทางที่จะชวยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ดังนั้น “การจัดการจุดเสี่ยงแบบมี
สวนรวมเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย” ท่ีขับเคลื่อนโดยชุมชน มีการจัดตั้งคณะทำงาน รวมกันคนหา 
วิเคราะห ปรับปรุง และเฝาระวังติดตามประเมินจุดเสี่ยง มีหนวยงานและภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกเขามามี  
สวนรวม และสนับสนุนการดำเนินงาน จนเกิดเปนกระบวนการในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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2. วตัถุประสงค

2.1 เพ่ือนำเสนอกลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

2.2 เพื่อนำเสนอความสำเร็จตามผลลัพธในการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

3. เนื้อเร่ือง

3.1 จุดเร่ิมตนการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 

      เกิดขึ้นเมื่อปลายป พ .ศ . 2560 สืบเนื่องมาจากปริมาณอุบัติ เหตุในชุมชนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ทาง
คณะกรรมการชุมชนบานทาทราย นำโดยผูใหญแสนชัย เกษมวงษ รวมกับตำรวจชุมชนตำบลบางไทรปา โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลบางไทรปา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน โดยการสนับสนุนของหนวยจัดการรวมกับ สสส. ในระดับ
พื้นที่ (Node นครปฐม) จึงไดรวมกันกำหนดมาตรการ หาแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ดวยการประสานขอ
ความรวมมือไปยังผูประกอบการบอทราย และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชน และพ้ืนที่ใกลเคียง ใหมีการใชรถบรรทุกใน
เขตชุมชนดวยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ใชความเร็วตามอัตรากำหนด ไมบรรทุกน้ำหนักเกิน และมีผาใบคลุมปองกัน
สิ่งของที่บรรทุกลวงหลน สงผลใหสามารถจัดการแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชนไดในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้ก็ยังมีผูใชรถบรรทุก
บางสวน ที่ยังไมใหความรวมมือ หรือใหความรวมมือเพียงระยะเวลาสั้น ๆ (เฉพาะชวงท่ีมีการประสานขอความรวมมือ) โดยให
เหตุผลวามีความจำเปนตองทำเวลาในการขนสง จากสภาพปญหาดังกลาวจึงเปนจุดเริ่มตนของการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย 

3.2 การคนหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 

      ในป พ.ศ. 2561 – 2562 ทางชุมชนบานทาทราย ไดมีการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนอยางตอเนื่อง  
โดยคณะกรรมการชุมชนบานทาทราย ไดมีการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพ่ือสอบถามปญหาความตองการ รวมทั้งทิศทางใน
การพัฒนาชุมชน ตลอดป พ.ศ. 2561 – 2562 โดยมติที่ประชุมตองการใหชุมชน มีการดำเนินการจัดการแกไขปญหาจุดเสี่ยง
เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย เปนลำดับตน ๆ รองจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดย
คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน จึงไดมีการรวมกันหาแนวทาง กำหนดมาตรการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชนตั้งแตตนทาง ดวยการคนหาพ้ืนทีจุ่ดเสี่ยงในชุมชน และลักษณะจุดเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยพบวา 
ชุมชนบานทาทราย มีพื้นท่ีจุดเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 5 จุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 และภาพที่ 1 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ และลักษณะจุดเสี่ยงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชมุชนบานทาทราย 

จุดท่ี ชื่อและลักษณะของจุดเสี่ยง ระดับความรุนแรง 
1 สามแยกระหวางโรงเรียน และวัดบางไผนารถ รุนแรงปานกลาง เกดิอุบัติเหตุ มีผูบาดเจ็บ 

2 ทางลาดชันหนาโรงเรียนวัดบางไผนารถ รุนแรงปานกลาง เกดิอุบัติเหตุ มีผูบาดเจ็บ 
3 ทางตรงหนา อบต.บางไทรปา รุนแรงปานกลาง เกดิอุบัติเหตุ มีผูบาดเจ็บ 

4 ทางตรงหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรปา รุนแรงปานกลาง เกดิอุบัติเหตุ มีผูบาดเจ็บ 

5 สามแยกโรงงานน้ำแข็งกำนันสุเทพ รุนแรงปานกลาง เกดิอุบัติเหตุ มีผูบาดเจ็บ 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีพิกัดจุดเสี่ยงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย 
 

3.3 การวิเคราะหจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 

     จากการคนหาจุดเสี่ยงในชุมชนบานทาทราย จึงไดมีการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของที่ทำใหชุมชน 
บานทาทราย มีพื้นที่จุดเสี่ยง จำนวน 5 จุด เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 32 ครั้ง และมีผูไดรับบาดเจ็บ จำนวน 60 ราย ประกอบดวย 
2 ปจจยัดังนี ้

     3.3.1 ปจจัยจากคน เกิดจากผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก และประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
บางสวนที่สัญจรผานไปมายังเขตชุมชน ขาดความระมัดระวังในการใชรถใชถนน ไมเคารพในกฎจราจร บรรทุกน้ำหนักเกินทำ
ใหผิวทางชำรุด ไมคลุมผาใบทำใหสิ่งของที่บรรทุกลวงหลน ใชความเร็วในเขตชุมชนเกินอัตรากำหนด ทำใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน
ชุมชนอยูบอยครั้ง 

     3.3.2 ปจจัยจากถนนและสิ่งแวดลอม เกิดจากสภาพแวดลอมในชุมชนสวนใหญมีลักษณะเปนแบบกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท ทำใหในบริเวณพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงไมมีสัญญาณเตือนภัย สัญญาณชะลอความเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่เปนทางรวม 
ทางแยก ทางโคง ทางลาดชัน และเขตชุมชน ขาดการซอมแซมพื้นผิวถนนที่เกิดการทรุดตัว เปนคลื่นชำรุด รวมทั้งมีกิ่งไมขึ้นมา
บดบังทัศนวิสัยในการใชรถใชถนน ทำใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชุมชนอยูบอยครั้ง 

 

3.4 การปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน 

     คณะกรรมการชุมชนบานทาทราย ไดมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนกำหนดมาตรการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนใน
ชุมชนบานทาทราย เปนประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน แตดวยงบประมาณที่ชุมชนมีอยูอยางจำกัด คณะกรรมการชุมชนบาน 
ทาทราย จึงไดเขียนโครงการ “การจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย” เพื่อของบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงาน  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  (สสส .) จนไดรับอนุมัติโครงการ  
และงบประมาณ ในการบริหารจัดการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบานทาทราย โดยมุงเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังน้ี 
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     3.4.1 การจัดต้ังคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน จำนวน 9 คน นำโดย 
ผูใหญแสนศักดิ์ เกษมวงษ ประธานคณะทำงาน พรอมดวยคณะกรรมการชุมชนบานทาทราย เขามามีบทบาทในการเปนผูนำ
บริหารจัดการแกไขปญหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน และเปนท่ียอมรับถึงศักยภาพในการดำเนินงานของประชาชนในชุมชน 

     3.4.2 การจัดเวทีคืนขอมูลเร่ืองสถานการณจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน โดยมีเจาหนาที่ตำรวจชุมชนตำบล 
บางไทรปา และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางไทรปา เขามาเปนวิทยากรใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เมื่อพบผูไดรับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใหประชาชนมีความรู  
เกิดความตระหนัก และความระมัดระวังในการใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนจำนวนมาก 
“เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ ดังกลาว ไมไดเกิดจากบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แตเกิดจากเวทีประชุมประชาคมชุมชน ซึ่งมาจาก
ความตองการของประชาชนทุกคนในชุมชน” 

     3.4.3 การวางแผนกำหนดมาตรการ และปรับปรุงจุดเส่ียงทางถนน โดยคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย ภายใตการมีสวนรวม การหนุนเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคีเครือขาย 
จำนวน 9 หนวยงาน ประกอบดวย 1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทำแผนงาน ขับเคลื่อนงาน และสรางการมีสวนรวมการจัดการจุดเสี่ยงใหเกิดขึ้นในชุมชน 2) ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สนับสนุนแนวทางการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 3) สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอบางเลน ประสานความรวมมือไปยังผูประกอบการบอทราย และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตชุมชน และพื้นที่
ใกลเคียง ใหมีการใชรถบรรทุกในเขตชุมชนดวยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร ใชความเร็วตามอัตรากำหนด ไมบรรทุก
น้ำหนักเกิน และมีผาใบคลุมปองกันสิ่งของที่บรรทุกลวงหลน 4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางไทรปา สนับสนุน
วิทยากรในการใหความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อพบผูไดรับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน และทำหนาท่ี
ในการจัดเก็บขอมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 5) ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบางไทรปา สนับสนุนวิทยากรใน
การใหความรูเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และทำหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชุมชน 6) องคการบริหารสวนตำบลบางไทรปา สนับสนุนรถกระเชาในการตัดแตงกิ่งไม และซอมแซมไฟสองสวางทางถนน 7) 
โรงเรียนวัดบางไผนารถ รวมรณรงคในชุมชน 8) ประชาชนในชุมชนบานทาทราย รวมแรง รวมใจกันใชรถใชถนนดวยความ
ระมัดระวัง เคารพในกฎจราจร มีน้ำใจกับเพื่อนรวมทาง และ 9) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน ดำเนินการปรับปรุง
จุดเสี่ยงตามแผนงานท่ีกำหนดไว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนดังนี ้

             3.4.3.1 การรวมกันเดินรณรงคในชุมชน เพื่อเปนการใหความรู สรางความตระหนักใหประชาชนมีการใช
รถใชถนนดวยความระมัดระวัง ปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสิน 

             3.4.3.2 การตัดแตงกิ่งไม และถากถางหญาที่บดบังทัศนวิสัยตามถนน เพื่อใหประชาชนผูใชรถใชถนน
มีทัศนวิสัยท่ีดีในการใชรถใชถนนท่ีปลอดภัยมากข้ึน 

             3.4.3.3 การซอมแซมพ้ืนผิวถนนในบริเวณท่ีเปนหลุมบอ ดวยการลาดยางมะตอยบนพื้นผิวถนนตลอด
เสนทางจราจร เพื่อใหประชาชนมีสมาธิที่ดีในการใชรถใชถนนจากการท่ีไมตองคอยขับขี่รถหลบหลุมบอตามถนน สามารถ
ควบคุมรถไดงาย ช้ินสวนในรถสึกหลอและเสียหายลดนอยลง สงผลใหมีความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเพ่ิมมากขึ้น 

             3.4.3.4 การติดต้ังเสาไฟฟาสองสวางตามถนน เพื่อใหประชาชนผูใชรถใชถนนมีทัศนวิสัยที่ดีในการใชรถ
ใชถนนในเวลากลางคืนและปลอดภัยมากข้ึน  

             3.4.3.5 การติดสัญญาณไฟกระพริบ กระจกโคงจราจร และปายเตือนบริเวณทางรวม ทางโคง ทาง
แยก ทางลาดชัน และเขตชุมชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความระมัดระวังในการใชรถใชถนนเพิ่มมากขึ้น และเปนสัญญาณเตือน
ภัยพื้นที่จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบานทาทราย 
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ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบตัวอยางสภาพพ้ืนท่ีกอน และหลังการปรับปรงุจุดเสี่ยงทางถนน 

บริเวณสามแยกระหวางโรงเรียน และวัดบางไผนารถ 

3.5 การเฝาระวังติดตามประเมินผลลัพธ และความสำเร็จ 

     หลังจากที่คณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงฯ ไดรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ในการรวมกันปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยง
เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย จนประสบความสำเร็จ ทางคณะทำงานจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในชุมชนบานทาทราย จึงไดมีการดำเนินการเฝาระวัง ติดตามประเมินผลลัพธ และความสำเร็จ รวมทั้งการรายงานผล
ใหที่ประชุมในชุมชนทราบเปนประจำทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน โดยพบวา จากการดำเนินโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนมาเปนระยะเวลา 1 ป (2562 - 2563) แสดงใหเห็นวา ชุมชนบานทาทราย สามารถจัดการจุดเสี่ยงเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุทางถนนจนประสบความสำเร็จ โดยในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา (2562 - 2563) มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในชุมชน
เพียง 2 ครั้ง จึงสงผลใหจำนวนจุดเสี่ยงทั้ง 5 จุดในชุมชนไดรับการจัดการแกไข จำนวนอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง สงผล
ใหการดำเนินงานคร้ังน้ีประสบความสำเร็จตามตัวช้ีวัด และผลลัพธในการดำเนินงาน 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย 

4. บทสรุป

การจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย สรุปประเด็นความสำเร็จ ไดแก 
“จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนบานทาทราย ไดรับการจัดการแกไข สงผลใหปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง” เมื่อพิจารณาการ
ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ป (2562 - 2563) สรุปไดวา  

4.1 พัฒนากลไกการจัดการจุดเสี่ยงแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบานทาทราย เกิดจาก
สภาพปญหา และความตองการของประชาชนทุกคนในชุมชน ที่มีจุดมุงหมายรวมกันในการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
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ทางถนนในชุมชน ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงาน ภาคีเครือขายทั้งในและนอกชุมชน ที่มีจุดมุงหมายรวมกันในการจัดการ
จุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนตามบันใดผลลัพธของความสำเร็จ จนเกิดเปนกระบวนการจัดการจุดเสี่ยงที่เกิด
เปนรูปธรรมในระดับชุมชน โดยมุงเนนใหชุมชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ตั้งแตการรวมวางแผน การรวมคนหาจุดเสี่ยง 
การรวมวิเคราะหจุดเสี่ยง การรวมปรับปรุงจุดเสี่ยง การรวมเฝาระวังติดตามและประเมินผลลัพธ  

4.2 ผลลัพธและความสำเร็จในการจัดการจุดเส่ียงแบบมีสวนรวมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท างถนนในชุมชน 
บานทาทราย ไมไดเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนทุกคนในชุมชนที่ตองการใหชุมชนมีการ
จัดการแกไขจุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน และมีปริมาณอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลง จากความเขมแข็งของชุมชน 
ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงาน ภาคีเครือขายท้ังในและนอกพื้นท่ี จึงเปนปจจัยท่ีสำคัญที่สงผลใหจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
ไดรับการจัดการแกไข ปริมาณอุบัติเหตุในชุมชนลดลง ซึ่งเปนไปตามตัวช้ีวัดและผลลัพธที่กำหนดไว นอกจากนี้การจัดการจุด
เสี่ยงแบบมีสวนรวมเพื่อปองกันอุบัติทางถนนในชุมชน ยังมีเปาหมายท่ีตองการการขยายพื้นที่การดำเนินงานใหครอบคลุม  
และยั่งยืนในระดับตำบลตอไป 

5. การอางอิงและเอกสารอางอิง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเส ริมสุขภาพ. (2561). คูมือการจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน . กรุงเทพฯ :  
            ศูนยวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.). 
ศูนยวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่น. (2562). รายงานฉบับสมบูรณโครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

 ทางถนนในชุมชนบานทาทราย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชน ผานการถอดบทเรียนการจัดการชุมชนยานบางลำพู กรุงเทพมหานคร 
ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองสรางสรรค มุงใหเห็นถึง การขับเคลื่อนเมืองสรางสรรคดวยโครงการและกิจกรรมสรางสรรค 
กระบวนการและกลไกการจัดการตลอดจนความสำเร็จและผลลัพธ  

จากบทเรียนสรุปไดวา การจัดการชุมชนยานบางลำพูมีการจัดการชุมชนเพื่อใหเปนพื้นที่ ตนแบบ ขับเคลื่อนดวย
กิจกรรมที่บูรณาการองคประกอบในหลายมิติของชุมชนประกอบดวยมิติของคน มิติของเมืองและเศรษฐกิจ มิติของพื้นที่
และอัตลักษณเขาดวยกัน โดยมีการดำเนินกิจกรรมใน 5 ขั้นตอน ไดแก 1. การประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2. การลงพื้นที่
เก็บขอมูลจากผูรูในชุมชน 3. การจัดทำแผนที่ชุมชน 4. การจัดกิจกรรมทองเที่ยววัฒนธรรม 5. การจัดทำสื่อสรางสรรค ซึ่งผล
การการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคามากมาย ซึ่งมาจากการดำเนินโครงการที่มุงดึงจุดเดน 
อัตลักษณ รากเหงาของสื่อศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน ความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น มาใชในกระบวนการพัฒนาและ
สรางการเปลี่ยนแปลง เนนสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเปนทั้งผูใหและผูรับ สงเสริมกระบวนการ“จิตอาสา”และ
“สรางแกนนำอาสาสมัครชุมชนดานศิลปะ-วัฒนธรรม”และมีสวนรวมตอนโยบายสาธารณะ เพื่อใหการจัดการชุมชนเมือง ไปสู
ชุมชนเมืองสรางสรรคไดอยางยั่งยืนตอไป 

คำสำคัญ: เมืองสรางสรรค, การจัดการชุมชน, ถอดบทเรียน 
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Creative city development: Lesson learned from community management 
in Bang Lamphu, Bangkok 

Phiraphath Phansiri1* , Aut Areerob2 , and Raiwin witthawatsakulwong3 

1 Community Development Program Facalty of Humanity and Social Nkhon Pathom Rajabhat University 
2 Digital Art Design Facalty of Humanity and Social Nkhon Pathom Rajabhat University 
3 accademic center for community development Nkhon Pathom Rajabhat University 

*Pheerathano@npru.ac.th

Abstract 
This article presents community development guidelines. Through the learn lesson in the community 

management in Bang Lamphu, Bangkok. Under the concept of creative city development, focusing on 

driving the creative city by the project and creative activities, management process and mechanism 

including success and results. 

From the lesson, it’s concluded that community management in Bang Lamphu has the community 

management to be a model community driven by integrated activities. The many elements dimensions of 

the community consist of the people, city and economy and space with identity. There are 5 steps of 

activities such as 1) meeting for the operational plan 2) Data collection or storage knowledgeable from 

local philosopher in the community. 3) Community map making 4) Cultural tourism activities 5) creating 

creative media 

The results of operations when the project is finished, there is a value changed  which came from the 

implementation of the project aimed at creating strengths, identity and The roots of media art and culture 

,pride in local wisdom used in the development process and creating change. Emphasis on promoting 

community participation to be both of giver and receiver, promoting the "volunteer" and creating 

community volunteer leadership of art and culture “and participate in public policy to enable the 

management of urban communities to the creative and sustainable urban communities. 

Keywords: Creative city, Community management, Lesson learned 

บทนำ 
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นของไทยนับแตอดีตจนถึงปจจุบันลวนดำเนินการตามนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติโดยระบบเศรษฐกิจนั้นดำเนินการเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตเปนจำนวนมากซึ่งมีผลโดยตรงตอ
การสรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนรอบเมืองที่ประชากรในพื้นที่รอบนอกตางอพยพเขาสูพื ้นที่เมืองเพื่อเขาสูระบบ
อุตสาหกรรมทำใหพื้นที่เมือง ชุมชนเมืองแออัดขาดพื้นที่สรางสรรค  ขณะเดียวกันงานดานการพัฒนาชุมชนและชุมชนเมืองใน
กระแสหลักเนนการนำนโยบายของรัฐสูปฏิบัติการระดับชุมชนโดยยึดกุมเปาหมายทางยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนาโดย
อาศัยหนวยงานของรัฐในพื้นที่เปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อน มีงบประมาณประจำปเปนทรัพยากรหลัก และใชเครื่องไม
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เครื่องมือคือเจาหนาที่ระดับทองถิ่น ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามประเด็นท่ีกำหนดโดยรัฐสวนกลางเปนหลัก เชน การพัฒนาดาน
ระบบคมนาคม ดานระบบสุขภาพ ดานระบบสวัสดิการ ดานระบบการศึกษา เปนตน ซึ่งมีลักษณะตายตัวและขาดความ
ยืดหยุน ทำใหการพัฒนาที่ผานมามีลักษณะตายตัวขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังจากชุมชนในพื้นที่ทำใหการพัฒนาที่ผานมาดู
เหมือนวายิ่งพัฒนายิ่งหางจากคำวา “การพัฒนา” อยางไรก็ตามจากสถานการณปญหาดังกลาวนับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เปนตนมา ประเทศไทยปรับทิศทางการพัฒนาชุมชนและชุมชนเมืองที่ชัดเจน
ขึ้นภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองสรางสรรค (Creative city) ควบคูกับแนวคิดการเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งเปนแนวทางการ
พัฒนาที่เปนการทบทวนความผิดพลาดในการพัฒนาเมืองภายใตอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 20 โดยการพัฒนาเมืองสรางสรรคและเศรษฐกิจสรางสรรคเปนการพัฒนาที่มองมนุษยและทักษะเชิงสรางสรรคเปน
ศูนยกลางความเชื่อที่วาการสรางสรรคและการสรางนวัตกรรมคือกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทศวรรษหนา 

สำหรับความหมายของเมืองสรางสรรคนั ้นที ่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD-

Conference on Trade and Development) ไดกลาววาหมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเปนสวน
สำคัญของเศรษฐกิจและสังคมเมืองนั้น ๆ และตองประกอบดวยรากฐานที่มั่งคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุมกัน
อยางหนาแนนของที่มีงานสรางสรรคและมีสภาพแวดลอมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความย่ังยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมเปน
ตัวขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจสรางสรรค (UNCTAD, 2008) 

ภายใตความหมายของเมืองสรางสรรคดังกลาวนั้นไดใหความสำคัญกับรากฐานทางสังคม วัฒนธรรมและพื้นที่ที่ เปน
ที่รวมผลงานสรางสรรค รวมถึงกระบวนการมีสวนรวมของกลุมประชาชนผูอาศัยในพื้นที่ซึ่งมีความเปนเจาของและเปนภาพ
สะทอนลักษณะของทองถิ่น รวมถึงความเปนตัวตนของสังคมนั้นจนกลายเปนชุมชน/ชุมชนเมืองที่มีอัตลักษณชัดเจนมากขึ้น 
โดยปจจัยที่สัมพันธกับเมืองสรางสรรคคือ คน สถานที่ และอัตลักษณ  โดยเฉพาะอัตลักษณะของสถานที่ในมิติลักษณะทางภูมิ
ประเทศ เชน การวางผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปตยกรรม โดยบุคคลใหความหมายและความสำคัญตอสถานท่ี
สำหรับอยูอาศัยหรือไดไปเยือน ซึ่งบุคคลนั้นเกิดความรับรูและความเขาใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพแลวรูสึกผูกพันซึ่งน่ัน
หมายถึงความโดดเดนเฉพาะตัว และความเปนเอกลักษณของสถานที่นั้นดวย  ซึ่งทายที่สุดแลวจะนำไปสูการพัฒนาแนวคิด
ชุมชนเมืองสรางสรรค (Borchardt, 2013; Proshansky, 1978) 

นอกจากนี้ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคดังกลาวในปฏิบัติการการพัฒนาหรือการจัดการชุมชนเมือง
ระดับพื้นทีข่องประเทศไทย สำนักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมีการนำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่/เมืองสรางสรรคซึ่ง
มีองคประกอบ 3 สวนสำคัญคือ พื้นท่ีสรางสรรคหรือพื้นที่ดี  สื่อสรางสรรคหรือสื่อดี ภูมิปญญาสรางสรรคหรือภูมิดี ซึ่งเรียกชื่อ
โดยยอวา เมือง 3D(ดี) วิถีสุข ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่/เมืองภายใตทรัพยากรที่ชุมชนมี เชน ชุมชน/เมืองมีพื้นที่ทางภูมิ
สถาปตยกรรม มีพื้นที่ทางประวัติศาสตรที่สำคัญ หรือมีแหลงเรียนรูที่นาสนใจสำหรับคนในชุมชนหรือคนภายนอกชุมชน ก็
ดำเนินกระบวนการพัฒนา จัดกระบวนการ/กิจกรรมนุนเสริมเชิงสรางสรรคเผยแพรสูชุมชนภายนอกใหไดรับรูรับทราบ ถึงอัต
ลักษณของชุมชนตนเองดังกลาวซึ่งบางชุมชนสงผลถึงความยั่งยืนระยาวในระดับพื้นที่ไมวาจะเปนเรื่องผลิตภั ณฑชุมชน หรือ
เรื่องแหลงทองเที่ยวชุมชน เปนตน ตัวอยางชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการเขารวมโครงกรชุมชน/เมือง 3D วิถีสุขที่มีการ
พัฒนาเชิงสรางสรรคและสามารถสรางอัตลักษณของชุมชนตนเองไดอยางชัดเจนและมีมีแหลงทองเที่ยวชุมชนมีกลุมไกดเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ เชน ชุมชนสามดีวิถีสุขบานสาวะถี จังหวัดขอนแกน ชุมชนตำบลหมอนปน จังหวัดแมฮองสอน ชุมชน
บางลำพู กรุงเทพมหานคร เปนตน 

โดยสรุปจากแนวคิดการพัฒนาเมืองสรางสรรคดังกลาวขางตนในระดับแนวคิดนั้นแมจะมองภาพของพื้นที่เมืองเปน
ภาพใหญ แตในระดับปฏิบัติแลวมักเริ่มตนที่พื้นท่ี/ชุมชนเปนพื้นที่ปฏิบัติการ โดยการแสวงหา สำรวจทรัพยากรท่ีตนเองมี อาทิ 
มิติทางเศรษฐกิจที่สรางสรรค มิติของพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ มิติดานอัตลักษณที่ประกอบดวยภูมิปญญา ประเพณี และ
วัฒนธรรม เปนตน แสวงหากระบวนการมีสวนรวมของกลุมประชาชนในพื้นที่ และปฏิบัติการรวมกันอยางเปนระบบผาน
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มุมมองดานการพัฒนาเมืองสรางสรรค ระบบเศรษฐกิจสรางสรรค การพัฒนาพื้นที่สรา งสรรค การพัฒนา/สรางอัตลักษณ
ชุมชนที่สรางสรรครวมกัน ดังภาพที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : ปรับจากกรอบแนวคิดทฤษฏีการศึกษาชุมชนเมืองสรางสรรค (กรวรรณ รุงสวาง, 2560) 
 

จากองคประกอบแนวคิดชุมชนเมืองสรางสรรคดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาแนวคิดการพัฒนาเมืองสรางสรรคไดให
มุมมองการพัฒนา/การจัดการชุมชนที่คำนึงถึงมิติการพัฒนาท่ีมีองคประกอบที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีความยืดหยุน
เหมาะสำหรับจะใชเปนกรอบเบื้องตนในการศึกษาทำความเขาใจโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชน/ชุมชนเมืองไดรอบดาน
ยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของบทความ  
เพื่อนำเสนอบทเรียนการจัดการชุมชนยานบางลำพู กรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองสรางสรรค 

การขับเคลื่อนเมืองสรางสรรคดวยโครงการและกิจกรรมสรางสรรค 
1. ลักษณะการดำเนินโครงการ 
จากแนวคิดการพัฒนาพื้นที่/ชุมชน/เมืองสรางสรรคดังกลาว ในบทความนี้มุงพิจารณาแนวคิดดังกลาวผานการถอด

บทเรียนการดำเนินโครงการเสนหบางลำพู ตอนเสนทางการเรียนรู เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพู โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภายใตแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ และมี
ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปนผูสนับสนุนการติดตามประเมินการดำเนินงาน เปน
โครงการที่มุงพัฒนากิจกรรมและพื้นที่ไปสูเมืองสามดี เพื่อใหเปนชุมชนเมืองที่สรางสรรคภายใตแนวคิด “สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี” 
เพื่อนำไปสูการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน 

การดำเนินโครงการภายใตแนวคิดดังกลาวมีลักษณะ ดังนี้ 

ปราชญชาวบาน 

การมีสวนรวมการมสวนรวม
ของชุมชน 

กลุมพลเมืองกลุมพลเมอง
สรางสรรค 

นวัตกรรมนวตกรรม
สรางสรรค 

ภูมิปญญา/ภูมปญญา/
ประเพณี/ประเพณ/
วัฒนธรรม 

อัตลักษณ

พื้นที่/ที่ตัง้ 

บริบท/ลักษณะ
ทางภมิศาสตร 

วิวัฒนาการของ

รูปลักษณของเมือง 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

พื้นที่สาธารณะใช
ประโยชนรวมกัน

พื้นที่
สรางสรรค 

คน 

 
 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

เมือง
สรางสรรค 

ปฏิบัติการรวม 

ปฏิบัติการรวม 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

1. ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อนําไปสูพื้นที่แหลงเรียนรูอยางสรางสรรคเปนเมืองสามดี ดานสุขภาวะของ เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และคนในชุมชนยานบางลําพู  

 2. ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาของดีชุมชนผานสื่อตาง ๆ ในการเปนเสนทางการเรียนรู และการ อนุรักษ สืบสาน
ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตรของชุมชนยานบางลําพูอยางยั่งยืน  

 3. ขับเคลื่อนกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนดวยการนําภูมิปญญาความรูของนักปราชญชาวบาน ผูรูชุมชน   
ผูเฒาผูแก และเครือขายชุมชนอื่น ๆ มาสรางสรรคเปนกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  

 4. สานตอไกดเด็กบางลําพูจากโครงการเสนหบางลําพูฯ ที่เคยทำมาแลวเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการทํากิจกรรม
อยางยั่งยืนตอไป 

สำหรับการดำเนินโครงการดังกลาวมีชุมชนยานบางลำพู กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนพื้นที่กลางในการดำเนินงาน
และประกอบดวยชุมชนลอมรอบอ่ืน ๆ ไดแก ชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนมัสยิดจักรพงษ และชุมชนบานพาน
ถม การดำเนินงานไดผลตอบรับเปนอยางดี ดวยการนำศิลปะ วัฒนธรรมที่มีอยูเดิมของชุมชน มาสรางกิจกรรม หรือดาน
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนใหมใหเกิดขึ้น จึงทำใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูใหญ และเด็กในชุมชนมากขึ้นผานสื่อกิจกรรม
ตาง ๆ และยังตอยอดขยายไปสูกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนที่ไดรวมกิจกรรมขยายไปพื้นท่ีอื่น ซึ่งทั้งหมดอยูภายใตประวัติศาสตร
ชุมชนเดียวกัน เพื ่อใหเกิดการสืบทอดการทำงานไปสูเด็กและเยาวชนในชุมชนตาง  ๆ ทำใหเกิดความรวมมือกับผู ใหญ 
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุน และยังขยายไปตอในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของคนและพ้ืนที่
อีกมากมาย  

จากการดำเนินงาน ทั้งงานดานดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน ตลอดจนการนำเสนอกิจกรรมที่สามารถนำความรูของ
ชุมชนที่สืบตอกันมาไดขยายตอ เพื ่อใหคนในชุมชนและบุคคลภายนอกไดรับทราบอยางทั่วถึงผานการจัดทำฐานขอมูล
ประวัติศาสตรทองถิ่น การจัดทำแผนที่วัฒนธรรมบางลำพูพูดได การจัดทำแผนปายสัญลักษณบางลำพูพูดได เพื่อเปนการ
แนะนำสถานท่ีที่นาสนใจที่คนภายในชุมชนและคนนอกชุมชนเคยไดยิน ไดรูจัก ไดรับทราบขอมูล เพื่อใหเปนกิจกรรมทองเที่ยว
วิถีถิ่นตามเสนทางบางลำพูพูดได นอกจากนี้ ยังจัดทำจุลสารทองถิ่นที่จะเปนสื่อในการบอกกลาวเลาเรื่องชุมชนบางลำพูใน
ภาพรวม ซึ่งจะเปนจุลสารบางลำพูฉบับแรกที่มีการจัดทำขึ้นจากฝมือของเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน และการสื่อสารผานสื่อ 
Social Media และสื่อมวลชน โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนบางลำพูไดจัดทำขึ้น 

 

2. กระบวนการและกลไกการจัดการ 
2.1 การกอตัว 

โครงการเสนหบางลำพู ตอนเสนทางการเรียนรู เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพู ดำเนินการโดยคณะทำงานที่
ประกอบไปดวยเยาวชนที่เปนสมาชิกชมรมเกสรลำพู กวา 30 คน โดยมีประธานชมรมเกสรลำพู เปนแกนนำในการกอเกิด
โครงการ มีการประสาน และคนหากลุมเปาหมายของโครงการ ใหเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ ประกอบดวย 

1) แกนนำจากเด็กและเยาวชน 7 ชุมชนในยานบางลำพู ประกอบดวย ชุมชนมัสยิดจักรพงษ ชุมชนวัดสาม
พระยา ชุมชนวัดใหมอมตรส ชุมชนบานพานถม ชุมชนเขียนนิวาสน-ตรอกไกแจ ชุมชนบวรรังษี และชุมชนวัดสังเวช ประมาณ 
30-40 คน 

2) นักปราชญ ผูรู ผูเฒาผูแกในชุมชนตาง ๆ ในยานบางลำพูที่เปนผูถายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 7 
คน 

3) เด็กดอยโอกาส ที่ตองการพื้นที่ในการแสดงออกในชุมชนบางลำพูหรือนอกพื้นที่ 
4) เด็กจากกลุมเสี่ยง อาทิ ติดยา ติดแอลกอฮอล สูบบุหรี่ มาเปนแกนนำทำงาน ซึมซับความรูดานการรณรงค

ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล คาดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะเยาวชนเหลานี้ตองทำหนาที่เปนตัวแกนนำในการ
ทำกิจกรรม  
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นอกจากนี้ยังมีการสรางภาคีเครือขายความรวมมือที่จะชวยผลักดันใหโครงการมีความสมบูรณและเปนการหนุนเสริม
การดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ไดแก 

5) ประชาคม ประกอบดวย ประชาบางลำพู ประชาคมฟนฟูวัฒนธรรมยานบางลำพู สภาวัฒนธรรมเขตพระ
นคร ประชาคมเครื่องเงินถนนขาวสาร ประชาคมถนนขาวสาร และสโมสรไลออนเขตพระนคร จำนวน 20 คน 

6) ประธานชุมชน ผูใหญในชุมชนตาง ๆ จำนวน 7 ชุมชน ที่ผูสนับสนุนในการทำกิจกรรม
7) สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดปรินายก โรงเรียนวัดตรีทศเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลาดกระบัง เปนตน 

8) กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร สนับสนุนขอมูล แนะนำการจัดทำขอมูลของชุมชน
9) ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนแกนนำใหการสนับสนุนในและนอกชุมชน
10) ผูสนับสนุนหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนทุนอุปถัมภเชิงรุกเพื่อสื่อ

ศิลปวัฒนธรรม 

2.2 พัฒนาการและกลไกการดำเนินงาน 
การดำเนินการตามโครงการมีการกำหนดกระบวนการหลัก 5 กระบวนการไดแก 
กระบวนการที่ 1 การประชุม เพื่อกำหนดแนวคิด รูปแบบกิจกรรม แผนดำเนินงาน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน

ชุมชนเพื่อนำไปสูพื้นที่แหลงเรียนรูอยางสรางสรรคเปนเมืองสามดี ดานสุขภาวะของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และคนในชุมชน
ยานบางลำพู โดยเปนการพูดคุยหารือระหวางผูนำชุมชน สมาชิกในชุมชนและเยาวชนกลุมเปาหมายในโครงการ  

กระบวนการที่ 2 การลงพื้นที่ การศึกษาขอมูล สำรวจขอมูล การตรวจสอบขอมูลจากนักปราชญ ผูรูในชุมชน 7 
ชุมชน ไดแก ชมุชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดใหมอมตรส ชุมชนบานพานถม ชุมชนมัสยิดจักรพงษ ชุมชนเขียนนิ
วาสน – ตรอกไกแจ และชุมชนบวรรังษี โดยกระบวนการนี้จะมีการประสานงาน เพื่อลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน การสำรวจหา
ขอมูล บุคคล ประวัติศาสตร ชุมชน การพูดคุยกับผูรู นักปราชญ ผูใหญในชุมชน และการเก็บขอมูล การจดบันทึก การจัดทำ
รายงาน โดยรูปแบบการเก็บขอมูลเปนลักษณะใหผูใหญในชุมชน เจาของกิจการ เจาของพื้นที่ที่มีเรื่องราวนาสนใจ และมีความ
สมัครใจที่จะเขารวมการสรางเสนทางการเรียนรูในยานบางลำพู มาชวยแบงปนเลาเรื่องในอดีต ใหเยาวชนไดชวยกันบันทึกเปน
ขอมูลแหลงเรียนรูเชิงลึกที่ไดรับโดยตรงจากเจาของแหลง ซึ่งการจัดการเก็บขอมูลก็มีความแตกตางกันไป บางแหงใชการเปด
เวทีในชุมชนใหชุมชนเขามารวมแบงปนขอมูลพรอมกันในเวทีเดียวกัน บางแหงใชวิธีใหเยาวชนเขาถึงแหลงเรียนรูโดยการนัด
หมายลวงหนา แลวเดินทางไปเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งการเลือกรูปแบบการเก็บขอมู ลนั้นขึ้นอยูกับความพรอม
และความสะดวกของผูใหขอมูลเปนหลัก จากนั้นเยาวชนจะนำขอมูลที่ได มารวบรวม และตรวจสอบความถูกตองโดยการนำไป
พูดคุยกับผูใหขอมูลอีกครั้ง และปรับแกไขใหพรอมสำหรับใชในการจัดการทองเที่ยวตอไป 

กระบวนการที่ 3 การจัดทำเสนทางการเรียนรู หรือแผนที่ชุมชนของแตละชุมชน จำนวน 7 ชุมชน 7 ชิ้นงาน 
โดยผูเก็บขอมูลในกระบวนการนี้คือเยาวชนในชุมชนยานบางลำพู ซึ่งจะทำการเรื่องราวของดี ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ของชุมชนตางๆ ในยานบางลําพู พรอมกับการวาดเสนทางเปนแผนที่ทองเที่ยว เพื่อเปนคูมือในการเดินทองเที่ยวในชุมชน โดย
เด็ก และเยาวชนในยานบางลําพูไดมีการวางแผนแบงเสนทางเพื่อลงพื้นที่แตละชุมชนโดยจะมีคณะทำงานของผลงานการวาด
แผนที่ของเยาวชนนำไปออกแบบในคอมพิวเตอรเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีขั้นตอนการแกไข ตรวจสอบขอมูล
แหลงเรียนรูและจุดปกหมดบนแผนท่ีเพื่อความถูกตองซึ่งจะนำไปผลิตบนสิ่งพิมพตอไป 

กระบวนการที่ 4 กิจกรรมทองเที่ยว เสนหบางลำพู ตอน เสนทางการเรียนรู เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพู เปน
การจัดการทองเที่ยวตามเสนทางทองเที่ยวที่ไดมีการลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงลึก เพื่อทดสอบการทอง เที่ยว โดยกลุม “ไกดเด็ก
บางลำพู” จะมีการวางแผน นำขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ ไดแก สถานที่สำคัญในชุมชน ประวัติความเปนมา และเรื่องราวท่ี
นาสนใจในอดีต มาเขียนเปนเปนบทพูดเพื่อใชในการแนะนำการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวที่เขามารวมกิจกรรม โดยจะมีการ
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จัดสรรจุดทองเที่ยวใหไกดเด็กแตละคนรับผิดชอบ และทำการจัดกิจกรรมรับสมัครนักทองเที่ยวนำรองที่จะเขามารวมเดินทาง 
หลักจากนั้นจะมีการการถอดบทเรียนการทำงานของทุกชุมชน  

กระบวนการที่ 5 การจัดทำสื่อจุลสารบางลำพู โดยทางคณะทำงานมุงหวังใหสื่อจุลสารบางลำพูเปนสื่อที่
รวบรวมขอมูลขาวสาร รวมถึงองคความรูตางๆ ที่ไดจากการลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ผูใหญเลา เยาวชนจดและจำ” ซึ่งในการลง
พื้นที่จริงพบวามีขอมูลเรื่องเลา และเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นใหม และไมเคยเผยแพรที่ไหนจากผูใหญในชุมชนรวมกันนำเสนอ
เพื่อสงเสริมกิจกรรมที่จะนำไปสูการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อนำไปสูพื้นที่แหลงเรียนรูอยางสรางสรรคไดอยาแทจริง 

3. ความสำเร็จและผลลัพธ
 ระดับการมีสวนรวมของชุมชน พบวา สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในระดับสูง เนื่องจากโครงการฯ มีภาคีเครือขายที่

รวมขับเคลื่อนโครงการที่กวางขวาง อาทิ ชมรมเกสรลำพู ไกดเด็กบางลำพู แกนนำจากเด็กและเยาวชน 7 ชุมชนในยาน
บางลำพู นักปราชญ ผูรู  ผูเฒาผูแกในชุมชนตางๆ ประธานชุมชน สถาบันการศึกษา กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนขอมูล แนะนำการจัดทำขอมูลของชุมชน ประชาคมชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนแกนนำใหการสนับสนุน
ในและนอกชุมชน ซึ่งกลุมคนหรือองคกรดังกลาว มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในฐานะที่เปนเจาของพื้นที่ เปนเจาของแหลง
เรียนรู เปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการรวมกันเปนเจาภาพ เปนแมงานในการรวมกันถายทอดขอมูลของ
ดีของชุมชนยานบางลำพู โดยที่ระหวางเสนทางของการดำเนินโครงการนั้น ยังเกิดการสรางสังคมเยาวชนในชุมชน ที่เปนเหมือน
บานหลังที่สอง ที่มีการถายทอดประสบการณ การพัฒนาตนเอง เกิดการใชชีวิตรวมกันบนพื้นฐานของการรวมกันทำกิจกรรม
สรางสรรค อยางเปนกระบวนการ มีการวางแผน การแบงหนาที่ การสรางความรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะเกิดขึ้นได 
เด็กๆหรือเยาวชนจะตองมีความสนใจ ใสใจ และมีความผูกพันกับกิจกรรม เกิดเปนเกราะกำบังที่สามารถชวยใหเด็กๆ ละเลยไม
สนใจอบายมุข สิ่งเสพติด และสิ่งยั่วยุไปในทางเสื่อมได 

3.1 ผลผลิต 
1. ไกดเดก็บางลำพู และแกนนำเยาวชนจาก 7 ชุมชนเขารวมโครงการ จำนวน 40 คน
2. เกิดพื้นที่แหลงเรียนรูยานบางลำพู 7 พื้นที่ ไดแก ชุมชนวัดสังเวช ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดใหมอมตรส

ชุมชนบานพานถม ชุมชนมัสยิดจักรพงษ ชุมชนเขียนนิวาสน–ตรอกไกแจ และชุมชนบวรรังสี 
3. เกิดประชาคมผูสนับสนุนโครงการ ประกอบดวย ประชาบางลำพู ประชาคมฟนฟูวัฒนธรรมยานบางลำพู

สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร ประชาคมเครื่องเงินถนนขาวสาร ประชาคมถนนขาวสาร และสโมสรไลออนเขตพระนคร จำนวน 
20 คน 

4. เกิดกิจกรรม “ผูใหญเลา เยาวชนจดและจำ” เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกของแหลงเรียนรูภายในชุมชน 7 ชุมชน
5. ไดขอมูลเชิงลึกและแผนที่เสนทางทองเที่ยวของแหลงเรียนรูในชุมชน 7 ชุมชน
6. เกิดกิจกรรมทองเที่ยวเพ่ือเรียนรูเสนหบางลำพู ในการเปนเมืองสามดี (ในแตละชุมชน) จำนวน 7 ชุมชน

3.2 ผลลัพธ 
1. ไกดเด็กบางลำพู และแกนนำเยาวชนจาก 7 ชุมชนที่เขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับ

ประวัติศาสตรชุมชน แหลงเรียนรูในชุมชนตลอดจนความเชื่อมโยงของแตละชุมชนในยานบางลำพู 
2. สมาชิกในชุมชนพื้นที่เปาหมาย 7 ชุมชน มีความเขาใจในการปรับตัวเขาสูการเปนพื้นที่แหลงเรียนรูในชุมชน

รวมถึงมีความตระหนัก หวงแหน ในคุณคาของสิ่งตางๆในอดีต ทั้งเรื่องราว ภาพถาย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เปนอยูในการใชชีวิตมาสูยุคปจจุบัน 

3. หนวยงานภาคีตางๆ ในชุมชน เห็นความสำคัญของกระบวนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่แทจริง จน
เกิดความรวมมือ เกิดการสนับสนุน เพื่อใหไดองคความรู หรือเรื่องราวในอดีตที่ควรคาแกการอนุรักษและสืบทอด 
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4. ผูใหญในชุมชนใหความสำคัญกับการถายทอดเรื่องราวและองคความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคลสูรุนลูกหลานดวย
ความสมัครใจและเห็นในคุณคาของเรื่องราว ของเกา และหลักฐานทางประวัติศาสตร 

5. ไกดเดก็บางลำพู และเยาวชนแกนนำมีทักษะในการสืบคนขอมูล การเลาเรื่อง ตลอดจนการนำเสนอและการ
แนวทางการพัฒนาตนเองระหวางรุนพี่ กลุมเพื่อน และรุนนองซึ่งเปนพื้นฐานของความเปนผูนำและการใชชีวิตไดอยางมี
คณุภาพเมื่อถึงวัยผูใหญ 

3.3 ปจจัยที่ทำใหโครงการประสบความสำเร็จ 

การดำเนินโครงการ เสนหบางลำพู ตอน เสนทางการเรียนรู เมืองสามดี วิถีชุมชนบางลำพู มีองคประกอบหลาย
สวนที่มีประสบการณในกิจกรรมหลักของโครงการ เชน กลุมเปาหมายคือ กลุมไกดเด็กบางลำพู และเยาวชนใน 7 ชุมชน ภาคี
เครือขายจากโครงการ เสนหบางลำพู ป พ.ศ. 2560 ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้ลวนเปนการตอยอดจากกิจกรรมเดิมที่คุนเคย ทำ
ใหการสรางกิจกรรมใหมที่พัฒนาทั้งตัวเยาวชนและชุมชนที่มีความแตกตางไปจากเดิมนั้นไมเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนงาน   

ผูรับผิดชอบโครงการมีประสบการณในการบริหารจัดการโครงการ เสนหบางลำพู มากวา 2 ป ทำใหมองเห็นสภาพ
ปญหาในอดีตแลวนำมาปรับปรุงแกไข และสอดแทรกกิจกรรมใหมที่จะเปนประโยชนแกผูเขารวมโครงการทั้งในสวนของไกด
เด็กบางลำพู เยาวชนแกนนำ ผูใหญในชุมชน ปราชญชุมชน ผูรู  นักวิชาการในพื้นที่และภาคีเครือขายไดอยางบูรณาการ 
นอกจากนี้ผูรับผิดชอบโครงการยังสามารถนำเครือขายจากภายนอกชุมชน เชน สื่อมวลชน รายการโทรทัศน กลุมศิลปน และ
ผูสนับสนุนภายนอกชุมชน เขามาสงเสริมใหกิจกรรมตางๆของโครงการมีพลังในการเผยแพรออกสูสาธารณชน ซึ่งถือเปนหัวใจ
สำคัญของการสรางความภาคภูมิใจใหแกสมาชิกในชุมชนหนุนเสริมใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดโครงการเปนไปดวยความ
ราบรื่น 

3.4 ผลกระทบ 
กลุมเปาหมายหลัก คือกลุมไกดเด็กบางลำพู และแกนนำเยาวชนใน 7 ชุมชน มีประสบการณในการจัดกิจกรรมของ

โครงการเสนหบางลำพู  คุนเคยกับกิจกรรมที่สอดแทรกประเด็นเนื้อหาสุขภาวะในกิจกรรม มีความเขาใจในองคความรูดานสุข
ภาวะ ทั้ง 4 มิติในระดับที่ดี  มีการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะทั้ง 4 มิต ิดังนี้ 

1. สุขภาวะดานรางกาย พบวา เยาวชนกลุมเปาหมาย เกิดทักษะในการถายทอดเรื่องราวของชุมชนดวยการเลา
เรื่อง มีทักษะที่สามารถดึงดูดความสนใจและสรางผลกระทบตอผูฟงได มีไหวพริบปฏิภาณสามารถปรับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่
กำลังเลาใหเหมาะสมกับผูฟงหรือนักทองเที่ยวไดอยางทันทวงที และไดรับการตอบรับที่ดีจากผูไดรับขอมูลและนักทองเที่ยว 

2. สุขภาวะดานอารมณหรือจิตใจ พบวา กลุมเปาหมายไดรับประสบการณที่ดีจากการเขารวมกิจกรรมของ
โครงการฯ มีความเต็มใจและมีใจอาสาในการเขามารวมกิจกรรม ซึมซับความรูดานการรณรงคลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในแตละกิจกรรม พบวาเยาวชนมีใจเปดรับ สามารถแยกแยะสิ่งที่จะกอใหเกิดโทษกับตนเองได มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
ในดานของทัศนคติ เยาวชนมีความเขาใจในการเลือกเขาสูกิจกรรมเพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชนได  

3. สุขภาวะดานสังคม พบวา กลุมเปาหมายเปนเยาวชนที่เปนกลุมไกดเด็กบางลำพู รวมถึงแกนนำเยาวชนท้ัง 7
ชุมชน มีความสันพันธอันดีตอกัน การวางแผนงานเพื่อลงพื้นที่เก็บของมูลเชิงลึกของแหลงเรียนรูในชุมชน จะตองมีการจัดตั้ง
ทีมงาน การแบงฝายเพื่อรับผิดชอบในแตละสวนงาน กลุมเพื่อนมีการแบงปนและเปดโอกาสใหนำเสนอความคิดเห็น มีการ
แสดงความยอมรับและใหอภัยในขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น มีการใหเกียรติผูที่ยกใหเปนหัวหนาทีม ซึ่งถือวาเยาวชนกลุมเปาหมาย
สามารถบริหารจัดการสังคมเล็กๆ ที่ถึงแมจะมาจากตางชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สุขภาวะดานปญญา พบวา  จากการรวมกิจกรรมในระบบทีม และไดรับการถายทอดวิถีชีวิตอยางถอยทีถอย
อาศัยที่มีผูใหญในชุมชนเปนแบบอยาง ทำใหเยาวชนกลุมเปาหมายมีความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุง
จิตใจใหมีความเมตตาและเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และแสดงออกมาในรูปแบบการชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแกเพื่อน
รวมงาน ชุมชน ตลอดจนนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน เทาที่ตนเองสามารถทำได โดยไมหวังผลตอบแทน หรือแมกระทั่งการ
ถายทอดขอมูลในชุมชนที่ชวยสรางความสุขใหแกผูมาเยือน เยาวชนเหลานี้ก็สามารถทำไดในรูปแบบของคนที่มีจิตอาสา มีจิตใจ
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เสียสละ และยังพบวาเยาวชนกลุมเปาหมายมีใจมุงมั่นที่จะถายทอดขอมูลและประสบการณที่ตนสะสมมาใหแกเด็กๆ รุนนองใน
ชุมชน และชุมชนใกลเคียงโดยการผันตัวเองมาเปนแกนนำ มาเปนพี่เลี้ยง และเปนอาสาสมัครทีมหลักในการจัดกิจกรรมใน
ชุมชนอีกดวย 

5. ดานความรวมมือ เกิดความรวมมือ ระหวางผูรับผิดชอบโครงการ กับ ภาคีเครือขายแกนนำจากเด็กและ
เยาวชน 7 ชุมชนในยานบางลำพู ประธานชุมชน จำนวน 7 ชุมชน สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดปรินายก 
โรงเรียนวัดตรีทศเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลาดกระบัง กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนแกนนำ
ใหการสนับสนุนในและนอกชุมชน และดวยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการนำสมาชิกของชุมชนในบริบทที่หลากหลายเขาสู
กระบวนการของการสรางพื้นที่เรียนรูอยางสรางสรรค ทำใหเกิดความรวมมือจากภาคีเครือขายรายใหม ซึ่งสามารถพัฒนามาสู
การเปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่ไดในอนาคต 

4. การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคา
การเปลี่ยนเชิงคุณคาในปจเจกบุคคล  พบวา  เยาวชนกลุมเปาหมายมีความเขาใจ และเขาถึงการใชเวลาวางที่มีในวัย

เรียนมาทำกิจกรรมที่เกิดประโยชนแตชุมชนสวนรวมและตอตนเองได โดยในการรวมกิจกรรมตางๆ ในโครงการฯ ชวยสราง
ความภาคภูมิใจในการเปลี ่ยนแปลงของตนเอง ซึ ่งเยาวชนก็ตระหนักไดเปนอยางดีวาการเปลี ่ยนแปลงนั ้นมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองที่จะสละเวลาเพื่อมาเรียนรู เพิ่มทักษะ พัฒนาตนเอง ใหเปนผูที่มีศักยภาพ ใหพอแม ผูใหญใน
ชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามาเยี่ยมเยียนชุมชนเกิดการยอมรับ แสดงความชื่นชม และใหกำลังใจ ซึ่งสงผลทางตรงให
เยาวชนมีความเชื่อมั่นวาสิ่งที่ตนเองเลือกปฏิบัติอยูนี้เปนเสนทางที่ผูคนตางสนับสนุนและสง เสริมใหเดินหนา และเปนสิ่งที่
ถูกตองแลวสำหรับการใชชีวิตตอไปไดอยางมีความสุขละพรอมจะแบงปนใหเยาวชนคนอื่นๆ ในชุมชนได  สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณคาอันเกิดจากโครงการ ไดแก ประเด็นตางๆ ดังนี้   

1. เกิดเครือขายเชิงประเด็น เละเชิงพื้นที่ ไดมีการทำงานรวมกันระหวาง คณะทำงาน ภาคีเครือขายแกนนำจากเด็ก
และเยาวชน 7 ชุมชนในยาน นักปราชญ ผูรู ในชุมชนตางๆ ประชาคมบางลำพู ประชาคมฟนฟูวัฒนธรรมยานบางลำพู สภา
วัฒนธรรมเขตพระนคร ประชาคมเครื่องเงินถนนขาวสาร ประชาคมถนนขาวสาร สโมสรไลออนเขตพระนคร  ประธานชุมชน 
จำนวน 7 ชุมชน สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนวัดปรินายก โรงเรียนวัดตรีทศเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลาดกระบัง กองการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เปนแกนนำใหการสนับสนุนในและนอกชุมชน สงผลใหการ
ดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ มีพื้นที่สำหรับกระบวนการสะสมองคความรูของเยาวชนโดยการ
อำนวยความสะดวกของชุมชน  

2. เกิดแนวปฏิบัติที่ดี คือการกอใหเกิดเครื่องมือทีช่วยใหการดำเนินงานตามกระบวนการมีความราบรื่น ไดแก
2.1 มีการจัดตั้งทีมงานหลัก ซึ่งไดแก กลุมไกดเด็กบางลำพู ซึ่งเปนทีมหลักในการขับเคลื่อนและเปนแกนนำที่จะ

รวมวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง 
2.2 มีทีมงานสรางสื่อเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการฯ เสนหบางลำพูผาน FACEBOOK PAGE เพื่อให

บุคคลทั่วไปไดเขาถึงกิจกรรมที่โครงการไดจัดขึ้นในแตละครั้ง รวมถึงเปนชองทางในการรายงานผลการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง
ดวยเชนกัน 

2.3 มีทีมงานจัดทำแผนที่เสนทางทองเที่ยวเรียนรูในชุมชน 7 ชุมชน เพื่อเปนคูมือในการเดินทางทองเที่ยวในชุมชน
ยานบางลำพู 

2.4 รูปแบบกิจกรรม “ผูใหญเลาเยาวชนจดและจำ” ซึ่งเปนรูแบบการเก็บขอมูลเชิงลึกโดยการเขาถึงแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ และมีเยาวชนเปนผูบันทึกและถายทอดออกมาในรูปแบบของเรื่องเลาแหลงทองเที่ยวเรียนรูของชุมชน 
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3. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่สงผลตอสุขภาวะ พบวา กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงผลตอสุขภาวะในทางที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะดานรางกาย สุขภาวะดานจิตใจ สุขภาวะดานสังคม 
และสุขภาวะดานปญญา  

4. มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่น พบวา ชุมชนมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเขาสู
กระบวนการของกิจกรรมลงพ้ืนที่เก็บขอมูล ในฐานะผูใหขอมูลหลัก เกิดการมีสวนรวมและมีความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหญและ
เยาวชนในชุมชน มีการตื่นตัวและขานรับการเปลี่ยนแปลงในฐานะของการเป นเจาบานที่ดี เมื ่อเกิดการเยี ่ยมเยือนของ
นักทองเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชุมชน มีความสนใจในการใหขอมูลเรื่องเลาประวัติศาสตร และมีความตองการเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมที่มีเยาวชนหรือลูกหลานในชุมชนเปนผูขับเคลื่อน 

5. เกิดกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พบวา กิจกรรมนี้ มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความสนใจ และ ให
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเรียนรูยานบางลำพู โดยมีเยาวชนในชุมชนเปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหเกิดความรวมมือและ
การสงเสริมที่เพิ่มมากขึ้น เชน ผูประกอบการยินดีใหเยาวชนเขาถึงแหลงขอมูลที่เปนเร่ื องราวสำคัญในธุรกิจเพื่อเปนวิทยาทาน
แกลูกหลาน ไปจนถึงนักทองเที่ยวที่มีความสนใจ หรือเจาของบานเกาแกในชุมชนอยากมีสวนรวมในการแบงปนประวัติศาสตร
ของครอบครัวที่มีมายาวนานใหเยาวชนและผูสนใจไดศึกษาและมีความสมัครใจที่จะใหเรื่องราวในอดีตที่มีคากลายเปนเ สนหที่
นาหลงไหลของบางลำพูตอไปนานเทานาน 

บทสรุป 
การดำเนินงานในโครงการเสนหบางลำพู ถือเปนโครงการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนอยางเปนรูปธรรม ดวย

ลักษณะของโครงการเนนพื้นที่การทำงานเชิงสรางสรรคในพื้นที่เมืองซึ่งมีองคประกอบท่ีหลากหลาย สงผลให เด็ก เยาวชนและ
ผูใหญในชุมชนเขาถึงสื่อ เขาใจในอิทธิพลของสื่อ ใชประโยชนจากสื่อไดอยางสรางสรรค มีกิจกรรมที่บูรณาการสมาชิกของ
ชุมชนเขาดวยกัน แมจะมีความใกลชิดและคุนเคยจากตำแหนงที่ตั้งของชุมชนที่มีความใกลชิดกัน รูจักมักคุนกันมาตั้งแตรุน
ปูยาตายาย แตก็ยังมีความแตกตางทางดานชวงวัยที่คอนขางมาก การหลอมรวมความแตกตางนี้ ผูดำเนินโครงการเลือกใช
วิธีการผานกิจกรรม “ผูใหญเลา เยาวชนจดและจำ” เปนกิจกรรมที่ผูใหญในชุมชน รวมกันบอกเลาเรื่องราวของ ดีในชุมชน 
ภาพความทรงจำในอดีตของปูยาตายาย ลุงขางบาน นาขางซอย ทั้ง 7 ชุมชน แลวเยาวชนในชุมชนเปนผูรวบรวมขอมูล เกิด
การปฏิสัมพันธตอกันในรูปแบบของความปรารถนาดี จนเด็กเละเยาวชนสามารถสังเคราะหขอมูลจำนวนมากที่ได ผานการ
สื่อสารการบอกเลาเรื่องราวหรือประวัติศาสตรของทองถิ่นในฐานะของ “ไกดเด็กบางลำพู” เด็กและเยาวชนพูดภาษาถิ่นดวย
ความมั่นใจและภูมิใจ และตอยอดกิจกรรมดวยการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการใชเวลาวางสวนใหญไปกับการรวมตัวกัน
เปนกลุมหรือชมรมทำกิจกรรมสรางสรรค และมีความสำเร็จที่เปน “ตนแบบของการทำกิจกรรมเชิงสรางสรรค” ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เปนประตูดานแรกของการเปดพื้นที่การพัฒนาเมืองเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืนตอไป 
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บทคัดยอ 

ปจจุบัน แมในประเทศไทยมีการรณรงคใหทิ้งขยะแยกถังเพื่อใหงายตอการจัดการขยะ แตก็ยังไมมีการแยกไดอยาง
สะดวกและชัดเจน โดยเฉพาะบรรจุภณัฑของเครื่องดื่มบรรจุขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปอง ซึ่งเปนบรรจุภัณฑที่มักนํามา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและนําไปแปรรูปเพื่อใชงาน (รีไซเคิล: recycle) และมักพบการใชงานบอย เนื่องจากมีความคงทนในการ
ใชงาน แตจากความคงทนนี้เองสงผลถึงการยอยสลายอันใชระยะเวลานาน หากทิ้งเกลื่อนกลาดหรือการมีแยกขยะไมถูกตอง
สมบูรณ ก็จะทําใหเกิดมลภาวะตาง ๆ ตามมา และสงผลกระทบถึงสิ่งแวดลอมในระดับโลกตอไป ปญหาเรื่องขยะดังกลาว
ขางตน เกิดจากผูบริโภคโดยสวนใหญมักไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการแยกขยะชนิดตาง ๆ อยางถองแท อีกท้ังยังตองการความ
รวดเร็วในการท้ิงขยะเพื่อการดํารงชีวิตในปจจุบันอันรีบเรง คณะผูจัดทําเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาการแยกขยะบรรจุ
ภัณฑของขวดนํ้าชนิดตาง ๆ คือ แกว พลาสติก และกระปอง โดยอัตโนมัติ จากการท้ิงขยะลงในถังขยะเพียงชองทางเดียว ซึ่งมี
หลักการโดยใชน้ําหนักและขนาดของบรรจุภัณฑเปนเกณฑในการคัดแยก และยังใชหลักการของทางลาด รวมถึงบานพับเปน
กลไกอีกทางหน่ึง ผลที่ไดรับจากการศึกษาในคร้ังนี้ คือ สามารถแยกบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิดไดอยางแมนยํา สะดวก และรวดเร็ว 
โดยมีคาเฉลี่ย และรอยละความสําเร็จโดยรวมของช้ินงานในการคัดแยกบรรจุภัณฑ เทากับ 95.67 

คําสําคัญ: การแยกขยะ ขยะบรรจุภัณฑ แยกขยะอัตโนมัติ 
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Abstract 

At the present, even in Thailand, there is a campaign to separate the trash to make it easier to 
manage waste, but it still has no separation conveniently and clearly. Especially the packaging of 
beverage in glass bottles, plastic bottles and cans, the packaging are often modified and processed for 
using later (recycle) and are often used frequently due to being durable. However, as a result of this 
durability, long time degradation will occur and will cause various pollution which affect the world-class 
environment. The problem of waste mentioned before is caused by the majority of consumers who do 
not have a complete understanding of different types of waste separation and also need the speed of 
waste disposal in today's fast-paced life. Therefore, we have studied the separation of packaging waste 
of various types of water bottles which are glass, plastic and cans automatically by throwing the trash 
into only one way. The principle of separation is using the weight and size of the package and also the 
principle of ramps including the hinges as another mechanism. The results of this study are able to 
separate all 3 types of packaging accurately, conveniently and quickly. 

Keywords: waste separation, packaging waste, automatic waste separation 

1. บทนํา

ประเทศไทยมีนวัตกรรมมากมายตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี นวัตกรรมเหลานั้นชวยอํานวยความสะดวกและ
แกไขปญหาไดหลากหลายสถานการณ รวมไปถึงภาชนะหรือบรรจุภัณฑสาํหรับบรรจอุาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่ม
จะไดรับการผลิตออกมาเปนจํานวนมากเน่ืองจากสภาพอากาศคอนขางรอนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ (ดวงฤทัย, 2550) 
ซึ่งในบางคร้ัง นําไปสูปญหาขยะเหลือใชจากการใชงานในชีวิตประจําวันเปนจํานวนมาก มีทั้งขวดน้ําที่เปนแกวและพลาสติก 
ถุงพลาสติก โฟม และขยะอันตรายตาง ๆ มากมาย ถึงแมจะมีการรณรงคใหรีดิวซ: Reduce หรือการลดการใชงานสิ่งของที่ใช
แลวเกิดขยะ แตก็ยังคงเปนไปไดยาก (เพชรรัตน และคณะ, 2557) 

ดังน้ัน จึงมีการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ อีกดวย นั่นคือ การนําไปทําความสะอาดแลวใชซ้ําอีกครั้ง (รียูส: re-use) 
เปนการใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซ้ํา เชน การนําชุดทํางานเกาที่ยังอยูในสภาพดีมาใสเลน 
หรือใสนอนอยูบาน หรือนําไปบริจาคแทนที่จะทิ้งไปโดยเปลาประโยชน การนํากระดาษรายงานที่เขียนแลว 1 หนา มาใชใน
หนาที่เหลือ หรืออาจนํามาทําเปนกระดาษบันทึกยอย ก็จะชวยลดปริมาณการตัดตนไมไดเปนจํานวนมาก การนําขวดแกวมา
ใสน้ํารับประทานหรือนํามาประดิษฐเปนเคร่ืองใชตาง ๆ เชน แจกันดอกไม หรือที่ใสดินสอ การเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่
ออกแบบมาใหใชไดมากวา 1 ครั้ง เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหม การซอมแซมเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใช
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ประโยชนตอไปไดอีก การบํารุงรักษาเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานข้ึน หรือการนําบรรจุภณัฑ
และวัสดุเหลือใชอื่น ๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซ้ําถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ และกลองกระดาษ การใชซ้ําขวด
น้ําดื่ม เหยือกนม และกลองใสขนม ยืมเชา หรือใชสั่งของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพวารสารบริจาค
หรือขายสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ เสื้อผา เฟอรนิเจอรและเคร่ืองมือใชสอยอื่น ๆ นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใช
ประโยชนไดอีก เชน การนํายางรถยนตมาทําเกาอี้ การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเปนที่ใสของแจกัน การนําเศษผามาทําเปน
เปลนอน เปนตน ใชซ้ําวัสดุสํานักงาน เชน การใชกระดาษทั้งสองหนา เปนตน 

อีกวิธีหนึ่งท่ีนิยมและรณรงคอยางกวางขวาง คือ การแยกขยะ เพื่อนําขยะกลับไปเปลี่ยนสภาพเพ่ือนําไปใชใหม (รี
ไซเคิล: recycle) หรือการนําไปจัดการดวยกระบวนการตาง ๆ แลวแปรรูปมาเปนสิ่งใหม จากนั้นก็นํามาใชใหม เชน การนํา
แกวหรือพลาสติกมาหลอมใหมเปนขวด ภาชนะใสของ หรือเครื่องใชอื่น ๆ การนําฝากระปองน้ําอัดลมมาหลอมใชใหม การนํา
ขวดพลาสติก PET มาหลอมเปนเม็ดพลาสติกแลวตีเปนเสนใย นํามาผลิตเปนพรมหรือเสื้อ การนําเศษอลูมิเนียมมาหลอมข้ึน
รูปเปนแผน แลวนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑอะลูมิเนียม รวมทั้งกระปองอะลูมิเนียม เปนตน (สมพงษ, 2550) ดังนั้น เราจึงควรมี
การคัดแยกขยะแตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ เพื่อใหงายตอการนําไปรีไซเคิล 

ในการแยกขยะแบบเกา จะใชการวางถังสีตาง ๆ เรียงกัน เพื่อแยกวาขยะแบบใดจะตองใสถังสีใด (องคการบริหาร
สวนตําบลคลองชีลอม, 2563) 

1. ถังขยะสีเขียว คือ ถังขยะท่ียอยสลายไดเชน เศษอาหาร กิ่งไม ใบไม ผัก และขยะอื่น ๆ ที่สามารถยอยสลายได
2. ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชได เชน กระดาษ ขวดนํ้า แกวน้ํา เศษเหล็ก
3. ถงัขยะสีน้ําเงิน คือ ถังขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชได เชน โฟม ถุงขนม พลาสติก
4. ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะท่ีเปนพิษ เชน กระปองสี สีสเปรย แบตเตอรี่ ยาฆาแมลง และอ่ืน ๆ ที่เปนพิษ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังมีการทิ้งขยะแบบรวมกันในถังเดียว อาจจะเนื่องจากความไมรูวาจะตองใสถังใด หรือความ

ขี้เกียจเฉพาะบุคคล และเหตุผลอ่ืน ๆ ของผูทิ้ง จึงทําใหมีขยะบรรจุภัณฑเครื่องดื่มที่ยังแยกประเภทไดยากหรือทิ้งรวมกันเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังน้ัน เพื่อใหงายตอการนําขยะบรรจุภัณฑเครื่องดื่มตาง ๆ ไปรีไซเคิลหรือรียูส ผูวิจัยจึงมีแนวคิดเริ่มตนที่จะ
แยกขยะบรรจุภัณฑที่พบบอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  คือ ขวดพลาสติก ขวดแกว และ
กระปองน้ําอัดลม ใหสามารถแยกบรรจุภัณฑไดโดยอัตโนมัติ โดยไมใชเครื่องยนตหรือแบตเตอรี หรือกลไกข้ันสูงมากนัก 
เพื่อใหประหยัดเงิน และประหยัดเวลาในการแยกขยะ เพื่อการรีไซเคิลไดในอนาคต 

งานวิจัยนี้จึงเนนปรับปรุงชองสําหรับการทิ้งขยะ คือทิ้งลงไปในชองเดียวกัน แลวกลไกภายในถังจะเปนตัวแยก
ประเภทขยะเอง ทําใหงายตอการท้ิง และงายตอการนําไปใชประโยชนตอไป ยิ่งไปกวาน้ันเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะที่
ไดรับการแยกแลว จึงจัดทําประตูดานหลังของตัวตูอีกดวย 

สําหรับกลไกการไหลของบรรจุภัณฑ ไดมีการคํานวณขนาดของชองใสขวดและชองของกระปองที่มีขนาดใกลเคียง
กันใหพอดีเพื่อใหขวดไหลลงไปในชองตาง ๆ ที่เรากําหนดไว (พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 2553) และจะตองมีการคํานวณน้ําหนัก
ของขวดแกว (JOTOP GLASS, 2553) เพ่ือใหสามารถไหลลงชองที่มีบานพับไดโดยไมติดขัด รวมถึงตองชะลอความเร็วของ
ขวดแกว เพื่อลดการแตกหักเสียหายของขวดแกวอีกดวย 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษากลไกการแยกขยะบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่ม ประเภทขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปองอลูมิเนียม 
โดยอัตโนมัติ  

2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการแยกขยะบรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม ประเภทขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปอง
อลูมิเนียม โดยอัตโนมัติ 

สมมติฐานการวิจัย ถาบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่ม ประเภทขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปองอลูมิเนียม มีน้ําหนัก
และขนาดตางกัน ดังนั้น ขวดแกวท่ีมีน้ําหนักมากท่ีสุดจะแยกออกมาเปนอันดบัแรก และขวดพลาสติกกับกระปองอลูมเินียมจะ
ถูกแยกในลําดับถัดไปตามขนาดของชองที่เจาะไวใหแตกตางกันตามขนาดของบรรจุภัณฑ จนสามารถแยกขยะทั้งสามประเภท
ออกจากกันไดโดยการทิ้งเพียงชองทางเดียวและใหเลื่อนผานทางลาดไปยังถังรับขยะแตละประเภทตอไป 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

3.1 วัสดุและอุปกรณ 
วัสดุและอุปกรณที่ใชในการประดิษฐกลไกแยกขยะบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มฯ มีดังนี้ 

 

3.1.1 ไมอัด ขนาด ยาว 3 เมตร กวาง 2 เมตร  3 แผน 
3.1.2 ไมทอน เสนผานศูนยกลาง 2.5 เมตร   2 ทอน 
3.1.3 บานพับประตู     4 ช้ิน 
3.1.4 มือจับประตู     1 ช้ิน 
3.1.5 กลอนประตู     2 ช้ิน 
3.1.6 เลื่อยตัดไม 
3.1.7 สวานไฟฟา 
3.18 อุปกรณสําหรับวัดขนาด เชน ไมบรรทัด ตลับเมตร ดินสอ 
3.19 ไขควง 
 

3.2 วิธีประดิษฐชิ้นงาน 
3.2.1 นําไมทอนมาวัดความกวาง 100 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร ความสูง 1 เมตร แลวตัดไมใหได
ขนาดตามที่วัดไว 
3.2.2 นําไมทอนที่ตัดตาม 3.2.1 มาตอกตะปู แลวตอกันใหเปนรูปสี่เหลี่ยม 
3.2.3 นําไมอัดแผนมาวัดความกวาง 100 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร ความสูง 1 เมตร แลวตัดไมให
ขนาดตามทีว่ัดไว 
3.2.4 นําไมอัดมาตัดทําเปนทางลาด ความยาว 120 เซนติเมตร ความกวาง 20 เซนติเมตร 
3.2.5 นําไมอัดที่ทําเปนทางลาดมาเจาะใหเปนรูปสี่เหลี่ยมสามชอง ความยาวของแตละชองขึ้นกับความยาว
โดยสวนใหญของบรรจุภัณฑในแตละประเภท นั่นคือ ขวดแกว 15 เซนติเมตร  กระปองอลูมิเนียม 12 
เซนติเมตร และขวดพลาสติก 20 เซนติเมตร ระยะหางของแตละชอง หางกันประมาณ 20 เซนติเมตร 
3.2.6 นําบานพับมาติดตรงชองที่เจาะ เพื่อเปนท่ีปดเปด 
3.2.7 นําแผนไมสี่เหลี่ยมมาใสตรงบานพับใหพอดีกับชองที่ตัด 
3.2.8 นําสปริงมาใสตรงบานพับ แลวยึดไวกับน็อตท่ีรางเพ่ือจะใหชองเปดปดเองได 
3.2.9 นํารางมาติดกับโครงสรางของตู 
3.2.10 นําไมอัดแผนมาติดกับโครงสรางของตูดานขาง ดานหนา และดานหลัง 
3.2.11 สามารถนําไมอัดแผนมาเปนประตูเพื่อความสวยงามและเปดปดปองกันแมลงและสัตวคุยเขี่ยขยะ 
3.2. 12 เก็บรายละเอียดงานไม และทาสีหรือเคลือบเงาช้ินงานใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ช้ินงานสําหรับการแยกขยะอัตโนมตัิ ที่ประดิษฐสําเร็จ 
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ภาพท่ี 2 ลักษณะของรางทางลาดท่ีใชเปนกลไกในการคัดแยกขยะบรรจุภณัฑกอนประกอบเปนตู 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
งานวิจัยนี้ ไดทดลองทิ้งบรรจุภัณฑ และดูผลของการคัดแยกบรรจุภัณฑชนิดตาง ๆ เพื่อทดสอบความถูกตองและ

แมนยําในการคัดแยก จํานวนทั้งสิ้น 100 ครั้ง/ชนิดบรรจุภัณฑ โดยผูชวยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล คือ นักศึกษา
ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 100 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและการ
คิดทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้ นักศึกษา 1 คน ตอการทดสอบทิ้งขยะบรรจุภัณฑทั้ง 3 ชนิด 
ชนิดละ 1 ครั้ง น่ันคือ ขวดพลาสติก ขวดแกว และกระปองอลูมิเนียม จากนั้นผูวิจัยจะนําผลจากการคัดแยกท่ีได มาคํานวณคา
ทางสถิติ คือ รอยละ และคาเฉลี่ย ของความถูกตองในการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ โดยอัตโนมัติตอไป 

4. ผลการวิจัย
ผลที่ไดรับตามเปาหมายและขั้นตอนการดําเนินการ สามารถแสดงดังภาพและรายการตอไปนี้ 

ภาพท่ี 3 ขวดแกวท่ีมีน้ําหนักเยอะ จะถูกแยกไดเปนอันดับแรก โดยกดทับบานพับของชองแรกและหลนลงไป 
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ภาพท่ี 4 กระปองอลูมเินียมที่มีน้าํหนักนอยกวา จะไหลผานชองแรกไป และถูกแยกเปนอันดับสอง ซึ่งจะถูกชะลอการไหลผาน
รางทางลาดโดยบานพับ และหลนลงไปในชองที่ทําขนาดตามความยาวของกระปองอลูมิเนียมโดยสวนใหญ 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ขวดพลาสติกที่มีน้ําหนักนอย และมีความยาวมากกวากระปองอลูมิเนียม จะไหลผานชองแรกและชองที่สองไป และ
ถูกแยกเปนอันดับสดุทาย โดยหลนลงไปในชองที่ทําขนาดตามความยาวของขวดพลาสติกโดยสวนใหญ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความถกูตองและรอยละความสําเร็จของการคัดแยกขยะบรรจุภณัฑฯ โดยอัตโนมัติ 
ประเภทขยะ แยกได (คร้ัง) แยกไมได (คร้ัง) รอยละความสําเร็จ 

ขวดแกว 100 0 100 
กระปองอลูมิเนียม 100 0 100 
ขวดพลาสติก   87 13 87 
เฉลี่ยโดยรวมของชิ้นงาน 95.67 4.33 95.67 

3. สรุปและอภปิรายผลการวิจัย

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลไกและทดสอบประสิทธิภาพของการแยกขยะบรรจุภัณฑของเครื่องดื่ม 
ประเภทขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปองอลูมิเนียม โดยอัตโนมัติ จากการท้ิงขยะลงในถังขยะเพียงชองทางเดียว ซึ่งมี
หลักการโดยใชน้ําหนักและขนาดของบรรจุภัณฑเปนเกณฑในการคัดแยก และยังใชหลักการของทางลาด รวมถึงบานพับเปน
กลไกอีกทางหน่ึง โดยผลท่ีคาดวาจะไดรบัคือ ไดช้ินงานแรกเริ่มที่สามารถแยกบรรจุภัณฑเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 
โดยเฉพาะขวดแกว ขวดพลาสติก และกระปองอลูมิเนียม โดยอัตโนมัติ ทั้งยังชวยประหยัดเวลาในการเเยกขยะที่สามารถนําไป
รีไซเคิล และสงผลใหสามารถลดปญหาขยะที่มีปริมาณมากเกินไปจนเรียกวา “ชยะลนเมือง”ไดอีกดวย 

จากผลของการทดสอบความถูกตอง และรอยละความสําเร็จของการคัดแยกขยะบรรจุภัณฑฯ ชนิดตาง ๆ โดย
อัตโนมัติ แสดงใหเห็นวา ช้ินงานดังกลาวสามารถแยกขยะไดตามสมมติฐาน ทั้งยังมีความแมนยําในการคัดแยกขยะ รอยละ 
100 ทั้งนี้ หากขวดพลาสติกที่นํามาใชในการทดลองเปนขวดเปลา ไมมีของเหลวใด ๆ อยูภายใน ในสวนนี้ ที่คัดแยกไดเพียง
รอยละ 87 เนื่องจากถึงแมจะมีปายแจงวาใหทิ้งเฉพาะขวดเปลา แตนักศึกษาบางคนท่ีนําขวดพลาสติกมารวมการทดสอบ ก็ยัง
เปนขวดที่ยังมีน้ําหลงเหลืออยู จึงทําใหขวดพลาสติกที่มีน้ํา มีน้ําหนักมาก และถูกแยกในชองแรกเหมือนกับขวดแกว อยางไรก็
ตาม จากผลการทดสอบดังกลาวทําใหเราคํานึงถึงการนําไปใชจริง เชน มีภาชนะหรือวิธีที่ใชรองรับน้ําที่เหลืออยู โดยอาจจะ
วางกระถางตนไมไวบริเวณที่ท้ิงขยะ หรือถังเพื่อรองรับน้ําหวานท่ีเหลือ ซึ่งสามารถนําไปทําเปนปุยชีวภาพได เปนตน 

4. ขอเสนอแนะ

4.1 ตองเทน้ําออกจากขวดนํ้าพลาสติกทุกครั้งกอนใสถัง มิฉะน้ันจะมีน้ําหนักมากกวาปกติ และกดบานพับจนหลน
ลงในชองแรกเหมือนกับการแยกขวดแกว 

4.2 ไมสามารถแยกขวดแกวท่ีมีขนาดมากกวาหรือเทากับขวดเบียรได 
4.3 ควรเพิ่มลอดานลาง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
4.4 ควรทดลองโดยใชจํานวนที่มากกวา 100 ครั้ง เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ นกัศึกษาทุกทานที่ชวยหาอุปกรณ และใหความรวมมือในการทดลองเปนอยางดี 
ขอขอบคุณ งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่สนับสนุนและสงเสริม

ใหอาจารยและนักศึกษารวมกันคิดคนนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ 
ขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัว สําหรับการสนับสนุนแรงกายและแรงใจเสมอมา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินในชมรมผูสูงอายุ 

ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูสูงอายุในชมรมผูสงอายุ ทั้งเพศชายและ
หญิง จำนวน 60 ราย แบงเปน กลุมทดลอง 30 ราย และกลุมควบคุม 30 ราย ที่ไมมีภาวะสมองเสื่อม อาศัยอยูในชุมชน และ
มีภูมิลำเนาใน ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถชวยเหลือตนเองไดดี การวิจัยในครั้งน้ีเปนการ
วิจัยกึ่งทดลอง (quasi experiment) ดวยวิธีการเก็บขอมูลโดยเครื่องมือท่ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใชเครื่องมือการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะหการเปรียบเทียบ Post - test only control group 

design เปนแบบวิจัยที่มีการสุมกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แตทดสอบหลังการทดลองอยางเดียว จากการศึกษาพบวาการ
เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ (((((( = 22.33) ทักษะการจัดการความเครียด (((((( = 22.37) การเห็น
คุณคาในตนเอง ((((((( = 22.07) และการไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน ((((((( = 22.53) ซึ่งพบวาหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ขอเสนอนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี ควรมีการนำกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม มาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรม และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนฐานที่อื่น ๆ ตอไป 

คำสำคัญ: สุขภาพจิต ผูสูงอายุ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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Abstract 

This research aims to study Mental Health Promotion Program according to local wisdom in 

Thung Khwang elderly club Kamphaengsaen Nakhon Pathom The sample used in the study was the 

elderly in the age group. Both male and female among 60 person were divided into experimental groups 

30 person and control groups 30 person. Without dementia Live in the community And domicile Thung 

Khwang   Kamphaengsaen   Nakhon Pathom Province I can help myself. A sample This research is a 

quasi-experimental research (quasi experiment) by means of data collection by questionnaire. 

(Questionnaire) Statistics used in data analysis are based on basic statistical analysis tools. Post-test 

only control group design .The experimental group was randomly assigned to the control group and the 

experimental group. The result of this study were found that the comparison of knowledge about the 

change in the elderly (((( = 22.33) stress management skills (((( = 22.37 ) Self-esteem (((( = 22.0 7 ) and 

receiving support from society and agencies ((( = 22.5 3) . It was found that after the experiment, the 

experimental group gained more knowledge. The suggestion for this study were additional activities 

should be implemented to increase the effectiveness of the program and there should be further studies 

in other areas 

Keywords: Mental health, elderly, Local wisdom 
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1. บทนำ
สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ พบวาประเทศไทยจะเขาสูสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณ คือ มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2561 นอกจากน้ี
จากการจัดอันดับของประเทศในเอเชียที่มีสัดสวนการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ของประชากรผูสูงอายุในปจจุบัน  ประเทศไทยเปน
อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร ดังน้ัน จากการมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วทำใหประเทศไทยมี
ความจำเปนอยางย่ิง ท่ีจะตองเตรียมความพรอมการเปนสังคมผูสูงอายุ  เพราะผูสูงอายุถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิด
โรคตางๆ  สาเหตุมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของรางกายและโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งตองไดรับการดูแลท่ี นอกจากน้ีการ
เจ็บ ปวยของผูสูงอายุอาจเกิดข้ึนกับอวัยวะตางๆ ในเวลาเดียวกัน หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีจะทำใหมีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุควรดูแลตนเองใหแข็งแรงต้ังแตอายุนอยเพ่ือเปนผูสูงอายุที่แข็งแรงและมีความสุข  (ปานเนตร ปางพุฒิพงศ, 

2560) ผูสูงอายุเปนกลุมวัยที่มีความเสี่ยงในการมีปญหาทางสุขภาพจิตอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนในการใช วิจารณญาณ
และการควบคุมอารมณสวนบุคคลซึ่งโดยสวนมากจะเกิดจากความตองการการยอมรับจากสังคมและคนรอบขาง จึงทำให
บุคลิกภาพและการแสดงออกทางอารมณของผูสูงอายุน้ันจะแลดูคลายเด็กที่ตองการเรียกรองการดูแลเอาใสใจจากคนรอบขาง 
เมื่อผสมกับการที่ผูสูงอายุไมไดมีการประกอบอาชีพหรือมีกิจกรรมใดๆในระหวางวันแลว ก็อาจเปนตัวเรงใหผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ย่ำแยลงอีกดวย  ดังน้ันผูสูงอายุจึงควรไดรับความเอาใจใสและดูแลรักษาสุขภาพจิตอยางถูกวิธี ในระดับปจเจกเอง
ผูสูงอายุควรหากิจกรรมยามวางในแตละวันทำทั้งในสวนของงานอดิเรก งานอาชีพ หรือกิจกรรมระหวางหมูคณะเพ่ือมิให
ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาอีกตอไป ซึ่งเปนการสรางแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการใชชีวิตตอไปของผูสูงอายุได
นอกจากน้ี การไดรับความดูแลจากคนรอบขางก็เปนสิ่งสำคัญ สถาบันครอบครัวจึงเปนหมุดหมายแรกของการดูแลสุขภาพจิต
ที่ดีของสูงอายุซึ่งอาจชวยเสริมแรงในการทำกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ ไปจนถึงคอยเปนกำลังใจและชวยดูแลในเรื่องพ้ืนฐานที่
ผูสูงอายุไมสามารถกระทำได ท้ังน้ีผูที่มีสุขภาพจิตที่ดียอมนำไปสูการมีสุขภาพกายที่ดีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดอีกดวย  (ปาน
เนตร ปางพุฒิพงศ, 2560) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหสามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ควรสงเสริมให
ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี โดยยึดหลักตามปจจัยที่มีผลตอความสุขและสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ไดแก การเปนผูสูงอายุที่
รูสึกมีคุณคาในตนเอง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม (ชุติ
ไกร ตันติชัยวนิช, 2551; นริสา วงศพนารักษ, 2557) ซึ่งการสรางเสริมสุขภาวะทางจิตมีความสำคัญอยางย่ิง ท่ีจะสงผลตอสุข
ภาวะที่สมบูรณในทุกๆ มิติ หากผูสูงอายุเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีจะทำใหผูสูงอายุสามารถ ยอมรับ มีการปรับตัว 
และจัดการ กับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทำใหสามารถดูแลตนเองไดตามศักยภาพ (active aging) ไม
เปนภาระของสังคม (นริสา วงศพนารักษ, 2557) จึงกลาวสรุปไดวาปจจัยเก่ียวของท่ีสำคัญตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ 

ไดแก การมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี การมีความสามารถในการดูแลตนเอง ไมเปนภาระของครอบครัวและสังคม ในขณะเดียวกัน
ภาวะสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุจะกอใหเกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ชวยผลักดันใหเปนผูสูงอายุที่สามารถพ่ึงพาตนเอ ง 
และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพจิตของคนไทยโดยเฉพาะในผูสูงอายุ 

การจัดกิจกรรม หรือการสนับสนุนดานตางๆ เพ่ือการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุน้ัน ลวนเปนปจจัยสนับสนุน 

(supporting factor) ที่เก้ือหนุนและสงเสริมใหเกิดภาวะสุขภาพจิตที่ ดี หนวยงานดานสาธารณสุข บุคลากร หรือองคอื่นๆ 

ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมกับกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมของชุมชนและสังคม เพราะจะชวยให
ผูสูงอายุลดความเหงา ความเศรา และความวิตกกังวลได (สุกัญญา วชิรเพชรปราณี, 2553) และปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ 

การสนับสนุนจากครอบครัว จากการศึกษา ของศุภเจตน จันทรสาสน ทำการศึกษาความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุในประเทศไทย 

โดยตัวแปรดานสุขภาพจิตที่ทำการศึกษา คือ การคิดมากวิตกกังวล รูสึกหงุดหงิดรำคาญใจ หมดหวังในชีวิต ชีวิตไมมีคุณคา ไม
มีความสุขและเศราหมอง พบวาเมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูรวมกับครอบครัว กับผูสูงอายุที่อาศัย
อยูเพียงลำพัง สุขภาพจิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูลาพังดอยกวาอยางชัดเจน น่ันหมายถึง การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว เปนปจจัยสนับสนุนใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี (ศุภเจตน จันทรสาสน, 2556) 
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จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไมพบวามีการศึกษาแบบกึ่งทดลองโดยตรงถึง โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก
ภูมิปญญาทองถ่ินใน มีการศึกษาถึงโปรแกรมที่มีตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุเพียงบางองคประกอบของสุขภาพจิตเทาน้ัน ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุตามหลักภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ครอบคลุมทุกองคประกอบของ
สุขภาพจิต เพ่ือเปนการสงเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีใหกับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ อันจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูสูงอายุตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก

ภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2) เพ่ือเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต
ตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

3. สมมติฐานการวิจัย
1) คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตสูงกวากอนการ

ใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต 

2) หลังการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมทดลองสูงกวาคาเฉลี่ย
คะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุกลุมควบคุม 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (Quasi – experimental design) ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามในการประเมินปญหาสุขภาพจิต ในผูสูงอายุจำนวน 60 ราย เพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเกี่ยวกับสุขภาพจิตใน
ผูสูงอายุ หลังจากน้ันทำการแบงผูสูงอายุออกเปนสองกลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคลุม เพ่ือวัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (the pre-posttest control group design) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาโปรมแกรมสงเสริมสุขภาพจิตตามหลัก
ภูมิปญญาทองถ่ินผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุมทดลอง O1 Xi O2 

กลุมควบคุม O3 O4 

โดย O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง 
 O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง 
 O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการควบคุม 

 O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการควบคุม 

Xi   หมายถึง โปรมแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยแบงเปน 

X1 หมายถึง สัปดาหที่ 1 กิจกรรมท่ี 1 เปนการดำเนินกิจกรรมโดยผูวิจัย เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจ
ในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น และ เพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ เชน รูสึกพึงพอใจ รูสึกสงบ โดยกิจกรรมเปนการ
ฝกสมาธิเบื้องตน ดวยการฝกลมหายใจดวยเพลง ลมหายใจด่ังดอกไมบาน ของแมชีศันสนีย เสถียรธรรมสถาน และเรียนรู
ทักษะการสรางสัมพันธภาพ 

X2 หมายถึง สัปดาหที่ 1 กิจกรรมที่ 2 รูจักวัยเราวัยสูงอายุและ ทุกขหรือสุขอยูที่ใจของเรา เปนการ
ดำเนินกิจกรรม โดยผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมมีความรู ความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจ
ของผูสูงอายุ และเพ่ือใหความรู ความเขาใจถึงแนวทางการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเองโดยใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพกายและจิต 
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  X3 หมายถึง สัปดาหที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ทักษะการเผชิญปญหาการจัดการกับความเครียดและฝกการผอน
คลายกลาม เน้ือคลายเครียด และมีทักษะในการผอนคลายความเครียดดวยตนเอง โดยเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เผชิญกับปญหาหรือภาวะวิกฤตของชีวิต การจัดการกับความเครียดกิจกรรมฝกการผอนคลายกลามเน้ือคลายเครียด 

  X4 หมายถึง สัปดาหที่ 2 กิจกรรมท่ี 4 เปดเผยตัวตน คนพบความแตกตาง เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรม เขาใจตนเองและผูอื่นและตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนความ
แตกตางทั้งดานครอบครัว สังคม และชุมชน โดยใหผูสูงอายุไดทบทวนลักษณะพฤติกรรม การกระทา ถึงขอดี ขอเสีย ของ
ตนเอง พรอมทั้งเสียงสะทอนจากคนรอบขาง เชน คนในครอบครัว เพ่ือนบาน 

  X5 หมายถึง สัปดาหที่ 3 กิจกรรมที่ 5 ฉันยังเปนคนสำคัญของครอบครัว และ ความดีของเราเปนการ
ดำเนินกิจกรรมโดยผูวิจัย เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมเพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ รวมทั้งตระหนักใน
คุณคาของตนเอง โดยใหผูสูงอายุไดมีการแลกเปลี่ยนกันถึงกิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติเปนประจำหรือ ความดี ความสามารถท่ี
ปฏิบัติไดแลว เกิดประโยชนตอครอบครัว หรือ ตอตนเอง หรือตอชุมชนสังคม เปนการสนับสนุนใหคนหาคุณคาของตนเอง 
และกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน โดยใหสมาชิกชวยกันเลือกกิจกรรมที่ตนเองสามารถปฏิบัติได (เชน กวาดศาลาวัด 

เย่ียมผูสูงอายุที่เปนผูปวยติดบานติดเตียง รดนาตนไม) 

  X6 หมายถึง สัปดาหที่ 3 กิจกรรมที่ 6 เปาหมายที่ดีเพ่ือชีวิตที่มีความหมาย เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมเพ่ิมความรูสึกดานบวกของสภาพจิตใจ รูสึกวาชีวิตมีความหมายโดยใหสมาชิก
กลุมผูสูงอายุไดทบทวนประสบการณชีวิตที่ผาน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จ หรือไมประสบความสำเร็จตามเปาหมาย วาเหตุ
ปจจัยอะไรบาง และวางแผนชีวิตตอจากน้ีวามีเปาหมายอะไรพรอมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความสำเร็จตามเปาหมาย 

  X7 หมายถึง สัปดาหที่ 4 กิจกรรมที่ 7 การเขาถึงแหลงสนับสนุนในชุมชน เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือใหผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมทราบถึงแหลงทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งวิธีการติดตอและเขาถึง ลักษณะกิจกรรม 

นายกเทศมนตรี/ผูนำชุมชนพบผูสูงอายุ เปนการใหขอมูลกับผูสูงอายุถึงแหลงทรัพยากรในชุมชนที่สามารถใหการชวยเหลือ
และสนับสนุนแกผูสูงอายุได 

  X8 หมายถึง สัปดาหที่ 4 กิจกรรมที่ 8 อำลา คำสัญญาในเครือขายของเรา เปนการดำเนินกิจกรรมโดย
ผูวิจัย เพ่ือสงเสริมการมีเพ่ือนและเครือขายในสังคมของผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรม ลักษณะกิจกรรมใหผูสูงอายุทุกคนเขียน 

หรือบอกเลา ถึงความดีความประทับใจของตนเองท่ีมีตอ เพ่ือนสมาชิกทุกคน กิจกรรมอำลาในกลุมเพ่ือน และกลาวคาสัญญาท่ี
จะเปนเพ่ือนกัน 

 4.1 ประชากร 
 ผูสูงอายุในชมรมผูสงอายุ ท้ังเพศชายและหญิง ที่ไมมีภาวะสมองเสื่อม อาศัยอยูในชุมชน และมีภูมิลำเนาใน ตำบล
ทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถชวยเหลือตนเองไดดี 

 4.2 กลุมตัวอยาง 
 ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ แบบสองกลุม จำนวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจำนวน 30 คน และกลุมควบคุม
จำนวน 30 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองไดดี ไมมีภาวะสมองเสื่อม สามารถสื่อสารกับผูวิจัยได ยินดีและเต็ม
ใจใหความรวมมือในการวิจัย เมื่อประเมินดวย MMSE-T แลวไมพบความผิดปกติ 
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 4.3 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

  4.3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวย 

  1) แบบสอบถาม ซึ่งใชเปนการทดสอบกอน-หลังระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ประกอบไปดวย 

   สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป เปนขอคำถามเก่ียวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส 

จำนวนบุตร ระดับการศึกษา รายได ความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายได สมาชิกในครอบครัว จำนวนบุคคลที่อาศัย
อยูในบานเดียวกัน โรคประจำตัว 
   สวนที่ 2 แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ เลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก ไดแก มากท่ีสุด มาก นอย 

นอยที่สุด โดยเลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบที่ตรงกับความรูสึกที่สุด โดยแบงเปนขอคำถามดานบวก จำนวน 12 ขอ และขอ
คำถามดานลบ จำนวน 12 ขอ 

  2) คูมือการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ 

- การใหความรูเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ผูสูงอายุ คือ การบรรยายประกอบสื่อแผนพับ และเพลง ลมหายใจด่ังดอกไมบาน ของแมชีศันสนีย เสถียรธรรมสถาน 

   - การสรางทักษะการจัดการความเครียด คือ การบรรยายประกอบเพลงและการสนทนาแบบกลุม 

   - การเห็นคุณคาในตัวเอง คือ การบรรยาย สนทนากลุม กิจกรรมรวมกัน 

   - การไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน คือ การบรรยาย พูดคุยสนทนากลุม 

  4.3.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ และพิจารณาแกไขความตรงเชิงเน้ือหา และความเขาใจของภาษาท่ีใชในขอคำถามแตละ
ขอ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ความสอดคลองของขอคำถามกับตัวแปรท่ีใชในการวิจัย กอนนำไปทดลองหาคา
ตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ไดตรงเชิงเน้ือหาแลวนำไปทดลอง (Try out) กับกลุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน จากน้ันนำผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) เพ่ือปรับปรุง
แบบสอบถามใหมีคุณภาพคาความเที่ยงยอมรับไดต้ังแต 0.8 ข้ึนไป และจากการวิเคราะหแบบสอบถามหาความเที่ยงภาพรวม 

คาความเท่ียงและคาคุณภาพอยูที่ 0.86 ซึ่งเปนคาท่ียอมรับไดสามารถนำไปใชได 

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 กอนเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย ติดตอขอความอนุเคราะหกับผูดูแลและผูที่มีสวนเก่ียวของกับชมรม
ผูสูงอายุ โดยมีการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคและข้ันตอนในการดำเนินการเก็บขอมูล เมื่อไดรับอนุญาตแลวผูวิจัย
จึงเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนวิธีการเก็บขอมูลแกผูเขารวมวิจัย  โดยในข้ันตอน
แรกดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม หลังจากทราบปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุแลวจึง
ดำเนินการรจัดกิจกรรม โดยแบงผูสูงอายุที่เขารวมโครงการออกเปน 2 กลุม แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม และดำเนิน
กิจกรรมกับกลุมทดลองตามคูมือการใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตตามหลักภูมิปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุ ตามกิจกรรม
ตาง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในวิธีการดำเนินการ เมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยตามแผนกำหนดการ ผูวิจัยนำ
ขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหทางสถิติ 
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 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากทำกิจกรรมและรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำงานตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและนำ ขอมูลมาวิเคราะห
ดวยคอมพิวเตอรเพ่ือทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95% 

1) กาวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน โดยวิเคราะหระดับสุขภาพจิต วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และ
สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  

2) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบคาที่วัดไดทั้งสองกลุม สถิติที่ใชในการ
เปรียบเทียบ Paired t-test 

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 60-80 ป กลุมควบคุมและกลุม

ทดลองสวนใหญมีปญหาสุขภาพ โดยสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 53.3 และรอยละ 86.7 ตามลำดับ 

การประเมินความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความคิดเห็นตามแบบ
ประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ การเปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมควบคุม
และกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.47 คะแนนมีการลดลงกวา
กอนการทดลองคือ 22.10 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.33 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึนมากกวา
กอนการทดลองคือ 18.23 คะแนน กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.10 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.168 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7สวน
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย21.47คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.737 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7 กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุเฉลี่ย 18.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.473 คะแนนอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
56.7 สวนหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

ตารางที่ 1 ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

ความรูเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง
ในผูสูงอาย ุ

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน
(คน) 

รอยละ
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

ระดับสูง 29 96.7 29 96.7 12 40 29 96.7 

ระดับปานกลาง 1 3.3 1 3.3 17 56.7 1 3.3 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 1 3.3 0 0 

X ± S.D. 22.10±1.168 21.47±1.737 18.23±2.473 22.33±2.187 

Min., Max. 18,24 18,24 11,23 15,24 
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กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.30 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.705 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปน รอยละ 96.7 หลังการทดลองมีคะแนนทักษะการจัดการความเครียด
ในผูสูงอายุ 21.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.097 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ93.3  กลุมทดลอง พบวา 
กอนการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุเฉลี่ย 18.03 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.068 

คะแนนอยูในระดับปานกลางรอยละ56.7 หลังการทดลอง มีคะแนนทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.37 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.442 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 

ผลการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความ
คิดเห็นตามแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับทักษะการจัดการความเครียดในผูสูงอายุ เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.47 คะแนนมีการ
ลดลงกวากอนการทดลองคือ 22.30 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.37 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึน
มากกวากอนการทดลองคือ 18.03 คะแนน 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องทักษะการจัดการความเครียด 

ทักษะการจัดการ
ความเครียด 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน 

(คน) 
รอยละ

จำนวน
(คน) 

รอยละ
จำนวน 

(คน) 
รอยละ

ระดับสูง 29 96.7 28 93.3 12 40 28 93.3 

ระดับปานกลาง 1 3.3 2 6.7 17 56.7 2 6.7 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 1 3.3 0 0.0 

X ± S.D. 22.30±1.705 21.47+2.097 18.03+3.068 22.37+2.442 

Min., Max. 18,24 16,24 12,22 14+24 

กลุมควบคุม พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.47 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.737 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 หลังการควบคุมมีคะแนนเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 

21.60 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.253 คะแนน คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 96.7 กลุมทดลอง พบวา กอน
การทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุเฉลี่ย 17.90 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.429 คะแนนอยูใน
ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ43.3 หลังการทดลอง มีคะแนนการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.07 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.664 คะแนนอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ93.3 

ผลการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุของกลุมทดลองจำแนกตามระดับความคิดเห็น
ตามแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตัวเองในผูสูงอายุ เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.60 คะแนนมีการลดลงกวากอน
การทดลองคือ 22.47 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.07คะแนนมีการเพ่ิมข้ึนมากกวากอนการ
ทดลองคือ 17.90 คะแนน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องการเห็นคุณคาในตัวเอง 

การเห็นคุณคาใน
ตัวเอง 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน
(คน) 

รอยละ 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

ระดับสูง 28 93.3 29 96.7 11 36.7 28 93.3 

ระดับปานกลาง 2 6.7 1 3.3 13 43.3 2 6.7 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X ± S.D. 22.47+1.737 21.60+2.253 17.90+2.429 22.07+2.664 

Min., Max. 18,24 18,24 13,22 14,24 

กลุมควบคุม พบวา กอนการควบคุม มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 22.47 

คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.737คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ100 หลังการทดลองมีคะแนนการสนับสนุนจาก
สังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 21.10 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.187 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 
86.7 กลุมทดลอง พบวา กอนการทดลอง มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุเฉลี่ย 19.30 คะแนน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.385 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ56.7 หลังการทดลอง มีคะแนนการสนับสนุนจากสังคม
และหนวยงานในผูสูงอายุ เฉลี่ย 22.53 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.814 คะแนนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ96.7 

ผลการเปรียบเทียบการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานในผูสูงอายุของกลุมทดลอง เปรียบเทียบคะแนนระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยของกลุมควบคุมหลังการทดลองคือ 21.10 คะแนนมีการ
ลดลงกวากอนการทดลองคือ 22.47 คะแนนสวนคาเฉลี่ยของกลุมทดลองน้ันหลังการทดลองคือ 22.53 คะแนนมีการเพ่ิมข้ึน
มากกวากอนการทดลองคือ 19.30 คะแนน 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรื่องการไดรับการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงาน 

การไดรับการ
สนับสนุนจาก
สังคมและ
หนวยงาน 

กลุมควบคุม (n=30) กลุมทดลอง (n=30) 

กอนทดลอง หลังทดลอง กอนทดลอง หลังทดลอง 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

จำนวน
(คน) 

รอยละ 
จำนวน 

(คน) 
รอยละ 

ระดับสูง 30 100 26 86.7 17 56.7 29 96.7 

ระดับปานกลาง 0 0.0 4 13.3 13 43.3 1 3.3 

ระดับต่ำ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

X ± S.D. 22.47+1.737 21.10+2.187 19.30+3.385 22.53+1.814 

Min., Max. 19,24 15,24 13,24 17,24 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุกอนการทดลองและ
หลังทดลอง พบวา หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเรื่องความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด 

การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุสูงมากข้ึนภายหลังการไดรับ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคามากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐาน หลังการทดลองกลุมทดลอง คาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตของผูสูงอายุหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุสูงกวากอนไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ซึ่ งผลจากการ เปลี่ ยน 

แปลงทั้งน้ีเน่ืองมาจากในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสรางความรูเก่ียวกับสุขภาพจิตในผูสูงอายุ ผูวิจัย
จัดทำข้ึนเพ่ือดำเนินการใหความรูและกิจกรรมที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนมาจำนวนท้ังหมด 4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1-2 ชั่วโมง โดยสอน
ในสัปดาหที่ 1, 2, 3 ,4 และมีกิจกรรมการแกไขปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
ผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ผูสูงอายุ โดยวัดผลจากแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย กอนไดรับโปรแกรมสัปดาหที่ 1 และหลังไดรับโปรแกรมสัปดาหที่ 4 ทำให
กลุมตัวอยางมีความรูสูงข้ึนเปนไปตามทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมและการ ดูแลสุขภาพสามารถทำนายภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุไทย (พิมพิสุทธ์ิ บัวแกว และรติพร ถึงฝง, 2559) สอดคลองกับการวิจัยแรงสนับสนุนทางสังคม  พัฒนากิจครอบครัว
ระยะวัยชรา  มีความสัมพันธ ทางบวก กับความสุขในชีวิต (จิตนภา ฉิมจินดา, 2555) 

 จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็น
คุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุกอนการทดลองและหลังทดลอง พบวา หลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเรื่องความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเอง
และการสนับสนุนจากสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับผูสูงอายุสูงมากข้ึนภายหลังการเขารับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตำบลทุงขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคา
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน คือ หลังการทดลองกลุมทดลองที่ผลตาง
ของคาคาเฉลี่ยสุขภาพจิตของผูสูงอายุกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของ กลุม
ทดลอง สูงกวา กลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมการสงเสริมสขุภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผสููงอายุซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ี
เน่ืองมาจากในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุผูวิจัยจัดทำข้ึนเพ่ือ
ดำเนินการใหความรูและกิจกรรมที่ผูวิจัยกำหนดข้ึนมาจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1-2 ชั่วโมง โดยสอนในสัปดาหที่ 
1, 2, 3, 4, และมีการติดตามผลและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมรวมทั้งหมด 4 สัปดาห โดยการจัดกิจกรรมซึ่งมีกิจกรรม
การใชสื่อการสอนท่ีประยุกตใชทฤษฎี ท่ีผูวิจัยพัฒนามาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การสนับสนุนดาน
อารมณ การสนับสนุนดานการประเมินคา การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนดานทรัพยากร โดยประยุกตมา
ออกแบบกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง เพ่ือสงเสริมพัฒนาสุขภาพจิตของผูสูงอายุซึ่งประกอบดวยสภาพของจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ 

คุณภาพของจิตใจ และปจจัยสนับสนุน (อภิชัย มงคล และคณะ, 2554) 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุดวยโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ มีผลชวย
ยกระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากกวาการดูแลตามปกติ ทั้งน้ีเพราะการดูแลตามโปรแกรมสงเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุน้ันเปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองคประกอบทุกดานของสุขภาพจิตผูสูงอายุ คือทำ
ใหมีความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ ทักษะการจัดการความเครียด การเห็นคุณคาในตัวเองและการสนับสนุนจาก
สังคมและหนวยงานที่เก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดีข้ึน ดังจะเห็นไดวาผลตางของคาเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิตกอนและหลังทดลอง
ของกลุมทดลองสูงกวากวากลุมควบคุม ซึ่งนำไปสูคาเฉลี่ยสุขภาพจิตโดยรวมหลังการทดลองที่สูงกวากลุมควบคุม 
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8. ขอเสนอแนะ
1) การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซึ่งสามารถนำวิธีการพัฒนาโปรแกรมการ

สงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ไปใชในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได 

2) การวิจัยครั้งตอไปอาจนำกิจกรรมแบบอ่ืนหรือการสรางทัศนคติแบบอื่นมาใชรวมในการทำกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโปรแกรมย่ิงข้ึน 

3) ควรมีการวิจัยในกลุมผูดูแลผูสูงอายุเพ่ือกระตุนใหผูดูแลผูสูงอายุมีความรูในการดูแลผูสูงอายุและกระตุนให
ผูสูงอายุดูแลตนเองอยางถูกวิธี 
9. กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินการวิจัยมิอาจสำเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และผูที่มีสวน
เก่ียวของที่ใหการสนับสนุน และใหความอนุเคราะหในการจัดกิจกรรมและใหขอมูลตางๆ จนโครงการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

10. เอกสารอางอิง
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1.ความเปนมาของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  2. รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 3.แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครปฐม ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ เครือขายหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม   

ผลการศึกษา พบวา 
1. ความเปนมาของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ ่นจังหวัดนครปฐม  มาจากมติ

คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 1 พฤษภาคม และ 28 สิงหาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษสิ ่งแวดลอม
ศิลปกรรม โดยเจตนารมณของแผนเนนการพัฒนาวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหเปนระบบ  ตอมาคณะอนุกรรมการ
ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2545, วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2546 และ วันที่ 11 

กุมภาพันธ พ.ศ.2546 ตามลำดับ ซึ่งไดเห็นชอบใหเพิ ่มบทบาทหนาที่ของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 
ดำเนินงานดานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติควบคูกันไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จึงไดปรับชื่อใหเหมาะสม เปน 
“หนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น” อันมีบทบาทหนาที่สำคัญในการดำเนินงานดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ควบคูกันไปการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ปจจุบันหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ ่นจังหวัดนครปฐม
ไดดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประกอบดวย 4 แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 การบริหารหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น แผนงานท่ี 2 การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม แผนงานท่ี 3 

การอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเรือ่งการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม แผนงานท่ี 4 การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น แตปจจุบันหนวยอนุรักษฯดำเนินงานได 3 แผนงาน คือ แผนงานท่ี 1  

3 และ 4 เทานั้น 

3.แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะการจัดการความรู (KM) โดยใชกระบวนการ PDCA กลาวคือ มีการจัดทำแผน การ
ดำเนินงาน การรายงานผล และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานไปปรับปรุง
แผนงานและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปตอๆ ไป 

คำสำคัญ:   หนวยอนุรักษ, สิ่งแวดลอม, ธรรมชาติ, ศิลปกรรมทองถ่ิน, จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 

This study was a qualitative research. The objective were to study 1. History of Local Units for 

Conservation of Natural and Cultural Environment 2. The operational model of Local Units for 

Conservation of Natural and Cultural Environment, Nakhonpathom Province 3 .  Development Guidelines 

for the Operation of Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment in Nakhon Pathom 

Province. The data were synthesized by content analysis. The sample was selected by purposive sampling 

from Network of Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment, Nakhonpathom 

Province. 

The study revealed that 

1.History of Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment comes from the

Cabinet resolution on May 1 and August 28, 1984, in favor of the principles of environmental conservation 

development plan With the intention of the plan focusing on the development of environmental 

conservation methods in the fine arts to be systematic Sub-committees under the National Environment 

Board on 26 November 2002, 30 January 2003 and 11 February 2003, respectively, which agreed to increase 

the role Duties of the Environmental Conservation Unit for Local Fine Arts Carry out environmental 

conservation work concurrently with environmental conservation Therefore have adapted the name 

appropriately to Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment  (LUCNCE) which has 

an important role in the operation of conservation of natural environment. Currently, Local Units for 

Conservation of Natural and Cultural Environment, Nakhonpathom Province is located at the Office of Art 

and Culture in Nakhonpathom Rajabhat University. 

2. The operational model of Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment,

Nakhonpathom Province has implemented according to the Environmental Conservation Development 

Plan for the Arts consisting of 4 plans, which are Plan 1: Administration of Local Units for Conservation of 

Natural and Cultural Environment.  Plan 2: Announcement of the Environmental Conservation Area, Fine 

Art Program Plan 3: Training Seminar to disseminate knowledge about conservation of natural environment 
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and arts. Plan 4: Development of information systems for environmental conservation A natural and Local 

arts. But at present, the conservation unit can operate 3 plans, which are plans 1, 3 and 4 only. 

3 . Development Guidelines for the Operation of Local Units for Conservation of Natural and 

Cultural Environment in Nakhon Pathom Province Exchange of knowledge in the form of knowledge 

Management using PDCA processes, namely the formulation of an operational plan, reporting and 

performance tracking. In order to get guidelines for operational development to improve the plan and 

develop the operational model with efficiency and effectiveness in the years to come. 

Keywords: Units for Conservation, Environment, Natural, Cultural, Local, Nakhon Pathom Province 

1.บทนำ 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในทองถิ่นไทย เปนมรดกที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคและอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีมาเนิ่นนาน เปนที่ยอมรับนับถือในสังคมและเปนเครื่องแสดงความเปนอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุงเรืองทั้ง
ดานวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม ประเทศที่
เจริญรุงเรืองกาวหนายอมมีวัฒนธรรมเปนรากฐานของสังคมไทย กระทรวงวัฒนธรรมไดมีนโยบายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั่งยืน” ภายใตแผนงานหลัก 3 เรื ่อง คือ วิถีถิ ่น วิถีไทย 

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก โดยการสรางสังคมให
รมเย็นเปนสุข ดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานคานิยมหลัก 12 ประการ รวมทั้งสรางรายไดและความมัน่คงจาก
ทุนทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว สินคาและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติ 
เกียรติภูมิ และภาพลักษณที่ดีของประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

– 2579) ประเทศไทย 4.0 และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559)

ผลจากการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาที่ผานมา สงผลใหการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของ
เมืองที่เปนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตการพัฒนาทางกายภาพโดยไมตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีความสำคัญในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมโดยรอบแหลงศิลปกรรมเกือบในทุกพื้นที่ในประเทศไทย  ที่สำคัญการขาดความตระหนักถึงคุณคาและ
ความสำคัญเหลานี้ ทำใหเกิดการรุกราน คุกคาม บั่นทอน และทำลายความสวยงาม และความสงางามของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559: 1) 

จากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน สิ่งแวดลอมและศิลปกรรม อันเปนมรดกของทองถิ่นและ
ของชาติอยูในสภาวะที่เสื่อมโทรม ถูกทำลายท้ังโดยธรรมชาติและฝมือมนุษย รวมทั้งประชาชนในทองถ่ินยังขาดความรู ความ
เขาใจในเรื่องสำคัญ และคุณคาของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม จึงเกิดการทำลายโดยรูเทาไมถึงการณ แหลงธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจึงอยูในสภาพไมเหมาะสม เสื่อมโทรม เปนผลใหตองสูญหายหรือหมดคุณคา หมดความสวยงาม เชน การทำลาย
โดยการเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ลักลอบ ขุดเจาะ หรือการใชที่ดินโดยรอบหรือภายในบริเวณแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือ
เปนที่จอดรถ จัดสรรเปนอาคารพาณิชย หรือการทำลายอันเนื่องมาจากโครงการตางๆ ประชิด รุกล้ำกับตัวสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ปญหาการทำลายเชนนี้ จึงเปนปญหาที่เกินกำลังและอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบที่จะ
ดูแลไดทั้งหมด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) จึงไดดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม โดยมีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 76 จังหวัด เปนองคกรใน
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ทองถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล เฝาระวังสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น รวมทั้งเสริมสรางความรู ความเขาใจถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหแกประชาชน นอกจากจะทำหนาที่อบรมและประชาสัมพันธดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมแลว หนวยอนุรักษฯ ยังเปนหนวยตรวจสอบดูแล ปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมที่ตนเหตุดวย ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 ตามแผนขับเคลื่อน
งานอนรุักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด  ใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 76 
จังหวัด รวมเปนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด เพื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจงัหวัด 

เจตนารมณของแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละ
ศิลปกรรมระดับจังหวัด ไดเนนการเพ่ิมบทบาทภาคีการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหเปนที่กวางขวาง  ดังนั้น 
ผูวิจัยในฐานะคณะกรรมการประจำหนวยอนุรักษฯ จึงสนใจศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐมและเปนฐานขอมูลเพื่อสงเสริมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น รวมทั้งประชาสัมพันธและเผยแพรหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม เพื่อใหประชาชนในจังหวัดนครปฐม เกิดความภาคภูมิใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำ
จังหวัด  อันทรงคุณคาของทองถิ่น โดยรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของชาติไวใหมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนสืบไป 

 

2.วัตถุประสงคการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความเปนมาของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดนครปฐม 
3. เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

จังหวัดนครปฐม 
 

3.นิยามศัพท 
สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2560: 5) ไดกำหนดนิยาม
ศัพท ไวดังนี ้

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ (Natural Environment) 

หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณคาทางวิทยาการและสุนทรียภาพที่เกี่ยวของ เปนสัณฐานที่ส ำคัญทางธรณีวิทยาและ
ภูมิศาสตร อันเปนเอกลักษณหรือสัญลักษณของทองถิ่นนั้นๆ มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ เมื่อถูกทำลายก็จะหมดสภาพไป ไม
สามารถฟนฟูคืนสภาพเดิมไดอีก เชน เกาะ แกง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โปงพุรอน แหลงน้ำ ชายหาด ซากดึกดาบรรพ (พืชและสัตว) 
และธรณีสัณฐาน และภูมิลักษณวรรณา 

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม (Cultural Environment) 

หมายถึง สิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่อยูโดยรอบแหลงศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธกันทั้ง
ทางตรงและทางออม ศิลปกรรม ในที่น้ีคือ สิ่งที่มนุษยไดสรางหรือกาหนดข้ึนทั้งในอดีตและปจจุบัน และไดรับการยกยองวามี
คุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี เทคโนโลยี ไดแก พระราชวัง วัง วัด ศาสนสถาน ศาล อนุสาวรีย ปอม คูเมือง กำแพง
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เมือง อาคารที่มีคุณคาทาง สถาปตยกรรม สะพาน ทาน้ำ และแหลงชุมชนโบราณ นอกจากน้ี สิ่งแวดลอมศิลปกรรมยงัหมายถึง 
พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่สะทอนถึงคุณลักษณะสำคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม บอกเลาเรื่องราวพัฒนาการของสังคมและ
มนุษยผานประวัติศาสตรอันเปนผลและเกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรม องคความรู และการใหคุณคา (การใหความหมาย) ของสังคม 

4.วิธีดำเนินการศึกษา 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ 
1. การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอมูลหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 
2. การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยเนนใชการวิจัยจากขอมูลเรื่องเลา (Narrative Research) ใชวิธีการสังเกตการณอยาง

มีสวนรวม (Participant  Observation) การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) สำหรับการจัดการความรูและใชกระบวนการ
ถอดบทเรียน รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูให
ขอมูลคนสำคัญ (Key Informant) ซึ่งผูศึกษาไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  คือ เครือขายของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม ไดแก คณะกรรมการ
ประจำหนวย พระสงฆ ผูนำชุมชน ปราชญทองถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวของ จำนวน 20 คน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช
ระยะเวลา 12 เดือน ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

ผูวิจัยใชเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่แมนตรงและนาเชื่อถือจึงไดใชเทคนิคตางๆ ไดแก 
1. การวิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆ (documentary analysis)

2. การศึกษาประวัตศิาสตรชุมชนจากคำบอกเลา (oral history)

3. การเดินสำรวจสภาพแวดลอมในชุมชน (transect walk and guide field walk)

4. การสังเกตและการจดบันทึก (observation and field-note)

5. การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi structured interviewing)

6. การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion)

โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อความลึกซึง้และการอิ่มตัวของขอมูล (data satiation) เมื่อประเด็นใดวิเคราะหแลว 
ไมมีความชัดเจน ผูวิจัยลงพื้นที่เพ่ิมเติมจนกวาจะไดขอมูลที่มีความอิ่มตัว 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 
และ สุภาพ ฉัตราภรณ, 2555 และ บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 184) รายละเอียด มีดังตอไปนี้ 

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบแหลงของขอมูล ไดแก 1) แหลงเวลา
หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกัน หรือไม 2) แหลงสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม 
และ3) แหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานรวบรวมขอมูล (Methods Triangulation) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน
เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตการณคูกับการซักถามสัมภาษณพรอมกัน 

3. การสรางบทสรุปและยืนยันบทสรุป คือ การนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีมาสรางเปนบทสรุปรวมกับขอมูลที่
เชื่อถือไดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง โดยเนนความเช่ือมโยงเพื่อนาไปสูการพิสูจนท่ีเปนรูปธรรมและตรง
ตอขอเท็จจริง 

จากขอมูลที่ไดนำมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดหมวดหมูตามประเด็นปญหาและการตีความจากขอมูล
ที่ได ตามกระบวนการวิเคราะหเนื ้อหาของขอมูล (Content Analysis) เพื ่อสรุปประเด็นตามกลุมขอมูลและวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล 
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5.สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ผูวิจัย พบวา 
สวนที่ 1 ความเปนมาของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม และ 28 สิงหาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยเจตนารมณของแผนเนนการพัฒนาวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหเปนระบบ โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1.ใหมีการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธแกประชาชนใหมีความรูความเขาใจ เพื่อเปนการปองกันที่ตนเหตุ 
2.ใหมีหนวยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาลุกลามเกินกวาจะแกไขได 3. ใหมีมาตรการควบคุมการใชพื้นท่ี
ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื ่อใหการพัฒนาเปนตามหลักการที ่ถูกตองเหมาะสมและประสานประโยชนแกทองถิ ่นและ
ประเทศชาติโดยสวนรวม  

แผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เมื่อป พ.ศ. 2527 ไดกำหนดใหศูนยวัฒนธรรมจังหวัดตางๆ ซึ่งจัดตั้ง
โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่นขึ้นในแตละศูนยวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค ใหสถาบันการศึกษาซึ่งมีอยูแลวทุกจังหวัดในทองถิ่น มีบทบาทในการ
ชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาและความสำคัญของแหลงศิลปกรรม และแหลงธรรมชาติ รวมถึงความสำคัญของ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม และสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่มีสวนเกี่ยวของกับประชาชน และเพื่อใหเปนหนวยติดตามตรวจสอบดูแล 
ปองกัน โดยใหประชาชน เปนผูปกปอง ดูแลรักษาสมบัติของทองถิ่นและของชาติ โดยรัฐเปนผูสนับสนุน ทั้งนี้ ในทองถิ่นแตละ
จังหวัด นอกจากจะมีมรดกทางวัฒนธรรมแลวยังมีแหลงวัฒนธรรมอันควรอนุรักษ ซึ่งมีแนวทางอนุรักษและดำเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม อันควรอนุรักษมากมายหลายแหลง ปจจุบัน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จำเปนจะตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่อยูในพื้นที่ดวย เนื่องจากมีความสัมพันธอยาง
เกี่ยวเนื่อง และเปนสิ่งแวดลอมท่ีเปนองคประกอบสวนหนึ่งของแหลงศิลปกรรม  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2532 - 2534 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
เสนอใหปรับปรุงองคกรระดับจังหวัดทางดานสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีอยูแลวในทุกจังหวัด ใหครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ ประกอบกับในป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดมีนโยบายการพัฒนาระบบราชการ โดยมุงเนนใหมีการบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ ซึ่งการบริหารจัดการในเรื่องสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เปนเรื่องที่มีความสัมพันธ และมีผลกระทบตอ
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (สผ.) จึงไดนำเรื่อง
ดังกลาวเสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2545, วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2546 และ วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ.2546 
ตามลำดับ ซึ่งไดเห็นชอบใหเพิ่มบทบาทหนาที่ของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น ดำเนินงานดานอนุรักษ
สิ ่งแวดลอมธรรมชาติควบคูกันไปกับการอนุรักษสิ ่งแวดลอมศิลปกรรม จึงไดปรับชื่อใหเหมาะสมเปน “หนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น” (Local Units for Conservation of Natural and Cultural Environment : 

LUCNCE) อันมีบทบาทหนาที่สำคัญในการดำเนินงานดานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ควบคูกันไปการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม (สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2560: 10-11)  โดยปจจุบันหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น ตั้งอยูในพื้นที่ 76 จังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ซึ่งตั ้งอยู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 แหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แหง  โรงเรียน 42 แหง และสถาบันการพลศึกษา 3 แหง โดยมีวัตถุประสงค ใหเปน
หนวยงานในทองถิ่นที่ชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหแกประชาชน
ในทองถิ่น  นอกจากนี้ หนวยอนุรักษฯ ยังทำหนาที่อบรมและประชาสัมพันธ ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และเปนหนวยตรวจสอบดูแลปองกันปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ตนเหตุ 

ในสวนของภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัดนั้น มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการประสานงานภายในกลุมจังหวัดใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
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สัมฤทธิ์ผล จึงมีการแบงเปน 18 กลุมจังหวัด โดยใหมีตัวแทนกลุมจังหวัด หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทำหนาที่ติดตอประสานงาน
กับสำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่งในรอบป พ.ศ. 2561 นั้น ตัวแทนกลุม 
ไดแก จังหวัดลำปาง นาน เพชรบูรณ กำแพงเพชร อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปทุมธานี อางทอง 
นครนายก นครปฐม เพชรบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา (กลุมงานจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม, 2562: 9) 

ดังนั้น คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครปฐม จึงเปนองคกรที่แตงตั้ง
ขึ้นภายใตกฎหมาย มีบทบาทในการกำหนดมาตรการ แผนปฏิบัติการ แนวทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในระดับจังหวัด และกำกับ ดูแล ติดตาม ประสานงานและใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อปองกัน
แกไขปญหาบุกรุกทำลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และสนับสนุนงานดานการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูคณุภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่ใหบังเกิดผลผลเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนฟนฟูใหเหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังเปนกลไกที่สำคัญในการดำเนินงานใหกับหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัด
นครปฐมตอไป 

สำหรับหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่จังหวัดนครปฐมนั้น ตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบการดำเนินงานตางๆ ในฐานะหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม อันมี
อาจารยญาณภัทร  ยอดแกว ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

ที่สำคัญ การปฏิบัติงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐมนั้น มีลักษณะ
การทำงานในรูปแบบของการประสานงานแบบคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการประจำหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นอยูในหนวยอนุรักษฯ  ซึ่งมีการดำเนินงานในลักษณะของความรวมมือระหวางหนวยงานและเครือขายท่ี
เกี่ยวของในเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาที่ถูกตองและเหมาะสมตอไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 

สวนที่ 2 รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม เปนอีกหนวยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ซึ่งตั้งอยูในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯนั้น ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ระดับ
นโยบาย ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นระดับ
จังหวัด ชุดที่ 2 เปนชุดปฏิบัติงานเลขานุการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น มีบทบาทสำคัญในการ
สนับสนุนการดำเนินงานประสานงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทและหนาท่ีของหนวยอนุรักษฯ มีดังน้ี (ญาณภัทร, 2561: 2-3)  ดังนี ้
 1. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูความเขาใจ ในเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหแกประชาชน
ในทองถิ่น 

 2. ศึกษา รวบรวม บันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม 

 3. ตรวจสอบ ดูแล สิ่งแวดลอมโดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานสถานการณที่
คาดวาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. สนับสนุนใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นใหถูกวิธี โดยทองถ่ินและประชาชน
มีบทบาทสำคัญ ดวยการเสริมสรางบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพ 
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5. สนับสนุนขอมูลทางวิชาการ รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพิจารณาโครงการพัฒนาตางๆ ที่จะเขา
มาในพื้นที่ที่เปนแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อใหการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมเปนไปอยางสอดคลอง 

6. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
7. ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด
บทบาทหนาที่สำคัญของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น คือ  การเฝาระวัง ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ ปญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องตน โดยประสานงานกับเครือขายในพื้นที่ เพื่อหาขอสรุปและ
แนวทางปองกันแกไขปญหาทางดานวิชาการที่เหมาะสม ในฐานะที่เปนฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด ประกอบดวย หัวหนาหนวยอนุรักษฯ และผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด จะตองนำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาและผลักดันใหมีการดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีหนวยอนุรักษฯ ไดใหขอเสนอแนะตอไป  

จากการวิเคราะหรูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม สามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีระบบของเดวิด อีสตัน (David Easton, 1979) มาอธิบายเพื่อใหเห็นถึงบริบท 
(Context) ปจจัยนำเขา (Input) ปจจัยนำออก (Output) และการสะทอนกลับ (Feedback) ซึ่งสามารถแสดงตามภาพที่ 1 
ดังนี ้

 

 

 

ภาพที่ 1  รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

1. การดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม คำนึงถึงสภาพเชิง
บริบท (Context) เพราะในแตละพื้นที่มีเอกลักษณเฉพาะ อาทิเชน สภาพแวดลอมทางสิ่งแวดลอมธรรมชาติ สภาพแวดลอม
ทางสังคม ศิลปกรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมชุมชน ภาวะผูนำ เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีแตละพื้นท่ี 

ปจจัยนำเขา (input) 

1. ปจจัยหลัก
แนวคิด ทฤษฎ ีองคประกอบ 
2.ปจจัยสนับสนุน  
(ปจจัย เงื่อนไข) 

การสะทอนกลับ 
(Feedback) กระบวนการ (Process) 

สรางกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ
ดำเนินงาน ตามแนวคิด PDCA 

ปจจัยนำออก (Output) 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุร ักษส ิ ่งแวดล อม

ขอมูลเชิงบริบท (Context) 

- สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงาน 
- สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 

ผลลัพธ (Outcome) 

รูปแบบการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 
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2. การดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  คำนึงถึงปจจัย
นำเขา (input) เพราะเปนสิ่งที่สงผลทำใหกระบวนการดำเนินงานประสบผลสำเร็จและกอเกิดความเปนรูปธรรม เชน การ
รับทราบปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่วามีปญหาและความตองการ รวมทั้งตองการแกไขปญหาอยางไร ปจจัย
นำเขายังครอบคลุมถึงบุคลากร เจาหนาท่ี หนวยงาน กลุมเครือขายท่ีเขารวมในการดำเนินกิจกรรมดวย 

3. การดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทอ งถิ ่นจังหวัดนครปฐม คำนึงถึง
กระบวนการ (Process) เพราะเปนขั้นตอนที่ผานการรับฟงปญหา ความตองการและแนวทางการแกไขมาพิจารณาเพ่ือ
วางแผนงาน พัฒนากลไกการทำงานเพื่อนำไปสูการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครปฐมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. การดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  คำนึงถึงปจจัยนำ
ออก (Output) เพราะเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินกระบวนการ ประกอบดวย การวางแผน กระบวนการดำเนิงาน 
ปญหา ความตองการและแนวทางแกไข เพื ่อทำใหการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ จังหวัดนครปฐม สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. การสะทอนกลับ (Feedback) เปนกระบวนการนำเอาผลลัพธ ผลกระทบที่ไดรับหรือเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ดำเนินงานไปพิจารณา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลวามีความคุมคาหรือไมอยางไร เพื่อใชขอมูลที่ผานการ
สะทอนกลับไปพิจารณาในการดำเนินการตอไป 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  ไดดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมเปนภาคีอนุรักษ
สิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด เพื ่อมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาตแิละ
ศิลปกรรม ใหจัดกิจกรรมตามแนวทางการอนุรักษธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2525 ให
สอดคลองกับนโยบาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  (สำนักจัดการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม , 2560: 19-20) หนวยอนุรักษฯดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ดังนี ้

แผนงานที ่1 การบริหารหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไดมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษสิง่แวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดบัจังหวัด ใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 76 จังหวัด รวม
เปนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด เพื่อมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหการสนับสนุนงบประมาณประจำปในการดำเนินงานแกหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม จำนวน 75,000 บาท เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของแผนพัฒนาการอนุรักษ
สิ ่งแวดลอมศิลปกรรม ซึ่งหนวยอนุรักษฯ จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดกิจกรรม เฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม โดยเนนการเพิ่มบทบาทภาคีการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมใหเปนที่กวางขวาง  จัดทำแผนงาน/
โครงการที่สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีหลักของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และนำเสนอ สผ.เพื่อ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนประจำป ติดตามตรวจสอบและรายงานผลการสำรวจและติดตามตรวจสอบ
สภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม โดยจัดทำรายงานสถานภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ปละ 
1 ครั้ง และสงรายงานให สผ. รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการประจำหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่ 
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และคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง และสงรายงานการ
ประชุมให สผ. ที่สำคัญไดเขารวมประชุมกับหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ  
รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ และสงให สผ. กอนสิ้นสุดปงบประมาณของทุกป แสดงให
เห็นวา หนวยอนุรักษฯ จังหวัดนครปฐม ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับ
จังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะกอใหเกิดประโยชนสวนรวมตอทองถิ่นและประเทศชาติอยางย่ังยืน 

แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและความสูญเสียตางๆ ที่จะเกิดขึ้น อาจทำให
แหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรม ไดรับผลกระทบ ยากตอการปองกันและแกไข หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครปฐม ไดเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปญหาที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง เห็นควรจัดทำขอมูล
สิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการมรดกแหงชาติ โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสำรวจและรวบรวมขอมูลแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษที่มีความโดดเดน 
และมีความสำคัญในระดับทองถิ่นขึ้น เพื่อใหหนวยงานในทองถิ่นไดตระหนักและเห็นคุณคา ความสำคัญของแหลงธรรมชาติ
และแหลงศิลปกรรม แตเนื่องจากแหลงธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมแหลงใหมยังไมไดมีการประกาศเปนมรดกจังหวัด
นครปฐม ตามโครงการมรดกแหงชาติ ปจจุบัน หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครปฐม จึงยังไมได
จดักิจกรรมการจัดทำขอมูลแหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ  

แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพรความรูเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครปฐม เห็นความสำคัญของการเสริมสรางความรูความ
เขาใจ และความตระหนักในการอนุรักษคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม จึงมุงหวังใหทองถิ่น ไดเห็ นคุณคา
ความสำคัญและการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของทองถิ่น พรอมทั้งเกิดเครือขายบุคลากร
การดำเนินงานอนุรักษคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือ กันในทุกภาคสวน 
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนงานไปสูเปาหมายตามที่ตองการ จึงไดจัดทำกิจกรรม สรางเครือขายบุคลากร
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ยกตัวอยางเชน โครงการอนุรักษการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังชุมชน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว (2561)  พบวา ผาทอลาวครั่ง เกิดจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาวลาวครั่ง เปนผาทอมือที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณโดดเดน เพราะแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเช่ือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มีลวดลายผาทอ ไดแก  1. ลวดลายธรรมชาติ 2. ลวดลายเรขาคณิต และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว (2563)  พบวา ภูมิปญญาดานการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 
ไดรับการอนุรักษ สืบสานและสงเสริมโดยเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ซึ่งมีการจัดตั้งกลุมทอผาลาวครั่งขึ้น โดยเนนอนุรักษ
วิธีการทอผาและลวดลายผาแบบโบราณที่มีการสะทอนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ตนไม 
ดอกไม สายน้ำ ภูเขา และสัตว เปนตน ผสมผสานกับอัตลักษณทองถิ่นและจินตนาการของชางทอผา เกิดเปนผลิตภัณฑผาทอ
ลายดอกมะเดื่อท่ีสวยงาม นำไปตัดเย็บเปนเครื่องนุงหมและเครื่องใชสอยตางๆ   

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ ศิลปกรรมทองถิ่น 

การดำเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม จำเปนตองมีขอมูลรายงานสถานการณและการสื่อสารท่ี
มีความรวดเร็วทันตอเหตุการณ และไมยุงยากซับซอน เพื่อประกอบในการตัดสินใจ การวางแผนเพื่อใหการอนุรักษและการ
พัฒนาเปนไปอยางสอดคลองและยั่งยืน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดตั ้งศูนย
ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) อยูท่ีสำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม มีหนาที่ในการขับเคลื่อนติดตอ
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ประสานงานกับภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยนำนโยบายจากคณะอนุกรรมการการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ผานสำนักงานฯ ไปดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย อยางความรวดเร็ว ทันตอสถานการณและเผยแพร
ขอมูลใหไดรับรูไดพรอมๆ กันในคราวเดียว มีการนำ Social Media อาทิ Facebook, Line, Youtube มาใชในการดำเนินงาน 
ประสานงาน เพื่อรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในจังหวัดและความเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งเพื่อประสานขอมูล
ระหวางหนวยอนุรักษจังหวัดตางๆ ในสวนกิจกรรม จัดทำขอมูลตามระบบเผยแพรขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของ
ประเทศน้ัน หนวยอนุรักษฯ จังหวัดนครปฐม จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ยกตัวอยางเชน กิจกรรมการพัฒนาระบบจัดการขอมลูและ
การสื่อสารทางระบบ Social Media ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 

สวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นฯ 
จากการศึกษาผลจากการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ พบวา มีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี ้
1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ีประจำหนวยอนุรักษฯ จะอยูในชวงระยะเวลาของการดำเนินงาน ภาระหนาที่ประจำ

ของตนเอง บางบคร้ังจึงทำใหเกิดความลาชาและไมสามารถดำเนินการตามระยะเวลาแผนงานท่ีกำหนดไวไดทัน 

2. การดำเนินงานตางๆ ของหนวยอนุรักษฯ จำเปนตองใชงบประมาณในการดำเนิน เชน การติดตามสถานการณ
สำรวจแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมที่อยูหางไกลกันในแตละพื้นท่ี ทำใหอาจดำเนินการไมครบทุกแหงและไมทั่วถึง 

3. การขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมที่ถูกตอง และยังไม
เขาใจในบทบาทหนาท่ีการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ อยางแทจริง ทำใหเกิดปญหาในการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ 

4. การติดตาม ตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จำเปนตองใชระยะเวลาในการเก็บ
ขอมูล เพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม ทำใหดำเนินการไดไม
เต็มที่และท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครปฐม  
ควรจะดำเนินการ ดังน้ี 

1. ควรพฒันากระบวนการทำงานใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ PDCA กลาวคือ มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน การ
รายงานผล และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจะไดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานไปปรับปรุงแผนงานและพัฒนา
รูปแบบการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปตอๆ ไป 

2. ควรสงเสริมใหมีการประชุมทั้งภายในและภาคีเครือขายในทองถิ่นที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ
3. ควรสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ในรูปแบบการ

จัดการความรู (KM) 
จะเห็นไดวา หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เปนองคกรในระดับทองถิ่นที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งในการดำเนินงานดานการอนุรักษ โดยมีระบบการบริหาร รวมทั้งการกำหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน การดำเนินงาน
ของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นที่ เปนการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการ และมิไดซ้ำซอน
กับหนวยงานอื่นแตอยางใด นอกจากน้ันยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและประสานงานทางดานวิชาการใน
การอนุรักษสิ ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น รวมกับหนวยงานตางๆ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนในทองถิ่นและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว 
(2559)  พบวา แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนนำวิถชีีวิตและ
วัฒนธรรมลาวครั่งมาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เปน
แหลงเรียนรูและแหลงอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง สนับสนุนทุนวิจัยแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สรายุทธ คานและสมกูล ถาวรกิจ (2560) พบวา รูปแบบการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน กรณีศึกษาโครงการวิจัยและ
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พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถิ ่น เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 1) 

หลักการและแนวคิดการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2) วัตถุประสงคของรูปแบบการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 3) ขั้นตอนในการ
ดำเนินการอนุรักษสิ ่งแวดลอม พบวา โดยภาพรวมประชาชนชุมชนบานเปร็ดใน มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมปาชายเลน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สอดคลองกับงานวิจัยของธีรเดช ชูมณี (2557) พบวา 
ประชาชนชุมชนบานเปร็ดใน มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชายเลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดาน
การอนุรักษทรัพยากรน้ำ อยูในระดับนอย ดานการอนุรักษทรัพยากรตนไม ดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ และดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชวาลย ธรรมสอน (2557) ผลการสืบคน
แหลงธรรมชาติ จุดเดนและ ศิลปกรรมชุมชนจัดทำแผนที่ดวยระบบ GPS พบวา จุดเดนของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ชุมชน ประกอบดวย 1. แผนที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบดวย อุทยาแหงชาติแมวงศ อุทยานแหงชาติคลองลาน 
อุทยานแหงชาติคลองน้ำไหล อุทยานแหงชาติคลองวังเจา และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตำบลนาบอคำ 2. แผนที่แหลง
ศิลปกรรมทองถิ่น ประกอบดวย แหลงศิลปกรรมวัดนาบอคำ แหลงศิลปกรรมวัดชัยภูมิ แหลงศิลปกรรมภายในวัดสรอย
สุวรรณและศาลเจาแมสรอย แหลงศิลปกรรมภายในวัดแมนารีและศาลเจาแมสรอย แหลงศิลปกรรมภายในวัดปางขนุน แหลง
ศิลปกรรมภายใน วัดคลองน้ำไหล แหลงศิลปกรรมโบสถคริสตจักร บานคลองลานพัฒนา และแหลงศิลปกรรมภายในวัดเขา
แกวสวรรค 

6.ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ควรสงเสริมการประชาสัมพันธเผยแพรหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครปฐม

ผานสื่อตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนในจังหวัด รูจักอยางกวางขวางทั่วถึง รวมทั้งรณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน 
ตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพหนังสือการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อรวบรวมขอมูลสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น เปนฐานขอมูลในการอางอิงใหกับสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจท่ัวไป 

3. ควรจัดทำฐานขอมูลและระบบเครือขายสารสนเทศดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
เพื่อเปนศูนยกลางการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจอยางถูกตอง และชวยปลุก
จิตสำนึกใหคนในทองถิ่นไดตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

4. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินงานดานการอนุรักษการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 

5. ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการดำเนินงานตาม
แผนงาน วัตถุประสงคและตรงตามกลุมเปาหมาย 
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Learning Center of Intellectual Heritage Toward Cultural Tourism 
"Lao Khrang Local Museum, Ban Thung Phak Kud, Huai Duan 

Sub-district, Don Tum District, Nakhon Pathom Province" 

Jitkawee Krachangmek1,*, Knavoot Jiamwattanapong1, and Thitima Sirihirunyanond2 
1

*

Abstract 

Local Museum Community Learning Center of Laos Krang Group, Ban Thung Phak Kud, Huai 
Duan Sub-district, Don Tum District, Nakhon Pathom Province  was created from the cooperation of the 
people in the community that donated money, utensils relating to past lifestyles to be the source of 

the community involved sinc

al tourist attraction of 

new generation to be proud, recognize the culture value and continue to preserve it as the common 
 

Keywords: Local museum, Learning center, Local wisdom, Cultural tourism, Lao Khrang 
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Belief behind Ghost Worship Dance Ritual in the Yearly Ceremony 

Jitkawee Krachangmek1,*, Thitima Sirihirunyanond2, and Nisanad Ingadapa1 

*

Abstract 

An academic article on belief behind ghost worship dance ritual in the yearly ceremony is a 
presentation of belief and ritual expression to the spirits believed to be ancestors and former heroic 
heroes who had performed good deeds, protecting children and grandchildren from harm during 

for their spirits with military attendants 
and servants and for providing spiritual support to the descendants
every year believed that it is an expression of gratitude by offering sacrifices in order to request for 

e Ghost Dance Ritual is an expression believed to be an entertainment offering for the ghost 
to watch while eating offerings and it is believed that the ghost is satisfied and brings happiness, safety, 

 

Keywords: Belief, Ritual, Ghost worship ritual, Ghost worship dance 
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ภูมิปญญาทองถ่ินในการใชระหัดวิดน้ําเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาต ิลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 

วราวุฒิ มหามิตร1* ภารณี นิลกรณ2 และเบญจมาภรณ นาคามดี3 

1* วราวุฒิ มหามิตร สาขาวชิาวิทยาศาสตรสงิแวดลอม คณะศิลปศาสรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภมู 

2 ภารณี นลิกรณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
3 เบญจมาภรณ นาคามดี  สาขาวชิาการพยาบาลสูตศิาสตร วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช 

* Warawut.m9@gmail.com

บทคัดยอ 

ระหัดวิดน้ําเปนภูมิปญญาทองถิ่นในการประดิษฐเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการน้ํา โดยการขนยาย ถายเทน้ํา
จากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่งหรือการชักนํ้าหรือวิดน้ําข้ึนสูพื้นที่สูงไดอยางตอเนื่อง ปจจุบันเทคโนโลยีพื้นบานนี้กําลังสูญหายไปตาม
กาลเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับประโยชนทางการเกษตรและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมท้ังแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู 
และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําในพื้นที่ลําน้ํา
ประทาว โดยแบบสํารวจ ภาพถายรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant) 2) การศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาการใชประโยนระหัดวิดน้ําจากปราชญชาวบาน และเยาวชนในชุมชน โดยใชการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา(Content Analysis)  

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 1) ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวนท้ังสิ้น 17 ตัว ตลอด
ลําน้ําประทาว โดยสวนใหญใชประโยชนในการทําการเกษตรท้ังสายนํ้าลําน้ําปะทาว รวมถึงในดานภูมิปญญาท่ีเปนแหลง
เรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชระหัดวิดน้ําในพ้ืนที่ลําน้ําประทาวเปนภูมิปญญาที่สืบสานมาแลว
กวา 100 ป ซึ่งการใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในอดีตอยางมาก เนื่องจากขอจํากัดในดานระยะทางและความตาง
ระดับของพ้ืนที่ เกษตรกรจะใชระหัดในการวิดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ซี่งจะอยูในพื้นที่ที่มีระดับความสูงมากกวาลําน้ําประทาว 
ระหัดวิดน้ําเปนเทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานประดิษฐขึ้นมาเพ่ือใหสามารถปรับใชตามลักษณะพื้นที่และสภาพแวดลอมของ
ทองถ่ิน 2) แนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบดวย 2.1) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความ
สวยงามแปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากท่ีระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน 2.2) 
สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงเรียนรูแกผูสนใจ 
และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา 2.3) สงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณและอนุรักษ 2.4) นําเขาสูบทเรียน
สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสรางแบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนใน
ชุมชนซึ่งเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป 

คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น  ระหัดวิดน้ํา  ลําน้ําประทาว 
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Abstract 

A baler is a local wisdom in creating tools for water management by moving water from one 
place to another or continuously drawing up water to a high level. Nowadays, this folk technology is 
disappearing with time. The objective of this research is to study the wisdom of using the baler for 
agriculture and preserving the natural environment. Including guidelines for preserving and inheriting the 
wisdom of the baler In the Pathao River area, Mueang District, Chaiyaphum Province The main 
population of the research consists of villagers' sages or people who are Mr. Chaiwat Wongchoo and 7 
Thai researchers and 30 young people participating in the activity. Qualitative research is conducted by 
the research method. There are steps as follows: 1) Survey, compile and study the wisdom of the 
utilization of the baler machine in the Prachatai River by taking a photo survey together with in-depth 
interviews from key informants. 2) Study of guidelines for conserve And carry on the wisdom of using the 
benefits of the baler from the villagers And youth in the community By using focus group discussions, 
data analysis using content analysis 

The research findings can be summarized as follows: 1) In the Pathao River, Muang District, 
Chaiyaphum Province A total of 17 units across the Prao River.mainly used for agriculture. 2) Guidelines 
for preserving and inheriting the wisdom of the baler is 2.1) create a model or model of the turbine baler 
By scaling down proportionally Designed and decorated to be beautiful, exotic and modern Then can be 
sold as souvenirs Which can increase income for people in the community. 2.2) Create a webpage of the 
Prawat River Basin Learning Center, an online database of Chaiyaphum province. Is a source of learning 
for those interested And is a medium for selling products. 2.3) Promote as an experience and 
conservation tourist attraction. 2.4) Bring lessons for local schools. And teaching and learning in the 
practice to promote the modeling skills for students in the community, which is to carry on and preserve 
the local wisdom. 

Keywords: local wisdom, turbine, river baler 
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1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและนับวันวิกฤตการณตาง ๆ 

ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบท้ังโดยออมตอประชากร รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะปริมาณนํ้าที่ใชภายในประเทศที่มีการใชน้ําตอคน จํานวน 1,845 ลูกบาศกเมตร ซึ่งต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของโลกและ
ของเอเชีย แตถารวมถึงปริมาณน้ําที่ไดรับมาจากตางประเทศ เชน จากแมน้ําสาละวินและแมน้ําโขงแลว ประเทศไทยมีปริมาณ
น้ําใชมากถึง 3,003 ลูกบาศกเมตรตอคน ซึ่งในภาพรวมแลวไทย จัดเปนประเทศที่ยังไมขาดแคลนน้ํา แตก็มีศักยภาพตํ่ากวา
คูแขงดานการเกษตรของไทย เชน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากนี้ไทยยังมีการบริหารการจัดการนํ้าโดยกลุม
เกษตรกรอยูในระดับต่ํากวาประเทศคูแขงอีกดวย การวัดภาวะการขาดแคลนนํ้านอกจากจะพิจารณาจากดัชนีปริมาณนํ้าใชตอ
คนของประเทศแลวยังพิจารณาจากดัชนีอื่น ๆ อีก 3 ดัชนี  คือ 1) ดัชนีการใชน้ําตอคน พบวา ไทยมีดัชนีการใชน้ํานอยรอยละ 
29 ของปริมาณหมุนเวียนภายในประเทศรายป ซึ่งอยูในขั้นที่เรียกวา ตองใหความสําคัญตอการจัดการนํ้าอยางจริงจัง 2) ดัชนี
ชี้วัดความมั่นคงดานน้ํา พบวาไทยมีอัตราสวนปริมาณน้ําเก็บกักในระดับปานกลางใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกา และมีสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนของนํ้าฝนใกลเคียงกับประเทศคูแขงในการผลิตสินคาการเกษตร แตไทยมีการพึ่งพาการนําน้ําเขาจาก
ตางประเทศสูงกวาคูแขง 3) ดัชนีความสามารถในการบริหารจัดการน้ํา พบวาไทยมีปญหาการจัดการระดับปานกลาง (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,2561) 

ระหัดวิดน้ําเปนเครื่องมือชักน้ําหรือวิดน้ําเขาแปลงนามีความสําคัญกับในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อใชสําหรับวิดน้ํา
เขาสวน และการเรียกชื่ออาจจะแตกตางกันออกไป เชน ในภาคเหนือเรียกเคร่ืองมือชนิดนี้วา “หลุก” บางพื้นที่เรียก “กังหัน
น้ํา”ชาวบานในเขตลุมน้ําลําตะคองไดเรียกชื่อเทคโนโลยีพลังน้ําพ้ืนบานชิ้นนี้วา “ระหัดวิดน้ํา” และเช่ือวาระหัดเปนเทคโนโลยี
พื้นบานที่มีการสืบทอดตอ ๆ กันมาหลายช่ัวอายุคนจนถึงปจจุบัน แตไมปรากฏหลักฐานวามีการประดิษฐคิดคนขึ้นมาเม่ือใด 
ผูใดประดิษฐคิดคนเปนคนแรก ชาวบานผูใชระหัดวิดน้ําทราบแตวามีการสรางและใชระหัดวิดน้ํามาต้ังแตสมัยปูยาตาทวด โดย
ชางระหัดจะมีอยูทุกบาน เรียนรูกันเอง ทํากันเอง จึงถือไดวาระหัดวิดน้ําเปนวิทยาการและเปนองคความรูที่สั่งสมและสืบทอด
ตอ ๆ กันมาหลายชั่วอายุคนถึงแมวาในปจจุบันนี้เทคโนโลยีชนิดนี้จะเหลืออยูไมมากนักก็ตามจะพบระหัดทั่วไปในในพ้ืนที่
การเกษตรริมน้ํา สวนใหญเปนสวนผลไม ฟารมเลี้ยงสัตว และทุงนาริมน้ํา แตยังพบเจอการใชระหัดในแมน้ําลําคลองคอนขาง
นอย เนื่องจากสภาพลําคลองบางที่ไมเอื้ออํานวย บางที่ตลิ่งสูงชันเกินไปในอดีตระหัดวิดน้ําถือวาเปนเทคโนโลยีพื้นบานชนิด
เดียว ที่ใชในการทดน้ําขึ้นจากลําน้ําที่มีระดับน้ําต่ํากวาพื้นที่ทางการเกษตร จึงทําใหชาวบานที่มีที่นาอยูติดกับลําตะคลองแทบ
ทุกเจาทําระหัดวิดน้ําขึ้นมาใชทดน้ําเขานา ทําใหมีระหัดวิดน้ําจํานวนมาก และติดตั้งระหัดไมหางกันนัก ระหัดวิดน้ํามี
ความสําคัญกับในเขตจังหวัดภาคอีสาน  เพื่อใชสําหรับวิดน้ําเขาสวนและไรนาในชวงฤดูแลงน้ํานอย  และเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการน้ําที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการสรางเคร่ืองมือ  การขนยาย  ถายเทน้ํา  จากที่หนึ่งไปสูอี กที่หนึ่งได
อยางตอเนื่อง   

ดังนั้น ผูจัดทําจึงสนใจท่ีจะศึกษางานเก่ียวกับการใชประโยชนของระหัดวิดน้ําเพื่อจัดการทรัพยากรนํ้าใหสามารถใช
ประโยชนไดมากที่สุด และเปนการศึกษาเพ่ือใหเกิดองคความรูทางวิทยาศาสตรดานตาง  ๆ โดยสรางแบบจําลองระหัดวิดน้ํา
เพื่อทดลองการทดน้ําและถายทอดความรูแกบุคคลรุนหลังไดศึกษาตอไป นอกจากน้ันยังสงเสริมชองทาง ทางการตลาดดวย
การสรางเว็บเพจใหกับคนชุมชนบานนาไกเซา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3. วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษาภูมิปญญาการใช

ประโยชนระหัดวิดน้ําสําหรับประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ รวมท้ังแนวทางในการอนุรักษและสืบ
สานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวย
ปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน คน โดยมี
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลท่ีอาศัยในพื้นที่ และเปนที่ยอมรับของประชนในพ้ืนที่วาเปนผู
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ทรงภูมิดานพืชสมุนไพร และมีความสมัครใจในการรวมโครงการ   ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) การ
สนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
   1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียม

ความพรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
     2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง  

   3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) 
   4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามก่ึงโครงสราง 

(semi-structured interview)   
3.2 วิธีการสรางเครื่องมือ  
การสรางเคร่ืองมือในครั้งนี้คือ แบบสํารวจภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา การประชุมกลุมยอย และการสัมภาษณเชิงลึก มี

วิธีการดังนี้  
1. สรางแบบสํารวจภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ภาคสนาม และกําหนดประเด็นการสัมภาษณ และประเดน็การสนทนา 
2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ และ

ประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดานวิธีการ
เก็บขอมูล 

3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูล 
         3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นท่ีลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ประมาณ 350 ไร การเก็บ
รวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

    1. สํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) ของการใชภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา โดยการเก็บขอมูลภาคสนาม
จากการเดินสํารวจตามลําน้ําปะทาว รวมกับนักวิจัยไทบาน  และสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน  

   2. ศึกษาประวัติ ความเปนมา แนวคิดการใชภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา จากการสัมภาษณเชิงลึก ( Indepth 
Interview) ผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant) ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไทบาน จํานวนทั้งส้ิน 7 คน  

    3.ศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group 
Discussion) ประกอบดวย ปราชญชาวบาน นักวิจัยไทบาน ผูนําชุมชน ครู ประชาชน เยาวชน จํานวน 30 คน  
        3.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis)  
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดนํ้าสําหรับประโยชนทางการเกษตรและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
ระหัดวิดน้ํามีความสําคัญกับคนในเขตจังหวัดภาคอีสาน เพื่อใชสําหรับวิดน้ําเขาใชในการทําการเกษตรและการ

เรียกชื่ออาจจะแตกตางกันออกไป การใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในสมัยกอนมาก เพราะเมื่อฝนตกชุกน้ําใน
แมน้ําลําคลองจะมีระดับสูงขึ้น หากแปลงนาหากทําคันนากั้นไวไมสามากักเก็บน้ําไดมากพอสําหรับการเพาะปลูกแลว ชาวนา
จะใชชงโลงหรือระหัดในการวิดน้ําเขาแปลงนา นายชัยวัฒน วงษชู ราษฎรบานนาไกเซา ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งอยูติดกับลําน้ําปะทาว บนที่นา 15 ไร เกษตรกรรายนี้ไดใชระหัดวิดน้ําขนาดใหญ สูงจากพื้นดิน 8 เมตร เปนภูมิ
ปญญาท่ีสืบสานมาตั้งแตบรรพบุรุษผานการใชงานมาแลวกวา 100 ป ในการทําการเกษตรไมใชรายนี้รายเดียวที่ใชพลังน้ําวิด
น้ําเขานา ทั้งสายน้ําลําน้ําปะทาวมีเกษตรกรใชระหัดวิดน้ํามากถึง 17 ตัว ในเขตตําบลนาเสียว และตําบลบานเลา ตําบลละ 7 
ตัว และตําบลนาฝายอีก 3 ตัว ระหัดวิดน้ํามีโครงสรางและองคประกอบหลักอยู 13 อยาง ไดแก   

   1. หลักค้ํา (เสาโครงค้ํา) จํานวน 4 ตัว หลักค้ําจะใชไมเนื้อแข็ง  โดยที่ไมเต็ง  และไมรังถือวาดีที่สุด   
            2. คาน (ขาง) ใชไมเนื้อแข็ง จําพวกไมแดง  ไมจิก  เปนไมขนาดหนาทกหรือหนาแปด   
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3.  หมอนรองดุม ใชไม จําพวก ไมแดง ไมจิก จํานวน 2 ตัว 
4. ดุมระหัด  ทําจากแกนไมเนื้อแข็งจําพวก  ไมอีทึก (สะคาม) ไมพันขาด  ไมอีเม็ง  
5.  กําระหัด ทําดวยไมเนื้อแข็ง 
6. กงระหัด  ทําจากไผบานอายุ 2 หรือ 3 ป  เหลาใหไดขนาดพอเหมาะ  
7. คื่อ (ขื่อ)  ทําจากตอไผบานเหลาใหไดขนาดพอเหมาะ   
8. ตาด  ทําจากไผบาน   
9. บั้ง (กระบอกนํ้า)  
10. รางรับน้ํา (รางทอก)  
11. รางสงน้ํา   
12. รวงน้ํา  นิยมใชไมจิก  ไมแดง   
13.  ราวกั้นน้ํา (เผียก) เปนฝากกั้นลําน้ําบังคับใหน้ําไหลผานรวงน้ํา  ทําหนาที่เสมือนฝายทดน้ําหรือคูกั้นน้ํา 

 

4.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
แนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ประกอบดวย  
1.) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความสวยงาม

แปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากที่ระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน
2.) สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลง

เรียนรูแกผูสนใจ และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา  
3) สงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณและอนุรักษ  
4) นําเขาสูบทเรียนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสราง

แบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนในชุมชนซ่ึงเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป 

5. สรุปผลการวิจัย 
ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 17 ตัว ตลอดลําน้ําประทาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาเสียว ตําบลบานเลา และตําบลนาฝาย เปนระหัดวิดน้ําขนาดใหญ สูงจากพื้นดิน 8 เมตร  โดยสวน
ใหญใชประโยชนในการทําการเกษตรท้ังสายน้ําลําน้ําปะทาว รวมถึงในดานภูมิปญญาท่ีเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชระหัดวิดน้ําในพื้นที่ลําน้ําประทาวเปนภูมิปญญาที่สืบสานมาตั้งแตบรรพบุรุษผานการใชงาน
มาแลวกวา 100 ป ซึ่งการใชระหัดวิดน้ํามีความสําคัญตอการทํานาในอดีตอยางมาก เนื่องจากขอจํากัดในดานระยะทางและ
ความตางระดับของพื้นที่ รวมท้ังพื้นที่แปลงนาสวนใหญเกษตรกรจะทําคันนากั้นไว สงผลใหไมสามารถกักเก็บน้ําไดมากพอ

รูปที่ 1  โครงสรางระหัดวิดน้ํา   
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สําหรับการเพาะปลูกแลว เกษตรกรจะใชชงโลงหรือระหัดในการวิดน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก ซี่งจะอยูในพื้นที่ที่มีระดับความสูง
มากกวาลําน้ําประทาว ระหัดวิดน้ําเปนเทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานประดิษฐขึ้นมาเพ่ือใหสามารถปรับใชตามลักษณะพื้นที่
และสภาพแวดลอมของทองถิ่น ตลอดจนองคความรูของชางทําระหัด ไดแก สวนประกอบของระหัดวิดน้ํา ขั้นตอนการสราง
ระหัดวิดน้ํา การติดต้ังระหัดวิดน้ํา อายุการใชงานของระหัดวิดน้ํา งบประมาณการสรางระหัดวิดน้ํา และที่สําคัญคือการสืบ
ทอดสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ําซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการดําเนินชีวิตของชาวบานสูคนรุนหลังตอไป  

สําหรับแนวทางในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาระหัดวิดน้ํา ในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ประกอบดวย 2.1) สรางโมเดลหรือแบบจําลองระหัดวิดน้ํา โดยยอขนาดลงตามสัดสวน ออกแบบและตกแตงใหมีความ
สวยงามแปลกใหมและทันสมัย จากนั้นนํามาจําหนายเปนของฝากท่ีระลึกได ซึ่งสามารถเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน 2.2) 
สรางเว็บเพจศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา ลําน้ําประทาว ซึ่งเปนฐานขอมูลออนไลนของจังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงเรียนรูแกผูสนใจ 
และเปนสื่อกลางในการจําหนายสินคา 2.3) สงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณและอนุรักษ 2.4) นําเขาสูบทเรียน
สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ และมีการเรียนการสอนในภาคปฎิบัติเพื่อสงเสริมทักษะการสรางแบบจําลองใหแกเด็กนักเรียนใน
ชุมชนซึ่งเปนการสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบานใหคงอยูตอไป 

6.อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาภูมิปญญาการใชประโยชนระหัดวิดน้ํา ลําน้ําปะทาว เปนการศึกษาภูมิปญญาและการใชประโยชน

ของระหัดวิดน้ํา ที่มีพัฒนาการของการทําระหัดวิดน้ําตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิบูลย ลี้สุวรรณ (2562) กรณีศึกษา : ระหัดเคร่ืองวิดน้ําภูมิปญญาพื้นบาน ซึ่งจะ
เห็นวาเคร่ืองวิดน้ําพื้นบานของไทยมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ ตามกําลังความคิด และความสามารถของคนไทย ระหัดเปน
เทคโนโลยีพื้นบานที่ชาวบานคิดประดิษฐขึ้นเพื่อใหสามารถใชสอยไดดีที่สุดตามสภาพความเปนอยูและสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่น สิ่งเหลานี้เปนมรดกหัตถกรรมของไทยที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตและภูมิปญญาของคนไทยไดอยางหนึ่ง    จากผลการ
สงเสริมชองทาง ทางการตลาดดวยการสรางเว็บเพจ ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนบานนาไกเซา โดยใชวิธีการสราง
เพจจําหนายสินคาใหกับศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา บานนาไกเซา เพื่อใหคนที่สนใจสามารถติดตอไดสะดวกและงายขึ้น และ
นอกจากน้ีคนในชุมชนยังไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย เนื่องจากศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ํา บานนาไกเซา เขาถึงได
ยากและยังไมเปนที่รูจักของกลุมบุคคลท่ัวไป ทําใหการจําหนายสินคาโมเดลระหัดวิดน้ํา มียอดขายคอนขางต่ํา จึงไดมีการ
สงเสริมการตลาดโดยการสรางเพจจําหนายระหัดวิดน้ําออนไลนใหกับศูนยการเรียนรูระหัดวิดน้ําบานนาไกเซา ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตพนธ ชุมเกตุ (2560) กรณีศึกษา : แนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
ไทย สําหรับเปนแนวทางสงเสริมใหชุมชนนําไปใชประโยชนในอนาคต เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาให กับผลิตภัณฑชุมชน ซึ่ง
ประกอบดวยการเรียนรูภูมิปญญา และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

7. ขอเสนอแนะ
     7.1 สําหรับการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความยั่งยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถ่ิน
ระกัดวิดนํ้าสําหรับเยาวชน 

      7.2 ควรศึกษาตอยอดงานวิจัยผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระหัดวิดน้ํา รวมทั้งการสงเสริมการตลาดดวยระบบออนไลน 
     7.3 ควรมีการนําองคความรูดานการใชประโยชนระหัดวิดน้ําเขาสูบนเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
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การจัดการทรัพยากรเพื่อการดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ในยุคประเทศไทย 4.0 

สุวภา จรดล 

กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราขภัฎนครปฐม 
Jeaw_2008@hotmail.com  

บทคัดยอ 

คนพิการท่ีมีภาวะพึง่พิง มีความตองการความชวยเหลือจากผูดูแลในครอบครัวและชุมชน การจัดการดานทรัพยากร
หรือการจัดหาแหลงประโยชนเพื่อเพ่ิมความสามารถในการดูแลของผูดูแลใหไดตามปญหาและความตองการนําไปสูสุขภาพท่ี
คาดหวัง คือ การมีสุขภาวะของคนพิการ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0 พบวา การดูแลคนพิการที่มีภาวะพ่ึงพิงใหเกิดสุขภาวะ
นั้น ตองการความพรอมจากผูดูแล สมาชิกในครอบครัว ทุนของชุมชน และการไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนอยางเขาถึงและเทาเทียม ผูดูแลตองมีความพรอม มีความรู ทักษะในการดูแลและมีความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตองมีการบริหารจัดการดานการเงิน การจัดหาอุปกรณของเคร่ืองใชและการ
บํารุงรักษา และสามารถจัดสรรเวลาใหเกิดความสมดุลทั้งเวลาในการดูแลคนพิการและเวลาสวนตัว พยาบาล ควรพัฒนา
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการชวยเหลือดูแลคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงและผูดูแลในครอบครัวใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  

คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากร,คนพิการ,ภาวะพึ่งพิง,ผูดูแลในครอบครัว,ทุนของชุมชน 
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Abstract 

 
 People with disabilities who are dependent There is a need for help from family and community 
carers. Resource management or procuring resources to increase caregivers' ability to meet problems 
and the desire for expected health is well being of the disabled. This article aims at presenting the 
literature review. regarding resource management for the care of disabled people who are dependent in 
Thailand 4.0 era, found that Taking care of people with disabilities who are dependent on that well 
Being Need readiness from the administrator Family members, community funds and to receive equal 
benefits and benefits from both the public and private sectors. The caretaker must be ready, 
knowledgeable Skills in supervision and ability to manage various resources appropriately Must have 
financial management Equipment procurement and maintenance And can allocate time to balance 
both the time to look after the disabled and the personal time for the nurse Should develop the ability 
to manage resources To help take care of disabled people with dependency and caregivers in the family 
to get the most benefit. 
 
Keywords: Resource management, disabled people, dependency, family caregiver, community capital 
 
บทนํา  

มนุษยไดรับการยกยองวาเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคามากที่สุด เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีบทบาท
โดยตรงตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สังคมใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถภาพทั้งดาน
รางกายและจิตใจสังคมน้ันก็จะมีความเจริญกาวหนา อยางไรก็ตามไมวาสังคมใดจะเจริญกาวหนามากแคไหนยอมตองประกอบ
ไปดวยประชากรประเภทตางๆ ท้ังท่ีมีคุณภาพและดอยคุณภาพ ท้ังที่มีรางกายปกติสมบูรณและผูที่มีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ หรือสติปญญาที่ถูกเรียกวา คนพิการ รวมอยูในสังคมดวยทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาประเทศท่ีจะใหผลท่ีทรงประสิทธิภาพสูงสุด
ตามคาดหวังน้ันจําเปนตองมีการพัฒนาประชาชนของประเทศใหมีคุณภาพควบคูกันไป 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงความหมายของสุทธิ มนุษยชนใน
มาตราที ่3  วา “สิทธิมนุษยชน” หมายความวา ศักดิ์ศรี ความเปนมนษุยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรบัการ
รับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมี
พันธกรณีทีจะตองปฏิบัติและมีคนพิการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนีเ้องกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใน
มาตรา 4 จึงกลาวถึง ศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบความคุมครอง มาตราน้ี 
ใหความคุมครองรวมไปถึงคนพิการ เพ่ือใหมีโอกาสไดรบสิทธิเทาเทียมกับคนปกติ ทั่วไปใหความรูสําคัญกับคนพิการให มี
ความสามารถและการพัฒนาตนเอง  ไมเปนภาระใหกบัผูใชกําลังของตนเองท่ีมีอยูไดอยางเต็มที่แลวก็สามารอยูไดดวยตนเองมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี มีศักยภาพมีสวนรวมในสังคมและทีส่ําคัญสามารถประกอบอาชีพรวมกับคนปกติสังคมไดอยางมีความสุข และ
มาตรา 54 กลาวถึง บุคคลพิการและทุพพลภาพ มีสีทธิ เขาถึงและใชสวัสดิการสงอํานวย  ความสะดวกอันเปนสาธารณะและ
ความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ นอกจากนในการดําเนินงานดานคนพิการเพอใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบันรัฐบาลยัง
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ได  ั มีการประกาศพระราชบัญญัตัสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ พ.ศ. 2550 ขนแทนพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534 อกดวย โดยดานคนพกิารฉบับท่ี 2 ทีไ่ดตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการ
ฟนฟูสมรรถภาพคน 

จากสถานการณในปจจุบันพบวา คนพิการเขตเมืองและชนบทมีสภาพทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันและมีความเหลื่อม
ล้ํา เกิดความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจําเปน ทั้งจากการเดินทาง และการรับรูสิทธิของคนพิการในบริการ
ตางๆ หรือการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี อีกท้ังคนพิการยังขาดรายได มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนถึง รอยละ34.3 ในป
พ.ศ. 2562 และยังมีผลกระทบในเรื่องคาใชจายในสวนของการดูแลผูปวยคนพิการเพิ่มมากขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยที่
ประเทศไทยกกําลังกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0    เปนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากเดิมประเทศไทยผานมาทั้ง 3  ยุคไดแก 1.0 2.0 และ 3.0 จากเดิมมุงเนนสินคาดานเกษตรกรรมเปนหลัก จึงตองพัฒนามา
เปนเศรษฐกิจใหมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมุงสูการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยเพื่อใหประเทศสรางความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นควรมีการทบทวนทรัพยากรที่มีอยู นํามาเปนกลยุทธเชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงท่ีสุด เพื่อสงเสริมศักยภาพในการชวยเหลือดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพึ่งพิง จึงเปนที่มาของการศึกษาเพ่ือทบทวนแนว
ทางการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหการ
ดูแลคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงอยางมีสุขภาวะในท่ีสุด 

บริบทของคนพิการท่ีมีภาวะพ่ึงพิงกับความตองการทรัพยากรคนพิการที่มีภาวะพ่ึงพิงเปนบุคคลที่อยูในสภาวะเกิด
ขอจํากัด สูญเสียความสามารถในการทําหนาท่ีของรางกายและจิตใจ ตลอดจนความสามารถทางดานระดับสติปญญาลดลง ทํา
ใหไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเองท้ังหมด หรือทําไดเพียงบางสวน มีความตองการชวยเหลือดานปจจัยสี่และดาน
การเงิน รวมไปถึงตองการความรัก ความอบอุน ความหวงใย  และความปลอดภัยจากผูดูแลครอบครัวและชุมชนในบริบทของ
คําวาพึ่งพิงหรือพึ่งพา (dependency) หมายถึง พักพิงอาศัย อาศัยกันชวยเหลือกันเกิดขึ้นไดหลากหลายมิติ คนพิการท่ีเกิด
ภาวะพึ่งพิงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ทําใหเกิดปญหาอันนํามาสูความเจ็บปวย
และมีขอจํากัดในดานตางๆ  สงผลกระทบตอการทํากิจกรรมและการดํารงชีวิต    คนพิการที่เปนบุคคลท่ีมีความบกพรองใน
ดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม หรือดานอื่นที่ทําใหเกิดความตองการการชวยเหลือใน
ความบกพรองน้ัน ทั้งการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต ไดแก การ
อาบนํ้า การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การขับถาย การลุกนั่งหรือการเดินและเคลื่อนไหว การรับประทานอาหาร ซึ่ง
รวมไปถึงการทํากิจกรรมอื่นๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตปกติ เชน การเดินทาง การซ้ือของ เปนตน จากสถานการณคนพิการ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในปจจุบัน พบวามีปญหาและความตองการการดูแลจากผูดูแล ไดแก การดูแลในดานความบกพรองของรางกาย
ที่เกิดจากโรคความพิการ หรือความเสื่อมจากอวัยวะตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันข้ันพื้นฐานและการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันข้ันสูง  การดูแลความบกพรองทางความคิดสติปญญา หรือการมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไป
จากเดิม เชน อาการหลงลืม ซึมเศรา หวาดระแวง ท่ีเกิดจากความชราภาพโรคเร้ือรัง เปนสาเหตุใหเกิดความตองการการดูแล
โดยที่ไมสามารถใหการวางแผนดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพึ่งพิงลวงหนาได เนื่องมาจากความไมแนนอนของอารมณและการ
เปลี่ยนแปลง และการดูแลความบกพรองในดานสภาวะอารมณ ความรูสึก หรือความตองการสวนบุคคลซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด
ภาวะพึ่งพิงเนื่องมาจากมีความตองการการชวยเหลือดูแลเกือบตลอดเวลาขึ้นอยูกับแตละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรค
อาการเจ็บปวยครอบครัวหนวยที่เล็กท่ีสุดในสังคม คือ   กลุมบุคคลที่มารวมตัวกันโดยสมรส โดยสายโลหิตหรือโดยการเลี้ยงดู 
และมีปฏิสัมพันธกันหรือมีปฏกิิริยาโตตอบซึ่งกันและกันในฐานะท่ีเปนสามี ภรรยา พอ แม ลูกชาย ลูกสาว พี่นอง มีบทบาทการ
สรางสมาชิกใหม ทางชีววิทยา ทางสังคม บทบาทที่สําคัญ การสรางสมาชิกใหม  เลี้ยงดูผูเยาว คนพิการ หรือผูที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงใหสามารถดําเนินชีวิตตามลักษณะของสังคมไทยไดอยางปกติสุข สมาชิกภายในครอบครัวที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับกันใน
สังคมไทยคือ ขยันขันแข็ง อดทน มีวินัย ซื่อสัตย เสียสละ อยางไรก็ตามสถาบันครอบครัวสามารถชวยแกไขปญหาหรือ
เหตุการณตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัวไดดีที่สุด ดังนั้นจึงตองการทรัพยากรที่เขามาชวยเหลือในการจัดการกับปญหาหรือ
สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ไดแก 1. เงิน (money) ไดแก คาจาง หรือเงินเดือนของสมาชิกภายในครอบครัว 
ผลผลิต รายไดจากการประกอบอาชีพ การลงทุน การสะสมทรัพยซึ่งครอบครัวตองการเงินเพื่อมาใชจาย จัดซื้อของเครื่องใช
ภายในบาน และประกอบอาหาร คาเดินทาง คารักษาพยาบาล เปนตน จะเห็นไดวาเงินเปนสิ่งจําเปนมากในการดํารงชีวิตของ
ครอบครัวผูดูแล ถึงแมจะไมใชสิ่งสําคัญที่สุดแตก็เปนสิ่งจําเปนตอการชวยเหลือดูแลคนพิการไดอยางมีคุณภาพ  2. วัสดุ 
(material) ไดแก อาหารในครอบครัว บาน ที่พักอาศัย เครื่องเรือน เครื่องมือเคร่ืองใชภายในบาน รวมไปถึงเสื้อผาเครื่องแตง
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กายของสมาชิกในครอบครัวและของใชที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงที่เจ็บปวยจําเปนตองมี
อุปกรณที่ชวยในการดํารงชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได 3. เวลา (time) ไดแก เวลาท่ีคิดเปนนาทีช่ัวโมง วัน ป หรือตลอดชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว โดยท่ีทุกคนมีเวลา 24  ช่ัวโมงเทากัน แตละคนจะมีวิธีจัดการบริหารเวลาแตกตางกัน  ดังนั้นสมาชิกใน
ครอบครัวที่ดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพึ่งจําเปนตองแบงภาระงานการดูแลและบริหารจัดการเวลาของตนเองใหเหมาะสมในแตละ
วัน สําหรับผูดูแลหลัก ตองใชเวลาในการดูแลคนพิการท่ีมีภาวะพ่ึงพิงมากท่ีสุดและตองแบงเวลาในการดูแลตนเองดวยเชนกัน 
4. แรงงาน (labor) ไดแก ความสามารถในการทํางานของสมาชิกในครอบครัว การใชแรงงาน การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การ
ดํารงชีวิต รวมไปถึงการจัดหาปรุงอาหาร การทํางานประจําหรืองานอดิเรก ที่มีสวนสําคัญในการชวยเหลือดูแลคนพิการท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงที่มีความตองการแรงงานจากสมาชิกในครอบครัวหรือบุคลากรในทีมสุขภาพ คอยชวยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวันตาง ๆ  เชน พลิกตะแคงตัว พาเขาหองนํ้า การบริหารรางกายเพ่ือปองกันขอยึดติดเปนตน 5. ความรู ทักษะและ
ความสามารถ  (knowledgeskill and  ability) ไดแก ความรอบรูตาง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวที่สะสมไวเพื่อทําประโยชน
ตอการดํารงชีวิต    เปนงานหรือการทํากิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวแตละคน เพื่อประกอบอาชีพทํากิจกรรมตางๆ  เพื่อ
เพิ่มพูนรายไดใหกับครอบครัว หรือเพื่อใหเกิดการดูแลที่ดีและมีคุณภาพ 6. ความสนใจ (interest) ไดแก สมาชิกในครอบครัวมี
ความตั้งใจจดจออยูกับสิ่งใดเรื่องใดเปนพิเศษ มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีมีความรูสึกชอบสนใจใครใฝรู โดยเฉพาะความ
อยากรูในการชวยเหลือดูแลคนพิการที่มีภาวะพ่ึงพิง เพิ่มความสามารถในการดูแลไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ   7. เจตคติ 
(attitude) ไดแก ความตองการ ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามความตองการของสมาชิกในครอบครัวที่จะ
ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการดําเนินชีวิต ในกิจกรรมตางๆ เชน การรับประทาน การกินอยู การใชชีวิตที่ไม
ฟุงเฟอเกินควร ใหเกิดความเหมาะสมพอดีกันรายไดแนวทางการชวยเหลือดูแลจําเปนอยางยิ่งตองอาศัยแหลงทรัพยากร ที่
จําเปนเพื่อสงเสริมการชวยเหลือดูแล คําวา “ทรัพยากร” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
หมายถึง “สิ่งทั้งปวงอันเปนทรัพยหรือมีคา” เปนสิ่งตาง ๆ  ที่มีอยูตามธรรมชาติหรือเปนของมีคาที่สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนกับมนุษย แบงเปน 4  ลักษณะที่สําคัญ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) คือ สิ่งตาง ๆ  เปนผลท่ี
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ  เชน อากาศ แรธาตุ ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ ที่เอื้อประโยชนและเปนแหลงของปจจัย
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนท้ังท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร เครื่องนุงหม เปนยารักษาโรคหรือสิ่งที่ชวยบรรเทาอาการ
จากความเจ็บปวยทรัพยากรมนุษย (human resource) คือ  คน  หรือที่เรียกจากหนวยงาน องคกร ตาง ๆ  คือคําวา 
“บุคลากร”เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงพลัง เปนผูที่รูจักหาทรัพยากรมาใชทดแทนหรือในทางตรงกันขามก็เปนผูทําลาย
ทรัพยากรไดเชนกัน มนุษยเปนผูที่รูจักใชเหตุผล มีความรูสึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ เปนปจจัยสํา คัญที่นําองคกรใหไปสู
ความสําเร็จ ทรัพยากรที่เปนวัสดุ หรือ ทรัพยากรสารสนเทศ (information resources) คือของท่ีนํามาใชที่มีอายุการใชใน
ระยะเวลาหน่ึง เชน วัสดุกอสราง เคร่ืองมือ เครื่องใชเคร่ืองจักร เพื่อประกอบอาชีพในการทํางานรวมไปถึงสื่อหรือวัสดุที่ใช
บันทึกสารสนเทศตาง ๆ ไดแก  ความรู  ขอมูล ขาวสาร ที่เกิดประโยชนตอการเสริมสรางสติปญญา อารมณและจิตใจของ
มนุษย และ    ทรัพยากรวัฒนธรรม (cultural resource) คือ   สิ่งที่ทําหรือนํามาสูความเจริญงอกงามใหแก กลุมคน องคกร 
หรือหมูคณะ  เชน    ทรัพยสินทางประวัติศาสตร โบราณวัตถุแบบแผนการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา ศิลปะ 
ดนตรี วรรณคดี คานิยม ความเช่ือท่ีสืบทอดตอกันมา รวมไปถึงวัฒนธรรมทางวัตถ ุเชน อาคาร บานเรือน เครื่องมือ เครื่องใชที่
มนุษยสรางข้ึนเปนหลักในการดําเนินชีวิต  ดังที่ไดกลาวมาขางตน ทรัพยากรสําหรับดูแลคนพิการไทยท่ีมีภาวะพ่ึงพิงประกอบ
ไปดวยทรัพยากรดังที่กลาวมาขางตนทั้งจากทรัพยากรของครอบครัว ทรัพยากรในชุมชน และทรัพยากรท่ีมาจากนโยบาย
ระดับประเทศ มีความจําเปนตองนําทรัพยากรท่ีมีอยู มาประยุกตใชเพื่อการดูแลคนพิการที่มีภาวะพ่ึงพิงใหเกิดคุณคาและ
ประโยชนตอการดูแลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด 
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บทคัดยอ 

   สิงห เปนหนึ่งในสัตวที่เปนสัญลักษณมงคล ที่นิยมสรางในงานศิลปกรรมสมัยโบราณ เชน รูปแบบของสฟงซ 
ในอารยธรรมอิยิปตโบราณ สิงหในภาพสลักนูนต่ําของอัสสิเรีย สิงหเปนสัตวสัญลักษณมงคลของจีน และประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออก สิงหเปนสัญลักษณของการพิทักษและผูนํา ความเช่ือเกี่ยวกับสิงหจึงเปนความเช่ือที่แพรหลายท้ังทางยุโรป และ
เอเชีย ทางแถบเอเชียสันนิษฐานวาไดรับความเช่ือที่เกี่ยวกับสิงหมาจากอินเดีย เปนความเช่ือทางศาสนาพราหมณที่กลาววา
สิงหเปนพาหนะของเทพเจา เชน พระอาทิตย พระแมทุรคา และพระคเณศ ในทางพระพุทธศาสนากลาววาสิงหเปนสัญลักษณ
ของตระกูลศากยะวงศ ของพระสัมมาสัมพุทธเจา อีกทั้งมีการกลาวถึงในนิทานชาดกในครั้งที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปน
สิงห จากที่กลาวมานี้ สิงหจึงเปนสัญลักษณมงคลเปนที่นิยมปรากฎในงานศิลปกรรมไทย ในสมัยทวารวดี สิงหเปนหนึ่งใน
สัญลักษณมงคล ที่นอกเหนือจากชาง หงส และนาค ที่ปรากฎในงานศิลปกรรมสมัยทวารวดี รูปแบบของสิงหทวารวดีมี
ลักษณะที่โดดเดนเฉพาะตัว มีเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนทวารวดี สิงหทวารวดีเปนสัญลักษณที่สรางขึ้นเนื่องดวยความ
ศรัทธา และความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  เปนตัวแทนท่ีแสดงถึงพลังอํานาจ และความศรัทธา การปกปองศาสนสถาน 
การสรางสิงหในสมัยทวารวดีปรากฎในงานศิลปะประติมากรรมปูนปน และดินเผา มีทั้งที่เปนแบบลอยตัว และนูนสู ง 
ใชประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี โดยเฉพาะมีการคนพบท่ีเมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณอูทอง และเมืองโบราณคูบัว  

คําสําคัญ: สิงห, ประติมากรรม, ศิลปะทวารวดี 

         The Style of Singha in Sculpture of Dvaravati Period 
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Social Studies Program Faculty of Humanities and Social Sciences 
Supitchra59@yahoo.co.th  

Abstract 

Singha was one of the animals that were an auspicious animals, popular in ancient art, the 
same as sphinx in Civilization of Ancient Egypt, Singha in bas-relief of Assyria. Singha was an auspicious 
animal symbol of China and East Asian countries. Singha was a symbol of protection and war leader. 
The belief of Singha was widespread both in Europe and Asia. In Asia, it was assumed that the belief of 
Singha came from India. Said that it was the belief in Brahminism that Singha was the vehicle of gods, 
such as the Sun, the Goddess of ThuraKha and Ganesh. In Buddhism, Singha was considered a symbol of 
the Shakyawong of the Buddha. There was also mentioned in the fable of the lord Buddha being 
a Singha. As mentioned previously, Singha was one of the auspicious animals which became popular 
Fine art in Thailand. Revealed evidences in Dvaravati period, besides of elephant, swan and naga, 
Singha was one of the suspicious symbols which appeared in Dvaravati Fine art. The style of Davaravati 
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Singha was distinctive characteristic, had the unique style to indicate the art in Dvaravati period. 
Presuming that the symbol of Dvaravati Singha was the creature conjured by the faith and the beliefs in 
Buddhism, represented in power and faith, and the protection of religious place. The creation of Singha 
in Dvaravati period often appeared in sculpture, stucco and terracotta, both in round-relief and high-
relief. Popularly used to decorate in religious place in Dvaravati period, especially found in the Ancient 
City of Nakhon Pathom, U-Thong Ancient Town, and Khu Bua Ancient Town of Ratcha buri. 

Keywords: Singha, sculpture, Dvaravati art 

1. บทนํา

ศิลปกรรมสมัยทวารวดี เปนศิลปะที่สรางขึ้นเนื่องในความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ลักษณะรูปแบบท่ีโดดเดนของ
งานศิลปะสมัยทวารวดี คือ รูปแบบงานประติมากรรมที่ทําจากดินเผา และปูนปน ทั้งที่เปนแบบลอยตัว และนูนสูง งาน
ประติมากรรมสวนใหญที่คนพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดีนั้น เปนประติมากรรมประเภทปูนปน และดินเผา ทั้งในสวนของ
รูปบุคคล รูปเทวดา รูปยักษ ชาวตางชาติ และรูปสัตวตาง ๆ ไดแก สิงห นาค หงส ลิง ชาง และมา งานประติมากรรมปูนปน
ในรูปแบบที่กลาวมานี้ เปนงานปูนปนท่ีใชในการประดับตกแตงศาสสนสถาน ไดแก พระสถูป และเจดีย ในพุทธศาสนา ที่เปน
งานท่ีมีลักษณะโดดเดนเฉพาะในยุคสมัยทวารวดี และการนํารูปสัตวมาใชประดับตกแตงศาสนสถาน ก็เน่ืองดวยสัตวเหลาน้ัน
เปนสัญลักษณของความเปนมงคล โดยเฉพาะสิงห ที่เปนสัญลักษณแหงศากยะวงศของพระพุทธเจา อีกทั้งดวยรูปลักษณของ
สิงหเองที่มีความสงางาม เปนผูนําแหงปา มีพละกําลัง และอํานาจ มีกลาวไวในคัมภีรทางพุทธศาสนา เชน อรรถกถาชาดก 
ที่วาดวยเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจาที่ทรงเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี เกิดเปนราชสีห ใน “มหาอุกกุสชาดก” ดวย
รูปลักษณแหงอํานาจ และความนาเกรงขาม รูปแบบของสิงหจึงถูกนํามาใชในงานศิลปะท่ีมีมาแตครั้งสมัยโบราณ และเปน
ความเช่ือท่ีปรากฎอยูในทุกอารยธรรมสําคัญของโลก สิงหในศิลปะสมัยทวารวดีก็เชนกัน ที่ปรากฎรูปแบบของสิงหในงาน
ประติมากรรมดินเผา และปูนปน ที่ชางฝมือในสมัยทวารวดีไดสรรคสรางขึ้นเปนรูปลักษณที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ยืน
อารักขาศาสนสถานทางพุทธศาสนา ท่ีสรางข้ึนในสมัยทวารวดี 

2. ความเชื่อที่เกี่ยวกับสิงห

    สิงหเปนสัตวที่ใชเปนสัญลักษณมาตั้งแตครั้งสมัยยุคหิน ประมาณมากกวา 30,000 ป โดยมีความเช่ือวา สิงหตัวเมีย
เปนสัญลักษณของการพิทักษและผูนําทางการสงคราม สิงหมีบทบาทในหลายวัฒนธรรมในสมัยโบราณ เชน ในอารยธรรม
อียิปตโบราณท่ีมีภาพจิตรกรรมของสิงหสองตัวยืนในทาพิทักษ ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทพสําหรับสักการะ และสิงหปรากฎในรูป
ของสฟงซซึ่งเปนสิงโตตัวเมียที่มีหัวเปนคน หมอบอารักขาหนามหาปรามิดแหงกิซา อาจกลาวไดวาดวยลักษณะท่ีงามสงา และ
ดุรายมีพละกําลัง สิงหจึงกลายมาเปนสัญลักษณในฐานะผูกลาหาญ นักตอสู และผูพิทักษของอาณาจักร มีตํานานของอียิปต
โบราณท่ีกลาวถึงเทพเจาที่มีพละกําลังมีศีรษะเปนสิงโตนามวาเซ็คเม็ด 

ทางฝงโลกตะวันออก สิงหถูกใชเปนสัญลักษณของพลังอํานาจและความแข็งแกรงมาต้ังแตครั้งสมัยโบราณ สิงหเปน
สัตวสัญลักษณมงคลที่ปรากฎในเร่ืองปรัมปราของศาสนาฮนิดู ในเรื่องนารายณ 10 ปาง กลาววาพระวิษณุหรือพระนารายณได
อวตารเปน “นรสิงห” ที่มีรางกายเปนครึ่งมนุษยครึ่งสิงโตเพื่อปราบมารในปางสิงหวตาร และในคติความเช่ือเกี่ยวกับสิงหของ
ศาสนาพราหมณ ในตําราโหราศาสตร กลาววา พระอาทิตยมีราชสีหเปนพาหนะ และพระอาทิตยถูกสรางขึ้นมาจากการท่ีพระ
อิศวรไดนําราชสีหจํานวน 6 ตัว มาปนใหละเอียด แลวหอดวยผาแดง พรมดวยน้ําอมฤต บังเกิดเปนพระอาทิตยขึ้น ดังนั้นสิงห
จึงหมายถึงพระอาทิตยตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ (กรมศิลปากร, 2531: 14.) 

ทางดานพุทธศาสนาสิงหเปนสัญลักษณของตระกูลศากยวงคซึ่งเปนวงคของพระพุทธเจา ชาวอินเดียมีความเช่ือวา
สิงหเปนตัวแทนของวรรณะกษัตริย ซึ่งเปนวรรณะแหงนักรบ และผูนํา สิงหเปนสัตวที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณของ
อํานาจและความกลาหาญ และมีความเช่ือวากษัตริยสมัยโบราณในแตละอาณาจักรเมื่อประทับอยูที่ใด ก็จะมีสิงหหมอบอยูขาง
พระราชบัลลังกเสมอ เพื่อแสดงถึงพระราชอํานาจอันยิ่งใหญที่สามารถสยบไดแมกระท่ังสัตวที่ดุราย และมีพลังอํานาจเหนือ
สัตวทั้งหลาย ดังน้ันสิงหจึงถือกันวาเปนสัตวที่คูควรแกความเปนมหาราชา และความเช่ือดังกลาวไดสืบทอดกันตอมา เ ชน 
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มีการเปรียบลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ ของพระพุทธเจากับลักษณะของราชสีห เชน พระวรกายทุกสวนบริบูรณ  
ดุจลําตัวทอนหนาของราชสีห และมีพระหนุดุจคางราชสีห เปนตน นอกจากนั้นคุณลักษณะของราชสีห ที่ปรากฎในหนังสือ
ปญหาพระยามิลินทสีห วรรคที่ 5 นั้น มี 7 ประการ คือ 1. เปนสัตวสะอาดหมดจดไมมัวหมอง 2. เที่ยวไปดวยเทาท้ัง 4 มีเยื้อง
กรายอยางกลาหาญ 3. มีรูปรางโออาสรอยคอสะสวย 4. ไมนอบนอมสัตวใด ๆ แมเพราะจะตองเสียชีวิต 5. หาอาหารไปโดย
ลําดับ พบปะอาหารท่ีใดก็กินเสียจนอิ่มในที่นั้น ไมเลือกวาดีหรือไมดีกินไดทั้งนั้น 6. ไมมีการสะสมอาหาร และ 7. หาอาหาร
ไมไดก็ไมดิ้นรน ไดก็ไมทะยานและไมกินจนเกินตองการ (มิลินทปญหา (ตอนท่ี 74) วรรค 5, สีหวรรค ปญหาที่ 1 สีหังคปญหา) 
ซึ่งเปนลักษณะของขาราชการท่ีรับใชพระเจาแผนดิน ในงานศิลปะจึงมีการนํารูปสิงหหรือราชสีห มาสลักนั่งหมอบหรือนั่งชัน
เขามองเห็นเต็มตัวอยูขาง ๆ ราชบัลลังก และเรียกที่ประทับนี้วา “ราชสีหาสน” การเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปะท่ีเปนสิงหแบบ
เต็มตัว เหลือเพียงราชบัลลังกท่ีมีขาเปนเพียงรูปเทาสิงห 

ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคทรงเผยแพรพระพุทธศาสนา และทรงสรางเสาหินที่แกะสลักรูปสิงหหันหนา
ไปท้ัง 4 ทิศ บนยอดเสา เพื่อเปนการเทิดทูนเสมาธรรมจักรที่ใชเปนสัญลักษณของการเผยแพรพุทธศาสนา ความเช่ือดังกลาว
จึงไดเผยแพรมาพรอมกับการรับพระพุทธศาสนาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปรากฎเร่ืองราวเก่ียวกับสิงหในคัม ภีรทาง
พุทธศาสนาในอรรถกถาชาดกวาดวยเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจาที่ทรงเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี เกิดเปนราชสีห 
ใน “มหาอุกกุสชาดก”(มหาอุกกุสชาดก. คนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2536 จาก www.dhammathai.org/chadoknt28 .php) 

จากที่กลาวมาน้ีจึงเปนธรรมเนียมของชาวเอเชียที่นิยมนําสิงหมาใชเปนสัญลักษณเพื่อสื่อถึงการปกปองภยันตราย
ตาง ๆ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และศาสนสถาน โดยการนําเอาสิงหหรือราชสีหมาใชประดับอาคารและศาสนสถาน เพื่อเปนการ
รักษาสถานท่ีแหงน้ัน ดังปรากฎในงานศิลปกรรมท่ีนิยมสรางรูปสิงหในศาสนสถานตาง ๆ เชน ภาพสลักหินรูปสิงห รูปปนสิงห 
หรือแมกระทั่งรูปวาดสิงห เปนตน นอกจากสิงหจะเปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงความมีพลังอํานาจแลว ยังเปนสัญลักษณที่
แสดงออกถึงความกตัญู โดยเห็นไดจากการกลาวถึงสิงหในเชิงกตัญูรูคุณในนิทานชาดก (นิทานชาดก. คนเมื่อ 9 
พฤษภาคม 2536, จาก http://emuseum.treasury.go.th/article/538-rajasiha.html)  

เพื่อนบานของไทย เชน พมา ก็มีความเช่ือและนิยมรูปลักษณที่เกี่ยวกับสิงห ทั้ งที่เปนความเช่ือพื้นเมือง และความ
เช่ือที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา สิงห ปรากฎในงานศิลปะตามศาสนสถานตาง ๆ ของมอญ และพมา กรมพระยาดํารง  
ราชานุภาพ กลาวถึงมนุษยครึ่งสิงห ใน เรื่อง “เที่ยวเมืองพมา” วา ชาวพมาเรียกสิงหวา มนุสสีหะ เปนภาษาบาลี สําเนียง
มอญเรียกวา “แหมะนุดซอยฮะ” ในนิทานปรัมปราเมืองสะเทิมกลาววา เมื่อประมาณ พ.ศ.236 พระเจาอโศกมหาราชไดสง
สมณทูต คือพระโสณะและพระอุตตระเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ไดพบพวกยักษกินเด็กและมนุษย 
พระอรหันตทั้งสองจึงไดสรางหรือแปลงรางเปนนรสิงหขับไลยักษกินเด็กใหหนีไป นับตั้งแตนั้นเปนตนมาพระพุทธศาสนาจึงตั้ง
มั่นในดินแดนสุวรรณภูมิ นรสิงหจึงถือวาเปนเทพผูพิทักษ และเปนสัญลักษณที่สําคัญในพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้ชาวมอญใน
อดีตนิยมเอาทางมะพราวหรือใบลานมาสานเปนรูปมนุษยสิงห ในลักษณะคนหัวเดียว แต ลําตัวเปนสิงหแยกออกสองดาน 
แลวนําไปแขวนบนเปลทารกที่เกิดใหม เรียกวา “ยักขสีหะ” หรือ “ยักษสิงห” แปลวา สิงหผูปราบยักษ โดยเช่ือวาจะชวย
ปกปองทารกน้ัน สิงหจงึเปนสัญลักษณแหงการปกปอง (เพ็ญสุภา สุขคตะ. 2562: 24.) จากท่ีกลาวมานี้ ชาวตางชาติจึงยกยอง 
“สิงห” ไดวา “เปนที่สุดแหงสัตวมงคลทั้งปวง” และนํามาใชเปนสัญลักษณสําคัญประจําชาติ เชน อังกฤษ สิงคโปร และ
อนิเดีย 

3. ความเชื่อของไทยเก่ียวกับสิงห

“สิงห” หรือ “ราชสีห” มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวาเปนสัญลักษณที่ถูกนํามาใชเปนตราประจําตําแหนงสมุหนา
ยก มาตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยทรงพระราชทานให
เปนตราประจํากระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาท่ีในการ “บําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกปวงประชาราษฎร” อยางไรก็ดีกลาววาความ
เปนมาของตราราชสีหและตราคชสีห มาจากคติของศาสนาพราหมณในตํานานโหราศาสตรที่ถือวาพระอาทิตยขี่ราชสีห และ
พระอาทิตยถูกสรางโดยพระอิศวร ไดนําราชสีห 6 ตัว มาปนใหละเอียดแลวหอดวยผาสีแดง พรมดวยน้ําอมฤต ก็บังเกิดเปน
พระอาทิตยขึ้น และราชสีหนี้ไดนํามาเทียมราชรถของพระอาทิตยดวย ดังนั้นการใชราชสีหเปนตราสัญลักษณจึงมีความเปน
มงคล ปรากฎในภาพปูนปนฐานพระเจดีย และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรากฏในตํานานเมืองนครราชสีมา ตํานานพระนอน  
จักรสีห และมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมหาพน เปนตน  
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4. รูปแบบของสิงหทวารวดี
ศิลปะทวารวดี เปนศิลปะท่ีปรากฎในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย มีรูปแบบศิลปะท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ ในชวงราว

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ประติมากรรมรูปสิงหที่คนพบในสมัยทวารวดีนั้น มีจํานวนมากที่สุด ในบรรดาประติมากรรม
รูปสัตวอื่น ๆ  ที่คนพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดี ไดแก เมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณอูทอง เมืองโบราณคูบัว เมือง
โบราณจันเสน เมืองโบราณซับจําปา ฯลฯ  สันนิษฐานวาเปนงานศิลปะที่สรางขึ้นเนื่องในความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ที่มี
ความเช่ือวาสรางขึ้นเพื่อประดับศาสนสถาน พระสถูป และเจดีย สวนใหญทําจากปูนปน ดินเผา และสําริด ที่มีขนาดใหญ  
เปนสัญลักษณตัวแทนแหงอํานาจของกษัตริย หรือชนช้ันสูง ที่ทํานุบํารุงพุทธศาสนา ใหสืบทอดไป สิงหปูนปนนี้ยังเปนตัวแทน
แหงการเฝาอารักขาศาสนสถานแหงบวรพุทธศาสนา ดังนั้นบริเวณที่คนพบสิงหปูนปนทวารวดี จึงเป นบริเวณบันไดทางข้ึน 
ศาสนสถาน ฐานพระสถูป และเจดีย เปนตน  

ตารางที่ 1 ตัวอยางรูปแบบและลักษณะของสิงหที่พบในงานศิลปะสมัยทวารวดี มีดังนี้ 

ลําดับที ่ สถานที่คนพบ วัสดุที่ใชในงานศิลปะ วิเคราะหรูปแบบและลักษณะของสิงห 
1 ประดับฐานเจดยี

ที่จังหวัดนครปฐม 
ปูนปน

       ลักษณะแปลกไปจากสิงหทวารวดีในท่ีอื่น ๆ มีรูปแบบ
ลอยตัวใชประดับศาสนสถาน การปนแสดงถึงอารมณและ
ลักษณะทีเ่ปนธรรมชาติ รูปรางสิงหดูอวบอวน หนาสิงหมี
ลักษณะคลายใบหนาคน เหมือนสือ่ถึงอารมณขบขันของชางฝมือ  
ปรากฎแผงขนคอแบบนูนข้ึนมา ที่หนาอกของสิงหนูนข้ึนมาเปน
เตานม หางกลมใหญ มองเห็นไดคอนขางชัดเจน ลักษณะสิงหมี
ความสมบรูณ ไมชํารดุ 

    2 พบที่จังหวัด
นครปฐม ปจจุบัน
จัดแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอูทอง 

สิงหปูนปน 

      ลักษณะเปนสิงโตปูนปน มีขนาดใหญ ลักษณะเหมือนกําลัง
เคลื่อนไหว คําราม มีกลามเนื้อ มแีผงคอลักษณะหยักศกเปนรูป
เกลียวยาวลงมาจากสวนศรีษะ เทาชํารุด ตาโปน อาปากคําราม 
นาเกรงขาม คลายสิงโตจีน มลีักษณะสมบูรณ งดงามดวยทวงทา 
และแผงคอท่ีโดดเดน  
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ลําดับที ่ สถานที่คนพบ วัสดุที่ใชในงานศิลปะ วิเคราะหรูปแบบและลักษณะของสิงห 
3 จัดแสดงท่ี

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ อูทอง 
ศิลปะทวารวดี 
พุทธศตวรรษท่ี 
12-14 

 

สิงหสําริด  

                                     

 

 

 

 

 

        

      

        

      ลักษณะของสิงห สันนิษฐานไดวารับอิทธิพลมาจากอินเดีย 
มีขนาดเล็ก หลอดวยโลหะ ฝมือในการปนแสดงถึงอารมณและ
ลักษณะทีเ่ปนธรรมชาติ ไมมีกลามเน้ือ สิงหมีแผงคอท่ีโดดเดน
ลดลั่นเต็มแผงคออยางสวยงาม ใบหนาชํารุด แตยังเห็นไดวาปาก
แสยะยิม้ใหเห็นเขีย้วเล็กนอย  

    4 ศิลปะทราวด ี
พบที่วัดไกจน  
วัดรางใตดิน 
ปจจุบัน 
จัดแสดงท่ีหอง 
จัดแสดง หมูพระ
ที่น่ังพิมานมงกุฎ
ช้ันลาง 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติสมเด็จ
พระนารายณ
มหาราช 
 

       สิงหปูนปน 

         

        ลักษณะของสิงห คลายรูปแบบของสิงหที่จังหวัดนครปฐม 
นาจะไดรับอิทธิพลสิงหของจีน มีขนาดใหญ ลักษณะนาเกรงขาม 
ทําทาคําราม มีแผงคอลักษณะหยกัศกยาวลงมาจากสวนศรีษะ
เสนขนบิดมวนเปนหลอดเห็นไดอยางชัดเจน ตาโปนใหญ ยิ่งเพิ่ม
ความนากลัว อาปากกวาง ไมเห็นเขี้ยวในลักษณะคําราม จมูก
ใหญ ลักษณะที่พบคร้ังแรกสมบูรณ ปจจุบันใบหนาและสีขาง
คอนขางชํารุด 
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ลําดับที ่ สถานที่คนพบ วัสดุที่ใชในงานศิลปะ วิเคราะหรูปแบบและลักษณะของสิงห 
    5 ศิลปะทวารวดี 

ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 11-16 พบที่
ดานเหนือของ
เจดียหมายเลข 1 
บานโคกไมเดน 
อําเภอพยุหคีรี 
จังหวัด
นครสวรรค 

สิงหปูนปน 

           

           ลักษณะของสิงห มีความแปลกแตกตางจากท่ีอื่น ๆ  
มีลักษณะฝมือชางพื้นเมือง ดูเรียบ ๆ ไมเนนความเหมือนของ
สิงหนัก แตถายทอดอารมณของชางฝอไดดีเปนธรรมชาติ สิงหมี
ลักษณะผอม ทวงทาเหลยีวคอมองดานขาง ไมมีกลามเนื้อ สิงหมี
แผงคอแบบเรียบ ๆ แตเห็นเปนเสนแผงคอรูปคลายใบโพธ์ิ ตา
โปนกลม แสยะเขี้ยวเล็กนอย ใบหนาคลายลิง ชันขาคูหนาแบบ
สบาย ๆ เปนธรรมชาติ มองเห็นใบหูเล็ก ๆ ไดชัดเจน หางช้ีไป
ขางหลัง มีฐานน่ัง ลักษณะสมบูรณไมชํารุด  

   6 พบที่เมืองคูบัว  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 
อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่  
12 - 13 

ประตมิากรรมดินเผา 
รูปสิงโต 

        

         ลักษณะของสิงห เปนดินเผา คอนขางชํารุดบรเิวณลําตัว 
ใบหนาคอนขางชัดเจน มีความคลายคลึงสิงหที่เปนตามธรรมชาติ 
มีใบหู และแผงคอตามธรรมชาติ รปูรางสันทัด อาปากพอดี มอง
ไมเห็นฟนและเข้ียวชัดนักงานดินเผา เปนงานคอนขางทํายาก 
และเปนชางฝมือท่ีตองมีความชํานาญ ซึ่งนาจะเปนช้ันครูซึ่งเปน
ชาวอินเดีย เพราะดูลักษณะสิงหนาจะไดรับอิทธิพลจากอินเดีย
สันนิษฐานไดวารับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย 
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ลําดับที ่ สถานที่คนพบ วัสดุที่ใชในงานศิลปะ วิเคราะหรูปแบบและลักษณะของสิงห 
   7 พบที่  

ต.ธรรมศาลา  
จ.นครปฐม อายุ
ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 13 – 14 
ปจจุบันจัดแสดงท่ี
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติสมเด็จ
พระนารายณ
มหาราช 

ปูนปนรปูสงิหแบก 
 (ใชตกแตงศาสนสถาน) 

        ลักษณะของสิงห เปนปูนปนลอยตัว เห็นเพียง
ดานหนา สวนหัวดานซายชํารดุ แขนขวา และขาขวาชํารุด ตา
โปน จมูกใหญ ปากยิม้ เห็นฟนเรยีงกันเปนระเบยีบ จํานวน 6 ซี่ 
ไมปรากฎเขี้ยว ไมดดูุดัน ลักษณะลําตัวและชวงลางเปนมนุษย 
แขนท้ังสองขางจับที่เขาในลักษณะแบกศาสนสถาน แผงคอมี
ลักษณะขีดเปนเสนเล็ก ๆ รอบแผงคอสันนิษฐานไดวารับอิทธิพล
มาจากประเทศอินเดยี มีขนาดเลก็ หลอดวยโลหะ ฝมือในการ
ปนแสดงถึงอารมณและลักษณะทีเ่ปนธรรมชาติ ไมอวนและผอม
เกินไป ไมมีกลามเนื้อ สิงหมีแผงคอลดลั่นเต็มแผงคออยาง
สวยงาม ใบหนาชํารุด แตยังเห็นไดวาปากแสยะยิ้มใหเห็นเขี้ยว
เล็กนอย 

ภาพท่ี 1 สิงหดินเผา และปูนปน สันนิษฐานวาเปนจุกเครื่องหอม หรือภาชนะ 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี 

นอกจากรูปแบบสิงหทวารวดี ท่ีสรางข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการประดับ และอารักขาศาสนสถานแลวยังมีสิงหในอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กเทาไขไก และไขนกกะทา ที่พบเปนจํานวนมาก ตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี ซึ่งมีรูปแบบ
แตกตางจากสิงหที่มีขนาดใหญ สิงหขนาดเล็กมีลักษณะศิลปะพ้ืนเมือง ที่ชางฝมือใสอารมณและลูกเลนขํา ๆ ลงในงาน 
เปนศิลปะที่ดูสบาย ๆ ไมนากลัว แตก็ยังคงไมทิ้งรูปลักษณของสิงหที่ตองแสยะเขี้ยวยิงฟน สิงหขนาดเล็กดูจะเนนที่สวนศีรษะ 
ที่มีความโดดเดน มีลักษณะเฉพาะ ที่สรางอารมณขันของชางฝมือแตสวนใหญสิงหจะนั่งในทายันเทาหนาข้ึน วัตถุประสงคของ
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สิงหขนาดเล็กนี้ สันนิษฐานวา อาจใชเปนจุกเครื่องหอม หรือฝาภาชนะดินเผา เพราะความเช่ือเกี่ยวกับสิงหนอกจากสรางขึ้น
เพื่อการอารักขาศาสนสถานแลว สิงหยังเปนสัญลักษณมงคล ที่แสดงถึงอํานาจ และวาสนา เชนเดียวกับคชลักษมี และกุเวรท่ี
เปนสัญลักษณมงคลแหงความมั่งค่ัง ท่ีนํามาเปนจุกเครื่องหอมและพกติดตัวเชนเดียวกัน 

ภาพท่ี 2 สิงหดินเผาขนาดเล็ก ทีม่ีใบหนาท่ีแสดงอารมณแตกตางกันไป ตามอารมณขันของชางฝมือ 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุร ี

5. บทสรุป

สรุปไดวา รูปแบบของสิงหในศิลปะสมัยทวารวดี ที่คนพบตามโบราณสถานในสมัยทวารวดี มีวัตถุประสงคในการ
สรางข้ึนเนื่องในความเช่ือทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ โดยมีความเช่ือวาสิงหเปนสัญลักษณแหงการปกปอง อารักขา
พระพุทธศาสนา และศาสนสถาน เพ่ือกอใหเกิดความศักดิ์สิทธ์ิ นาเลื่อมใส แสดงถึงเขตแหงอํานาจของผูมีบารมี เชน กษัตริย 
หรือชนช้ันสูง อีกทั้งยังเปนท่ีนิยมวาเปนสัญลักษณมงคล ที่นิยมสรางขึ้นเพื่อความเปนมงคล จากการวิเคราะหรูปแบบสิงหใน
สมัยทวารวดี สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย สรางขึ้นเพื่อใชในวัตถุประสงค 2 ประเภท คือ ขนาดใหญ สรางขึ้นเพื่อ
ใชประดับศาสนสถานตรงบันไดทางข้ึน และประดับฐานศาสนสถาน สิงหขนาดใหญ สันนิษฐานวาในระยะแรกน้ัน สิงหจะมี
ลักษณะเปนรูปแบบอินเดีย ที่สรางคลายสิงหที่มีรูปลักษณตามธรรมชาติ เชน สิงหสําริด ที่พบที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และสิงหดินเผา พบที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี ตอมารูปแบบของสิงหมีลักษณะเปนพื้นเมืองมากขึ้น 
มีลักษณะเปนรูปแบบเฉพาะของตนเองในแตละทองถ่ิน แตรูปลักษณของสิงหยังคงมีลักษณะนาเกรงขาม รูปแบบสิงหทวารวดี
จะมีลักษณะเดนที่ดวงตา แผงคอ และปาก คือ ตาโปนใหญ แผงคอเปนขดมวนใหเห็นอยางชัดเจน ปากอากวาง ในลักษณะ
เหมือนคําราม สวนสิงหท่ีมีขนาดเล็ก สันนิษฐานวาสรางขึ้นเพื่อใชเปนจุกเครื่องหอม หรือ ภาชนะตาง ๆ ที่อาจใชในพิธีกรรม 
หรือสําหรับใชกับชนช้ันสูง รูปแบบของสิงหจะมีเอกลักษณเฉพาะท่ีเปนศิลปะชางฝมือทองถิ่น ที่ใสอารมณขันลงในงานศิลปะ 
สิงหดูไมนากลัว โดดเดนที่ศีรษะ แผงคอ ที่ดูนารักเรียบงาย และมีความเปนพ้ืนเมือง 
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บทคัดยอ 

   จากการขุดแตงโบราณสถานเนินพระงาม วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม นอกจากมีการขุดคนพบ “ประติมากรรม
ดินเผารูปอสูร” ยังไดพบศิลาจารึกสมัยทวารวดี ทางดานทิศเหนือของเนินโบราณสถานวัดพระงาม จํานวน 1 หลัก เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยหินสีเทา สวนท่ีเหลือยังคงปรากฏรูปอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต 
บางสวนท่ีสามารถอานไดอยางชัดเจน ไดกลาวถึงคําวา “ทวารวตีวิภูติ” แปลความไดวา “ผูยิ่งใหญแหงทวารวดี” จึงเปนการ
ยืนยันถึงการมีตัวตนของบานเมืองนามวา “ทวารวดี” และยืนยันการมีผูนําในการปกครองดังนั้นการท่ีทวารวดีอาจเปนแควน 
และอาณาจักรที่กอเกิดขึ้นได ก็ตอเม่ือมีผูนํา ผูปกครอง และชนช้ันสูง เปนตัวขับเคลื่อนสังคมท่ีมีประชารัฐ มีอาณาเขต และ
อํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง ชนช้ันปกครอง และชนช้ันสูงประกอบดวยพระมหากษัตริย เช้ือพระวงศ เจานาย และ 
ขุนนาง จากการศึกษาภาพถายทางอากาศพบวา มีเมืองโบราณในชวงสมัยทวารวดีมากกวา 63 เมืองดวยกัน จากการสํารวจ 
และขุดคนทางโบราณคดียังพบวาเมืองโบราณแทบทุกแหงจะมีลักษณะความตอเ น่ืองทางวัฒนธรรมจากชุมชนสมัยกอน
ประวัติศาสตร พัฒนาการข้ึนมาสูชวงสมัยทวารวดีเม่ือมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดีย ดังนั้นบริเวณที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง
ตอนลางดังกลาวจึงปรากฎนามวาทวารวดี ที่อาจเปนช่ือกษัตริย บานเมือง อาณาจักร ช่ือราชวงศหรืออาจเปนช่ือที่ใชเรียก
กลุมเมืองเจาของวัฒนธรรมแบบเดียวกัน ในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11-16 และความเปนบานเมืองยอมมีผูปกครอง และ
ชนช้ันสูงในการทํานุบํารุง และปกครองแวนแควนของตน มีการคนพบจารึกภาษาสันสกฤต ตัวอักษรปลลาวะ อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 บนเหรียญเงิน 2 เหรียญ ที่โบราณสถานเนินหิน ใกลวัดพระประโทนเจดีย จังหวัดนครปฐม  
เมื่อ พ.ศ.2486  ความวา “ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺย” แปลไดวา “พระเจาศรีทวารวดี ผูมีบุญอันประเสริฐ” บุญกุศลของพระราชา
แหงศรีทวารวดี หรือ บุญของผูเปนเจาแหงศรีทวารวดี หลักฐานดังกลาวจึงเปนหลักฐานถึงการมีอยูจริง ของชนช้ันผูปกครอง 
และชนช้ันสูง  นอกจากหลักฐานดังกลาวก็สามารถศึกษาไดจากหลักฐานโบราณคดีสมัยทวารวดีประเภทอ่ืน ๆ ไดแก จารึกที่
ปรากฎบนแผนดินเผา แผนทองแดง และฐานธรรมจักร เปนตน 

คําสําคัญ: ผูปกครอง, ชนช้ันสูง, หลักฐานสมัยทวารวด ี

Evidences of Governors and Aristocrats’ Existences in Dvaravati Period 

Supitchar Jindawattanaphum 

Social Studies Program, Faculty of Humanities and Social Sciences 
Supitchra59@yahoo.co.th  

Abstract 
   From the excavation at Nern Phra Ngam, Phra Ngam temple at Nakhon Pathom, besides the 
excavation of “demon’s terracotta sculpture”, there was one stone inscription in Dvaravati period in 
north of Nern Phra Ngam archaeological site on October 2nd, 2019. It made from gray stone in rectangle; 
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the remaining parts were Sanskrit Palawan scriptwhich could be clearly read, mentioned the words 
“Dvaravatiwibhuti” meaned “The Great Person of Dvaravati”.That was confirmed the existence of city 
named “Dvaravati” and having leaders in government. Therefore, Dvaravati might be the region and the 
kingdom that had been occurred when the leaders, the governors and the aristocracy driven the society 
with their own citizen, territories, and sovereignty. The ruling classes and the upper classes comprised of 
King, royal family, masters and nobles. From the study of aerial photograph found that there were more 
than 63 ancient cities in Dvaravati period. The archeological surveys and excavations also found that 
almost ancient towns had the continuity of culture from prehistoric communities, developed to 
Dvaravati period when dealing with Indian civilization. So, that area of lower central of the river plain 
named Dvaravatimight come from the name of King, country, kingdom, royalty or names of a group of 
cities that had the same culture in the period around 11-16 Buddhist century, and being the country 
would have the governors and upper classes to support and govern their regions. With the discovery of 
Sanskrit inscription inPalawa letters aged around 13th Buddhist century on two silver coins at Nern Hin 
Ruins, near Phra Prathon Chedi temple, in Nakhon Pathom in 1943, mentioned “Sri 
Dvaravatisuanbhuya” could be translated as “The King Sri Dvaravati who had a noble merit”, the merit 
of the King of Sri Dvaravati or the merit of the lord of Sri Dvaravati. This evidence was the proof of 
evidence of governor and aristocracy.  In addition to the above evidence, it could be studied from others 
archaeological evidences in Dvaravati period such as the inscription on terracotta, on copper plate, the 
wheel of Dharmachakra and etc.    

Keywords: Singha, sculpture, Dvaravati art 

1. บทนํา

   ผูปกครอง และชนช้ันสูง อันประกอบดวยพระมหากษัตริย เช้ือพระวงศ เจานาย และขุนนาง อยูในสถานะท่ีมีหนาที่
หลักคือการปกครองบานเมือง ท่ีมีประชารัฐ และมีหนาท่ีในการทํานุบํารุงทุกขสุขของราษฎร บานเมืองจะสงบสุขไดหรือไมนั้น 
ก็อยูที่ผูนําบานเมืองมีคุณธรรม และเมตตาธรรมเปนที่ตั้ง สังคมไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรมีความเช่ือและการนับถือผีมา
กอน มีผูนําชุมชนในการบวงสรวงบูชาผี ตอมาเมื่อไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามาจากอินเดีย มีการยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ ผูปกครอง และชนช้ันสูงในสังคม ก็มีบทบาทสําคัญในการประกอบพิธีกรรม และการ
บูชา เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และความเปนสิริมงคลมาสูบานเมือง เมื่อมีการรับตัวอักษรจากอินเดียมาใช จึงปรากฎขอความใน
จารึก ที่กลาวถึงผูปกครอง หรือชนช้ันสูงในการกัลปนาสิ่งของ และขาคน สัตว เพื่อการบูชา สมัยกอนประวัติศาสตร ประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี 11 – 16 ปรากฎหลักฐาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุของวัฒนธรรมท่ีเรียกวา “ทวารวดี” นักวิชาการกลาว
วา“ทวารวดี”เปนช่ือเมือง มีปรากฏในพระไตรปฎกสวนท่ีเปนพระสูตร แปลวาเมืองที่ประกอบไปดวยประตูและร้ัว และยังถือ
เปน “นามมงคล” เพราะเปนช่ือเมืองของพระกฤษณะ คือ ทวารกา เมื่อทวารวดี อาจเปนเมือง หรืออาณาจักรที่สันนิษฐานวา
มีศูนยกลางอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง คือ จังหวัดนครปฐม  เมื่อทวารวดีอาจเปนช่ือเมือง หรืออาณาจักร ทวารวดี
ตองมีการปกครองท่ีมีผูปกครอง คือ กษัตริยปกครอง และสิ่งที่จะยืนยันถึงการมีอยูของผูปกครอง และชนช้ันสูงในสมัยนั้น คือ
หลักฐานทางโบราณคดี ไดแก จารึก และงานศิลปะ ประเภทโบราณสถาน และโบราณวัตถุรวมสมัยนั้น ซึ่งจากการศึกษาจารึก
ที่คนพบ ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 11 – 12 พบวา มีการคนพบจารึกสมัยทวารวดี ที่จารึกดวยตัวอักษรปลลาวะ และตัวอักษร
มอญ ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต โดยจารึกบนเหรียญ ดินเผา แผนหิน และแผนทองแดง ในจังหวัดตาง ๆ มีดังนี้ ภาคกลาง 
พบที่จังหวัดนครปฐม ลพบุรี และชัยนาท ภาคตะวันออก พบที่ จังหวัดปราจีนบุรี ภาคอีสาน พบที่ จังหวัดนครราชสีมา 
เพชรบูรณ บุรีรัมย อุบลราชธานี สุรินทร และรอยเอ็ด จารึกดังกลาวสามารถเปนหลักฐานถึงการมีอยูของผูนํา และชนช้ัน
ปกครอง เพราะมีการกลาวถึง พระนามของผูปกครอง หรือชนช้ันสูง ในสมัยทวารวดี และในสวนโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุที่สามารถใชเปนหลักฐานของการมีผูปกครอง และชนช้ันสูง ในสมัยทวารวดี คือโบราณวัตถุประเภทดินเผา และ
ปูนปน รูปบุคคล ท่ีสนันิษฐานวาเปนผูนํา หรอืชนช้ันสงู ท่ีใชประดบัตกแตงศาสนสถานสมัยทวารวดี เปนตน    
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2. การเมืองและการปกครองสมัยทวารวดี

   ทวารวดี มาจากช่ือ ทวารกะ (Dvaraka) แปลวา ปากประตู หรือประตูการคา อาจหมายถึงนครที่มีทะเลลอม หรือ
ติดตอถึงทะเล ทําใหคาขายไดสะดวก คือเปนชุมทางการคา หรือ Gateway ในพื้นภูมิภาคน้ี (ธิดา สาระยา, 2545: 10) 
นอกจากทวารวดีจะเปนเมืองทา ประตูการคา จากหลักฐานการคนพบเหรียญเงิน 2 เหรียญ ที่จังหวัดนครปฐม กลาววา  
“ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺย” แปลไดวา “พระเจาศรีทวารวดี ผูมีบุญอันประเสริฐ” หรือบุญกุศลของพระราชาแหงศรีทวารวดี 
หลักฐานที่คนพบนี้แสดงใหเห็นถึงการมีผูนําในการปกครอง อยางไรก็ดีสันนิษฐานไดวาการปกรองในสมัยทวารวดีแบงเปน
แควนๆ แตละกลุมจะมีผูนําหรอืหัวหนาปกครอง มีลักษณะเปนระบบเครอืญาตทิี่เปนพันธมิตรตอกัน ตามลักษณะการปกครอง
แบบนครรัฐ โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับระบบกษัตริยและรัฐของอินเดียมาเปนแบบอยาง ที่ตองการใหคนในสังคมอยูรวมกันอยาง
สงบสุข ซึ่งระบุอยูในมนูธรรมศาสตร ซึ่งเปนกฎหมายของอินเดียที่เขียนข้ึนในชวงตนคริสตกาล สถานะของกษัตริยนั้นมีหนาที่
หลักคือปกปองบานเมือง พัฒนาระบบชลประทาน โดยการขุดคูน้ําลอมรอบเมือง และขุดคลองสงน้ําเขามาหลอเลี้ยงภายในตัว
เมือง และมีพิธีกรรมในระบบการสถาปนากษัตริยวามีฐานะอยูเหนือมนุษยทั่วไป โดยผานพิธีราชสูรยะ ตอมาเมื่อรับ
พระพุทธศาสนา จึงหันมาประกอบพิธีราชาภิเษกแทน อยางไรก็ดีกลาววาหากกษัตริยเมืองใดที่มีอาวุโสก็จะไดรับการยอมรับ
ใหเปนผูนํา การจัดการการปกครองของตน แตละเมืองจะมีหัวหนาปกครองซ่ึงอาจเปนกษัตริยหรือมีฐานะเทียบเทา ในสังคมมี
การแบงชนช้ัน ไดแก ชนช้ันปกครอง เชน กษัตริยและบรมวงศานุวงศขุนนาง ขุนนาง กับชนช้ันถูกปกครอง ไดแก พ อคา 
ชางฝมือ และชาวนา ซึ่งมีเมืองตาง ๆ ที่ขึ้นอยูกับอาณาจักรทวารวดี ไดแก เมืองจันเสนและโคกไมเดน (นครสวรรค) เมือง 
คูเมือง (สิงหบุรี) เมืองซับจําปา (ลพบุรี) เมืองหนองแซง (สระบุรี) ดงพระศรีมหาโพธิ์หรือเมืองศรีวัตสะปุระ (ปราจีนบุรี) เมือง
ศรีเทพ (เพชรบูรณ) เมืองคูบัว (ราชบุรี) และเมืองฟาแดดสูงยาง (กาฬสินธุ) ศูนยกลางการปกครองของแควนอยูที่ภาคกลาง 
ไดทําการอุทิศถวายสิ่งของ และขาคน แกศาสนสถาน ดังนั้นพระราชกุศลแกพระราชาแหงทวารวดีแสดงถึงในสมัยทวารวดีนั้น
มีกษัตริยปกครอง 

3. หลักฐานที่แสดงถึงการมีอยูของผูปกครอง และชนชั้นสูงสมัยทวารวดี

หลักฐานที่ใชศึกษาถึงการมีอยูของผูปกครอง และชนช้ันสูงสมัยทวารวดี เปนหลีกฐานที่ปรากฎในจารึกรวมสมัย
ทวารวดี ท่ีจารึกพระนามของบุคคลสําคัญ ที่สันนิษฐานไดวาเปนผูปกครอง หรือชนช้ันสูงในสมัยนั้น ดวยสมัยทวารวดีมีศรัทธา
และยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา มีการใหทานและสรางศาสนสถานขึ้นมากมาย เปนการสรางขึ้นโดยดังผูปกครอง และ  
ชนช้ันสูงสมัยทวารวดี ดั่งปรากฎเมืองโบราณสมัยทวารวดีทั่วทุกภาคของประเทศไทย หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีอยูของ
ผูปกครอง และชนช้ันสูงสมัยทวารวดี สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

3.1 จารึกสมัยทวารวดีที่คนพบในบริเวณเมืองโบราณสมัยทวารวดี ขอความในจารึกเปนตัวอักษรปลลาวะภาษา 
สันสกฤต อายุประมาณราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ขอความในจารึกปรากฎพระนามของผูปกครอง และชนช้ันสูงสมัยทวารวดี 
ที่เปนหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร เนื้อหาจะกลาวถึงการบริจาคทาน และการสรรเสริญผูนํา วามีคุณวิเศษเชนเดียวกับ
เทพเจาทางศาสนาพราหมณ ดังน้ี 

3.1.1 จารึกบนเหรียญเงินทวารวดี คนพบท่ีบริเวณเนินพระ ใกลวัดพระประโทนเจดีย จังหวัดนครปฐมเมื่อ 
พ.ศ.2486  ความวา “ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺย” แปลไดวา “พระเจาศรีทวารวดี ผูมีบุญอันประเสริฐ” บุญกุศลของพระราชาแหง
ศรีทวารวดี หรือ บุญของผูเปนเจาแหงศรีทวารวดี อยางไรก็ดีเหรียญเงินที่มีจารึกลักษณะเชนนี้ ปจจุบันไดสํารวจพบแลวใน
หลายพื้นที่ คือที่เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอูทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
เมืองพรหมทิน จังหวัดลพบุรี เมืองดงคอน และเมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท (ผาสุข อินทราวุธ, 2524: 36.) 
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ภาพท่ี 1 คําวา “ศรีทวารวติศวร ปุณยะ” ที่ปรากฎบนจารึกเหรยีญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดยี 1)  
ที่มา: https://www.facebook.com/SRIDAVARAVATISAVARAPUNYA.THAILAND/posts/ 

ภาพท่ี 2 จารึกแผนทองแดงอูทอง หลักที่ 34 
ที่มา: หอสมุดแหงชาติ. คนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563. จาก 164.115.27.97/digital/items/show/5465 

3.1.2 จารึกแผนทองแดงอูทอง หลักท่ี 34 จารึกแผนทองแดงอูทอง, U T’ông (K. 964) ตัวอักษรหลัง 
ปลลาวะ พุทธศตวรรษ 15 ภาษาสันสกฤต จํานวนดาน 1 ดาน มี 6 บรรทัด แปลความวา “พระเจาแผนดินพระนามวา 
ศรีหรรษวรมัน ผูเปนพระนัดดา (หลาน) ของพระเจาศรีอีศานวรมัน ซึ่งเปนพระเจาแผนดินที่มีกองแหงเกียรติยศอันแผไปแลว 
ไดขึ้นครองราชยโดยลําดับ พระองคไดสงเสลี่ยงอันประดับดวยรัตนะอันพรั่งพรอมไปดวยนักฟอนและ ดนตรี พรอมทั้งเครื่อง
กั้นแดด (รม) ไปถวายแดพระศรีอัมราตเกศวร และตอมาพระองคไดถวายปลอกศิวลึงคพรอมกับเครื่องใชอีกเปนจํานวนมาก 
พรั่งพรอมไปดวยการฟอน และดนตรี เปนตน แดพระศรีธาเรศวร” (กังวล คัชชิมา. จารึกแผนทองแดง ณ. พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติ อ.อูทอง.  คนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563. จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/uploads/file/copper-plate-
kangwon-new.pdf) “พระเจาศรีหรรษวรมันเปนพระราชนัดดาของพระเจาศรีอีศานวรมัน ผูทรงพระเกียรติอันแผไปท่ัวไดรับ
สิงหาสนะ มาโดยลําดับพระองค ไดส งสีวิกาอันประดับด วยรัตนะเปนตนพรอมดวยฟอนรํา และดนตรีเป นอาทิ  
เปนทักษิณาถวายแดพระศรีมัตอัมราตเกศวร และภายหลังทาวเธอไดถวายของควรแกการอุปกรณอันประเสริฐ และหมูคนมี
ความสามารถในฟอนรํา และขับรอง เปนตน แดพระศิวลึงคซึ่งแทนองคศรีธาเรศวร” ซึ่งทางคณะทํางานฐานขอมูลจารึกฯ 
(2557) กลาววา ในจารึกช้ินนี้ปรากฏช่ือกษัตริย 2 พระองค คือ “ศรีอีศานวรมัน” และ “ศรีหรรษวรมัน” ซึ่งไมทราบวา
กษัตริยทั้ง 2 พระองคเปนกษัตริยทองถิ่นของเมืองอูทอง หรือ เปนกษัตริยของเมืองพระนครกรุงกัมพูชาสันนิษฐานวา จารึก
แผนนี้อาจเปนของพระเจาศรีหรรษวรมันที่ 1 มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 และอาจเปนรองรอยหลักฐานเก่ียวกับการเขา
มาของอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาตอแควนทวารวดี  
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 ภาพที่ 3 จารึกวัดจันทึก ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่มา : จารึกในประเทศไทย เลม 1 พ.ศ. 2529 และสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2542 

3.1.3 จารึกวัดจันทึก ตัวอักษรปลลาวะ พุทธศตวรรษท่ี 11 พบทีต่ําบลจันทึก อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา ขอความในจารึกสวนที่พบใหมนี้เปนตอนตนของคําจารึกที่นายชะเอม แกวคลาย ไดอานไวแลว ในการ
พิมพคร้ังนี้ไดนําสวนตนจารึกซึ่งรองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม อาน ผูชวศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา 
แปล คําแปลในจารึก มีความเก่ียวของกับกษัตริยทวารวดีของทางภาคกลาง ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู 1 หลัก 
กลาวถึงพระเทวีของเจาแหงทวารวดี โปรดใหพระธิดาสรางพระพุทธรูปขึ้น (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. 2549: 47) จารึกหลักนี้จึงเปน
การแสดงถึงบทบาทของพระวงศแหงทวารวดีในภาคกลางเหนือดินแดนภาคอีสาน (รศ.ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง. 2545: 8) 

ภาพท่ี 4 จารึกบานวังไผ พบในปาใกลบานวังไผ ตาํบลบอรัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
ที่มา : จารึกในประเทศไทย เลม 1 

3.1.4 จารึกบานวังไผ พบในปาใกลบานวังไผ ตําบลบอรัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ที่ตั้งอยู 
หางจากเมืองศรีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร และไดถูกยายมาเก็บรักษาไวที่หอสมุดแหงชาติ เมื่อ พ .ศ. 2505 
โดยสภาพที่พบนั้น เปนเสาเหลี่ยมมีรอยแตกเนื้อศิลาบางสวนหายไป เน้ือหา กลาววา เปนจารึกที่สรางข้ึนในโอกาสที่
พระมหากษัตริยขึ้นครองราชย โดยพระมหากษัตริยพระองคนั้น ทรงเปนพระราชนัดดาของพระจักรพรรด์ิ ผูเปนพระราชโอรส
ของพระเจาปฤถิวีนทรวรมัน ผูเปนใหญเสมอกับพระเจาภววรมันที่ 1 แตในจารึกไมไดระบุวา พระมหากษัตริยที่กลาวถึงใน
จารึกนี้คือผูใด (ชะเอม แกวคลาย, 2534: 93-100) 

3.1.5 ศิลาจารึกของพระเจาราเชนทรวรมันท่ี 2 พ.ศ.1496 ในศิลาจารึกมีขอความที่ไดมีการกลาววา  
สวนบรรพบุรุษอีกคนหน่ึงช่ือวา “วาป อุเปนทร (Vap Upendra) ไดรับพระบรมราชองการใหไปครองนคร 
ทวารวดี (กรมศิลปากร. 2509: 23) แตขอความในจารึกไมไดบอกตําแหนงที่ตั้งทวารวดี (นิติพันธุ ศิริทรัพย. 2524: 7) 
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ภาพท่ี 5  จารึกเนินพระงาม วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม ตัวอักษรปลลาวะ จารึก 1 ดาน 
ที่มา: เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการขอมูลใหมจากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม 

3.1.6 จารึกเนินพระงาม วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม  จารึกดวยตัวอักษรปลลาวะ จารึก 1 ดาน จํานวน 
6 แถว กลาวถึงการสรรเสริญพระราชา และกลาวถึงเมืองทิมิริงคะ หัสตินาปุระ และทวารวดี ถอดความโดย กองแกว วีระ
ประจักษ ผูเชี่ยวชาญภาษาโบราณของกรมศิลปากร และจิรพัฒน ประพันธวิทยา ถอดเปนอักษรโรมันและแปล ยกตัวอยางคํา
กลาวถึงผูปกครอง และชนช้ันสูงโดยยอวา “ (พระราชา?)ใดทรงชนะรอบทิศ ทรงชนะรัศมีอันผุดผองของพระ
พรหม…(เมือง?) ทิมิริงคะ เปนยานของพระลักษมี เปนเมืองที่ไมมีเมืองใดเทียบได เมืองนั้นก็คือเมืองหัสตินาปุระ และคือ
เมืองทวารวดีซ่ึงย่ิงใหญเนื่องจากความเจริญรุงเรือง เหมือนเมืองของพระวิษณุ...ที่มีชื่อวา...” 

      3.2 หลักฐานประเภทงานศิลปะ ไดแก ประติมากรรมปูนปน ประดับศาสนสถานสมยัทวารวดี งานประตมิากรรม 
ปูนปนทวารวด ีท่ีคันพบในประเทศไทย มีจํานวนไมต่ํากวา 100 ช้ิน สามารถแบงไดเปนประติมากรรมรูปเทวดา รูปชนช้ันสูง 
รูปบุคคล รูปชาวตางชาติ และรูปสัตว แตงานประติมากรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีอยูจิงของผูปกครอง และชนช้ันสูง คือ งาน
ประติมากรรมรูปชนช้ันสูงสวนศีรษะ ที่คนพบในเมืองโบราณสมัยทวารวดี งานประติมากรรมดังกลาว ที่สันนิฐานวาเปนรูปปูน
ปนบุคคลชั้นสูง คือ การประดับตกแตงท่ีปรากฎในงานประตมิากรรมปูนปน โดยพบวาคงลักษณะรูปแบบท่ีมีอิทธิพลของศิลปะ
อินเดีย สมัยราชวงศคุปตะและหลังคุปตะ เชน พระขนงโกงตอกันเปนรูปคลายปกกา ปากแยมเล็กนอย สวมศิราภรณประดับ
ลาย พันธุพฤกษา กรองศอ และกุณฑล พระวรกายมีลักษณะพระอังสาใหญ พระอังสกุฏ (ไหล) โคง พระอุระแบนหนา  
พระวรกายยืดยาว บ้ันพระเอวคอด มีพระอันตคุณ (พุง) เล็กนอย พระนาภีเปนรูกลมขอพระหัตถสวมทองพระกร พระพาหา
ประดับดวยพาหุรัดบางองคมีสายธุรําหรือสังวาลพาดผานลําตัว บางองคมีสายรัดองค ลักษณะการนุงผาต่ําใตสะดือ ขอบใชผา
ดานบนหนาเปนแถบ ชักชายดานหนาคาดทับดวยปนเหนง ตรงกลางมีแถบชายผาหนานางหอยลงมา จากการสังเกตพระ
พักตร พบวามีการแตงดวยการทาสีซึ่งยังหลงเหลือรองรอยสีแดงบริเวณสวนกรอบพระพักตร ขอบพระโอษฐ และพระวรกาย
อยูสวนหน่ึง ลักษณะของเครื่องประดับเหลานี้คลายคลึงกับเครื่องประดับของพระโพธิสัตว และนางอัปสรในงานประติมากรรม
และจิตรกรรมของอินเดียศิลปะสมัยคุปตะและหลังคุปตะ จากเคร่ืองประดับเครื่องแตงกายในงานศิลปะดังกลาวยอมแสดงให
เห็นวาในสมัยทวารวดีมีผูปกครอง และชนช้ันสูง รูปแบบของเคร่ืองประดับศีรษะของชนช้ันสูงจะมีลักษณะที่งดงาม แตกตาง
กันไปตามความนิยมในสมัยนั้น และสวนใหญจะทําจากเครื่องทองท่ีมีคา ดังภาพประกอบท่ี 6 เปนงานประติมากรรมปูนปน
พบทีโ่บราณสถานทุงเศรษฐี จังหวัดเพชรบุรี แสดงใหเห็นถึงชฎา ที่เปนเครื่องสูงของชนช้ันปกครอง ใชเปนเครื่องประดับศีรษะ 
และภาพประกอบท่ี 7 เปนประติมากรรมปูนปน พบที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี ที่แสดงใหเห็นการสวมใสเครื่องประดับ 
และเครื่องแตงกาย เชนกรองศอ รัดเกลา ซึ่งเปนสิ่งบงบอกถึงฐานะของชนช้ันสูง และภาพประกอบท่ี 8 เปนงานประติมากรรม
ปูนปนท่ีพบท่ีเมืองโบราณนครปฐม การแตงกาย และดาบทีส่ะพายอยูขางหลงั แสดงถึงการเปนนักรบในสมัยน้ัน ดังน้ี 
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ภาพท่ี 6  ประตมิากรรมปูนปนรปูบุคคลชั้นสูง แสดงใหเห็นถึงเครือ่งประดับศีรษะของชนช้ันสูง 
ที่มา: โบราณสถานทุงเศรษฐี จังหวัดเพชรบุร ี

ภาพท่ี 7  ภาพปูนปน เจาหญิงและนางกํานัล สมยัทวารวดี จากโบราณสถานใน อ.คูบัว จ.ราชบุร ี
ที่มา : chamadewi.blogspot.com/2016/06/blog-post.html 

ภาพท่ี 8  ประตมิากรรมปูนปนรปูนักรบ ที่เจดียจลุประโทน จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดพระปฐมเจดยี จังหวัดนครปฐม 
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4. บทสรุป

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบ ในพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณอูทอง 
เมืองโบราณคูบัว และเมืองโบราณในสมัยทวารวดีนั้น  หลักฐานที่แสดงถึงการมีอยูของผูปกครอง และชนช้ันสูงในสมัยทวารวดี
นั้น สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก หลักฐานประเภทจารึก ที่บันทึกดวยตัวอักษรปลลาวะ ภาษาสันสกฤต และตัวอักษร
มอญโบราณ มีเน้ือหาที่ไดกลาวถึงช่ือของผูปกครอง และชนช้ันสูง ไดแก จารึกแผนทองแดงอูทอง กลาวถึงพระนามของศรี 
หรรษวรมัน ในศิลาจารึกของพระเจาราเชนทรวรมันที่ 2 กลาวถึง “วาป อุเปนทร” ซึ่งช่ือดังกลาวเปนช่ือของผูปกครอง 
ทวารวดี สวนหลักฐานอีกประเภทหนึ่ง ไดแก งานประติมากรรมปูนปน และดินเผาสมัยทวารวดี ซึ่งงานศิลปะดังกลาวเปน
ใบหนาของชนช้ันสูง โดยวิเคราะหไดจากเครื่องแตงกาย และเครื่องประดับที่สวมใส อันไดแกศิราภรณ และพัสตราภรณ เชน 
ชฎา มงกุฎ กระบังหนา กรองศอ และการนุงผาแบบชนช้ันสูงนั้น ยอมเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นความมีอยูของผู ปกครอง 
และชนช้ันสูงในสมัยทวารวดี ดังนั้นอาจกลาวไดวาทวารวดีที่อาจเปนชื่อของอาณาจักรน้ัน จึงเปนระยะเวลที่ตองมีผูนํา กษัตรยิ 
และชนช้ันสูงปกครอง โดยมีวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียรวมกัน และมีศิลปวัฒนธรรมธรรมท่ีสรางขึ้นเนื่องในความศรัทธา
ทางพุทธศาสนาเปนหลักสําคัญของผูคนในสมัยทวารวดี  
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บทคัดยอ 

การวิจัยแบบปรากฏการณวิทยาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1.เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสุขภาวะใน
มุมมองของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2. เพื่อทําความเขาใจวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรง
มะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทําการศึกษาระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2563 ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูสูงอายุที่
มีอายุตั้งแตอายุ 60-76 ป จํานวน 21 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการบันทึก
ภาคสนาม วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตรวจสอบความเช่ือถือดวยการตรวจสอบกับผูให
ขอมูลอีกครั้ง 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ผูสูงอายุใหความหมายของสุขภาวะครอบคลุม การมีความสุข มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี  มีความเปนอยูที่ดี ไม

มีหนี้สิน มีรายไดเพียงพอตอรายจาย มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู รูจักกินรูจักใชจายในครอบครัว 
2. ขอคนพบของวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้ 1) วิถีชีวิต ไดแก วิถีชีวิตในวัยเด็ก  วิถีชีวิต

ในบริบททางสังคม และวิถีชีวิตในปจจุบันที่สงผลตอวิถีสุขภาวะ 2) จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ ไดแก การผานประสบการณวิกฤต
ทางสุขภาพ และ  การสูญเสียบุคคลในครอบครัว  3) สุขภาวะของผูสูงอายุ  4) การรับมือกับสุขภาวะ ไดแก การรับมือกับ
สภาพรางกาย การรับมือกับสภาพจิตใจ และ การรับมือกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม  

คําสําคัญ: วิถีสุขภาวะ, สุขภาวะ, ผูสูงอายุ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study of the experience of way the elderly for well-being. 
The study was conducted in Phrong Maduea community, Amphoe Mueang Nakhon Pathom, Nakhon 
Pathom Province. Data were collected Between March 2020 and April 2020. The main informants were 
21  elderly people aged 60-76  years old. The data collection protocol based on an in-depth interview 
questionnaire as semi-structure was performed with individual participant. Data were investigated by the 
content analysis.  

The results were as follows: 
1. The study findings revealed that the definition way of elderly for well-being in Phrong Maduea

1) Good physical health Perspective, good health, good life 2) Health perspective = The equation of
happiness 3) Satisfaction aspects of life. Which means being happy, having good physical health, good 
mental health. Having a well-being without debt and sufficient income for expenses. There is satisfaction 
in life. Know about eating and spending in the family. 

2. The result showed  that this was divided into 4 themes and sub-categories of experiential of
way the elderly for well-being were identified 1) Lifestyle consists of three sub-categories, including (1) life 
in childhood, (2) Lifestyle in a social context, (3) the current way of life that affects the well-being. 2) The 
turning point of the well-being Including experiences in the health crisis and the loss of family members. 
3) Health of the elderly. 4) Coping with well-being includes Dealing with physical conditions, Coping with
the state of mind, and dealing with social and environmental conditions. 

Keywords:  Lifestyle, well-being, elderly 

1. บทนํา

สุขภาวะ เปนคําใหมในสังคมไทย ที่เริ่มตนและใชกันอยางแพรหลายในวงวิชาการและวงการส าธารณะสุข มี
ความหมายที่สะทอนถึงมุมมองดานสุขภาพใน 4 มิติหลักของการใชชีวิต คือ กาย จิต สังคม และปญญา ตามคํานิยามที่ปรากฏ
อยูในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุวา หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ปญญา
และสังคม มีการเช่ือมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล (ธารีรัตน อนันตชัยทรัพยและคณะ, 2561) ในขณะท่ีประเทศไทยจะเปน
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) ในป พ.ศ.2564 คือจะมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปสูงถึง รอยละ 
20 จากประชากรท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) โดยผูสูงอายุสวนใหญจะอาศัยอยูในแถบชนบท
หรือชนบทก่ึงเมือง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่การดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีโรคประจําตัว ไดแก โรคความดันโลหิต (รอย ละ 
41.40) โรคเบาหวาน (รอยละ 18.20) โรคขอเขาเสื่อม (รอยละ 8.60) และภาวะสมองเสื่อม (รอยละ 6.00) มีปญหาดานจิตใจ 
ไดแก การขาดความเช่ือมั่น การมีความเครียด การนอนไมหลับ การพยายามฆาตัวตาย และมีปญหาทางสังคม ซึ่งพบวา
ผูสูงอายุตองอยูตามลําพังจากการแยกจากครอบครัวของลูกหลานทําใหความสัมพันธในครอบครัวเลวลง เปนตน (ช่ืนฤทัย กาญ
จนจิตราและคณะ, 2553) จากการศึกษาวิจัยในชุมชนโพรงมะเดื่อ ซึ่งเปนชุมชนท่ีมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากพบวา 
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มีกิจกรรมดานดูแลผูสูงอายุท่ีโดดเดน พบวาผูสูงอายุที่ยังมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม รวมถึงผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลขั้นพื้นฐานจากหนวยงานในชุมชน ยิ่งสงเสริมใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความมั่นคงในชีวิตย่ิงข้ึน (วิฑูรย 
เหลียวรุงเรือง และคณะ , 2552) และในชุมชนโพรงมะเด่ือ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศในดานการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุแบบองครวมตามนโยบายและแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 
2564) โดยมีการจัดการตนเองอยางเปนระบบ เช่ือมโยงการใชชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุในหลายมิติ สอดคลองกับ
การศึกษาของของนภาภรณ หะวานนท และธีรวัลย วรรธโนทัย (2552) จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียง มีความสุขและพึงพอใจที่จะอยูในบานเดิมของตนเอง เพราะมีความคุนเคยและอาศัยฝนสภาพบานมีความสัมพันธกับ
สถานะทางเศรษฐกิจ และสถานะทางสังคม  สอดคลองกับชุมชนโพรงมะเดื่อ ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม โดยการศึกษาวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อในคร้ังนี้ มุงทําความเขาใจและสะทอนความรู ความเขาใจ 
ความเชื่อ ความตองการ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุมผูสูงอายุตอคําวา “สุขภาวะ” และวิถีสุขภาวะตามนิยามความหมายที่
คนพบ ซึ่งสุขภาวะ คือความสุข สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุได โดยการท่ีผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอม
สงผลตอการเปนผูสูงอายุที่มีอายุยืนอยางมีคุณภาพและมีความสุข ลดภาระในการดูแลของครอบครัวและสังคม นอกจากนี้
ผูสูงอายุมีโอกาสในการใชประสบการณที่สั่งสมมาในการสรางสรรคสิ่งดีๆใหกับครอบครัว สังคมและประเทศชาติไดอยาง
ภาคภูมิใจตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสุขภาวะในมุมมองของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

2. เพื่อทําความเขาใจวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
ผูใหขอมูลหลัก (key informant) ผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ

คุณสมบัติ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการถายทอดประสบการณ รวมทั้งเวลาท่ีมีใหในการสัมภาษณ เพื่อสัมภาษณแบบ
เจาะลึกจนขอมูลอิ่มตัว (data saturation) คือขอมูลที่เริ่มไดประเด็นซ้ําๆ เมื่อนํามาพิจารณาแลวไมสามารถคนหาขอสรุป
เพิ่มขึ้นได ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีมีผูใหขอมูลจํานวน 21 ราย สามารถสนทนาไดเขาใจ โตตอบรูเรื่อง และสื่อสารภาษาไทยไดดี 
พรอมยินดีเขารวมและใหความรวมมือในการศึกษา

3.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพผูสูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุข

ภาวะผูสูงอายุ ผูวิจยัไดจากการทบทวนวรรณกรรม สรางแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (semi–structure in–depth 
interview) โดยความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) ไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ไดแก อาจารยผูมี
ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยคณุภาพ และนําไปทดลองใชกับผูใหขอมูลจํานวน 7 ราย ที่มลีักษณะใกลเคียงกันกับผูใหขอมูล
เปาหมายที่ใชในการวิจัยนี ้

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
1. ทีมผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง ในจังหวัดนครปฐม และลงสํารวจพื้นท่ี

กอนการดําเนินการวิจัย เพื่อพบปะผูนําชุมชนและสรางความคุนเคยกับสถานที่ตางๆ ในชุมชนโพรงมะเดื่อ และทีมวิจัยมีการ
เตรียมตัวกอนลงพ้ืนที่ เพือ่ใหสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง และไดผลการวิจัยที่มีความนาเชื่อถือ  

2. ทีมผูวิจัย ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุมตัวอยางตามเกณฑที่ตั้งไว และไดอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา
และขอความยินยอมในการเขารวมงานวิจัยอยางเปนลายลักษณอักษร 
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 3. การเก็บขอมูลจากผูสูงอายุในชุมชน ทีมผูจัยแนะนําตนเอง เปนการสรางความคุนเคยเปนกันเอง โดยไม
แบงแยกสถานภาพกับผูใหขอมูล โดยบอกช่ือจริงและช่ือเลน และใชสรรพนามเรียกผูใหขอมูลดวยความเคารพและใหเกียรติ
ตามวัยที่แตกตางกัน เชน คุณลุง คุณปา ทําใหเกิดความคุนเคยไดเร็วข้ึน และทีมวิจัยเมื่อเขาชุมชน ทีมผูวิจัยแตงกายสุภาพ 
และน่ังคุยกับผูใหขอมูลในสถานที่หรือลักษณะที่แสดงถึงความเปนกันเอง เชน นั่งบนเสื่อ หรือพื้นหองที่ผูใหขอมูลนั่งทํางาน
ของตนไปดวย และในระหวางการสัมภาษณผูวิจัยวางตัวเปนผูมาขอความรู ความเขาใจจากผูใหขอมูลระมัดระวังที่จะไมแสดง
ตนวามีความรูเหนือกวาผูใหขอมูล แมวาบางคร้ังผูใหขอมูลจะยอนถามขอสงสัยยอนกลับในเรื่องสุขภาวะ ผูวิจัยจะใชวิธีการ
เปดโอกาสใหผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรับรูและความรูสึกโดยไมขัดแยง แลวจึงแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน โดยตระหนักวาไมเปนการใหคําแนะนํา หรือช้ีนําการตัดสินใจ 
 4.ทีมผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง พรอมทั้งบันทึกการ
สัมภาษณ โดยขออนุญาตจากผูใหขอมูลอีกครั้งทางวาจา การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 45-60 นาที หลังสัมภาษณผูวิจัยจะ
ทําการบันทึกภาคสนาม (field note) ทุกครั้ง เพ่ือชวยในการสังเกตและจดบันทึกปฏิกิริยาของผูใหขอมูลขณะสัมภาษณใหกับ
ผูวิจัย และผูวิจัยจดขอมูลสําคัญๆในสวนสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ผูวิจัยสังเกตพบ การแสดงสีหนา ทาทาง ประเด็นที่นาสนใจ หรือ
บันทึกยอในขณะท่ีฟง เพื่อปองกันการลืม แลวนําขอมูลที่ไดมาบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช Content Analysis นําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปบันทึกเสียงสัมภาษณมาถอดเทป

แบบคําตอคํา ประโยคตอประโยค (verbatim transcriptions) อานคําบรรยายหรือขอมูลทั้งหมดที่ไดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให
เขาใจเน้ือหาที่สําคัญ จากนั้นกําหนดและจัดทํารหัสขอมูล จัดหมวดหมู (category) แลววิเคราะหเชิงเนื้อหา (content 
analysis) โดยการสรุปขอคนพบตามสาระสําคัญ (themes) และนําสาระสําคัญ (themes) ที่ได แลวจึงตรวจสอบกับผูให
ขอมูลอีกครั้ง  
 
4. ผลการวิจัย  
 

4.1 ขอมูลทั่วไป  
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี เปนเพศชาย จํานวน 8 คน และเพศหญิง จํานวน 13 คน มีอายุระหวาง 62 ถึง 76 ป 

อายุเฉลี่ยอยูที่ 68.95 ป ทุกคนมีเช้ือชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธ การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 17 คน 
มัธยมศึกษา จํานวน 2 คน ปวส. จํานวน 1 คน และปริญญาโท จํานวน 1 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 9 คน รับจาง 
จํานวน 2 คน คาขาย จํานวน 3 คน ไมไดทํางาน จํานวน 5 คน อสม.จํานวน 1 คน รองนายกเทศบาล จํานวน 1 คน มีโรค
ประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเสนเลือดสูง จํานวน 14 คน ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 7 คน 

 
4.2 วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ   
วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ แบงเปน 2 ประเด็น คือ 1) ความหมายสุขภาวะของผูสูงอายุ และ 2) วิถีสุขภาวะ ซึ่ง

ประกอบดวยประเด็นยอย ดังนี้ วิถีชีวิต จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ สุขภาวะของผูสูงอายุ และการรับมือกับสุขภาวะ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

4.2.1 ความหมายสุขภาวะของผูสูงอายุ  
ผูสูงอายุใหความหมายของสุขภาวะ หมายถึง “การมีความสุข สุขภาพกายดี สุขภาพจิตที่ดี มีความเปนอยูที่ดี 

ไมมีหนี้สิน รายไดเพียงพอตอรายจาย มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู และรูจักกินรูจักใชจายในครอบครัว” แบงออกเปน 
3 มุมมอง ไดแก 1) มุมมองดานสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี การมีชีวิตที่ดี  ดังคํากลาว “สุขภาพแข็งแรงมีความสุข มีลูกท่ีเปน
คนดี ไมมีเรื่องกังวลใจ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1, 2563) และ “ทําสุขภาวะของเราใหมันดีสิ ไดไมแก สุขภาพดี ไมเสื่อมโทรม บาง
คนอายุยังไมมากเดินหลังงอแลว น้ันสุขภาวะเขาไมดี” (ผูใหขอมูลคนท่ี 4, 2563) นอกจากน้ี “สุขภาวะ ก็คือภาวะที่มีความสุข 
แบบวา ทําใหสุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีแลวมันก็ทุกอยางมันก็จะดีหมด รางกายจิตใจอะไรมันก็จะดีหมด ชีวิตมันก็ดีดวย 
ก็มองอะไรมันก็เปนบวกหมด มองบวก ๆ ไว สบายใจ แกแลวอยาคิดมาก อยาคิดเยอะ ปลอยวางบาง ชีวิตก็จะเปนสุขได” 
(ผูใหขอมูลคนท่ี 20, 2563) และ “การมีสุขภาวะที่ดี เปนการมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง สุขกาย สบายใจ ไมเจ็บ ไมปวย ไม
เครียด” (ผูใหขอมูลคนที่ 21, 2563) และ “สุขภาวะที่ดี ก็นาจะสุขภาพดี ไมเครียด ไมมีหนี้สิน การไมมีหนี้ไมมีสินนี้คือสุข
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ภาวะที่ดีดวย” (ผูใหขอมูลคนท่ี 6, 2563) 2) มุมมองดานสุขภาวะ = สมการของความสุข ดังคํากลาว  “สุขภาวะคือ ความสุข
ของเรา” (ผูใหขอมูลคนที่ 4, 2563) “ความสุขกับชีวิตที่ดี ทําใหสุขภาวะดี” (ผูใหขอมูลคนท่ี 15,  2563) นอกจากนี้ 
“ความสุขดี สุขภาวะก็ดีตาม” (ผูใหขอมูลคนที่ 1, 2563) ซึ่งคลายกับผูใหขอมูลที่บอกวา “นาจะเกี่ยวกับสุขภาพ ถามัน
เกี่ยวกับสุขภาพดีก็มีสุขภาวะที่ดี” (ผูใหขอมูลคนที่ 13, 2563) ซึ่งสอดคลองกับแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน (2552) 
กลาววา สุขภาวะท่ีดี คือความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการท่ีรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวิตมี
ความสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ซึ่งความสุขเปนสิ่งที่
นําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนความปรารถนาสูงสุดของมนุษยซึ่งความสุขนั้น ประกอบดวย 
องคประกอบ 3 ดาน คือ ความพึงพอใจในชีวิต ระดับของอารมณทางบวกหรือความเบิกบานใจ และระดับของอารมณทางลบ
ในขณะน้ัน เชน ความซึมเศรา และความวิตกกังวล (กัณฐิกา ชัยสวัสดิ์, 2546) และ 3) มุมมองดานพึงพอใจในชีวิต ดงัคํากลาว 
“การสบายใจดี เราไมไดไปยุงกับใครเพราะเราพอใจความเปนอยู มีความพึงพอใจในชีวิตของเรามีนอยกินนอย มีมากกินมาก 
พอมีพอกินพอใช แบบน้ีปาก็รูสึกมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีแลว” (ผูใหขอมูลคนท่ี 3,  2563) และคําบอกเลาของผูใหขอมูลที่พดู
คลายกันวา “พึงพอใจกับชีวิต ไมมีหนี้สิน พอกินพอใช แตไมมีเก็บ มีแคพอใช” (ผูใหขอมูลคนที่ 17, 2563) ซึ่งสอดคลองกับ 
Anna (2005) ไดศึกษาความสุขในทางจิตวิทยาเปนความรูสึก ทางอารมณ ท่ีแตละบุคคลตัดสินวามีความสุขมากหรือนอย ซึ่ง
ขึ้นอยูกับวิถีชีวิตที่กําลังดําเนินอยูประสบการณที่ผานมาในอดีต และทัศนะคติที่ดีตอการดําเนินชีวิต หลักการวิธีคิด 
ประสบการณชีวิตอาจมีทั้งที่กอใหเกิดความสุข และความทุกข และระดับของความสุขและความทุกขขึ้นอยูกับเราจะจดจํา
ประสบการณชีวิตนั้นไดมากหรือนอย 

4.2.2 วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ  
วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนนั้นลวนเปนผลอันเนื่องมาจากประสบการณชีวิตที่สั่งสมมาแทบท้ังสิ้น ซึ่ง

สะทอนถึงมุมมอง การรับรู และการตีความการใหความหมายของคําวาสุขภาวะดังที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 
ประเด็นยอย ไดแก วิถีชีวิต จุดเปลี่ยน สุขภาวะของผูสูงอายุ และการรับมือกับสุขภาวะ 

4.2.2.1 วิถีชีวิต  
วิถีรูปแบบการดําเนินชีวิต เปนวิถีการดําเนินชีวิตสวนบุคคลที่มีลักษณะและพฤติกรรมตาง ๆเปนตัวบง

บอกถึงดวยรูปแบบตาง ๆ โดยจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลจํานวนท้ังสิ้น 21 ราย พบวา พ้ืนเพ และวิถีชีวิตของผูสูงอายุมี
ความคลายคลึงกัน และมีบางที่แตกตางกันออกไป นอกจากนั้นยังสงผลตอสุขภาพรางกาย จิตใจ จนสามารถทราบถึงวิถีสุข
ภาวะของผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อได 

4.2.2.1.1 วิถีชีวิตในวัยเด็ก  
วิถีชีวิตในวัยเด็ก ดังคํากลาว “ลุงทํางานมาต้ังแตเล็ก ๆชวยพอชวยแม ทําไรไถนา มาโดยตลอด

ตั้งแต 10 ขวบ สมัยกอนชวยพอแมตลอด ตองตื่นแตเชาประมาณตี 4 ตี 5 หุงขาวใหพอแม แลวก็ออกไปชวยพอแม ทําไรไถนา 
บางวันก็กินขาวท่ีนาเลย เอาขาวไปกินดวยแลวก็ทํางานตอถึงเย็นคอยกลับบาน ตอนนี้ก็เหมือนกัน ตองต่ืนแตเชาตี 5 กินกาแฟ
กอนไปสวนผักทุกวัน” (ผูใหขอมูลคนที่ 2, 2563) จะเห็นไดวาผูสูงอายุสวนมากนั้นจะมีอาชีพทําไรทํานามาตั้งแตเกิดทําใหมี
ความรักและความผูกพันธกับอาชีพดั้งเดิม นอกจากนั้นอาชีพเหลานี้ยังสามารถตอยอดใหผูสูงอายุเหลานี้ ทําอาชีพไดใน
อนาคตดวย “ไมตองซื้ออะไรมากมายเพราะวาเราปลูกเองทําเองอยูแลวของในสวนของเราแลวก็สิ่งไหนท่ีแบบสารพิษมาก เรา
ก็ไมกินนานนานจะซ้ือจากตลาดสักทีอยากปลูกถ่ัวแบบเน่ียเรารูวาตองฉีดยากี่วันอันไหนกินไดของพวกน้ีมันใชยาเยอะทํามา
ตั้งแตสมัยกอนรูวาตองทําอยางไร” (ผูใหขอมูลคนท่ี 7, 2563) 

4.2.2.1.2 วิถีชีวิตในบริบทสังคม  
วิถีชีวิตในบริบททางสังคม พบวากิจกรรมทางสังคมทําใหผูสูงอายุไดพบปะกับผูสูงอายุอื่นในวัย

ใกลเคียงกัน จึงไมรูสึกโดดเดี่ยว ปรับตัวและยอมรับตัวเองไดงายข้ึน เชน ชวยดูแลสุขภาพ ทําใหจิตใจสดช่ืน มีความภูมิใจใน
ชีวิต จัดการกับสภาวะอารมณได ดังคํากลาว “เราไดเขามาทํากิจกรรมตรงน้ี เราไดไมเหงา แลวผูสูงอายุบางคนลูกหลานไป
ทํางาน เราก็ให อสม. ไปหา ไปรับผูสูงอายุมาทํากิจกรรม หรือถาผูสูงอายุที่ติดเตียงหรืออะไรเนี่ยใหเจาหนาที่ หรือ อสม.
ออกไปคุยกับผูสูงอายุบาง” (ผูใหขอมูลคนท่ี 4, 2563) และ “นอนดึกนะ ดูทีวีเกือบเที่ยงคืน มันคลายเครียด เลนมือถือไมเปน
เลย แตเห็นเพื่อนบอกวามันดีนะ มันคลายเครียดดี ไดไมเหงา ปาก็อยากลอง แตมีเพื่อนบานคุยก็ไมเหงาเทาไร มีเพื่อนมาชวน
ไปเขากิจกรรมท่ีเทศบาลไดคุยกันกับผูสูงอายุ สนุกดี มีเพื่อนคุยไมเหงา คุยกับคนน้ันคนนี้” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5, 2563) 
นอกจากน้ี “ทกุวันนะ ปาก็ตื่นเชาประมาณ 5:00 น. คนมีอายุแลวตื่นไว ตื่นมาแลวก็หุงขาว ทํากับขาวใสบาตร ไดทําอะไรแลว
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มีความสุขก็ทําไป เพราะใสบาตรเสร็จก็ชงกาแฟกิน นั่งดู LINE สง LINE สงดอกไม สงสวัสดีใหเพื่อน ๆ เขาทุกวัน” (ผูใหขอมูล
คนท่ี 20, 2563) สอดคลองกับแนวคิด Pender (1996) กลาวถึง พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่จะทําใหสุขภาพดีคือการที่บุคคล
มีความรับผิดชอบตอสุขภาพ ออกกําลังกาย โภชนาการท่ีดีมีการจัดการความเครียดมีความสัมพันธระหวางบุคคลและการ
พัฒนาทางดานจิตวิญญาณ (เชาวลักษณ ฤทธิเกรียงไกร, 2550) 

4.2.2.1.3 วิถชีีวิตในปจจุบันสงผลตอวิถีสุขภาวะ  
วิถีชีวิตในปจจุบันสงผลตอวิถีสุขภาวะ พบวา ผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อคอนขางที่จะมีวิถีการ

ดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน โดยสวนใหญผูสูงอายุเหลานี้จะยังคงทํางานถึงแมวาจะมีอายุที่มาก บางทานมีลูกและหลาน แตจาก
การสัมภาษณจะยังคงเห็นวา ผูสูงอายุเหลาน้ียังทํางานอยู “ปาจะต่ืนตีสี่ตีหา ทุกวัน เพื่อมาทํากับขาวแลวก็กินขาวแลวก็
ออกมาสวนผักแลวสมัยกอนตอนสาว ๆ ลูกตองไปเรียนก็ตื่นเชากวานี้หนอย เพื่อหุงขาวและพาลูกไปโรงเรียน เดี๋ยวน้ีดีหนอย
สวนใหญก็เปนแบบน้ีทุกวัน มาสวนทุกวันมากับลุงทําสวนผักอยางเดียว สมัยกอนไมคอยมีเงิน สงลูกคนโตไดเรียนเปนตํารวจ
อยูคนเดียวคนโต เคาเรียนเกงดีตั้งใจเรียนก็เลยสง สวนคนอ่ืนไมอยากเรียนเห็นวาปาไมคอยมีตังคก็เลยไมเรียนกัน แลวก็มา
ขายของกันเคากด็ีมีเงินมีทองเยอะไมเดือดรอน” (ผูใหขอมูลคนท่ี 3, 2563) จะเห็นไดวาผูสูงอายุทานนี้ จะมีกิจวัตรประจําวนัที่
ทํามาต้ังแตสมัยวัยรุนนั่นคือ การต่ืนเพ่ือสงลูกไปเรียนหนังสือ แตหลังจากที่ลูกโตแลว ก็ยังคงตื่นเชาอยูแตอาจจะเปลี่ยนวิถี
ชีวิตไป คือ การไปทําสวนผักกับสามี ทําใหผูสูงอายุทานนี้ ตื่นเชาและไปทํางานท่ีสวนผักเปนประจํา “ไมเหนื่อยครับ ลุงชินแลว
ครับ ตองตื่นแตเชาไปสวนผักทุกวัน เปนประจําทุกวัน หนูนั่งกอน ๆ นั่งตรงเกาอี้น้ีแหละ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 2, 2563) และอีก
กิจกรรมนั้นผูสูงอายุสวนมากยังมีการสวดมนตไหวพระทําบุญ ซึ่งถือวาผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ จะทําบุญในวันหยุดและ
วันพระเปนสวนมาก “ก็ไปทุกวันพระทุกเทศกาลวันสําคัญ ๆ ปาจะไปทําบุญทุกคร้ัง เดี๋ยวนี้อายุเยอะแลว หลานก็จะพาไปยิ่ง
ชวงปดเทอมเนี่ยจะไปบอยถาเปนวันพระหลานก็พาไปทุกคร้ังไปทําบุญกัน” (ผูใหขอมูลคนที่ 3, 2563) “โทรคุยสนุกนะ ไมมี
หรอกนะ มีแตมาเจอชวน ๆ กันไปโนนไปน่ี ไปวัดกันมั่ง ทางเทศบาลมีอะไรเคาก็ชอบโทรมาบอกนะ” (ผูใหขอมูลคนที่11, 
2563)   
 

4.2.1.2 จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ   
เปนการพลิกผัน หักเห การเปลี่ยนแปลงของเร่ืองใดเรื่องหน่ึงของผูสูงอายุ ที่ทําใหมีแนวทางการดําเนิน

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังในทางบวกและทางลบได การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะสงผลมาผลกระทบตอทางกาย ทางจิต 
ปญญาและสังคมของผูสูงอายุ จากการศึกษาคร้ังนี้  พบวาผูสูงอายุในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
มีจุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะที่แตกตางกันไปตามบริบทของบุคคล จําแนกเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น ไดแก 

4.2.1.2.1 การผานประสบการณวิกฤตทางสุขภาพ   
ผูสูงอายุในตําบลโพรงมะเด่ือ ที่มีจุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ จึงเกิดผานประสบการณวิกฤตทาง

สุขภาพจนเกือบสูญเสียชีวิต จึงทําใหผูสูงอายุเกิดจุดเปลี่ยน หันกลับมาดูแลตนเอง กลับมาดูแลสุขภาพ จนเกิดเปนวิถีสุขภาวะ
ของตนเอง ผูสูงอายุ กลาววาเกือบเสียชีวิตเพราะเปนโรคมะเร็ง และมีการสูญเสียบุคคลในครอบครัวหลาย ๆ คนในเวลา
ใกลเคียงกัน รวมกับการมีพฤติกรรมที่ไมดีโดยการสูบบุหรี่และด่ืมเหลา ภาวะวิกฤติดังกลาวจึงทําใหเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิต จึง
ทําใหคิดขึ้นไดเองในการหันกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหตนเองมีชีวิตตอไป เพื่อเปนท่ีพึ่งใหกับคนรอบขาง ดังคํากลาวท่ีวา 
“ตอนนั้นเสียพอกับแมเลยไมมีใครที่จะเปนตนโพธ์ิตนไทรใหกับนอง ๆ และอีกไมนานนองชายของลุงก็มาเสียอีก ลุงเปนพี่นะ
เลยตองเปนโพธิ์ตนไทรใหกับนอง ๆ เลยหันมาดูแลตัวเอง อะไรที่ผลเสียตอตัวเองก็จะไมเอามันเขามานะ” (ผูใหขอมูลรายที่ 
16, 2563) นอกจากน้ีผูสูงอายุอีกทานไดใหขอมูลวาตนเองมีโรคประจําตัวหลายโรค แตมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีไมดี ดื่ม
แอลกอฮอลมากจนหมดสติเกือบเสียชีวิต จนเกิดผลกระทบตอรางกาย เกิดภาวะวิกฤติตอสุขภาพ และมีผลกระทบตอการใช
ชีวิตประจําวัน ดังคํากลาวท่ีวา “ตอนนั้นหลังคลอด กินยาดองเลยติดใจ มีงานเลี้ยงไปกินเมาเลย คุณลุงดาวาปามากมาย และ
ตอนอายุ 39 ป เคยนอคไปนอนโรงพยาบาล 19 วัน หมอบอกเปนเบาหวาน และเปนแผลกดทับที่กนดวย” (ผูใหขอมูลรายที่ 
5, 2563) จุดเปลี่ยนของการผานประสบการณวิกฤตทางสุขภาพของผูสูงอายุ ทําใหมองเห็นถึงเสนทางสุขภาวะของผูสูงอายุวา
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  

4.2.1.2.1 การสูญเสียบุคคลในครอบครัว  
ผูสูงอายุในตําบลโพรงมะเดื่อ กลาวถึงการผานประสบการณและเหตุการณในชีวิตที่สําคัญ โดยมี

การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เปนบุคคลในครอบครัวแบบกะทันหัน ซึ่งแตละเหตุการณนั้นเกิดในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันมาก 
จนเกิดการปรับตัวตั้งรับกับเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไดยาก ทําใจรับกับสภาพการณนั้นไมได แตชีวิตตองมีการดําเนินตอไป ยังมี
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ภาระและหนาที่บทบาทของความเปนแมที่ตองรับผิดชอบดูแลบุตร จึงตองลุกข้ึนมาดูแลชีวิต ดูแลจิตใจของตนเองใหม  หัน
กลับมาสนใจสังคมสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว จนเกิดเปนแนวทางดําเนินชีวิตใหม เกิดวิถีสุขภาวะใหม โดยมีการสนับสนุนจาก
บุคคลรอบขาง ดังคํากลาว “ลูกคือที่ยึดเหนี่ยวที่สุด เราตองอยูไดเพราะลูกเรา และครอบครัว พี่นองผัวดีทุกคน ชวยประคอง
เราไปรอด” (ผูใหขอมูลรายท่ี 19,  2563) ผูสูงอายุมีการปรับตัวและเกิดเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของตนเอง เกิดเปนวิถีใน
การดูแลตนเอง เพื่อสามารถเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว 

4.2.1.3 สุขภาวะผูสูงอายุ 
สุขภาวะของผูสูงอายุในโพรงมะเดื่อ หากพิจารณาตามคํานิยามทั่วไป ท่ีครอบคลุมมิติกาย จิต สังคม และ

ปญญา จะพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาสขุภาพทางกาย จากสภาวะการเสื่อมถอยของอวัยวะและระบบรางกายตายวัย โดย
มีโรคประจําตัวที่ไมติดตอที่สําคัญ คือ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน ในขณะที่สุขภาพทางจิต พบวา ผูสูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ดี อารมณดี ไมเครียด ยิ้มแยมแจมใส แตสวนใหญยังมีความกังวลเปนหวงลูกหลานบาง สุขภาพทางสังคม พบวา 
ผูสูงอายุมีความสุขกับสังคมและสภาพแวดลอมของชุมชน พรอมชวยเหลือชุมชนในกิจกรรมสวนรวม ซึ่งเกิดจากการอยากเห็น
สังคมที่ดีและมีโอกาสไดพบปะสังสรรค ซึ่งการเขารวมกิจกรรมสรางความสุขใหกับตนเอง ดังคํากลาวของผูใหขอมูลที่วา “สุข
ภาวะ ก็ภาวะที่มีความสุขไง แบบวาทําใหจิตใจเราเน่ียดี จิตใจดีแลวก็มีสุขภาพจิตที่ดี เรารูสึกได ปาเนี่ยจะเปนอยางนั้นที่วา 
ทําใหสุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีแลวมันก็ทุกอยางมันก็จะดีหมดอะ รางกายจิตใจอะไรมันก็จะดีหมด ชีวิตมันก็ดีหมดแลว 
ก็มองอะไรมันก็เปนบวกหมด มองบวก ๆ ไวสบายใจ แกแลวอยาคิดมาก อยาคิดเยอะ ปลอยวางบาง” (ผูใหขอมูลคนท่ี10, 
2563) นอกจากน้ี สุขภาวะตามเสนทางของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ คือ วิธีคิดในการมองโลก มองในเรื่องของการทําจิตใจ
ใหไมเครียด ไมเศรา สุขภาวะก็จะดีตาม ดังคํากลาวของผูใหขอมูลที่วา “เราก็ปลอยวาง อยาไปทุกขรอนกับมัน อันไหนมันไม
สบายใจก็อยาไปคิด อันไหนไปรูแลว ทุกขก็อยาไปรู รูไปแลวก็ทุกข รูไปแลวก็เครียด พอเครียดแลวไมสบายใจก็เปนทุกข 
เครียด ซึมเศรา แลวก็สงผลใหสุขภาพเราไมแข็งแรง เราจะไมสบาย (ผูใหขอมูลคนท่ี 21 , 2563) การนําความเครียด ความ
เศราออกไปจะทําใหชีวิตมีความสุข นั้นคือสุขภาวะ ดังคํากลาวของผูใหขอมูลที่วา “ถาเครียดจะทําใหเราเศรา เราตองตัดทิ้งไป 
เอาความเครียดออก เอาสิ่งที่ทําใหเรามีความสุขอยูนาน ๆ” (ผูใหขอมูลคนท่ี4, 2563) เมื่อผูสูงอายุมีความสุข มีความพอใจใน
ชีวิต ก็จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดีไปดวย ดังคํากลาวของผูใหขอมูลที่วา “สุขภาวะคือ ความสุขของเรา ทําใหเราอายุยืน
ดวย บางคนเห็นผมบอกวาดูสุขภาพดีจัง ไมแกเลย เราก็บอกวาก็ทําสุขภาวะของเราใหมันดีสิ” (ผูใหขอมูลคนที่ 4, 2563) แต
จริง ๆ แลว การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณในวัยผูสูงอายุสวนใหญเปนไปในทางลบ ไดแก การสูญเสียบุคคลอัน
เปนที่รัก เชน คูชีวิตหรือญาติสนิท การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานแยกยายกันไป การสูญเสียสมรรถภาพ
ทางเพศทําใหผูสูงอายุวิตกกังวล การสูญเสียอวัยวะตาง ๆ เนื่องจากการเจ็บปวย เปนตน (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติ
ผลาชีวะ, 2558) แตกลับพบวาผูสูงอายุโพรงมะเดือ่ไมเปนเชนนั้น ผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ ถึงแมวาผูสูงอายุมีการเจ็บปวย 
มีโรคเรื้อรังท่ีสงผลตอรางกาย เกิดการสูญเสียคนท่ีรัก หากสามารถปรับตัวและสามารถอยูกับการเจ็บปวย และการสูญเสียได  
ซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการดําเนินชีวิตอยางเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม (ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และเอกอนงค สีตลาภินันท , 2554) ผูสูงอายุมองสุขภาวะ หรือ
ความสุขของชีวิตวาอยูท่ีจิตใจเปนหลัก คือ ไมเครียด มีอยูมีกินพอใชไมลําบาก ไมเปนหนี้ มีลูกหลานท่ีดีใหความเคารพเช่ือฟง
และมีงานทํา ดูแลตัวเองและครอบครัวตัวเองได ดังคํากลาวของผูใหขอมูล “ปาก็มีลูกคนเดียว ไมมีหนี้สิน พอกินพอใช แตไมมี
เก็บ (หัวเราะ) มีแคพอใช ลูกก็จะจบแลวเดือนหนานี้” (ผูใหขอมูลคนท่ี 17, 2563)   

4.2.1.4 การรับมือกับสุขภาวะ 
การรับมือกับสุขภาวะ คือ พฤติกรรมหรือหรือวิธีการปฏิบัติตนท่ีทําใหผูสูงอายุในเทศบาลตําบลโพรง

มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข และมีความพึง
พอใจในชีวิต สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

4.2.1.4.1 การรับมือกับสภาพรางกาย  
จากการวิจัย พบวา พฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติตนใหแข็งแรงสมบูรณหรอืบรรเทาจากโรคภัยไข

เจ็บโดยสวนใหญ ไดแก กายออกกําลังกายเปนเปนประจํา สงผลใหผูสูงอายุมีสภาพรางกายท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีเปน
เกษตรกร เชน การผันน้ําเขานา การกําจัดศัตรูพืชในไรนา เปนตน โดยผูสูงอายุที่เปนเพศหญิงจะนิยมออกกําลังกายโดยทําทา
กายบริหารตามที่แพทยแนะนํา “ปาออกกําลังกายทุกวันยกแขนยกขาทุกวันตอนเย็นประมาณ 20 นาที” (ผูใหขอมูลคนที่ 1, 
2563) และการออกกําลังกายผานการทํางานในชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน การทําไร ทําสวน คาขาย “แคกวนกะละ
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เมขายก็ไดกําลังแขนแลว แข็งแรงยิ่งกวาการออกกําลังกายเสียอีก” (ผูใหขอมูลคนที่ 17, 2563)  รวมทั้งการออกกําลังกาย
รวมกันเปนกลุม เชน การเตนแอโรบิค การเตนบาสโลบ นอกจากจะไดสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงแลวยังไดสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อน ๆ ในชุมชนซ่ึงสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีอีกดวย “คนในชุมชนเขาพากันออกกําลังกายทุกเย็นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ
ตรงหนาวัดโพรงมะเดื่อ แมมาเตนแอโรบิคกับเขาดวยนะคะ แมชอบมากเลยคะวาง ๆ ก็มาเตนแอโรบิคกับชาวบานเคา สนุกดี
คะ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 19, 2563) ซึ่งนอกจากจะทําใหสุขภาพดีขึ้น ยังทําใหสุขภาพจิตดี เน่ืองจากไดทํากิจกรรมกลุมไดพบปะ
สังสรรคระหวางหมูเพื่อน “การออกกําลังกายรวมกันทําใหสุขภาพจิตใจดีขึ้น รางกายไมออนเพลีย ไมทําใหซึมเศรา การที่เรา
มาเลนกีฬาทําใหเราไดหัวเราะกันทุกวันไมเครียด” (ผูใหขอมูลคนที่ 4, 2563) และการทํางานในชีวิตประจําวัน เชน การทําไร 
ทํานา ทําสวน เปนตน นอกจากการออกกําลังกายแลว การเลือกรับประทานอาหา รซึ่งมีความสัมพันธกับโรคประจําตัว เชน 
โรคความดัน ไขมัน โรคเบาหวาน รับประทานอาหารประเภทตมและแกงแทนอาหารประเภททอด เนื่องจากมีไขมันนอยกวา 
รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีรสหวานนอย “กาแฟปาก็ยังดื่มบางแตจะดื่มแบบหวานนอยและดื่มนาน ๆ ครั้ง เพราะเราเปน
เบาหวาน กลัวเหมือนกัน และก็พยายามกินผัก กินปลาแบบนี้นะ” (ผูใหขอมูลคนท่ี 5, 2563) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รวิ
โรจน อนันตธนาชัย และคณะ (2552) พบวา ผูสูงอายุผูที่มีอายุยืนมีการปรุงอาหารสําหรับบริโภคในครอบครัว โดยคํานึงถึง
ความสะอาดและความปลอดภัยเปนอันดับแรก ใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่น ปลูกพืชผักสวนครัว ไมกินอาหารนอกบานและ
อาหารที่ปรุงแตงดวยสารที่อาจเปนพิษ รับประทานยาตามแพทยสั่ง  

4.2.1.4.2 การรับมือกับสภาพจิตใจ   
การรับมือกับสภาพจิตใจ คือ การที่ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติตนที่ทําใหมีสุขภาพจิต

ดี ไมมีความกังวล ไมเครียด พรอมรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ไดดี โดยพฤติกรรมหรือปจจัยที่ทําใหมีสภาพจิตใจที่ดีนั้นสามารถ
แบงไดเปน 2 ประเด็นหลักตามสภาพแวดลอมหรือสิ่งเรา  ไดแกปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายใน คือ
พฤติกรรมหรือปจจัยที่เกิดจากตัวของผูสายุอายุเอง จากการสัมภาษณพบวาปจจัยภายในที่ทําใหผูสูงอายุมีสภาพจิตใจที่ดี 
ไดแก ความรูสึกที่ตนเองยังมีประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม เชน การทํางานเปนประจําทุกวัน “ตื่นขึ้นมาก็ได
ทํากับขาวหุงขาวทําความสะอาดบานอยูกับบานทํางานทุกวันแคนี้ก็มีความสุขแลว” (ผูใหขอมูลคนที่ 1, 2563) การทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม “ทุกวันน้ีไมไดทํางานเลยมีเวลาเยอะ เราก็เลยทําตัวใหเปนประโยชนตอสังคมเลยเขามาเปนเปน อสม. และ
ก็บริการอนามัย เราทําดวยความเต็มใจ ดวยความสนุกของเรา ทําดวยความสุข พอทําไปแลวมันก็ดี เกิดความพอใจในตัวเอง 
เกิดความภาคภูมิใจที่ไดทําแบบนี้” (ผูใหขอมูลคนที่ 14, 2563) การไมมีหนี้สินซึ่งสงผลใหสุขภาพจิตดีไมเกิดภาวะเครียด 
รวมทั้งหลักปฏิบัติทางศาสนาทําใหผูสูงอายุสามารถสงบสติอารมณ พรอมรับมือกับสถานการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นไดโดยการ
สวดมนตและนั่งสมาธิเปนประจํา สวนปจจัยภายนอกคือสภาพแวดลอมหรือเหตุการณรอบ  ๆ ตัวผูสูงอายุที่ทําใหเกิดสภาพ
จิตใจที่ดี ไดแก การที่มีสมาชิกครอบครัวที่ดี เชน ความพึงพอใจที่มีสามีที่ดีไมออกนอกลูนอกทาง ความสุขที่เกิดจากลูกหลาน
ใหความรักเคารพ “ลูกหลานเช่ือฟงดีก็เขาไมเคยไปไหน ไมมีธุระก็ไมไป หนาบานรานคาก็ไมออก ไมดื้อไมซน เรียนเกง และ
หลานชายบอกกับเราวาเขาจะนอนกับยาจนเปนหนุม สวนคนเล็กก็นอนกับยายนอนดวยกันแบบน้ี เราก็มีความสุข” (ผูให
ขอมูลคนท่ี 11,  2563) และหลักปฏิบัติทางศาสนาในสวนที่เปนปจจัยภายนอก เชน การทําบุญฟงเทศนทําใหผูสูงอายุมีสติยึด
มั่นในความดีและเกิดความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งพฤติกรรมขางตนที่ผูสูงอายุในชุมชนไดกระทํายอมสงผลถึงสุขภาวะท่ีสมบูรณ
ทางจิตซึง่ทําใหเกิดความสุขความพึงพอใจในชีวิต สอดคลองกับองคประกอบของความสุขตามนิยามของ สุภาณี สุขะนาคินทร 
(2549) 

4.2.1.4.3 การรับมือกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม  
การรับมือกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม คือ การท่ีผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ

ตนในการรับมือกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนอยู ไดอาศัยอยูทามกลางสภาพทางสังคมที่ดีมีความเกื้อกูลพึ่งพิง
อาศัยกันมีความรักสามัคคีกันซึ่งเปนสงผลตอสุขภาวะทางกายและจิตที่ดีของผูสูงอายุ จากการสัมภาษณพบวาพฤติกรรมหรือ
วิธีการปฏิบัติตนในการรับมือกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนอยูของผูสูงอายุ ไดแก การเขารวมกิจกรรมกลุม เชน 
กิจกรรมผูสูงอายุ กิจกรรมเพ่ือสังคมการไดเปนจิตอาสา ชวยงานวัด การออกกําลังกายและเลนกีฬารวมกัน ทําใหผูสูงอายุได
พบปะติดตอสื่อสารกันระหวางคนในชุมชนเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันและทําใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีดี “ปามีเพื่อน
บานคุยดวยก็ไมเหงาเทาไร มีเพื่อนมาชวนไปเขากิจกรรมท่ีเทศบาลไดคุยกันกับผูสูงอายุ สนุกดี มีเพื่อนคุยไมเหงา คุยกับคนน้ัน
คนนี”้ (ผูใหขอมูลคนท่ี 5, 2563)   
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ความหมายสุขภาวะของผูสูงอายุ 
มุมมองการใหความหมายหรือการรับรูของสุขภาวะของผูสูงอายุในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม จึงสามารถใหความหมายโดยรวมของคําวา สุขภาวะ ซึ่งหมายถึง “การมีความสุข ที่มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี  มี
ความเปนอยูที่ดี ไมมีหนี้สิน มีรายไดเพียงพอตอรายจาย มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู รูจักกินรูจักใชจายในครอบครัว” 
ผานมุมมองดานสุขภาพกายดี สุขภาพใจดี การมีชีวิตที่ดี มุมมองดานสุขภาวะ = สมการของความสุข และมุมมองดานความพึง
พอใจในชีวิต

5.2 วิถีสขุภาวะของผูสูงอายุ 
วิถีสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนนั้นลวนเปนผลอันเนื่องมาจากประสบการณชีวิตท่ีสั่งสมมาแทบทั้งสิ้น ซึ่งสะทอนถึง

มุมมอง การรับรู และการตีความการใหความหมายของคําวาสุขภาวะดังที่กลาวไวในขางตน โดยประสบการณชีวิตที่สะทอนให
เห็นถึงวถิีสุขภาวะนี้คณะผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ประเด็นยอยสําคัญ ไดแก วิถีชีวิตจุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ สุขภาวะของผูสูงอายุ 
และการรับมือกับสุขภาวะ

5.2.1 วิถีชีวิต 
จากการวิจัยพบวา วิถีชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความคลายคลึงกัน 

เชน การตื่นเชา ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การทํางานท่ีสามารถชวยใหผูสูงอายุไดเคลื่อนไหวทางดานรางกายและทําใหมี
สุขภาพที่ดี การสวดมนตไหวพระทําบุญเปนประจํา มีบางที่แตกตางกันออกไปและมีความไมคงที่ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหเง่ือนไขตอการดํารงชีวิตของผูคนเปลี่ยนไปแนวทางการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย รวมถึงปจจัยสี่ที่จําเปนในการดําเนินชีวิต อันไดแก ท่ีอยูอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุงหม 
และยารักษาโรค นอกจากน้ีวิถีชีวิตยังหมายรวมถึงความรูเรื่องสังคม วัฒนธรรม และการประพฤติปฏิบัติการศึกษาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ันยังสงผลตอสุขภาพรางกาย จติใจ จนสามารถทราบถึงวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ
ได 

5.2.2 จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ 
จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีจุดเปลี่ยนของวิถีสุข

ภาวะที่แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากบริบทสังคมรอบขาง การพลิกผัน หักเหของตัวผูสูงอายุ มีสาเหตุสําคัญมากจาก 2 สาเหตุ ไดแก 
การผานประสบการณวิกฤตทางสุขภาพและการสูญเสียบุคคลในครอบครัว ซึ่งประสบการณดังกลาวทําใหผูสูงอ ายุผาน
ประสบการณที่ไมดีของชีวิต ผานจุดวิกฤติของชีวิต จนทําใหตัวผูสูงอายุเกิดจุดพลิกผันและจุดหักเหของชีวิต เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต เพื่อใหอยูกับสภาวะของปจจุบันใหได การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหผูสูงอายุตกผลึกในชีวิต 
เกิดความพอใจ ความพอเพียง ความพอดีของชีวิต และทายที่สุดเกิดความสุขในชีวิตขึ้นมา 

5.2.3 สุขภาวะของผูสูงอายุ    
ผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เปนกลุมที่มองตัวเองวา เปนผูมีสุขภาวะที่ดี คือมีความสุขทางใจเปน

ตัวนํา มีความรักใครดูแลชวยเหลือ มีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันผานกิจกรรมทางสังคม ทั้งในเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
สภาพแวดลอมที่ดีที่เหมาะสม เปนตัวสะทอนการอยูดีมีสุข หากเพียงแตผูสูงอายุที่นี่มีความสุขในแบบฉบับของตนเอง อาจมี
โรคภัยเบียดเบียนรุมเรา ซึ่งในมิติทางสุขภาพตามนิยามของ WHO (1998) มองวา ผูสูงอายุเหลานี้ไมนาจะมีความสุขเพราะ
สุขภาพไมดี ไมแข็งแรง แตจากการวิจัยช้ีใหเห็นชัดแลววา ผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเด่ือ สามารถรับมือและสรางวิถีชีวิตใหมี
ความสุขได โดยอาศัยพ้ืนฐานของสุขภาวะทางปญญาหรือจิตวิญญาณที่เขาใจโลก เขาใจสัจธรรมตามคําสอนของศาสนา และ
พื้นฐานทางสังคมที่ดีอันเนื่องมาจากความเปนวัฒนธรรมเดียวกัน และยังมีความเปนชนบท ที่ไมมีความเหลื่อมล้ําในสังคมให
เห็นมากนัก ความสุขของผูสูงอายุสะทอนผานรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ แววตา มีความเมตตาและปรารถนาดีตอกัน ซึ่งเปนองค
รวมของความสุขของชีวิตที่เรียกวา สุขภาวะนั่นเอง 

5.2.4 การรับมือกับสุขภาวะ 
การรับมือกับสภาพรางกาย คือ การที่ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณหรือบรรเทาจากโรคภัยไขเจ็บ 

ซึ่งพฤติกรรมหรือปจจัยที่ทําใหมีสุขภาวะทางดานรางกายท่ีดีโดยสวนใหญ ไดแกกายออกกําลังกายเปนเปนประจํา เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน การไมดื่มเหลาสูบบุหรี่ การพักผอนอยางเพียงพอ เปนตน การรับมือกับสภาพจิตใจ คือการท่ี
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี ไมมีความกังวล ไมเครียด โดยความรูสึกท่ีตนเองยังมีประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคม การทํา
กิจกรรมเพ่ือสังคม การไมมีหนี้สิน และการปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา การที่มีสมาชิกครอบครัวที่ดี เปนตน นอกจากน้ี
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การที่ผูสูงอายุไดอาศัยอยูทามกลางสภาพทางสังคมท่ีดีมีความเกื้อกูลพึ่งพิงอาศัยกันมีความรักสามัคคีกัน รวมทั้งไดอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีดี บรรยากาศที่ดีทําใหเกิดสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี ซึ่งผูสูงอายุ เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม 
อาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อภิปรายตามวัตถุประสงค

การวิจัย ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาความหมายของสุขภาวะในมุมมองของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พบวาผูสูงอายุใหความหมายของคําวา สุขภาวะ คือ การมีความสุข ที่มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี  มีความเปนอยูที่ดี ไมมี
หนี้สิน มีรายไดเพียงพอตอรายจาย มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู รูจักกินรูจักใชจายในครอบครัว ซึ่งผูสูงอายุชุมชนโพรง
มะเด่ือ เปนผูสูงอายุที่ยังสามารถดูแลตนเองไดในทุกๆดาน ไมมีการเจ็บปวยที่รุนแรง แตเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตามวัย เชน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน สามารถประกอบอาชีพได แตมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานไปบางจากตอนหนุมสาว เชน 
จํานวนไรในการทํานาทําสวนลดลง เนื่องจากรางกายที่ทํางานหนักไมไดเหมือนหนุมสาว หรือ มาเลี้ยงหลานใหลูกหลานแทน 
ผูสูงอายุโดยสวนใหญมีลูกหลานที่ดี ไมสรางความเดือดรอนหรือมาขอเงินจากผูสูงอายุ จึงทําใหมีรายไดเพียงพอตอรายจาย 
นอกจากน้ีผูสูงอายุยังอยูในสังคมท่ีดี และมีบทบาทในสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน จึงทําใหผูสูงอายุมีความสุข 
ความสุข ซึ่งคือสุขภาวะ คือ ความรูสึกผาสุก สามารถทํางานตามบทบาทไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถแสดงออกไดเหมาะสม
ตามบทบาททางสังคม สามารถปรับตัวกับสถานการณและสิ่งแวดลอมได เปนภาวะที่แตละบุคคลรับรูตอสภาวการณท่ีเปนอยู 
รูสึกมีความสุข ไมวาความสุขนั้นจะเกิดจากความสุขภายนอกหรือความสุขภายใน มีคุณภาพชีวิต มองโลกในแงดี มีความพึง
พอใจตอการดําเนินชีวิต มีความสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ ปญญา สังคมและสิ่งแวดลอม (อัจศรา ประเสริญสินและ
คณะ,2561 ) ซึ่งสอดคลองกับ WHO (1998) กลาวไววา คําวา “สุขภาพดี” หมายความวา การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สวัสดิภาพทางสังคมอยูในสภาพดี เกิดจากความพึงพอใจตอการดําเนินชีวิต และภาวะที่เกิดจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีดี เชน การมีที่อยูอาศัยท่ีเหมาะสม อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี (บัวพันธ พรหมพักพิง, 2549) 

2. ผลการศึกษาวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พบวาผูสูงอายุไดเลา
เรื่องราวถายทอดประสบการณ โดยผานเสนทางชีวิตจากวัยเด็กถึงปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงเสนทางของวิถีสุขภาวะของ
ผูสูงอายุ โดยมีประเด็นยอยที่สําคัญ คือ วิถีชีวิต  จุดเปลี่ยนวิถีสุขภาวะ สุขภาวะของผูสูงอายุ  และการรับมือกับสุขภาวะ  
พบวาผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อมีความสุข คือ การมีสุขภาวะ คือการท่ีรับรูวาตนเองมีความพึงพอใจตอความเปนอยู (รัชนก ชู
พิชัย , 2550) สุขภาวะของผูสูงอายุชุมชนโพรงมะเด่ือนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่ เกิดการเรียนรู การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และจากการผานประสบการณในชวงวัยตางๆ ของชีวิตตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
พบวาวิถีในแตละชวงวัยของชีวิตยอมมีเหตุการณตางๆ ที่เขามาทําใหบุคคลตองประสบและเผชิญกับปญหา ดังเชนผูสูงอายุ
ชุมชนโพรงมะเดื่อไดผานเรื่องราวของชีวิตมามากมาย และในแตละเรื่องราวที่ผานเขามาในชีวิต ตองพบเจอกับจุดเปลี่ยนของ
วิถีสุขภาวะในดานตางๆ เชน การผานประสบการณวิกฤตทางสุขภาพจนมีเกือบสูญเสียชีวิต การสูญเสียบุคคลในครอบครัว 
เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนเรื่องสุขภาวะของผูสูงอายุ จึงไดหันกลับมารับมือและดูแลสุขภาวะของ
ตนเองมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Coleman and Hammen (1974) พบวา 
ผลของความพยายามของบุคคลในการปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาปญหาน้ันจะเปนปญหาทางดานสุขภาพ ความตองการ 
หรือปรับอารมณใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม จนเปนสภาพการณที่บุคคลสามารถดําเนินชีวิตอยูได นอกจากนี้สุขภาวะของ
ผูสูงอายุในชุมชนโพรงมะเด่ือครอบคุลมมิติกาย จิต อารมณ สังคม ปญญาและจิตวิญญาณ คือ การมีการรับมือและมี
พฤติกรรมท่ีสงเสริมการใหตนเองมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
การรักษาจิตใจอารมณของตนเองโดยการนับถือตนเอง รับรูวาตนเองยังมีคาตอลูกหลาน การรับรูวาตนเองมีเพ่ือนมีครอบครัว
ในยามลําบากและรับรูวายังเปนสวนหน่ึงของสังคมที่อาศัยอยู สอดคลองกับการศึกษาของกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ (2553) 
ศึกษาเร่ืองสุขภาวะทางจิตของผูสูงอายุไทย โดยวัดสุขภาวะทางจิตแบงออกเปน 6 มิติ คือ การยอมรับตนเอง การมี
สัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น ความเปนตัวของตัวเอง ความสามารถในการควบคุม จัดการสิ่งแวดลอม จุดมุงหมายในชีวิต และการ
เจริญทั้งทางรางกายและจิตใจของบุคคล 
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7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
7.1.1 ควรจะทําการศึกษาในประเด็น วิถีสุขภาวะซึ่งประเด็นเดียวกันกับชุมชนอื่นในนครปฐมเพิ่มเติม เพื่อท่ีจะ

ไดทราบถึงสุขภาวะของผูสูงอายุในจังหวัดนครปฐมในองครวม 
7.1.2 ควรมีการศึกษาในวิถีสุขภาวะของชุมชนในรูปแบบของการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อสํารวจความเห็นของ

กลุมประชากรผูสูงอายุในดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องวิถีสุขภาวะวามีการรับรูอยางไรและมีขอคิดเห็นอยางไร 
7.1.3 ในดานวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูและพัฒนาดานวิถีสุขภาวะของผูสูงอายุ 

คณะผูวิจัยควรรวบรวมขอมูลในดานโรคของผูสูงอายุเพิ่มเติมเพื่อเปนการเพิ่มพูนองคความรูในสุขภาวะในดานรางกายมากข้ึน 
วาผูสูงอายุสวนมากจะเผชิญกับสภาพวะโรคแบบใด เพื่อเปนประโยชนและแนวทางปองกันในอนาคต 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 

7.2.1 ควรมีการวิจัยที่ใหความสําคัญตอการยกระดับสุขภาวะทางดาน จิตและดานสังคม โดยหามาตรการเสริม
พลังอํานาจทางกายสังคม เศรษฐกิจ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวน รวมในสังคมมากขึ้นไมวาจะเปนสมาชิกของ
กลุม ชมรม และ ทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

7.2.2 งานวิจัยที่สงเสริมและสนับสนุนงานของชุมชน ไดแก บทบาทของ อสม.  ทั่วประเทศในการชวยดูแลสุข
ภาวะของ ผูสูงอายุในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูในครอบครัวและชุมชน โดยมีการสํารวจผูสูงอายุในชุมชนเพื่อ คนหา
ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงตอการปวยดวยโรคเรื้อรัง ผูสูง อายุที่มีภาวะซึมเศรา หมดหวังในชีวิต หรือผูสูงอายุที่ตองการ ความ
ชวยเหลือเรงดวน รวมทั้งการเฝาระวังสุขภาวะและสง เสริมการดูแลสุขภาวะของผูสูงอายุ 

8. กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี  คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ และผศ.ดร.ระวี 
สัจจโสภณ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาใหคําแนะนํา นายกเทศบาลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพรงมะเดื่อ ที่ชวยประสานงานในการลงพื้นที่วิจัย และผูสูงอายุทุกทาน ท่ีทุก
ทานใหความรวมมือในการสัมภาษณ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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พัฒนาการภาษาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในประเทศไทย 

จิรศุภา ปลองทอง1* 

1สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*oh_odet@hotmail.com

บทคัดยอ 

ภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมทําหนาที่ในการขับเคลื่อนกลุมชนในชุมชนใหเปนไปตามสังคมท่ีอยูอาศัย ดวยการ
เรียนรูความรูเดิมผสมผสานกับความเปล่ียนแปลงแบบใหม การธํารงอยูของกลุมชนจึงจําเปนตองใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
สืบสาน ประเทศไทยมีการใชภาษาไทยมาตรฐานสําหรับเปนภาษาราชการ และใชภาษาทองถิ่นสําหรับไทถิ่นและชนกลุมนอย 
กลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งท่ีนิยมเรียกตนเองวา "ลาวขี้ครั่ง" หรือ "ลาวคั่ง"  หรือ “ลาวครั่ง”  เปนกลุมชนกลุมนอยที่อาศัยในแตละ
ชุมชนกระจัดกระจายตามถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยอพยพเขามาที่ประเทศไทยดวยเหตุผลทางการเมืองและเปนเชลยศึก
สงคราม ปจจุบันอาศัยอยูในภาคกลางของประเทศไทย เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัด
อุทัยธานี เปนตน คนไทยเช้ือสายลาวครั่งที่อพยพเขามามีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย 
ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือตาง ๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะภาษาที่ใช คือภาษาลาว
คร่ัง นักภาษาศาสตรไดจัดอยูในตระกูลภาษาไท-กะได มีเอกลักษณเฉพาะตัว คือ ภาษาพูด ที่มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงสูง
คลายกับภาษาลาวในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน 
แขวงหลวงพระบาง และแขวงไชยะบุรี  นอกจากนี้ยังคลายคลึงกับภาษานครไทย ภาษาที่พูดในอําเภอนครไทย  จังหวัด
พิษณุโลก แตจะมีความแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ลักษณะเดนของภาษาลาวคร่ังที่แตกตางจากภาษาลาวกลุมอื่น ๆ คือ
นอกจากลักษณะทางเสียงแลว คําลงทาย ก็เปนเอกลักษณทางภาษาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งดวยเชนกัน แมมีการสัมผัส
ใกลชิดกับภาษาไทยมาตรฐานในปจจุบันแตภาษาทองถ่ินลาวครั่งก็ยังคงดํารงอยูเพื่อทําหนาที่ในการสืบสานความเปน 
กลุมชาติพันธุลาวครั่งสืบไป 

คําสําคัญ: ภาษาลาวครั่ง, กลุมชาติพันธุลาวครั่ง, พัฒนาการภาษา 
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Language Development of Lao Krang Ethnic Group in Thailand 
JIRASUPA  PLONGTHONG1,*  

Education in Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
Nakhon Pathom Rajabhat University 

email: oh_odet@hotmail.com 

Abstract 

Language is an integral part of culture  responsible for developing the community in accordance 
with the housing society by learning original knowledge combined with new changes. The existence of 
the people is necessary to use language as a tool to carry on. Thailand uses the standard Thai language 
for being the official language and use local language for Tai dialects and minorities. Lao Kang or Lao 
Krang often called themselves as Laos Krang or Lac is a minority group living in each community 
scattered throughout different regions throughout Thailand. Thereafter, migrated to Thailand the reasons 
of the politic and prisoners of war. Currently, they have been living in the central region of Thailand such 
as Nakhon Pathom, Suphanburi, Chainat, Uthai Thani, and etc. Thai people of Laos Krang immigrants 
had their unique culture including language, dress code, tradition and various rituals and beliefs which 
have been carried on for a long time, especially the language – Laos Krang language. The linguists have 
organized the Laos Krang language in Tai-Kadai language. For the specific characteristic of Laos Krang 
that could be immediately divided was the spoken language which had high intonation marks similar to 
Laos language in northern and northeastern regions of the Laos People’s Democratic Republic such as 
Luang Prabang and Xaignabouli. Furthermore, it also resembled Nakhon Thai language, the spoken 
language in Nakhon Thai district, Phitsanulok province. The dominant feature of Laos Krang language 
which was different from other group of Laos languages was that, in addition to the sound characteristic, 
the closing words were also the ethnic identity of Laos Krang. Although there is a close contact with the 
standard Thai language at present but the Lao Khrang language still exists to carry on the duty of 
inheriting the Lao Khrang ethnic group 

Keywords: Lao Khrang language, Lao Krang Ethnic Group, Language Development 

1. บทนํา

ภาษาเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารของคนในสังคม โดยการเลือกใชภาษาข้ึนอยูกับบริบทและสถานการณ 
ภาษาทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตราบเทาที่สังคมยังคงดําเนินไป การเปลี่ยนแปลงของภาษาสะทอนใหเห็น
รองรอยของอดีต ความเปนไปในปจจุบัน และความสรางสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เอกลักษณที่บอกเลาและแสดงใหเห็นถึง
ความเปนชนชาตินั้นก็คือภาษา โดยการถายทอดภาษาน้ันมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งภาษาพูดเปนภาษาที่แทจริงของ
มนุษย มนุษยจึงใชภาษาพูดเปนสื่อกลางสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สวนภาษาเขียนเปนสัญลักษณที่แตละสังคมสราง
ขึ้นมาเพื่อใชบันทึกเรื่องราวเปนลายลักษณอักษร เพื่อไมใหเรื่องราวตาง ๆ หายไป และสามารถถายทอดไปยังคน รุนหลังได 
บางสังคมมีเพียงภาษาพูด หรือบางสังคมมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ในประเทศไทยใชภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาสําหรับ
ติดตอทางราชการ นอกจากนี้ยังมีภาษาทองถิ่นสําหรับสื่อสารเฉพาะกลุม โดยแบงเปนภาษาไทถิ่น เชน ภาษาไทถ่ินเหนือ 
ภาษาไทถ่ินใต เปนตน และภาษาชนกลุมนอยสําหรับใชสื่อสารเฉพาะในแตละกลุมชาติพันธุ เชน ภาษาลาวครั่ง ภาษาไทยวน 
ภาษาลาวพวน เปนตน 
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ประเทศไทยมีการติดตอกับนานาอารยะประเทศ จึงทําใหมีความหลากหลายทางดานเช้ือชาติ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภาษา และศาสนา สงผลใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ซึ่งลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา วิถีชีวิต 
และความเปนอยูที่เปนปจจัยในการสรางความเจริญและหลอมรวมจนกลายเปนชาติที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ความ
หลากหลายกอใหเกิดการปรับตัว ทั้งในระดับชุมชนขนาดเล็ก หรือสังคมขนาดใหญลวนตองปรับตัวเพื่อใหกาวทันตอ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การปรับตัวในแตละสังคมน้ันเพื่อเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทางท่ีดีขึ้นโดยยังสามารถธํารง
เอกลักษณไวใหคงอยูไมเสื่อมสลายไป  

ลาวคั่ง ลาวครั่ง หรือลาวข้ีครั่งน้ัน เปนช่ือของชนกลุมนอยในประเทศไทย ซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชนอาศัยกระจั ด
กระจายในถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยมากอาศัยอยูทางภาคกลาง เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดอุทัยธานี เปนตน แมจะเปนกลุมชนกลุมนอย แตกลุมชาติพันธุลาวครั่งน้ันมีวฒันธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก 
ภาษา ภูมิปญญา การแตงกาย ประเพณี และพิธีกรรมความเช่ือตาง ๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน 
โดยเฉพาะภาษาที่ใช คือภาษาลาวคร่ัง ซึ่งเปนภาษาทองถิ่นชนกลุมนอยที่มีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดนในเรื่องของนํ้าเสียงใน
ภาษาพูด และคําลงทาย การที่กลุมชาติพันธุลาวครั่งยังคงสื่อสารกันดวยภาษาลาวคร่ังในกลุมชนนั้นสะทอนใหเห็นถึงความ
เหนียวแนนในชุมชนที่ธํารงรักษาวัฒนธรรมใหสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะภาษาน้ันแมจะไดรับอิทธิพลของ
ภาษาไทยมาตรฐานเขามาแทรกแซงก็ยังคงสามารถปรับตัวเพื่อธํารงเอกลักษณใหคงอยูและยังคงใชภาษาลาวครั่งติดตอกันใน
ชุมชน รวมไปถึงใชภาษาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ สืบมา 

พัฒนาการภาษากลุมชาติพันธุลาวคร่ังในประเทศไทยเปนบทความทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อจะสะทอนการ
ปรับตัวในการใชภาษาลาวครั่งในชุมชนกลุมชาติพันธุลาวครั่ง การผสมผสานการใชภาษาไทยมาตรฐานกับการใชภาษาลาวครั่ง 
สําหรับสื่อสารในประเทศไทย ตลอดจนอิทธิพลการแทรกแซงทางภาษาไทยสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาษาลาวคร่ังและ
การธํารงอยูของภาษาลาวครั่งอยางไร  
 

2. กลุมชาติพันธุลาวคร่ังในประเทศไทย 

 

กลุมชาติพันธุลาวคร่ังน้ันแตเดิมไมไดมีถิ่นฐานอยูที่ประเทศไทย แตเกิดจากการอพยพโยกยายมายังประเทศไทยจึง
เกิดเปนกลุมคนอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชนต้ังรกรากกระจัดกระจายไปยังถ่ินตาง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง
ของประเทศเปนภูมิภาคที่กลุมชาติพันธุลาวครั่งตั้งรกรากอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ดังที่ อัญชลี สิงหนอย วงศพัฒนา (2560, 
หนา 109) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งไววาชาติพันธุ “ไทครั่ง” หรือที่เรียกกันวา “ลาวครั่ง” มี
ประวัติการถูกกวาดตอนมาพรอมกลุมลาวอื่น ๆ จากหลวงพระบางและเวียงจันทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สืบเช้ือสายบรรพบุรุษซึ่งเคยอาศัยอยูทางตอนบนของลําน้ําโขง คือ เปน “ลาว” แหงอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต โดยมีผู
สันนิษฐานวาเปนบริเวณเทือกเขาภูฆงั ชาวลาวคร่ังถูกกวาดตอนเขาประเทศไทยดวยเหตผุลทางสงครามแตปลายสมัยกรุงธนบุรี
จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 มาอยูบริเวณเมืองหลวงภาคกลาง  

สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ (2554, หนา 102) ไดกลาวถึงการอพยพของกลุมชาติพันธุไววาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรทําใหทราบวาไดปรากฏกลุมชนท่ีมีเช้ือสายลาวเขามาอยูบริเวณในภาคกลางของประเทศ
ไทยสวนใหญถูกกวาดตอนครอบครัวมาเปนเชลยในชวงสงครามระหวางไทยและลาวในสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 
แหงกรุงรัตนโกสินทร ลาวครั่งที่อยูในประเทศไทยมาจากเมืองคลัง (ครั่ง) ในแขวงหลวงพระบาง ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 2 และ
ตนรัชกาลท่ี 3 ตามเสนทางสายแมน้ําเหือง (แมน้ําเหียง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาสูประเทศไทย
จากจังหวัดเลย ลงมายังสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร และนครปฐม นอกจากน้ีชาวลาวคร่ังยังไดอพยพเคลื่อนยายไป
ยังพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน ชาวลาวครั่งที่อาศัยในเขตอําเภออูทอง อําเภอเดิมนางบวช และอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน
กลุมลาวครั่งที่อพยพมาจากบานลําเหย ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นอกจากจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีการ
อพยพของชาวลาวคร่ังไปอยูที่อําเภอเลาขวัญ อําเภอพนมทวน และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ี 

ลาวครั่งมีช่ือเรียกตาง ๆ กันวา ลาวข้ีคั่ง ลาวคั่ง หรือลาวคร่ัง ที่มาของคําวา “คั่งหรือครั่ง” มีขอสันนิษฐาน 3 
ประการ คือ ประการแรก สันนิษฐานวามาจากคําวา “ภูฆัง หรือ ภูครัง” ซึ่งเปนช่ือภูเขาที่มีลักษณะคลายระฆังอยูทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบางในประเทศลาวซ่ึงเปนถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง ประการที่สอง “คั่งหรือข้ีคั่ง” คือ ครั่งที่
ใชผนึกตรา และมาออกเสียงวา “คั่ง” ในภาษาลาวครั่งเพราะในภาษานี้ไมมีเสียงพยัญชนะควบกล้ํา ขอสันนิษฐานประการท่ี
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สาม คือ ลาวครั่งนิยมเลี้ยงครั่งและใชครั่งยอมผา จึงใชครั่งเปนของสงสวยใหกับรัฐบาลไทย จึงไดช่ือวาลาวข้ีครั่ง นอกจากช่ือที่
กลาวไปแลวนั้น ลาวคร่ังยังมีช่ืออื่นแตกตางกันออกไปตามทองที่ เชน “ลาวเตาเหลือง” เปนช่ือเรียกลาวครั่งที่อาศัยอยูใน
จังหวัดนครสวรรค ช่ือนี้มีที่มาวาชาวลาวคร่ังท่ีจังหวัดนี้อาศัยอยูตามปาเขาเหมือนเตาที่มีกระดองสีเหลือง สวน “ลาวดาน” 
เปนช่ือเรียกลาวครั่งที่อาศัยอยูในอําเภอดานซาย จังหวัดเลย และอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี และ “ลาวโนนปอแดง” 
เปนช่ือเรียกลาวครั่งท่ีอาศัยอยูในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค นอกจากน้ียังมีการรียกช่ือลาวคร่ังตามเสียงคําลงทาย
ของภาษาลาวคร่ัง คือ “ลาวกะละ หรือลาวลอกอ” 

พระสยาม กาฬภักดี (2549, หนา 4-5) ไดกลาวถึงการอพยพเขามาของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังไววาการเขามาของชาว
ลาวเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมืองเปนสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดการอพยพเคลื่อนย ายผูคนจากลุมแมน้ําโขงลงมาสูลุมแมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งในขณะน้ันไดมีการกวาดตอนชาวลาวกลุมตาง ๆ เพื่อเปนเชลยใหเขามาตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูในดินแดนตาง ๆ 
รอบเมืองหลวงของไทย ลาวครั่งเปนกลุมชาติพันธุที่มีถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองภูครัง ซึ่งเปนหัวเมืองลาวที่อยูฝงซายแมน้ําโขง 
กองทัพไทยเคยยกไปตั้งมั่นช่ัวคราวเมื่อครั้งทําสงครามกับเขมรและเวียดนาม เมื่อเสร็จศึกก็กวาดตอนผูคนชาวลาวเขามาไวยัง
เมืองตาง ๆ รอบ ๆ กรุงเทพมหานคร จึงทําใหมีกลุมชาวลาวคร่ังและกลุมชาวลาวอ่ืน ๆ ในพื้นที่ใกลเคียงอพยพจากเมืองหลวง
พระบางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตอมาทางการของกรุงเทพมหานครไดมีนโยบายการควบคุมดูแลหัวเมืองลาวแบบเดิม 
โดยใหเมืองเวียงจันทนทําหนาท่ีควบคุมหัวเมืองลาวไดสวามิภักดิ์ตอราชอาณาจักรไทยทําการรวบรวมสวยและครัวลาวนํามา
สงยังกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเจาเมืองเวียงจันทน จึงไดสงครัวลาวเมืองภูครังลงมายังกรุงเทพมหานครในคร้ังนั้น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลา ฯ ใหชนชาวลาวเมืองภูครังไปต้ังชุมชนอยูที่เมืองนครชัยศรี ปจจุบันลาว
คร่ังต้ังถิ่นฐานอยูในหลายพ้ืนที่ เชน ในเขตจังหวัดเลย พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม โดยลาวครั่งสวนใหญในทองถิ่นดังกลาวยังคงรักษาแบบแผนการดําเนินชีวิตที่คลายคลึง
กันของตนไว 

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุลาวครั่งนั้นไดเริ่มอพยพเขามาในประเทศไทยต้ังแตสมัยกรุงธนบุรี 
จวบจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ดวยเหตุผลทางการเมืองและการสงคราม โดยแบงเปน 2 สาย ไดแก ลาวคร่ัง-
เวียงจันทน และลาวครั่ง-หลวงพระบาง การอพยพโยกยายนั้นกระจัดกระจายไปตั้งถ่ินฐานยังภาคตาง ๆ ในประเทศไทย ไดแก 
ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งแตละภาคนั้นจะมีชือ่เรียกกลุมชาติพันธุที่แตกตางกันไปตามแต
ลักษณะการดํารงชีวิตหรือถิ่นฐานที่กลุมชาติพันธุลาวคร่ังตั้งรกรากอยู เชน “ลาวคร่ัง” “ลาวขี้ครั่ง” “ลาวภูฆัง” “ลาวเวียง” 
“ไทขาว” “ลาวกา” “ลาวพุทธ” “ลาวดาน” และ “ลาวเตาเหลือง” เปนตน แมวาจะมาตั้งถ่ินฐานใหมที่ประเทศไทย แตกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งก็ยังคงอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเปนเอกลักษณประจํากลุมชาติพันธุของตนเองไวอยาง
เหนียวแนน และยังคงสืบทอดตอมาจวบจนถึงปจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 การเก็บขอมลูกลุมชาตพิันธุลาวครั่ง ต.หวยดวน จ.นครปฐม 
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กลุมชาติพันธุลาวครั่งในประเทศไทยมีทั้งการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับตัวใหสามารถดํารงอยูกับสังคมใหม วัฒนธรรมใหม 
และวิทยาการสมัยใหมได แตก็ยังสามารถอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และวัฒนธรรมเดิมของกลุมชนไดอย าง
แนนแฟน เชน การอนุกรักษภาษาลาวครั่ง โดยใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง การสรางพิพิธภัณฑ
เพื่อถายทอดเร่ืองราวความเปนมาใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ เปนตน แสดงใหเห็นถึงความรวมมือทาง
ชุมชนในการอนุรักษและสืบสานตอวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณอันโดดเดนของกลุมชาติพันธุใหคงอยูไมเสื่อมสลายไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 พิพิธภัณฑของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ต.หวยดวน จ.นครปฐม 
 

3. ภาษาและพัฒนาการภาษาของลาวคร่ังในประเทศไทย 

 

 ภาษาลาวครั่งจัดอยูในตระกูลภาษาไท หรือคําไต เปนตระกูลภาษาใหญและมีผูพูดแพรหลายในภูมิภาคเอเชีย สาขา
ตะวันตกเฉียงใต มีความคลายคลึงกับภาษาลาวในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว ซึ่งกลุมลาวครั่ง
ที่เขามาในประเทศไทยนั้น ไดแก ลาวคร่ัง-หลวงพระบาง ภาษาลาวท่ีใชพูดในเมืองหลวงพระบางลงมาตามแมน้ําโขงและท่ี
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ลาวครั่ง-เวียงจันทน ภาษาลาวท่ีใชพูดสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทางภาค
กลาง ภาคใตของประเทศลาว ภาษาตระกูลไทเปนภาษาตระกูลคําโดด ภาษาลาวคร่ังจึงมีการเรียงคําในประโยคในรูปของ
ประธาน กริยา กรรม (S V O) และมีลักษณะโครงสรางพยางคที่คลายคลึงกับภาษาไทยมาตรฐาน คือ มีหนวยเสียงพยัญชนะ 
หนวยเสียงสระ และหนวยเสียงวรรณยุกต ดังนี้ 
 1. หนวยเสียงพยัญชนะ มีจํานวน 20 หนวยเสียง ไดแก หนวยเสียง /p, t, k, ʔ , ph, th, kh, b, d, c, f, s, h, m, n, 
ɲ , ŋ  , l, w, j/ ไดแก (ก) (ข) (ค ฆ) (ง) (จ) (ซ ส) (ด) (ต) (ท ธ ฒ) (น) (บ) (ป) (พ ผ) (ม) (ฟ) (ญ ย) (ว) (ล) (ห ฮ) (อ)  
หนวยเสียงพยัญชนะทายมี 9 หนวยเสียง ไดแก /p, t, k, ʔ , m, n, ŋ , w, j/ (-ก) (-ง) (-ป) (-ด) (-น) (-ม) (-ย) (-ว) และ (-อ)
หนวยเสียงพยัญชนะควบกลํ้ามักจะไมปรากฏในภาษาลาวครั่ง เชน พริก เรียก พิก ปลา เรียก ปา และ ช ใช ซ เชน ชาง เปน 
ซาง เปนตน 

2. หนวยเสียงสระ แบงเปน หนวยเสียงสระเดี่ยว จํานวน 18 หนวยเสียง ไดแก /i, i:, e, e:, ɛ , ɛ:, ɨ, ɨ:, ə, ə:, a, 
a:, u, u:, o, o:, ɔ, ɔ:/ ไดแก (อิ) (อี) (เอะ) (เอ) (แอะ) (แอ) (อึ) (อื) (เออะ) (เออ) (อะ) (อา) (อุ) (อู) (โอะ) (โอ)(เอาะ) (ออ)  
และหนวยเสียงสระประสม จํานวน 3 หนวยเสียง ไดแก /ia, ɨa, ua/ ไดแก เอีย เอือ อัว แตเดิมในภาษาลาวคร่ังไมมีเสียง
สระเอือ เชน เกลือ ออกเสียง เกีย เสือ ออกเสียง เสีย เปนตน 

3. หนวยเสียงวรรณยุกต จํานวน 5 หนวยเสียง ไดแก วรรณยุกตที่ 1 เสียงสูงข้ึนตก, วรรณยุกตที่ 2 เสียงกลางระดับ, 
วรรณยุกตที่ 3 เสียงกลางขึ้น, วรรณยุกตที่ 4 เสียงสูงระดับ และวรรณยุกตที่ 5 เสียงกลางสูงขึ้น มีความแตกตางกันไปบาง
ตามแตละทองถิ่นที่ตั้งรกราก 

จากหนวยเสียงขางตนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งนั้น สามารถสรุปไดวาลักษณะหนวยเสียงพยัญชนะและหนวยเสียง
สระมีความคลายคลึงกับภาษาไทยมาตรฐาน แตมีความแตกตางกันของลักษณะหนวยเสียงวรรณยุกต จึงทําใหการออกเสียง
สําเนียงภาษามีความแตกตางกัน โดยภาษาลาวครั่งนั้นจะออกเสียงแบบภาษาลาวซ่ึงเปนเอกลักษณและลักษณะเดนของกลุม
ชาติพันธุจนกลายมาเปนภาษาถิ่นของชนกลุมนอยในประเทศไทย และจากรายละเอียดเรื่องความเปนมาของกลุมชาติพันธุลาว

 

3566



The 12th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

6 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ครั่งท่ีกลาวมาขางตนนั้นมีการกระจัดกระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย จึงสงผลใหการออกเสียงของลาวคร่ังในแต
ละพื้นท่ีมีความแตกตางกันไปตามแตอิทธิพลของภาษาท่ีตั้งรกรากอยู กลุมชาติพันธุลาวคร่ังสามารถพูดสื่อสารไดทั้งภาษาไทย
และภาษาลาว โดยมากสื่อสารดวยภาษาลาวครั่งในชีวิตประจําวันกับกลุมคนในชุมชนลาวคร่ัง และใชภาษาไทยมาตรฐาน
สื่อสารกับคนไทยหรือคนท่ีไมใชกลุมชาติพันธุลาวครั่ง การสื่อสารสามารถสื่อความระหวางกันใหเกิดความเขาใจได แมสําเนียง
ภาษาจะแตกตางกนัแตมีความคลายคลึงกันในเรื่องของความหมายและวงคําศัพท นอกจากบางคําศัพทที่มีความเฉพาะในกลุม
ชาติพันธุ หากมีการสื่อสารนอกกลุมอาจทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลือ่นได การเรียนรูแลกเปลี่ยนภาษาจะชวยใหสามารถส่ือ
ความไดเขาใจมากยิ่งขึ้น ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันโดยสวนใหญเปนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน เน่ืองจากภาษาเขียนของ
ลาวคร่ังแตเดิมนั้นใชตัวอักษรไทยนอย และอักษรธรรมอีสาน แตเมื่อยายถิ่นฐานมาต้ังรกรากยังประเทศไทยและเยาวชนรุน
หลังเขาเรียนในโรงเรียนของไทย จึงใชภาษาเขียนแบบไทยมาตรฐานมากกวาการเรียนรูภาษาเขียนแบบเดิมของกลุมชาติพันธุ
ลาวครั่ง ดังนั้นภาษาพูดยังคงมีการอนุรักษและสืบทอดอยางเหนียวแนนของคนในชุมชน แตภาษาเขียนปจจุบันมักพบในสมุด
ใบลานหรือสมุดขอยเพราะโดยสวนมากใชภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาเขียน 

ภาพท่ี 3 อักษรไทยนอย 
ที่มา: ชมรมศลิปะอีสาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (http://www.isan.clubs.chula.ac.th/tn_board/)  

ภาพท่ี 4 อักษรธรรมอสีาน 
ที่มา: ชมรมศลิปะอีสาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (http://www.isan.clubs.chula.ac.th/tn_board/) 

จากภาพอักษรนั้นใชในภาษาเขียนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งทั้งอักษรไทยนอย และอักษรธรรมอีสาน เปนอักษรที่
กลุมชาติพันธุลาวครั่งใชถายทอดเรื่องราวในอดีตและใชในการเขียนติดตอสื่อสารระหวางกัน แตเมื่ออพยพมาต้ังถิ่นฐานที่
ประเทศไทยสงผลใหภาษาเขียนมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยจําเปนจะตองศึกษาอักษรไทยเพ่ือใชในการติดตอราชการและ
เขียนสื่อสารเร่ืองราวตาง ๆ รวมไปถึงการศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนก็มีความจําเปนที่จะตองใชภาษาเขียนดวยอักษรไทย  จึง
เกิดพัฒนาการของภาษาเขียนจากอักษรไทยนอย อักษรธรรมอีสาน มาเปนอักษรไทย เพื่อใหการสื่อสารกับทางราชการเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

พัฒนาการของภาษาลาวคร่ังในประเทศไทย ความหมายของคําวาพัฒนาการในบทความวิชาการน้ี หมายถึงวาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พัฒนาการของภาษาลาวคร่ังจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาลาวคร่ังซึ่งเปนภาษาถ่ินชน
กลุมนอยในประเทศไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสังคมไทย เปนการสะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวในการใชภาษา
ของกลุมชาติพันธุลาวครั่งใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของภาษาทามกลางสังคมใหญแหงใหมโดยยังคงความเปนเอกลักษณที่
โดดเดนไมใหเสื่อมสลายไปในกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง ภาษาทุกภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวการดํารงอยูของ
มนุษย คือ การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ภาษายอมมีการเกิดใหมเพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของกลุมชนที่อาศัยอยูรวมกัน กลุมชาติพันธุลาวครั่งที่ตั้งรกรากอยูในทองถิ่นตาง ๆ ในประเทศไทยตองมีการ
เรียนรูภาษาใหมที่ตนดํารงอยูเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร เกิดการปนภาษาระหวางภาษาแมและการแทรกแซงทางภาษาใหม 
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เมื่อนําภาษามาใชจึงเกิดการสลับภาษาขึ้นใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณในการใชภาษา การใชภาษามาเปนระยะเวลา
ยาวนานจึงมีการปรับเปลี่ยนบางคําหรือปรับลักษณะการใชงานของภาษาใหเหมาะสมกับผูใช  สงผลใหบางคําอาจถูกเลิกใช
หรือปรับเปลี่ยนใหงายตอการนําไปใชมากยิ่งข้ึน ธรรมชาติในการใชภาษาของมนุษยคือการเลือกใชคําหรือเลือกออกเสียงท่ีงาย
และสะดวกจึงอาจทําใหคําบางคําที่ออกเสียงยากถูกปรับใหงายขึ้น หากเสียงนั้นไมกระทบตอการสื่อความหมายเสียงใหมอาจ
เขามาใชแทนท่ีเสียงเดิมได แมเสียงเดิมยังคงอยูแตการนําไปใชงานอาจลดลง และหากวาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปนสิ่งที่สังคม
ใหญใชสืบตอกันมาในวงกวาง บางคํา หรือภาษาบางภาษาอาจหลงเหลือแคเพียงบันทึกในรูปแบบตาง ๆ เชน ใบลาน สมุดขอย 
เปนตน จะไดรับการนํามาใชเมื่อมีวัตถุประสงคเฉพาะในแตละครั้งเทานั้น และการเรียนรูภาษาใหมอาจเขามาแทนท่ีเพื่อให
เหมาะสมกับการนําไปใชใหมากท่ีสุด 

การเปลี่ยนแปลงดานภาษาลาวครั่งเปนการบอกความมีชีวิตของภาษา เมื่อมีการใชภาษาสืบตอกันมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ภาษาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามการดํารงอยูของกลุมชนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงดานภาษาพูดเปนไปไดงาย
กวาภาษาเขียน เน่ืองจากสามารถนําไปใชไดงายและสะดวกรวดเร็วกวาภาษาเขียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนั้นเกิดจาก
สาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุภายใน เปนการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติของภาษา จากความสะดวกของผูใชภาษา
เอง หรือจากความนิยมในการใชภาษา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสราง หนวยคํา หนวยเสียงของภาษานั้น ๆ  การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะนี้โดยสวนใหญจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางเสียง คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต กลุมชาติพันธุลาว
ครั่งไดกระจัดกระจายอยูตามถ่ินฐานตาง ๆ ท่ัวประเทศไทย กลุมชาติพันธุลาวครั่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น จะไดรับอิทธิพลการแทรกแซงภาษาถ่ินอีสาน อาจทําใหมีการออกเสียงบางคําที่สูงกวาภาษาถ่ินไทยกลาง นอกจากน้ีการ
พูดเร็วของเจาของภาษาก็จะสงผลตอการออกเสียงวรรณยุกตเพี้ยนไดเชนกัน  

การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตภุายในทางดานคําศัพท กลุมชาติพันธุลาวครั่งใชภาษาลาวครั่งกับกลุมชนในชุมชนตนเอง 
และใชภาษาไทยมาตรฐานกับคนไทย ในแตละพื้นท่ีอาจไดรับอิทธิพลการแทรกแซงของภาษาถ่ินทําใหคําศัพทเดียวกันในแตละ
พื้นที่มีการใชที่แตกตางกันไปบาง เชน คําวา เกลา บางพื้นใช /kaw4/ บางพื้นที่ใช /muan3/ คําวา แกวน้ํา บางพื้นที่ใช 
/kɛ:w5/ บางพ้ืนที่ใช /cɔ:k4 kɛ:w5/ เปนตน 

2. การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุภายนอก เกิดจากการเรียนรูภาษาอื่นเพื่อนําไปใชในการติดตอสื่อสาร เชน กลุม
เยาวชนเรียนรูภาษาไทยมาตรฐานในโรงเรียนเพื่อเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนตน การแทรกแซงของ
ภาษาอื่นสงผลตอภาษาเขียน โดยใชอักษรไทยในการเขียนมากกวาหรือแทนท่ีการใชอักษรไทยนอยและอักษรธรรมอีสาน สวน
ภาษาพูดนั้นสามารถใชไดทั้งที่เปนภาษาลาวครั่ง และภาษาไทยมาตรฐาน 

การเปลี่ยนแปลงท้ังสาเหตุจากภายในและสาเหตุจากภายนอกน้ันสงผลตอการใชภาษาลาวครัง่ใหมีคลังคําศพัทที่เพ่ิม
มากขึ้น และมีการใชภาษาไดทั้ง 2 ภาษา ไดแก ภาษาลาวคร่ัง และภาษาไทยมาตรฐาน ตามบริบทและสถานการณการใช
ภาษาในขณะนั้น อาจเกิดการแทรกแซงของภาษาถ่ินและการปนภาษาขณะสลับภาษาบางแตก็ยังสามารถสื่อสารใหเกิดความ
เขาใจรวมกันไดทั้งการสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุลาวครั่งกับกลุมชาติพันธุลาวครั่ง และการสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุลาว
คร่ังกับคนไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแมวากลุมชนมีการปรับตัวตอการเปลี่ ยนแปลงในการสื่อสารกับสังคมอ่ืนที่ไมใชกลุมชาติ
พันธุตนเองก็ตาม แตก็ยังคงอนุรักษและสืบทอดภาษาถ่ินลาวครั่งใหดํารงอยูเปนเอกลักษณที่โดดเดนของกลุมชนได   

4. บทสรุป

กลุมชาติพันธุลาวครั่งอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยดวยเหตุผลทางดานการเมืองและกา รสงคราม และ
กระจัดกระจายการตั้งถิ่นฐานรวมตัวเปนกลุมชนในชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง และ
ภาคกลาง ซึ่งในปจจุบันกลุมชาติพันธุลาวคร่ังตั้งถิ่นฐานบริเวณภาคกลางเปนจํานวนมาก เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี เปนตน สิ่งที่เปนเอกลักษณอันโดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังก็คือ ภาษาลาวคร่ัง โดยจะเนน
เรื่องของภาษาพูดซึ่งใชเปนสื่อกลางการสื่อสารในชีวิตประจําวัน กลุมชาติพันธุลาวคร่ังใชภาษาลาวคร่ังสําหรับสื่อสารกับกลุม
ชนในชุมชนลาวคร่ัง ญาติพี่นอง และใชภาษาไทยมาตรฐานสําหรับการสื่อสารกับคนไทย สะทอนใหเห็นการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงอยูในสังคมแตยังคงอนุรักษและสืบทอดเอกลักษณของชาติพันธุไวไดอยางเหนียวแนน 

จากการเปรียบเทียบใหเห็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ของภาษาลาวคร่ังนั้นสะทอนใหเห็นวามีความคลายคลึง
กับโครงสรางของภาษาไทยในสวนของพยัญชนะ และสระ แตสิ่งท่ีเปนเอกลักษณและทําใหเกิดความแตกตางกันกับภาษาไทย
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ก็คือเรื่องของวรรณยุกต ซึ่งทําใหการออกเสียงสําเนียงภาษามีความแตกตางกัน ภาษาไทยออกเปนสําเนียงของภาษาไทย สวน
ลาวครั่งออกเสียงเปนสําเนียงภาษาลาว แมจะออกเสียงเปนสําเนียงลาวแตการอพยพมาต้ังรกรากยังประเทศไทยตามภูมิภาค
ตาง ๆ ก็สงผลตอสําเนียงภาษาของลาวครั่งโดยเกิดการผสมกับสําเนียงทองถิ่นที่อาศัยอยูทําใหภาษาลาวครั่งในแตละพื้นที่ของ
ประเทศไทยออกเสียงสําเนียงแตกตางกันไปได จึงสรุปไดวาภาษามีการเปลี่ยนแปลงตราบเทาการดํารงอยูของมนุษย เนื่องจาก
ภาษามีลักษณะคลายสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของการใชภาษา ภาษาลาวครั่งเองก็เชนกันมี
การเปลี่ยนแปลงท้ังสาเหตุจากภายในและสาเหตุจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ในภาษา
พูดซึ่งเปนภาษาที่แทจริงของมนุษยมักเปลี่ยนไปตามลักษณะการใชงาน เชน การพูดเร็ว สําเนียงทองถิ่น การแทรกแซงเสียง 
เปนตน ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ีไมไดสงผลกระทบตอการสื่อความของภาษาหากคนในสังคมสามารถรับรูและเขาใจรวมกันได ใน
สวนของการเปลี่ยนแปลงภายนอกน้ันเกิดจากการรับหรือยืมภาษาอ่ืนมาใชในภาษาของตนเอง เชน การใชภาษาไทยมาตรฐาน
เปนภาษาเขียน เปนตน การเปลี่ยนแปลงภายนอกน้ีสงผลตอการเปลีย่นแปลงการใชตัวอักษร โดยตัวอักไทยนอย และตัวอักษร
ธรรมอีสานแตเดิมจะไมไดรับความนิยมในการนํามาใชในชีวิตประจําวัน แตปรับเปลี่ยนมาใชภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษา
เขียนในชีวิตประจําวันแทน เนื่องจากวาเปนภาษากลางท่ีใชติดตอท่ีเกี่ยวของกับราชการน่ันเอง 

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจาของหนังสือ และตําราทุกเลมที่ผูเขียนบทความใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการเขียนบทความ
วิชาการฉบับนี้ ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ และผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว 
สําหรับคําแนะนําและการใหรายละเอียดเก่ียวกับกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง รวมไปถึงขอขอบคุณขอมูลจากกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 
ต.หวยดวน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม   
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พุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี
เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมทอผาลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ  

ผลการศึกษา พบวา 
1. ภูมิปญญาดานการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ไดรับการอนุรักษ สืบสานและ

สงเสริมโดยเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ซึ่งมีการจัดตั้งกลุมทอผาลาวครั่งขึ้น โดยเนนอนุรักษวิธีการทอผาและลวดลายผาแบบ
โบราณท่ีมีการสะทอนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ตนไม ดอกไม สายน้ำ ภูเขา และสัตว เปนตน 
ผสมผสานกับอัตลักษณทองถิ่นและจินตนาการของชางทอผา เกิดเปนผลิตภัณฑผาทอลายดอกมะเดื่อที่สวยงาม นำไปตัดเย็บ
เปนเครื่องนุงหมและเครื่องใชสอยตางๆ   

2. วัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อที่สำคัญ ไดแก การทำบุญในวันพระและวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณีการทำบุญกลางบาน และพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน 
การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย เปนตน  

3. แนวทางการอนุรักษผาทอลาวคร่ังกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลโพรงมะเด่ือ
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีจุดเริ่มตนจากนโยบายดานการอนุรักษทางวัฒนธรรมของภาครัฐ สงตอมาถึงนโยบายของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับความตองการฟนฟูเรื่องการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในชุมชน และการมีสวน
รวมของภาควิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทำใหเกิดการขับเคลื่อนการอนุรักษขึ้น 
แตควรมีการรณรงคสงเสริมใหมีการใชผาทอลาวครั่งในประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง เพ่ือ
สรางความย่ังยืนในการสืบสานภูมิปญญาผาทอลาวคร่ังควบคูกับวัฒนธรรมวิถีพุทธในชุมชน   

คำสำคัญ:   ผาทอลาวคร่ัง, การอนุรักษ, การสืบสาน, วัฒนธรรม, วิถีพุทธ, กลุมชาติพันธุลาวครั่ง 
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Abstract 
This research aims to 1. Study the wisdom of weaving and woven fabric products of the Lao 

Khrang ethnic group Phrong Madua Subdistrict, Muang District, Nakhon Pathom Province. 2. Study the 

Buddhist culture of Lao Khrang ethnic in Phrong Madua Subdistrict, Muang District, Nakhon Pathom 

Province. 3. Analyze the ways of preserving the Lao Khrang's woven cloth and the inheritance of the 

Buddhist culture of the Lao Khrang ethnic in Phrong Madua Subdistrict, Muang District, Nakhon Pathom 

Province. The sample was selected by purposive sampling from Laos Khrang weaving group Phrong Madua 

Subdistrict. 

The study revealed that 

1. Weaving wisdom of the Laos Khrang ethnic group, Phrong Madua Subdistrict be preserved

Inheritance and promotion by Phrong Madua Subdistrict. In which the Laos Khrang weaving group was 

established by focusing on preserving ancient weaving methods and patterns that reflect lifestyles that 

are bound to the environment Natural resources such as trees, flowers, streams, mountains and animals, 

etc. combine with the local identity and imagination of the weavers. Resulting in a beautiful fig flower 

pattern cloth used to cut into clothing and various appliances. 

2. Buddhist culture of the Laos Khrang ethnic group, Phrong Madua Subdistrict, which is important

for making merit on Buddha's Day and important Buddhist days, Songkran Flagship Festival, Traditions of 

making merit in the house and various rituals related to life such as birth, ordination, marriage and death 

etc. 

3. Guidelines for the conservation of Laos Khrang's woven cloth and the inheritance of the

Buddhist culture of the Laos Khrang ethnic group, Phrong Madua Subdistrict, Mueang District, Nakhon 

Pathom Province beginning with the policy of cultural preservation of the government passed on to the 

policy of the local government organization combined with the need to revitalize the weaving of the Laos 

Khrang ethnic groups in the community and academic participation, such as Nakhon Pathom Rajabhat 

University and Silpakorn University, leads to greater conservation. Including a campaign to use woven 
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fabrics sustained in the inheritance of the wisdom of Laos Khrang's woven cloths along with the Buddhist 

culture in the community.  

Keywords: Laos Khrang's woven cloths, conservation, Buddhist, Cultural, Heritage, Laos Khrang Ethnic Group 

1. บทนำ

กลุมชาติพันธุลาวครั่ง เปนชนกลุมหนึ่งที่มีความสามารถในการทอผา โดยมีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทอผาใชกันในหมูบาน
และในเมืองมาตั้งแตโบราณกาล ผาทอลาวครั่ง จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวครั่งที่มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน ภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผาสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง องคความรูที่เกิดจากภูมิปญญาที่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจนกลายเปนวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในทองถ่ินนั้นๆ ถึงแมวาวัฒนธรรมการทอผาจะมี
อยูทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็ตาม  แตลวดลายผาทอในแตละทองถิ่นจะมีเอกลักษณเฉพาะมากมาย โดยสามารถสราง
ชื่อเสียงและแสดงถึงความมีเอกลักษณใหกับประเทศไทย ผาทอลาวครั่ง เกิดจากฝมือของชางทออันเปนมรดกตกทอดทาง
วัฒนธรรมมาเปนเวลาหลายชั่วอายุคน จึงมีความเปนเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากกลุมชาติพันธุ อื ่น  เนื ่องจากมีการ
ประยุกตใชวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นผสมผสานกับภูมิปญญาดั้งเดิมที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
ของแตละทองถิ่น มีการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุ นมาหลายรอยป ชาวลาวครั่งมีความสามารถในการทอผา การสอด
กระสวย ความแรงในการตีกระทบหรือการฟดทำใหไดสีเขมออนตางกัน การเรียงเสนไหมใหตรงลายจะแสดงถึงความคมชัด
และความชำนาญของผูทอแตละคน อารมณความรูสึกของผูทอ สภาพอากาศ และอุณหภูมิ มีผลกับความสวยงามของผาทอ
ผืนนั้นๆ ผาทอลาวครั่ง จึงเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นไทยที่บงบอกถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยและความคิด
สรางสรรคของคนในชาติ  

ชาวลาวครั่งเมื่อมีการอพยพโยกยายถิ่นฐาน ก็นำเอาประเพณีวัฒนธรรมสิ่งของเครื่องใชมาดวย โดยเฉพาะภูมิปญญา
ดานการทอผาและยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือไวไดอยางตอเนื่อง เพราะผาทอเปนสวนหน่ึงของวิถี
ชีวิตชาวลาวครั่ง ในอดีตนั้นชาวลาวครั่งจะทอผากันทุกครัวเรือนเพื่อเปนเครื่องนุงหมของทุกคนในครอบครัว และใชใน
พิธีกรรมตามคติความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอดวงวิญญาณพิธีกรรมเกี่ยวการเกิด การตาย และพิธีกรรมตางๆ  ของ
ลาวครั่งจะมีเรื่องราวของผาทอเขาไปเกี่ยวของเสมอ เชน ผาปกหัวนาค หรือผาหมที่ทอดวยลวดลายมงคลและเปนลวดลายที่
สวยงามที่สุดเก็บไว 1 ผืนเพื่อเก็บไวหมกอนเสียชีวิต ซึ่งเชื่อกันวาจะมีชีวิตสุขสบายในภพหนา ผาทอลาวครั่งจึงมีความสำคัญ
ผูกพันกลมกลืนตอวิถีชีวิตชาวลาวครั่งมาตั้งแตอดีตและยังถายทอดใหลูกหลานไดสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน (ศูนยสงเสริม
ศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน), 2563) 

ถึงแมวา สภาพปญหาดานวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในปจจุบันสงผลใหวัฒนธรรมวิถีพุทธกำลัง
ไดรับผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางสังคม ทำใหคนรุนใหมหางเหิน ละเลย และละท้ิงวิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมไปมาก แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับชุมชนขางเคียง ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลโพรงมะเดื่อยังคงมีการรักษา สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ที่เขมขนผานประเพณีสำคัญๆ ท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง คือ ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณีบุญกลางบาน 
และประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีกลุมแกนนำทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งในชุมชนเปนกลุมบุคคลสำคัญ
ในการดำเนินการอนุรักษและสืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมวิถีพุทธแบบผสมผสานระหวางวิถีพุทธกับวิถีความเช่ือ
นอกพุทธศาสนาท่ีมีมาแตเดิม    

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับผาทอลาวครั่ง วัฒนธรรมวิถีพุทธและกลุมชาติพันธุลาวครั่งในเทศบาลตำบล
โพรงมะเด่ือ ในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยของผูวิจัยหลายทานที่นาสนใจ เชน แพรภัทร  ยอดแกว (2561) แพรภัทร  ยอด
แกว (2559) ญาณภัทร  ยอดแกว (2559)  ทรงพล ตวนเทศ (2555) เสาวนีย อารีจงเจริญ (2556) รุจี ศรีสมบัติ (2553) สุพิศ 
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ศรีพันธุ (2551) นุจิรา รัศมีไพบูลย (2549) วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) งานวิจัยเหลานี้ ไดศึกษาชาติพันธุลาวครั่งในดานตางๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองภูมิปญญาการทอผา ลวดลายและวัฒนธรรมวิถีพุทธ เปนตน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การอนุรักษผาทอลาวคร่ังกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวครั่งใน
เทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมวิถีพุทธ
ของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีการทอผาของชาวลาวครั่ง เผยแพร
เปนองคความรูอยางถูกตอง ชวยตอยอดในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคา นำความรูมาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น เปนฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม
ใหแกหนวยงานตางๆ รวมทั้งสรางรายไดและความมั่นคงจากทุนทางวัฒนธรรมผานการทองเที่ยว สินคาและบริการทาง
วัฒนธรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเทศไทย 4.0 และตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยสืบไป 

2.วตัถุประสงคการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาภูมิปญญาดานการทอผาและผลิตภัณฑผาทอของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

2.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. วิเคราะหแนวทางการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวครั่งในเทศบาล

ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

3.วิธีดำเนินการศึกษา 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการวิจัย คือ 
1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Searching) โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

ไดแก เอกสารทางดานวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2. การศึกษาในพื ้นที ่ (Research Area Surveying) ใชว ิธ ีการสังเกตการณอยางม ีส วนรวม (Participant

Observation) เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ กระบวนการ ความสัมพันธ วิถีชีวิต หรือพฤติกรรมของชาวบาน การเก็บขอมูลจากเรื่อง
เลา (Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลคนสำคัญ (Key Informant) จำนวน 20 
คน  ประกอบดวย  พระสงฆ ผูนำชุมชน ปราชญทองถิ่น และชาวบานเช้ือสายลาวครั่ง ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ “กลุมทอผาลาวครั่ง” ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอ
เมือง  จังหวัดนครปฐม หลังจากน้ัน จึงนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลา 1 ป 
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

เครื่องมือในการวิจัย ใชแบบสังเกตการณ  และแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางท่ีผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเคร่ืองมือ
ขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม ดาน
พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมีความเหมาะสมที่สุด  นอกจากนั้น ผูวิจัยใชเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่แมนตรงและนาเชื่อถือจึงไดใชเทคนิคตางๆ ไดแก 

1. การวิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆ (documentary analysis)

2. การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนจากคำบอกเลา (oral history)

3. การเดินสำรวจสภาพแวดลอมในชุมชน (transect walk and guide field walk)

4. การสังเกตและการจดบันทึก (observation and field-note)
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5. การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi structured interviewing) 

6. การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion) 

 โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อความลึกซึง้และการอิ่มตัวของขอมูล (data satiation) เมื่อประเด็นใดวิเคราะหแลว 
ไมมีความชัดเจน ผูวิจัยลงพื้นที่เพ่ิมเติมจนกวาจะไดขอมูลที่มีความอิ่มตัว 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 
และ สุภาพ ฉัตราภรณ, 2555 และ บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 184) รายละเอียด มีดังตอไปนี้ 

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การตรวจสอบแหลงของขอมูล ไดแก 1) แหลงเวลา 
หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกัน หรือไม 2) แหลงสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม 
และ 3) แหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานรวบรวมขอมูล (Methods Triangulation) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน 
เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตการณคูกับการซักถามสัมภาษณพรอมกัน 

3. การสรางบทสรุปและยืนยันบทสรุป คือ การนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีมาสรางเปนบทสรุปรวมกับขอมูลที่
เชื่อถือไดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง โดยเนนความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสูการพิสูจนที่เปนรูปธรรมและ
ตรงตอขอเท็จจริง 

จากขอมูลที่ได นำมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดหมวดหมูตามประเด็นปญหาและการตีความจาก
ขอมูลที่ได ตามกระบวนการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูล (Content Analysis) เพื่อสรุปประเด็นตามกลุมขอมูลและวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลุมขอมูล นำเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ 

 

4.สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบวา 
 

สวนที่ 1 ภูมิปญญาดานการทอผาและผลิตภัณฑผาทอลาวคร่ัง  
การทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เดิมทีนั้นไดถูกละเลยและขาดหายไปตามกาลเวลา 

มายาวนาน ประกอบกับสังคมสมัยใหมมีคานิยมที่เปลี่ยนไป  ตอมาเม่ือ พ.ศ.2552 กลุมชาติพันธุลาวครั่งในพ้ืนที่ ไดริเริ่มที่จะ
ฟนฟภููมิปญญาดานการทอผาในชุมชนขึ้น โดยมีวัดโพรงมะเด่ือเปนสถานท่ีริเริ่มดำเนินการ แตก็ไมประสบผลสำเร็จเพราะกลุม
ชาวบานยังขาดแรงจูงใจ รวมทั้งขาดผูเชี่ยวชาญในการสอนการทอผา  ตอมาเมื่อทางภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการฟนฟูและ
การอนุรักษวิถีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ภาครัฐและภาควิชาการในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเขามามีบทบาทในการสรางแรงบันดาลใจใหกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อหันมารวมกันฟนฟู สืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมการทอผาใหคงอยู  โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณใหจัดต้ังกลุมทอผาลาวคร่ังขึ้น มีจุดเนนสำคัญ คือ มุงสืบสาน อนุรักษวิธีการทอผาแบบพื้นเมืองโบราณ
และลวดลายผาแบบโบราณที่มีการสะทอนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ตนไม ดอกไม สายน้ำ 
ภูเขา และสัตว เปนตน ผสมผสานกับอัตลักษณทองถิ่นและจินตนาการของชางทอผา เกิดเปนผลิตภัณฑผาทอลายดอกมะเด่ือ
ที่สวยงาม นำไปตัดเย็บเปนเครื่องนุงหมและเครื่องใชสอยตางๆ  

ผาทอลาวครั่งบานโพรงมะเดื่อ เปนผาทอมือพื้นเมือง มีลวดลายที่เปนอัตลักษณที่สำคัญ คือ ลายดอกมะเดื่อ ซึ่ง
ลวดลายดอกมะเดื่อ ไดมาจากการประชุมอยางมีสวนรวมของชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ นำโดยคุณพิทักษพล  ตันกิตติ
วัฒน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  และคุณอนงคลักษณ ตันกิตติวัฒน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพรง
มะเดื่อ  ผูมีเชื้อสายลาวครั่ง ใหการสนับสนุนการอนุรักษ สืบทอดและเผยแพรประชาสัมพันธ ภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติ
พันธุลาวครั่ง รวมทั้ง คุณนัฐวรรณ คฤหบดี ปราชญทองถิ่นดานผาทอ ผูคิดคน ผาทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ ทำใหเกิดการมี
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สวนรวมในชุมชน เพื่อการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาผลิตภัณฑผาทอลาวครั่งที่มีลวดลายแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนลาวครั่ง ซึ่ง
ลวดลายผาทอ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. ลวดลายธรรมชาติ ไดแก  
1.1 ลายดอกไม เชน ดอกมะเด่ือ ดอกชบา ดอกกลวยไม ดอกกุหลาบ ดอกแกว ดอกสนและดอกพิกุล เปนตน 

1.2 ลายพันธุไม เชน ลายมะเขือ ลายตนไผ ลายตนไม ลายไมสน เปนตน 

1.3 ลายสัตวตางๆ เชน ลายนก ชาง นาค หงส นกยูง เปนตน  

1.4 ลายที่เกี่ยวกับน้ำและความอุดมสมบูรณตางๆในชุมชน เชน ลายฝนตก ลายน้ำไหล ลายภูเขา 
2. ลวดลายเรขาคณิต  ไดแก  

2.1 ลายเรขาคณิตพื้นฐานทั่วไป เชน ลายสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ลายเสนตรง เสนโคง วงกลมและ
วงรี เปนตน 

2.2 ลายสิ่งของเครื่องใช เชน ลายสรอย ลายระฆัง ลายโคม เชงิเทียนลายธรรมาสน ลายขดเปนวงเหมือนกนหอย
และตะขอ เปนตน 

ทั้งนี้ ผาทอลาวครั่ง นิยมใชสีแดงจากการยอมดวยครั่งเปนสีหลักในการทอผา ทั้งดายเสนยืนและดายเสนพุง สวน
ดายเสนพุงพิเศษ ซึ่งในการทอลวดลายจกน้ันชาวบานจะนิยมใชสีเหลืองเปนหลัก สวนสีอื่นจะเปนองคประกอบ ไดแก สีขาว สี
ดำ สีสมและสีเขียว ผาหนึ่งผืนจะมีสี 5 สีเทานั้น แตปจจุบันมีการพัฒนาการทอผาใหมีลักษณะทันสมัยมากขึ้น ผาทอบางผืน
อาจจะมีสีเสนไหมหรือเสนฝายมากกวา 5 สี เชน มีสีฟา สีชมพู เปนตน ชาวลาวครั่งมีความชำนาญในการเลอืกใชเสนไหมสตีรง
ขามและสีขัดแยงมาอยูดวยกัน ผสมผสานกันเปนลวดลายผาอยางกลมกลืนงดงาม นอกจากน้ัน นิยมใชเสนดิ้นเงิน ดิ้นทองทอ
ลวดลายประกอบระหวางลวดลายตีนจกอีกดวย  

ที่สำคัญศิลปะการทอผาตีนจกของชาวลาวครั่งไดนำเอาภูมิปญญาที่มีอยูมาประยุกตใชใหเกิดการผสมผสานระหวาง
ลายผาแบบโบราณและลายผาสมัยใหม เนนเทคนิคการทอผาที่มีการประยุกตใชเสนฝายผสมเสนไหมมาขึ้นลายผา จึงทำใหมี
เอกลักษณ มีความโดดเดนและรวมสมัย รวมทั้งสงเสริมใหคนในชุมชนเกิดความรักและตระหนักถึงคุณคา รวมสืบทอดภูมิ
ปญญาดานการทอผาและสนับสนุนการทอผานำมาเปนอาชีพในครัวเรือน เพราะตระหนักใหเห็นถึงความสำคัญการทอผา  
สามารถสรางอาชีพ  เสริมรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางตอเนื่อง 

 

สวนที่ 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในเทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
จากการศึกษา พบวา ชาวลาวครั่ง มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ คือ ผีเจานายผี

เทวดาและผีบรรพบุรุษ รวมทั้งสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติทั่วไป จึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลาวครั่งเปนอยางยิ่ง 
จะเห็นไดจากวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อที่สำคัญ ไดแก การทำบุญในวันพระ
และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณีการทำบุญกลางบาน และพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิต ไดแก การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย เปนตน ยกตัวอยางเชน 

1.ประเพณีแหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทำบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่ง จัดขึ้นในชวงเดอืน
เมษายนของทุกป หลังจากวันสงกรานตไปแลว 7 วัน ณ วัดโพรงมะเดื่อ  โดยที่แตละหมูบานจะเตรียมหาตนธงท่ีทำมาจากตน
ไผที่มีความยาวมากที่สุด อาจจะยาวถึง 10 เมตร ตัดก่ิงใบออกเหลือยอดเปนแขนงไวพองาม กอนวันแหธงสงกรานตจะทำการ
รับขวัญตนธง ผูเฒา หรือผูรูในหมูบาน จะนำขมิ้นมาทาตนธงทั้งลำ ขอศีลใหพรและนำตนธงไปตากแดด สวนหางธงจะมกีาร
ตกแตงดวยวัสดุที่เปนผืนเปนแผน เชน พรมหรือผามานหลากสี นำมาเย็บใหติดกัน และทำที่แขวนและทำชายธงดวยดอกรัก
รอยเปนอุบะตาขายปลายแหลม สำหรับแขวนไวปลายเสาธงใหหอยลงมา ประดับดวยดอกไม มาลัย สวนที่ผืนธงนั้นอาจจะปก
เปนตัวอักษรช่ือหมูบานดวย แลวนำมาแขวนไวที่ปลายธง  
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การจัดรูปขบวนนั้นแหธงสงกรานต ชาวบานจะนำผาไตรใสพานแวนฟา ตามดวยของใชถวายพระ พุมธนบัตรเสียบ
ไมปกกับตนกลวยหรือ ลักษณะเปนพุมผาปา จะมีวงกลองยาวหรือวงดนตรีพื้นบานนำหนา มีชาวบานแตงตัวสวยงามมาเปน
นางรำหนากลองยาวกันอยางสนุกสนาน และปดทายขบวนดวยชายหนุม จำนวน 2-4 คน แบกเสาธงไมไผทั้งลำ หรือบาง
หมูบานจะใชรถกระบะแบกเสาธงมากอนถึงวัดก็ได  ในระหวางที่เดินผานจะมีคนดูสองขางทางและรวมทำบุญกับหมูบานแตละ
หมูบาน ตามศรัทธา เมื่อถึงบริเวณวัดโพรงมะเดื่อ ผูแบกเสาธงอาจจะเลนกับเสาธงทำใหเกิดความสุขสนุกสนาน แลวนำพุม
ผาปาและตนธงแหวนอุโบสถ 3 รอบ จึงนำเสาธงผูกธงที่ปลายแลวปกลงหลุม ซึ่งทางวัดไดเตรียมไวท่ีลานวัด กอนปกลงหลุมมี
การจุดประทัดหรือโหรองใหเสียงดังสนั่น สวนของสังฆทานและพุมธนบัตรนำไปถวายพระสงฆ ซึ่งจะเสร็จสิ้นพิธีแหนี้ในเวลา
ประมาณ 19.00 น. จากนั้นจะมีการมอบรางวัลใหกับสาวงามชาวลาวครั่งในแตละหมูบานและการแสดงของกลุมชาติพันธุลาว
ครั่งในแตละหมูบานท่ีมาทำบุญรวมกัน รวมทั้งวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด เพ่ือฉลองธงสงกรานตและผาปา 

นอกจากนั้น ในเวลาเชา 8.00 น. มีการทำบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเดื่อ และกลาวคำถวายผาปาโดยโยง
สายสิญจนจากธงทุกตนที่ปกไว ปหนึ่ง ๆ อาจมีธงถึง 5-9 ตน แลวแตชาวบานแตละหมูบานจะจัดหามารวมประเพณี สวนตอน
บายชาวบานจะนัดกันทำความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาที่ลานวัด เพื่อใหชาวบานไดสรงน้ำพระทั้งวัด 
สวนคนหนุมสาวในหมูบานมีการรดน้ำของพรจากผูใหญดวย  หลังจากน้ันชาวบานจึงรดน้ำซึ่งกันและกันเปนการสนุกสนาน รื่น
เริง  ประเพณีแหธงสงกรานตนี้ ชาวลาวครั่งเทศบาลโพรงมะเดื่อไดรักษาสืบทอดกันมามากวา 140 ป นับเปนเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีโดดเดนที่สุดอยางหน่ึงซึ่งควรรักษาไวสืบตอไป  

2. ประเพณีบุญกลางบาน ความเชื่อของประเพณีบุญกลางบาน มาจากการผสานความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษของคน
โบราณ เขากับความเชื่อทางพุทธศาสนา เปนคติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ในการขอบคุณบรรพบุรุษที่ประทานความอุดม
สมบูรณจนสามารถเก็บเกี่ยวได และเปนการสะเดาะเคราะหคนในหมูบานทั้งหมด และสอดคลองกับวิถีชีวิตทางเกษตรกรรม
ของคนในชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยประสานกับคติทางพุทธศาสนาเถรวาท ดวยการจัดใหมีการทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ เพื่อเปน
อุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ และเสริมสวัสดิ์มงคลความอุดมสมบูรณของคนในหมูบานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีความเชื่อวาหาก
บรรพบุรุษเคยจัดประเพณีงานบุญกลางบานขึ้น ณ สถานที่ใด ตองมีการกระทำสืบตอในสถานที่นั้นเปนประจำทุกป หาก
ยกเลิกไมกระทำตอ จะเกิดภัยพิบัติแกหมูบานนั้น ประเพณีบุญกลางบานของชาวลาวครั่ง นิยมจัดขึ้นในเดือน 6-7 ของทุกป  
มักจะประกอบพิธีในวันพระแรกของเดือน 7 กอนจะทำพิธีผูชายในหมูบานจะชวยกันนำสายสิญจนไปลอมหมูบาน จัดหาทราย 
น้ำ ที่ใชทำน้ำมนตในพิธีในตอนเชา นิมนตพระสงฆจากวัดโพรงมะเดื่อมาเจริญพระพุทธมนตเย็น ชาวลาวครั่งจะมารวมสวด
มนต ฟงธรรม  จากนั้นชาวบานแตละครัวเรือนจะเตรียมทำกระทงจากกาบกลวยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยม ขนาดกวาง
ประมาณ 1 ศอก ยาว 1 ศอก จำนวน 1 ใบ  เพื่อนำไปวางตามทิศ 8 ทิศ มีเชือกผูกสำหรับหิ้ว ชางในกระทงใสขาวขาว ขาวดำ 
(ขาวสุกใชดินเขมาหมอยอมขาว)  ขาวแดง (ขาวสุกใชดินหมอและปูนแดงยอม) กับขาว ขนม ผลไม มีขวดน้ำเล็ก ๆ ใสลงไป
ดวย และดินปนเปนรูปคนเทาจำนวนคนในครัวเรือนของแตละครอบครัว และปนรูปสัตวเลี้ยงของตน เชน วัว หมู ไก หมา ใส
ลงไปในกระทงพรอมดวยมีดที่ใชในการประกอบพิธีไปวางไวบริเวณทางสามแพรงและกลาวคำวา “ตากาลี ยายกาลา ถึงปถึง
เดือนก็เอาของมาแลกเปลี่ยน ณ บัดนี้ก็อยามารบกวน ก็ขอใหอยูเย็นเปนสุข” จากนั้นเดินหันหลังกลับ ไมหันไปมองกระทง 
พรอมใชมีดทำเปนเครื่องหมายกากบาท เพื่อไมใหสิ่งช่ัวรายตามมา เสร็จพิธีแลวชาวลาวคร่ังจะมารับประทานอาหารรวมกัน 

3.การทำบุญวันธัมมัสสวนะ (วันพระ) วันธัมมัสสวนะ หรือ วันพระ เปนวันที่ชาวพุทธทั่วไปจะตองไปรวมตัวกันท่ี
วัดเพื่อประกอบศาสนกิจตามธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหมีวันธัมมัสสวนะ โดยให
ถือเอาวันขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ แรม 8 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ เปนวันฟงธรรม (หากเดือนใดเปนเดือนขาด จะนับวันแรม 14 ค่ำ เปน
วันพระ) และมีกิจกรรมศาสนพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งจะมีพระสงฆในอาวาสตางๆ รวมกิจกรรมทางศาสนพิธีโดยพรอม
เพรียงกัน เพื่อฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และเพื่อประกาศพระธรรมคำสอนโดยการเทศนาธรรมในวันพระนั่นเอง ซึ่งชาว
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ลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อก็ถือปฏิบัติการทำบุญในวันพระมาชานาน  นอกจากน้ัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ออกพรรษา เปนตน ชาวลาวครั่งในชุมชนจะสวมใสผาทอลาว
ครั่งไปรวมทำบุญที่วัดโพรงมะเดื่ออีกดวย  

 สวนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาว
คร่ังในเทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   

จากการศึกษา พบวา แนวทางการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวครั่งใน
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสาระสำคัญตามประเด็นในการวิเคราะหความเปนมาและ
ความสำคัญ  และแนวทางสงเสริมการอนุรักษสูความยั่งยืน ดังตอไปนี้  

1.ความเปนมาและความสำคัญของการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ  มีจุดเริ่มตนจาก
นโยบายดานการอนุรักษทางวัฒนธรรมของรัฐบาล ดังคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุง
ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม  ขอ 4.8 ความวา “อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมใิจในประวัติศาสตรและความ
เปนไทย นำไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ” (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา, 2557) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเปนหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรงในดานนี้ ไดกำหนดแผนงานตามวิสัยทัศนที่วา “เปนองคกรหลักท่ีอนุรักษ สืบสานและสรางสรรคโดยการมี
สวนรวมทุกภาคสวนเพื่อเสริมสรางรากฐานการพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและเศรษฐกิจที่ยั่ งยืน” โดยมีพันธกิจสำคัญที่เกี่ยวของ
กับเรื่องน้ี คือ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีการรักษา สืบทอด
และพัฒนาอยางยั ่งยืน  และ สงเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดใหเปนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งตอมาก็มีการสงตอนโยบายนี้สูการดำเนินงานในระดับจังหวัดที่มีสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเปนแกนหลักในการขับเคลือ่น และมีหนวยงานอ่ืน ๆ รวมสงเสริม สนับสนุน และมีสวนรวมในการดำเนินงาน
หลากหลายรูปแบบ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีการสงเสริมการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะเร่ืองการอนุรักษผาทอ
ของชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลโพรงมะเดื่อ จนเปนที่มาของลายผาดอกมะเดื่ออันเปนอัตลักษณของชุมชน  และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ซึ่งไดมีนโยบายสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นในหลาย ๆ ด าน รวมทั้งดานการนำทุนทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมมาตอยอดใหเกิดคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยมีโครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัยที่เกี่ยวของมาสนับสนุนสงเสริมชุมชนดานการอนุรักษผาทอและการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ ดังเชน โครงการ
สืบสานประเพณีแหงธงสงกรานตของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และโครงการอนุรักษการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ของหนวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครปฐมรวมกับสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปนตน  

จากการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและการมีสวนรวมของภาควิชาการ และองคการปกครองสวนทองถิ่น ทำให
ปจจุบันเกิดการกอตั้งศูนยทอผาลาวครั่งของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ มีการดำเนินการฝกอบรมการทอผาใหแกประชาชน 
และเผยแพรผลงานผลิตภัณฑผาทอลาวครั่งในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เปนการเพิ่มคุณคาทางภูมิปญญาและมูลคาทาง
เศรษศฐกิจใหแกชุมชนอยางชัดเจน  และมีการรณรงคและสงเสริมการสวมใสผาทอลาวครั่งในงานบุ ญประเพณีตางๆ ทาง
พระพุทธศาสนาในชุมชน เชน งานประเพณีแหธงสงกรานต งานทำบุญกลางบาน และประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
จึงเปนการอนุรักษผาทอลาวครั่งควบคูกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธที่สามารถนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปได 
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2.แนวทางการสงเสริมการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธสูความยั่งยืน ในการอนุรักษ
และสืบสานสูความยั่งยืนนั้น จากการวิเคราะห พบวา มีปจจัยสำคัญที่จะสงเสริม สนับสนุนใหมีความเปนไปไดตามเปาหมาย
ของการอนุรักษ ดังนี ้

1) คุณคาและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ  หากสามารถสงเสริมใหชาว
ลาวครั่งในชุมชนตระหนักถึงคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและภูมิปญญาของชาติพันธุ  ยอมเปนจุดเริ่มตน
สำคัญของการสรางแรงจูงใจในการอนุรักษที่เกิดขึ้นจากชุมชน ซึ่งจะตองอาศัยกระบวนการทั้งดานการใหความรู การรณรงค
สงเสริม และการเผยแพรขอมูลที่เขาถึงกลุมชาติพันธุลาวครั่งในชุมชนอยางแทจริง  

2) มูลคาทางเศรษฐกิจสรางสรรคที่เกิดจากผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ  เมื่อชุมชนมี
ผลิตภัณฑผาทอลาวคร่ัง ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมทอผาและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ นำไปสูการเผยแพรผลงานและการจำหนาย
ผาทอลาวคร่ังท้ังในเชิงรุก คือ การแสดงนิทรรศการในโอกาสงานสำคัญตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  และจัดการ
จัดหนายในพื้นที่ ณ ศูนยทอผาลาวครั่งของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ทำใหเกิดรายไดสูชุมชน ประกอบกับเมื่อมีงานประเพณี
ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ การที่ชาวลาวครั่งไดมีการสวมใสผาทอลาวครั่งเขารวมกิจกรรมนั้นก็เปนการสงเสริมพื้นที่ในการ
เผยแพรผลิตภัณฑผาทอลาวครั้งใหมีการแพรหลายมากยิ่งขึ้นจากชุมชนสูสาธารณะ เพราะงานประเพณีตาง ๆ นั้น นอกจาก
ชาวชุมชนแลว ยังมีกลุมชาติพันธุในพ้ืนท่ีอื่นและนักทองเที่ยวมารวมกิจกรรมดวย  

3) พลังการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธ  ปจจัย
สำคัญที่จะนำใหการอนุรักษเกิดความยั่งยืนไดนั้น คือ พลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งในระดับฐานรากของชุมชน ไดแก 
บาน วัด โรงเรียน ที่เรียกวา พลัง“บวร” กลาวคือ การมีสวนรวมของ “บาน” หมายถึง องคการปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 
และครัวเรือน “วัด”  หมายถึง วัดโพรงมะเด่ือ และ “โรงเรียน” หมายถึง สถานศึกษาในทองถิ่น ไดแก โรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ 
และโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  และพลังการมีสวนรวมจากหนวยงานสนับสนุนภายนอก เชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนตน 

พลังการมีสวนรวมนี้ จะชวยเสริมใหชุมชนมีพลังใจ พลังความคิด และพลังความสามารถในการรักษาความตั้งใจใน
การอนุรักษและกิจกรรมเชิงอนุรักษตาง ๆ ใหสืบสานตอไปไดอยางยั่งยืน   

อยางไรก็ตาม ในดานการณรงคสงเสริมใหมีการใชผาทอลาวครั่งในประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนา
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความยั่งยืนในการสืบสานภูมิปญญาผาทอลาวครั่งควบคูกับวัฒนธรรมวิถีพุทธในชุมชนนั้น ควรมีการ
จัดทำแผนงานหรือกิจกรรมใหเปนเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหเกิดการรับรูและสราง
กระแสคานิยมใหเกิดขึ้น ก็จะสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษและสืบสานสิ่งตาง ๆ ไดงายขึ้นดวย     

5.อภิปรายผล 

สวนที่ 1 ภูมิปญญาดานการทอผาและผลิตภัณฑผาทอลาวคร่ัง  
จากการศึกษา การทอผาของชาวลาวครั่งในชุมชนโพรงมะเดื่อทั้งในอดีตและปจจุบัน พบวา มีการใชกี่ทอผาเปน

อุปกรณหลัก ใชฝายและไหมซึ่งเปนวัสดุจากธรรมชาติ ทั้งการยอมสีดวยสีธรรมชาติและสีเคมี ในอดีตผูทอมักทอผาไวใชใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งถวายพระสงฆเปนพุทธบูชา แตในปจจุบันเปนการทอผาเพื่อการจำหนายและใชนุงหมในงานประเพณี 
ลวดลายผาทอลาวครั่งที่เปนเอกลักษณคือ 1.ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ลายดอกมะเดื่อ ลายดอกชบา ลายดอกแกวและลาย
ดอกพิกุล  ลายมะเขือ  ลายไมสน ลายนาค ลายหงส ลายน้ำไหล เปนตน 2. ลวดลายเรขาคณิต  ไดแก ลายสามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ลายเสนตรง เสนโคง วงกลมและวงรี ลายขดเปนวงเหมือนกนหอยและตะขอ เปนตน การสืบทอดการ
ทอผา จะมีผูที่มีความรูความชำนาญเปนผูฝกสอนให ผูทอจะตองเรียนรูและฝกหัดดวยตนเอง ตองมีความคิดสรางสรรคและ
ตองมีความอดทนมาก ผูสืบทอดเหลานี้มีสวนสำคัญในการอนุรักษการทอผาไมใหสูญหายไป และผลิตภัณฑที่ไดจากผาทอลาว

3578



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

10 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

ครั่งในชุมขนลาวครั่งโพรงมะเดื่อที่นิยมที่สุดคือ ผาซิ่นตีนจกลายดอกมะเดื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว 
(2561)  พบวา ผาทอลาวครั่ง เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลาวคร่ัง เปนผาทอมือที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณโดดเดน 
เพราะแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มีลวดลายผาทอ ไดแก  1. ลวดลายธรรมชาติ 
2. ลวดลายเรขาคณิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล ตวนเทศ (2555) พบวา ชาวบานทอผาไวเพื่อจำหนายและสวมใสใน
เทศกาลสำคัญ ที่มีการทอผาแบบดั้งเดิมคือ การทอขัด การทอผามัดหมี่ การทอผาจกและการทอผาขิด ลวดลายบนผืนผาแบง
ไดเปน 2 กลุมคือ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายจากธรรมชาติ การใชสีใชสีสดเชน สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีฟา สีสม เปนตน 
กระบวนการถายทอดความรูในการทอโดยวิธีเรียนรูจากการเรียนแบบการสาธิตใหดูและลงมือปฏิบัติจริง  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของเสาวนีย อารีจงเจริญ (2556) พบวา ผาซิ่นลาวครั่งบานหมอมีเอกลักษณอยู 3 ประการคือ 1 .ลักษณะผาซิ่น 2 

นิยมนุงซิ่นสีแดงที่ไดจากครั่ง 3. ลายตีนจก ไดแก ลายทองเหลือง ลายหงส ลายหลัก ลายเครื่องปอง ลายตวย ลายขอ ลาย
ดอกแกว ลายคันรม ลายจกตุม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทริน กุสุพลนนท (2548) พบวา ในอดีตมักทอผาไวใชใน
ชีวิตประจำวัน แตในปจจุบันเปนการทอผาเพื่อการจำหนาย ลวดลายผาทอที่เปนเอกลักษณคือ ลายมะเขือและ ลายน้ำไหล 
นอกจากนี้ก็ยังมีการคิดลวดลายใหมๆ ขึ้นมาโดยเรียกชื่อตามลักษณะที่ปรากฏ เชน ลายกางปลา ลายภูเขายาว ลายภูเขาสั้น 
เปนตน รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิศ ศรีพันธุ (2551) พบวาลายผามัดหมี่มีทั้งสิ้น 16 รายและผาตีนจกมีลายที่คละ
เขากัน แตละลวดลายสะทอนวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนตลอดจนคติความเชื่อในทางศาสนา  นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) พบวา มีการทอผาไวเพื่อใชในครอบครัว และใชในงานบุญและงาน
ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เหลือจึงนำมาจำหนายเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว สิ่งทอพื้นถิ่นลาวครั่งใน
ปจจุบันที่พบ มี 8 ชนิด คือ หมอนขวานหรือหมอนสามเหลี่ยม หมอนนอยหรือหมอนหก ผาหนามุง ผ าลอ ผาหมเชาลายขิด 
ผาซิ่นตีนแดง ผาโจงกระเบนและ ผาขาวมา คติความเชื่อในการสรางสรรคลวดลายเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ มี 15 ลวดลาย 
เทคนิคการทอแบบจก มี 28 ลวดลาย และเทคนิคแบบขิด มี 2 ลวดลาย แบงเปน 4 ประเภท คือ 1. การสืบทอดลวดลายมา
จากบรรพบุรุษ มี 6 ลวดลาย ไดแก ลายหมี่หลวง ลายดานเมืองลาว ลายดานใหญ ลายขอพระองค ลายหมี่นอย และลายหมี่
ตา 2. ลวดลายที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและคติความเชื่อ มี 7 ลวดลาย ไดแก ลายขอคำเดือน ลายขอคันชั่ง ลายจรเข ลายขอ
ระฆัง ลายหงส ลายชาง และลายนาค 3. ลวดลายที่ศิลปนชางทอจินตนาการมาจากธรรมชาติ มี 21 ลวดลาย ไดแก ลายขอ 
ดอกรัก ลายขอกิ่ง ลายนก ลายคลองเหลือง ลายคลองแดง ลายคลองดำ ลายขอขื่อ ลายดอกปบ ลายดอกไม ลายดอกแกว 
ลายดอกจัน ลายเครือไม ลายสรอยกำปด ลายบัวเครือ ลายคมตาล ลายบาง ลายกามปู ลายผีเสื้อ ลายอึ่งยัน ลายภูเขา และ
ลายเข้ียวหมาตาย 4. ลวดลายที่ประยุกตมาจากส่ิงของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน มี 11 ลวดลาย ไดแก ลายหมี่ตะเภา ลายกาบ
ไม ลายจรวด ลายคลองตุม ลายขอบวย ลายขอขวด ลายขอซอนขอ ลายขาเปย ลายคันรม ลายมา และลายออแอ

ปจจุบันการแตงกายดวยผาทอลาวคร่ังในชุมชนโพรงมะเดื่อนั้น จะสวมใสเฉพาะเวลาที่มีงานประเพณีเทานั้น จึงทำ
ใหการทอผาในกลุมชาวลาวคร่ังลดนอยลงไป สอดคลองกับงานวิจัยของ รมิดา รอดสุข (2553) พบวา เอกลักษณของการแตง
กายดวยชุดไทลื้อน้ัน ปจจุบันจะสวมใสเฉพาะเวลาที่มีงานประเพณีเทานั้น 

สวนที่ 2 วัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ังในเทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ  สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และมีประเพณีปฏิบัติเชนพุทธศาสนิกชน

ทั่วไป โยวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อที่สำคัญ ไดแก การทำบุญในวันพระและวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณีการทำบุญกลางบาน และพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน 
การเกิด การบวช การแตงงาน และการตาย เปนตน  สอดคลองกับงานวิจัยของญาณภัทร  ยอดแกว (2559) ผลการวิจัยพบวา 
ในชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตำบลหวยดวน มีการรักษา สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธที่เขมขนผานประเพณี
สำคัญๆ ที่เปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง คือ การแหธงสงกรานต การทำบุญกลางบาน และสารทเดือนสิบ  และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ แพรภัทร ยอดแกว (2559)  พบวา ประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก ประเพณีแหธงสงกรานต 
ประเพณีบุญกลางบาน  

สวนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการอนุรักษผาทอลาวคร่ังกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุลาวคร่ัง
ในเทศบาลตำบลโพรงมะเด่ือ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   

แนวทางการอนุรักษผาทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุลาวครั่งเทศบาลโพรงมะเดื่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีจุดเริ่มตนจากนโยบายดานการอนุรักษทางวัฒนธรรมของภาครัฐ สงตอมาถึงนโยบายของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับความตองการฟนฟูเรื่องการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในชุมชน และการมีสวน
รวมของภาควิชาการ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทำใหเกิดการขับเคลื่อนการอนุรักษขึ้น 
แตควรมีการรณรงคสงเสริมใหมีการใชผาทอลาวครั่งในประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง เพื่อ
สรางความยั่งยืนในการสืบสานภูมิปญญาผาทอลาวครั่งควบคูกับวัฒนธรรมวิถีพุทธในชุมชน  สอดคลองกับงานวิจัยของ แพร
ภัทร ยอดแกว (2559)  พบวา แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ไดแก นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหชุมชน
นำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลาวครั่งมาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตำบลโพรง
มะเดื่อ เปนแหลงเรียนรู และแหลงอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง สนับสนุนทุนวิจัยแกสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รุจี ศรีสมบัติ (2553) พบวา แนวทางการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาผลิตภัณฑผาทอลาวครั่ง ทําได
โดยการปลูกฝงคานิยมและสรางความตระหนักความภาคภูมิใจในคุณคาทางวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรการทอผาดวยการ
ใหความรูในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวนของตัวบคุคล หรือระบบกลุมเปนครือขาย มีการจัดหลักสูตรทองถิ่น การพัฒนาเคร่ืองมือ 
เครื่องใช ควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการผลิตที่รวดเร็วขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑใหสวยงาม ทันสมัย สรางสรรคผลงาน
หลากหลายและการพัฒนาดานการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา สโรบล (2561) พบวา ควรมีการปรับปรุงเรื่องสี
เปนสียอมธรรมชาติและรูปแบบของผลิตภัณฑควรมีความหลากหลาย สอดแทรกสัญลักษณเหมาะเปนของที่ระลึกส ำหรับ
นักทองเที่ยว 

6.ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
1. หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ควรสงเสริม สนับสนุน การออกแบบและพัฒนาลวดลายผาทอลาวคร่ังรูปแบบใหม

ที่แสดงถึงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอลาวคร่ังใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
2. ควรสงเสริม สนับสนุน เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมความรูดานการทอผาลาวครั่ง จากภูมิปญญาทองถิ่น

อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและรักษาภูมิปญญาของปราชญ
ทองถิ่น ปองกันการสูญหายของภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน 

3. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ควรจัดประชุม เสวนาและเวทีชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูควา มรูของปราชญ
ทองถิ่น รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบและทันสมัย 

4. รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุน การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนอยางเปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน 

7.กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.วิรัตน ป นแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และอาจารยญาณภัทร ยอดแกว 
ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เอื้อเฟอและใหคำปรึกษาขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ขอขอบคุณ คุณอนงคลักษณ ตันกิตติวัฒน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และ คุณ
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นัฐวรรณ คฤหบดี ปราชญทองถิ่นดานผาทอพื้นเมือง สำหรับคำแนะนำและการใหรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปญญาดานผาทอ
ลาวครั่งของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจของหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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พลงัอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สุพัตรา จันทรสุวรรณ1*  

1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบุรี  
*supattra@snc.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติกที่ไดรับบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษากลุมผูดูแลเด็กออทิสติกที่เปน
ผูปกครอง ญาติสายตรงในครอบครัวท่ีอยูรวมครอบครัวเดียวกันที่ใหการดูแลเด็กออทิสติก อยางนอยวันละ 6 ช่ัวโมง จํานวน 
20 คนที่ดูแลเด็กออทิสติกอายุระหวาง 3 ถึง 15 ป รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกตามแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี content analysis 

ผลการวิจัยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 คือ พลังของพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 5 
ประเด็น ไดแก 1) พลังจากความเปนพอเปนแม 2) พลังจากความรัก 3) พลังจากความหวังท่ีเด็กดูแลตัวเองได 4) พลังจากการ
มองเห็นเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น และ 5) พลังจากกําลังใจของบุคคลรอบขาง ประเด็นที่ 2 คือ คุณสมบัติของผูดูแลที่สงเสริมให
เกิดพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 4 ประเด็นไดแก 1) มีความมุงมั่น 2) มีความอดทน 3) มีความพยายาม และ 4) มี
ความใฝรู และประเด็นที่ 3 คือ กลไกขับเคลื่อนพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 2 ประเด็น ไดแก 1) การยอมรับและ
เขาใจปญหา และ 2) การคิดบวก  

ผลการศึกษาน้ีบงช้ีใหเห็นวาพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก จะเปนพลังในการดูแลเด็กออทิสติกใหมีเด็กออทิ
สติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับดวยพลังแหงความรัก ความหวังดีและความหวงใยของผูดูแล แตสิ่งสําคัญผูดูแลเด็กออกทิ
สติกควรไดรับสนับสนุนท้ังเรื่องของความรู ทุนทรัพย สิ่งของเครื่องใชที่จําเปน เวลาพักผอนและกําลังใจจากทุกฝายที่มีสวน
รวม ไมวาจะเปนครอบครัวของผูดูแลเอง คุณครู บุคลากรสาธารณสุข หนวยงานและเครือขายตางๆ ในสังคม เพื่อใหผูดูแล
และเด็กออทิสติกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป  

คําสําคัญ: พลังอํานาจ, ผูดูแล, เด็กออทิสติก 
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Abstract 

The purpose of this research was to study of the experience of caregivers for children with autism 
in promoting the self-empowerment. Participants are the parent caregivers who are their child received 
the practical services from the special education center (Region 5), Suphanburi province. A qualitative 
research was performed with parent/familiarly member caregivers who look after their children with 
autism at least 6 hours/day. The data collection protocol based on an in-depth interview questionnaire as 
semi-structure was performed with individual participant. The data obtained from twenty parental 
caregivers who raised children aged 3-15 years old were investigated by the content analysis.  

 The result showed that theme and sub-categories of experiential self-empowerment of parent 
caregivers were identified. The theme included motivation, unique characteristics, and strategy.  First, the 
motivation consists of five sub-categories, including (1) child’s parents, (2) love, (3) expectation, (4) 
developmental observation, and (5) encouragement. Second, unique characteristics consist of four sub-
categories, including (1) commitment, (2) endurance, (3) effort, and (4) learning. Finally, strategy consists of 
(1) acceptance and understand, and (2) positive thinking. 

 This result indicated that the experience of caregiver in promoting self-empowerment related 
with supporting factor and inner-awareness of caregiver.  The driving force of caregiving ability and 
efficiency was produced from these factors, resulting in inner force for look after the children with autism. 

Keywords:  The Self-Empowerment, Caregivers, Children with Autism 

1. บทนํา
กลุมอาการออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder)  เปนความผิดปกติของพัฒนาการที่มีความเฉพาะตัวดานการ

สื่อสาร ทักษะทางสังคม โดยมีพฤติกรรมซ้ําๆ และความสนใจท่ีเจาะจง (American Psychological Association, 2000) ซึ่ง
สังเกตเห็นไดกอน 3 ปแรก  ไดแก พฤติกรรมเหมือนอยูในโลกของตนเอง   ไมสนใจบุคคลอื่น  ไมมองสบตา   ไมมีพฤติกรรมที่
แสดงอารมณผูกพันตอพอแมหรือผูเลี้ยงดู  มีพฤติกรรมซ้ําๆ ยากตอการเปลี่ยนแปลง ไมแสดงอารมณโตตอบหรือความสนใจ
รวมกับคนอ่ืน  (American Psychiatric Association ,2013) ขอมูลสถิติของสถาบันราชานุกูลนั้นพบวา มีผูปวยเด็กออทิสติก
มาเขารับการบริการในแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน ป2551 – 2555 เพิ่มขึ้น เปนจํานวน 4,338 4,970 5,264 6,880 และ 
7,540 คน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสถิติของผูป วยเด็กออทิสติกที่เขารับการบริการในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ ป2557 – 2559 ที่พบวามีจํานวน 2,186, 2,275 และ 2,437 คน ตามลําดับ (Waithayopathum Y.,2017). 
พบวาเด็กออทิสติกมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิต มีความบกพรองในพัฒนาการทางดานสังคมและภาษาอยางรุนแรง มีพฤติกรรม
ที่ผิดกาลเทศะหรือไมเหมาะสมแสดงออก เนื่องจากเด็กออทิสติกมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิต  สงผลใหเด็กออทิสติกเหลานี้มี
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษจากผูดูแล  ซึ่งผูดูแลตองเปนผูดูแลและควบคุมอาการและจัดการกับ
พฤติกรรมที่เปนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กออทิสติก  จึงนํามาซึ่งความกดดันตอผ ูดูแลเด็กออทิสติกเหลานี้เปนอยางมาก 
(Tadsing S. et al.,2017) แลวยังสงผลกระทบตอผูดูแลในหลายดาน ไดแก ผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจสังคมและ
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เศรษฐกิจ  ผลกระทบทางดานจิตใจ จากการที่ตองดูแลเด็กออทิสติกที่พบไดมาก คือ ความเครียดของบิดามารดาหรือผูดูแลเด็ก
ออทิสติก จากผลกระทบดังกลาวสงผลใหบิดามารดาเกิดความยุงยากในการดําเนินชีวิต ขาดอิสระในการดําเนินชีวิต ไมสามารถ
ทําหนาที่ตามบทบาททางสังคมตามความคาดหวังของตนเองและผูอื่น (Bull , 1990) เพราะหัวใจสําคัญในการดูแลเด็กออทิ
สติก คือ ครอบครัวไมไดอยูที่ผูเช่ียวชาญเทานั้น บางครั้งการดูแลเด็กออิทสติกดวยความรักจากครอบครัวอาจถูกบดบังดวย
ความเครียด ความเหนื่อยลา ความทอแทที่ผูดูแลจําเปนตองเจอในการดูแลเด็กออทิสติก อาจทําใหผูดูแลขาดกําลังใจทอแทที่
จะดูแลเด็กออทิสติก ดังนั้นการที่ผูดูแลจะสรางความเชื่อมั่น แรงจูงใจวาตนเองมีความสามารถในการดูแลเด็กออทิสติกใหดีได
นั้น จําเปนตองอาศัยพลังกายและพลังใจเปนอยางมาก  ซึ่งพลังอํานาจจึงเปนแนวคิดเชิงนามธรรม ท่ีชวยเพิ่มความสามารถของ
บุคคลอยางมีประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากรหรือความรูใหมีคุณคาในความเปนบุคคล (Gibson, 1995) เพราะเปนการ
ผลักดันใหบุคคลกระทําในสิ่งที่ดีที่สุด ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง สงผลใหมีความหวั งเกิดพลังในตนเอง โดย
ความหมายของการพลังอํานาจ จะแตกตางกันออกไปเมื่อนําไปใชในกลุมบุคคลหรือในบริบทท่ีแตกตางกัน (Gibson, 1991) 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี เปนศูนยการศึกษาท่ีชวยเหลือและเตรียมความพรอมแกเด็ก
พิเศษและผูดูแลที่มารับบริการ  ซึ่งมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดสุพรรณบุรี  มีจํานวนเด็กออทิสติกทั้งสิ้น  226 คน มีผูดูแลเด็กออทิสติก 
ประมาณ  30 คน มารับบริการฝกทักษะการชวยเหลือและกระตุนพัฒนาการโดยครูผูสอนท่ีมีความชํานาญ  เพื่อใหผูรับบริการ
ที่เปนเด็กพิเศษและผูรับบริการที่เปนผูดูแลเด็กพิเศษไดรับการสงเสริมสุขภาพทั้ งรางกายและจิตใจ นอกจากนี้คณะผูวิจัย ได
ประเมินการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลเด็กของผูดูแลจํานวน 8 คน พบวาผูดูแลมีระดับความมั่นใจมากใน
ความสามารถของตนเองในการดูแลเด็กออทิสติก และประเมินพลังอํานาจของผูดูแล พบวาผูดูแลมีพลังอํานาจในการดูแลเด็ก
ออทิสติกในระดับมาก ดังน้ันผูวิจัยสนใจในการศึกษาพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก เนื่องจากพลังของครอบครัวคือ
จุดเร่ิมตนของพลังความสําเร็จในการดูแลเด็กออทิสติกใหมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น และนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กออทิสติก
ตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
เพื่อศกึษาพลังอํานาจในผูดูแลเด็กออทิสติกท่ีไดรับบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จงัหวัด

สุพรรณบุร ี
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย  
           การดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เปนศึกษาประสบการณของพลังอํานาจใน
ผูดูแลเด็กออทิสติก ท่ีไดรับบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมผูใหขอมูลในการศึกษา
ครั้งนี้  เปนผูดูแลเด็กออทิสติกที่มารับบริการ ณ  ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดรับการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง  ท่ีมีคุณสมบตัดิังนี้ 1) เปนผูดูแลเด็กออทิสติกท่ีเปนญาตสิายตรง(พอ,แม)หรือสมาชิกในครอบครัวที่อยูรวม
ครอบครัวเดียวกัน 2) ใหการดูแลเด็กออทิสติกมาอยางนอยวันละ 6 ช่ัวโมง 3) สามารถเขาใจสนทนาโตตอบรูเรื่อง  และ
สื่อสารภาษาไทยได 4) ยินดีเขารวมและใหความรวมมือในการศึกษา 5) จํานวนกลุมตัวอยางขึ้นอยูกับความอ่ิมตัวของขอมูล 
ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีพบวา 6) ขอมูลอิ่มตัวเมื่อสมัภาษณผูใหขอมลูทั้งหมด 20 ราย 

 
3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ เครื่องมือท่ีใชในรวบรวมขอมูล คือ   
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจของ(Gibson, 1995) 

และจากประสบการณที่ปฎิบตัิงานและทําวิจัยเชิงคุณภาพในศูนยการศึกษาพิเศษ มาเปนระยะเวลาหนึ่ง ไดแก  แบบสัมภาษณ
เชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง (semi–structure in–depth interview) โดยความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) ไดผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก จิตแพทยเด็ก 1 ทาน พยาบาลผูมีประสบการณตรงในการดูแลเด็กออทิสติก 1 
ทาน และครูศูนยศึกษาพิเศษที่มีความชํานาญในการดูแลเด็กออทิสติก 1 ทานและนําไปทดลองใชกับผูใหขอมูลจํานวน 2 คน 
ที่มีลักษณะใกลเคยีงกันกับผูใหขอมูลเปาหมายที่ใชในการวิจัยนี ้

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  
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ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย ดําเนินการพิทักษสิทธิ์ สัมภาษณเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งตองมีการ
บันทึกเสียงและถอดเนื้อหาและถามความสมัครใจในการเขารวมวิจัย ผูใหขอมูลที่สมัครใจใหเก็บขอมูลไดทําการอนุญาตโดย
วาจาใหมีการบันทึกเสียงได  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ( in-depth interview) ที่มีการ
บันทึกเสียงตลอดการสนทนา 45-60 นาที จํานวน 20 คน ขณะดําเนินการเก็บขอมูลผูใหขอมูล สามารถยุติการสัมภาษณเชิงลกึ
ไดตลอดเวลา และโครงการวิจัยผานการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย   จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

 
3.4 การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทอดเทปมาวิเคราะห โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) โดยการถอดขอมูลที่ไดจากสัมภาษณเชิงลึกแบบคําตอคํา (verbatim transcriptions) ประโยคตอ
ประโยค อานคําบรรยายหรือขอมูลทั้งหมดที่ไดจากผูใหขอมูลหลายๆ ครั้งเพื่อใหเขาใจเนื้อหาที่สําคัญ กําหนดและจัดทํารหัส
ขอมูล  นํารหัสขอมูลที่ไดมารวบรวมและจัดหมวดหมู จัดความสัมพันธของหมวดหมู (category) แลวสรุปขอคนพบตาม
สาระสําคัญ (themes) และนําสาระสําคัญ (themes) ที่ไดตรวจเช็คกับผูใหขอมูลอีกครั้ง 

 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูดูแลเด็กออทิสติก 
การวิจัยครั้งน้ี มีผูใหขอมูลทั้งหมดจํานวน 20 ราย เปนเพศชายจํานวน 4 ราย เพศหญิงจํานวน 16  ราย อายุอยู

ระหวาง 30-39 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 6 ราย ความสัมพันธกับเด็กออทิสติกสวนใหญเปนพอ
จํานวน 2 ราย เปนแมจํานวน 11 ราย และเปนผูดูแล 7 ราย ระยะเวลาในการดูแลรวมมากกวาวันละ 6 ช่ัวโมง ผูใหขอมูลสวน
ใหญไมไดประกอบอาชีพจํานวน 8 ราย รายไดสวนใหญประมาณ 5,000 – 8,000 บาท  

 
4.2 พลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก   
ผลการวิจัยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1 คือ พลังของพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 5 

ประเด็น ไดแก 1) พลังจากความเปนพอเปนแม 2) พลังจากความรัก 3) พลังจากความหวังท่ีเด็กดูแลตัวเองได 4) พลังจากการ
มองเห็นเด็กมีพฒันาการดีขึ้น และ 5) พลังจากกําลังใจของบุคคลรอบขาง ดังนี ้

ประเด็นท่ี 1 พลังในการสรางพลังอํานาจ 
จากการศึกษาผูดูแลเด็กออทิสติก  เกี่ยวกับพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก พบวา สิ่งที่สําคัญในการสรางพลัง

อํานาจ คือ ตัวผูดูแลเองโดยเฉพาะผูดูแลที่เปนพอเปนแม เพราะดวยสัญชาตญาณความเปนพอและแมที่รักและความหวงใยลูก
ของตนเองดังน้ันพอแมสามารถทําไดทุกอยางเพื่อลูกของตัวเองที่เปนเด็กออทิสติก เพราะมีความหวังที่อยากใหลูกของตนเอง
สามารถดูแลชวยเหลือตัวเองได มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และกําลังใจจากคนรอบขางก็เปนพลังสําคัญในการสรางพลังอํานาจของ
ผูดูแล และจากการศึกษาสามารถจําแนกเปนประเด็นยอย 5 ประเด็น ดังนี ้

1) พลังจากความเปนพอเปนแม 
ผูดูแลที่สวนใหญเปนพอเปนแม ตางใหขอมูลที่ตรงกันวา ถึงแมลูกของตนเองจะเปนอยางไร ก็ตองดูแลลูกใหดีที่สุด 

ถึงแมเขาจะเปนเด็กออทิสติกแตเขาก็เปนลูกของเรา ยิ่งพอแมรูวาลูกของตนเองเปนเด็กออทิสติก ก็มีความสงสาร ทุมเททุกสิ่ง
ทุกอยางเทาท่ีจะทําได ดังน้ันความเปนพอเปนแมจึงเปนพลังที่สําคัญในการชวยลูกท่ีเปนเด็กออทิสติกใหสามารถอยูในสังคมให
ได เนื่องจากบทบาทหนาท่ีทางสังคมของพอเแม มีหนาที่สําคัญในการปกปองดูแลลูกของตนเองอยางดีที่สุด ดังคํากลาว  
 “คือเราตองม่ันใจในตัวเองมากกวาใคร เพราะมีเราที่เปนแม ความเปนแมเทานั้นที่จะดูแลลูกใหดีได จุดดีของตัวเองคือความ
เปนแมครอบคลุมทุกอยางแลว ที่ไหนเขาวาดี เราพาลูกไปทุกท่ี ทําใหลูกทุกอยาง"  ผูใหขอมูลคนท่ี 1 

2) พลังจากความรัก 
      ผูดูแลสวนใหญซึ่งเปนพอและแม เช่ือวาพลังที่ผลักดันซึ่งทําใหพวกเขาดูแลเด็กออทิสติกไดโดยไมทอถอย ก็คือพลัง

ความรัก ดวยความรักความผูกพันท้ังหมดท่ีมีใหกับเด็กออทิสติกนั้น เปนการเติมใหผูดูแลมีพลังกายและพลังใจท่ีจะสูตอไปโดย
ไมยอมแพตออุปสรรค เพื่อจะทําใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดีขึ้น ดังคํากลาว 
“ความรักของแมที่มีตอลูกคะ เปนสิ่งที่ทําใหเราเอาใจใสดูแล เราเช่ือวาความรักของแมจะทําใหเขาดีขึ้น เรารักเขามาก เรา
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ตองดูแลใหดีที่สุด”  ผูใหขอมูลคนท่ี 15 

3) พลังจากความหวังอยากใหดูแลตัวเองได
ผูดูแลโดยเฉพาะผูดูแลที่เปนพอและแม มีความวิตกกังวลวาตอไปในอนาคต ถาตนเองเสียชีวิตไปแลว ใครจะเปนคน

ดูแลเด็กออทิสติก ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนี้ เปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดพลังความหวังที่ตองการทําทุกอยางใหเด็กออทิสติก
สามารถท่ีจะดูแลตนเองไดในวันขางหนา ดังคํากลาว 
“บางครั้งเด็กออทิสติกพฤติกรรมไมเหมือนกัน บางคนรุนแรงบางคนน่ิง บางครั้งกระโดดก็มี แตละคนอาการไมเหมือนกัน ผม
อยากใหลูกผมสามารถดูแลตัวเองใหได จะเรียนไดไมไดไมเปนไร ขอแคหวังใหเขาชวยเหลือตัวเองไดก็โอเคแลว " ผูใหขอมูลคนท่ี 
16 

4) พลังจากเด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น
ผูดูแลไดเห็นวา การท่ีผูดูแลไดพยายามดูแลเอาใส ขยันฝกฝนเด็กออทิสติก ตามคําแนะนําของครูที่ศูนยศึกษาพิเศษฯ 

ทําใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ถึงแมวาพัฒนาการจะคอยเปนคอยไป ก็ทําใหผูดูแลมีแรงจูงใจและรูสึกมีพลังในการที่จะ
ฝกฝนเด็กออทิสติกตอไปเร่ือยๆ เพื่อมุงหวังใหเด็กออทิสติกดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังคํากลาว 
“เรามีพลังใจ ที่จะฝกลูกเรา เห็นลูกพัฒนาไดดี เราก็ยิ่งมีพลัง เพราะอยากใหลูกเราดีขึ้นเรื่อยๆ มีความสุขท่ีลูกมีการพัฒนาดีขึ้น 
ทําใหเรามีความสุขและสนุกไปดวย "ผูใหขอมูลคนท่ี 17 

5) พลงัจากการไดรับกําลังใจจากบุคคลรอบขาง
ผูดูแลเห็นวากําลังใจจากคนรอบๆ ขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังใจจากคนในครอบครัว ทําใหผูดูแลรูสึกหายเหน่ือย 

และกําลังใจจากผูดูแลดวยกันที่มีประสบการณคลายคลึงกัน  จากครูที่อยูในศูนยศึกษาพิเศษ ทําใหผูดูแลรูสึกวาตนเองไมโดด
เดียว ที่มีท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการดูแลเมื่อมีปญหาในการดูแล ดังคํากลาว 

   “เราไดกําลังใจจากคนรอบขาง  ปรึกษากันวาจะทําอยางไรท้ังสามี  คนอื่นๆที่บาน พอแมพี่นองสนับสนุนให
กําลังใจกันเต็มที่คะ " ผูใหขอมูลคนท่ี 19 

ประเด็นท่ี 2 คุณสมบัติของผูดูแลที่สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ 
จากการศึกษา พบวาจุดมุงหมายของผูดูแลเด็กออทิสติก  คือการท่ีทําทุกสิ่งท่ีอยางใหเด็กออทิสติกสามารถท่ีจะอยูใน

สังคมใหไดดวยตนเอง ซึ่งยังไมเห็นผลในวันนี้แตผูดูแลก็ทําทุกอยางอยางเต็มที่ โดยมีความมุงมั่น อดทน พยายาม และใฝหา
ความรู ถึงแมวา ผูดูแลมองวาเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดีขึ้นเพียงเล็กนอยก็ตาม ก็ทําใหผูดูแลรูสึกภูมิใจกับสิ่งที่ผูดูแลไดทุมเท
ลงไปในวันนี้  ดังนั้นจากการศึกษา พบวา คุณสมบัติของผูดูแลเด็กออทิสติกที่ควรมีเพื่อสงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ จําแนกเปน
ประเด็นยอย 4  ประเด็น ดังนี ้

1) มีความมุงมั่น
ผูดูแลเด็กออทิสติกตองมีความเช่ือมั่นและมั่นใจวาตนเองสามารถดูแลเด็กออทิสติกได จะทําใหเด็กออทิสติกดีขึ้นให

ได อยูดวยตนเองและอยูในสังคมใหได ความมุงมั่นจึงปนคณุสมบัติที่ตองมีในผูดแูลเพ่ือสงเสรมิใหมีพลงัในการดูแลเด็กออทิสติก
ตอไป ดังคํากลาว “เราอยากใหเขาดีขึ้น คําเดียวเลยคะความมุงมั่น จะทําใหเราทําทุกอยาง ทุมทุกอยาง ทุมเวลา ทุมพลังกาย
และใจ เพื่อท่ีจะใหเขาดีขึ้นใหได” ผูใหขอมูลคนท่ี 3 

2) มีความอดทน
ผูดูแลเด็กออทิสติกตองใชความอดทนเปนอยางมาก เพราะบางครั้งมีความเหนื่อยลาจากการไมไดพักผอน ไมมีเวลา

สวนตัว อาจทําใหผูดูแลทอ  ซึ่งผูดูแลทุกคนเลาวาความอดทนเทาน้ันเปนคุณสมบัติที่ตองมีในผูดูแลที่จะทําใหกาวขามผาน
อุปสรรคไปได   ดังคํากลาว “มองหนาลูก บอกวาเขาตองดีขึ้น บอกกับตัวเองวาเราตองอดทน ตองอดทนเทานั้น ไมรูจะพูดคํา
ไหน นอกจากคํานี้วาตองอดทน” ผูใหขอมูลคนท่ี 6 

3) ความพยายาม
ผูดูแลเด็กออทิสติกตองใชความพยายามสูงในการฝกฝนใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยตองฝกฝนใหเด็ก

บอยๆ และเมื่อพบวาเด็กออทิสติกมีพัฒนการดีขึ้น ผูดูแลก็รูสึกปลื้มใจ  ที่ความพยายามของผูดูแลไมไดสูญเปลา ดังคํากลาว
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“ตองมีความพยายาม  ไมทอถอย ตองความพยายามฝกนองไปเรื่อยๆ จนกวาเขาจะดีขึ้น ทองเลยความพยายามอยูที่ไหน 
ความสําเร็จอยูท่ีนั้น” ผูใหขอมูลคนท่ี 4 

4) มีความใฝรู
ผูดูแลเด็กออทิสติกคิดวาการท่ีจะฝกฝนเด็กออทิสติกใหเห็นผลเร็ว ผูดูแลตองคนควาหาความรูจากหลากหลายแหลง 

ไมวาจะความรูจากครูที่ศูนยศึกษาพิเศษฯ จากผูดูแลดวยกัน จากสื่อตางๆ เพื่อตอยอดความรูของตนเองในการชวยเหลือเด็ก
ออทิสติกใหเรียนรูไดเร็วขึ้น ดังคํากลาว  “ก็ทําตองพยายามหาวิธีการตางๆ ดูจากครูที่ฝกบาง จากผูดูแลดวยกันและเรียนรูจาก
สื่อตางๆ เราดูทีวีเขามีลูกเหมือนลูกเรา เขายังสามารถฝกลูกเขาใหอยูรวมกับผูอื่นไดเลย เราก็มาใชกับลูกเราบาง ลูกเราก็นาจะ
พัฒนาได” ผูใหขอมูลคนท่ี 9 

ประเด็นท่ี 3 กลไกขับเคลื่อนพลังอํานาจ 
จากการศึกษา พบวา กลวิธีที่จะทําใหผูดูแลเด็กออทิสติกมีพลังที่จะดูแลเด็กออทิสติกอยงตอเนื่อง ก็คือการท่ีผูดูแล

ยอมรับวาตนเองมีบุตรหลานท่ีเปนออทิสติก คิดในมุมมองบวกวาเด็กออทิสติกจะตองดีขึ้น มีอุปสรรคก็แกไข ไมตองกังวลกับวัน
ขางหนามากนัก ซึ่งพบวาสิ่งเหลานี้เปนกลวิธีทีใชในการสรางพลังอํานาจของผูดูแล ซึ่งจําแนกเปนประเด็นยอย 2 ประเด็น ดังนี ้

1) ยอมรับและเขาใจปญหา
ผูดูแลเด็กออทิสติกมองวาผูดูแลตองทําความรูจักตนเองกอน วาตนเองคิดและรูสึกอยางไรท่ีตนเองมีบุตรหลานเปน

เด็กออทิสติก ไมควรปฏิเสธวาลูกของเราไมไดผดิปกต ิไมควรคาดหวังในสิ่งที่เปนไปไมได ถามีปญหาก็แกไขไป ไมควรใชอารมณ
ในการแกปญหา เพราะผูดูแลรูวาการดูแลเด็กออทิสติกสงผลใหผูดูแลมีความกังวลและความเครียดมาก บางครั้งก็เผลอใช
อารมณในการแกปญหา ดังนั้นการยอมรับและเขาใจปญหาท่ีเกิดขึ้นถือวาเปนกลวิธีในการสรางพลังอํานาจของผูดูแล ดังคํา
กลาว “ตอนแรกก็เครียดท่ีลูกเราเปนแบบน้ี  แตเราตองยอมรับมันใหได ยอมรับและเขาใจในสิ่งที่ลูกเราเปน  อยาไปยึดติดหรือ
ตั้งความหวังไวเยอะ  เพราะเราเองจะผิดหวัง” ผูใหขอมูลคนท่ี 1 

2) คิดบวก
ผูดูแลมองวาเราไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆในสิ่งที่เกิดขึ้นแลว แตใหมองสิ่งตางๆ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนเปน

โอกาส เปนความทาทาย และ ไมเพิ่มพลังคิดลบของตนเอง เพื่อไปลดพลังคิดบวก  ดังนั้นการคิดบวกถือวาเปนกลวิธีในการ
สรางพลังอํานาจของผูดูแล ดังคํากลาว “แตกอนก็ทุกขมาก เพราะลูกเราไมเหมือนคนอื่นเลย ลูกคนอ่ืนเขาไปไหนตอไหน แต
ตอนนี้ไมเคยคิดวาลูกเราผิดปกติเลย คิดวาลูกเรามีอะไรที่พิเศษกวาลูกคนอื่นๆ เพราะตอนท่ีแมไปนั่งเฝาลูกเรียนที่โรงเรียนปกติ
รวมกับเด็กปกติ ครูมาถึงชาหนอย ครูเลยยังไมไดเขียนวันท่ีไวบนกระดาน ลูกเราเขาหยิบสมุดข้ึนมาเขียนวันที่ได ซึ่งขนาดเด็ก
ปกติที่เกงที่สุดในหองตองมาลอกวันที่ตามลูกของ เราแอบปลื้มใจ ภูมิใจ เลยกลายเปนความสุขของเราไปเลย ซึ่งเราตองหามุม
คิ ด บ วก  คิ ด ให เข า ดี ขึ้ น ไป เรื่ อ ย ๆ  คิ ด ม าก ไป  ยั ง ไง เข าก็ ไม ห า ย จ าก โร ค นี้  เร า เอ งจ ะ ทุ ก ข ไป เป ล า ๆ ”
ผูใหขอมูลคนท่ี 1 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง คือ พลังของพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 5 ประเด็น ไดแก 1) พลังจากความเปนพอเปน

แม 2) พลังจากความรัก 3) พลังจากความหวังท่ีเด็กดูแลตัวเองได 4) พลังจากการมองเห็นเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น และ 5) พลัง
จากกําลังใจของบุคคลรอบขาง  

ประเด็นที่สอง คือ คุณสมบัติของผูดูแลทีส่งเสริมใหเกดิพลังอํานาจ ประกอบดวยประเด็นยอย 4 ประเด็นไดแก 1) มี
ความมุงมั่น 2) มีความอดทน 3) มีความพยายาม และ 4) มีความใฝรู 

ประเด็นที่สาม คือ กลไกขับเคลื่อนพลังอํานาจ ประกอบดวยประเดน็ยอย 2 ประเด็น ไดแก 1) การยอมรับและ
เขาใจปญหา และ 2) การคิดบวก 

6. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาพลังอํานาจในผูดูแลเด็กออทิสติก ที่ไดรับบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อภิปรายผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตามลําดับดังน้ี 
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ประเด็นท่ี 1 พลังในการสรางพลังอํานาจ 
จากการศึกษาผูดูแลเด็กออทิสติกเกี่ยวกับพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก พบวาสิ่งที่ผลักดันใหผูดูแลมีแ รง

บันดาลใจในการดูแลเด็กออทิสติกไดเปนอยางดี ถึงแมวาการดูแลเด็กออทิสติกจะเปนเรื่องหนักและเปนเรื่องที่เหนื่อย แต
ผูดูแลเหลานี้ก็พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจในการดูเด็กออทิสติกใหดีที่สุด นั้นก็คือพลังที่มีอยูในตัวบุคคลของผูดูแลเหลานี้  
ซึ่งพลังที่เกดิขึ้นเปนพลังอํานาจของผูดูแลที่ทําใหผูดูแลมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพท่ีมีอยู เพื่อทําใหเด็กออ 
ทิสติกท่ีอยูในความดูแลมีพัฒนาการตางๆ ที่ดีขึ้น ดังนั้นพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติกในประเด็นแรก คือ พลังในการสราง
พลังอํานาจ ซึ่งจําแนกเปน 5 ประเด็นยอย คือ 1)พลังจากความเปนพอเปนแม จากการศึกษาพบวา ผูดูแลสวนใหญเปนพอ
และแม ซึ่งจากการสัมภาษณผูดูแลที่เปนพอเปนแมใหขอมูลเปนแนวทางเดียวกันวาเด็กออทิสติกเปนลูกของตนเองตองดูแลให
ดีที่สุด เหตุผลน้ีทําใหพลังความเปนพอเปนแมเปนพลังที่ยิ่งใหญสามารถทําใหไดทุกอยางถึงแมลูกจะเปนอยางไรก็ตาม 
สอดคลองกับการศึกษาของ Elle – Jane  Auert et al., (2012) พบวาประเด็นที่สําคัญที่ทําใหผูดูแลมีความคาดหวัง และ
ความตระหนักในการดูแลเด็กออทิสติก คือความรูสึกของพลังอํานาจที่เปนพอและแม 2)พลังจากความรัก จากการศึกษาพบวา
ความรัก ความผูกพันธ ความหวงใยของผูดูแลที่พรอมจะดูแลปราศจากเงื่อนไข เปนพลังที่ผลักดันใหผูดูแลทําทุกอยางท่ีจะชวย
ใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Kuhaneck et al., (2010) พบวาการรับรูของแมในการเลี้ยงดู
บุตรออทิสติกพบหนึ่งประเด็นจากสิบเอ็ดประเด็นวาเวลาของแมที่มีใหกับบุตรทั้งหมดน้ันแสดงถึงความทุมเทในพลังความรัก
ของแมที่มีตอบุตรออทิสติกของตนเอง 3)พลังจากความหวังอยากใหเด็กดูแลตัวเองได จากการศึกษาพบวา ความหวังที่มาชวย
เติมพลังของผูดูแลเด็กออทิสติกคือพลังความหวังอยากใหเด็กดูแลตัวเองได เพราะสิ่งที่ผูดูแลกังวลก็คือเมื่อผูดูแลเสียชีวิตไป
แลว เด็กออทิสติกจะสามารถดูแลชวยเหลือตนเองตามลําพังได สอดคลองกับการศึกษาของ Kenneth W. et al., (2009)  
พบวาผูดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเด็กออทิสติก 4) พลังจากการท่ีผู ดูแลมองเห็นเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น  จาก
การศึกษาพบวาผูดูแลดีใจมากเมือ่เด็กออทิสตกิมีพัฒนาการดีขึ้น ถึงแมจะคอยๆ ดีขึ้นก็ตาม สอดคลองกับการศึกษาของภิญโญ 
อิสรพงศ (2554) พบวา ปญหาของบุตรออทิสติกมีผลกระทบตอผูปกครองที่เปนความรูสึกทางบวก คือรูสึกภูมิใจ  ปลื้มใจท่ีได
เห็นเด็กออทิสติกมีพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น 5)พลังจากการไดรับกําลังใจจากบุคคลรอบขาง จากการศึกษาพบวาการดูแลเด็กออทิ
สติกเปนเรื่องที่ยากและเหนื่อยสําหรับผูดูแล แตพบวาผูดูแลมีกําลังใจในการดูแลเด็กออทิสติก เนื่องจากผูดูแลไดรับกําลังใจ
จากคนรอบขาง สอดคลองกับการศึกษาของปรารถนา รัตนถิรวรรณ และคณะ (2552) พบวาครอบครัวเปนแหลงสนับสนุน
ทางสังคม (social support) ที่มีความสําคัญมาก  ซึ่งชวยเปนกําลังและแรงใจใหกันและกันแกผูดูแลเด็กท่ีมีความผิดปกติทาง
พัฒนาการและสติปญญา และสอดคลองกับการศึกษาของ Ying-Shun Wei et al., (2012) พบวาผูดูแลผูปวยไดรับประโยชน
จากการเขารวมกลุมสนับสนุนทางสังคม สงผลตอการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูดูแล 

ประเด็นท่ี 2 คุณสมบัติของผูดูแลที่สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ 
จากการศึกษาพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก พบวา การเปนผูดูแลเด็กออทิสติก ตองไมทอแท ตองมีความ

อดทน และความพยายามในการฝกฝนใหเด็กออทิสติกสามารถดูแลชวยเหลือตนเอง มีการแสวงหาความรู เพื่อนํามาตอยอด
ความรูในการดูแลเด็ก ดังนั้นจากพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก พบวา คุณสมบัติของผูดูแลที่สงเสริมใหเกิดพลัง อํานาจ 
จําแนกเปน 4 ประเด็นยอย คือ  1) มีความมุงมั่น เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูดูแลเด็กออทิสติกที่สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ 
สอดคลองกับการศึกษาของ Heather R. Hall., J. Carolyn Graff., (2010) พบวามีประเด็นที่ผูปกครองมีความมุงมั่นเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กออทิสติก ซึ่งสงผลใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเปนความทาทายผูดูแลเด็กออทิสติก 2) มีความอดทน 
เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูดูแลเด็กออทิสติกที่สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ สอดคลองกับการศึกษาของภิญโญ อิสรพงศ (2551) 
พบวาผลกระทบตอผูดูแล คือ ความเหนื่อยลาจากการที่ไมไดพักผอน  ไมมีเวลาสวนตัว  ดังนั้นการที่ผูดูแลจะมีพลังอํานาจได
นั้น ตองมีความอดทนในการดูแลซ่ึงเปนสงสําคัญอยางยิ่ง  3) มีความพยายาม เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูดูแลเด็กออทิสติกที่
สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ จากการศึกษาพบวาผูดูแลเด็กออทิสติกตองใชความพยายามสูงในการฝกฝนใหเด็กออทิสติกมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ J. Carolyn Graff.,(2010) พบวามีประเด็นที่ผูปกครองมีความพยายามในการ
ดูแลเด็กออทิสติกตามความตองการชองเด็กออทิสติกและผูปกครองตองการชวยกระตุนใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 4) 
มีความใฝรู เปนคุณสมบัติหนึ่งของผูดูแลเด็กออทิสติกที่สงเสริมใหเกิดพลังอํานาจ จากการศึกษาพบวาผูดูแลเด็กออทิสติกมี
การศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ อยางตอเนือ่ง สอดคลองกับการศึกษาของ  Kuhaneck et al., (2010) พบวาความรู หรือ
การใฝรูเปนพลังในการท่ีแมเด็กออทิสติกจะนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการเลี้ยงดูบุตรออทิสติกใหมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
และเปนสวนหน่ึงของการรับรูถึงกลวิธีในการเผชิญปญหาใหมีประสิทธภาพในการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกตอไป 

ประเด็นท่ี 3 กลวิธีในการสรางพลังอํานาจของผูดูแล 
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จากการศึกษาผูดูแลเด็กออทิสติกเกี่ยวกับพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก ประเด็นที่ 3 คือ กลวิธีในการสรางพลัง
อํานาจของผูดูแล ซึ่งจําแนกเปน 2 ประเด็นยอย คือ 1) การยอมรับและเขาใจปญหา การยอมรับและเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นถือ
วาเปนกลวิธีในการสรางพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก จากการศึกษาพบวาผูดูแลสามารถเขาใจและยอมรับปญหาโดย
บอกวา ไมควรคาดหวังในสิ่งที่เปนไปไมได และไมควรใชอารมณในการแกปญหา สอดคลองกับการศึกษาของ  Kuhaneck et 
al., (2010) พบประเด็น คือ การตระหนักถึงความสุขเมื่อไดดูแล สงผลตอคุณภาพชีวิตของมารดาเด็กออทิสติก และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัยหลายเร่ืองที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของผูดูแลเด็กออทิสติก พบวาผูดูแลมี
ความเครียดสูงและไมสามารถเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสม ดังเชนการศึกษาของ Kenneth W. et al., (2009) เรื่อง
ความเครียดจากการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีความเครียดระดับสูง ดังน้ันการตระหนักรู เขาใจและ
ยอมรับในปญหาที่เกิดขึ้น ยอมสงผลตอความพรอมในการเผชิญปญหา  กอใหเกิดพลังที่จะเผชิญกับเหตุการณตางๆไดเปน
อยางดี 2) คิดบวก การคิดบวกถือวาเปนกลวิธีในการสรางพลังอํานาจของผูดูแล จากการศึกษาพบวาผูดูแลมองปญหาที่เกิดขึ้น
วาเปนโอกาสและความทาทาย สอดคลองกับการศึกษาของ Jodie Kenny., (2011) พบวา ครอบครัวท่ีมีความยืดหยุนในการ
คิดเชิงบวกเกี่ยวกับเด็กออทิสติกถือเปนวิธีใหมของการคิดเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ซึ่งเปนความทาทายในการดูแลเด็กออทิสติก
เปนยางยิ่ง 
 
7. ขอเสนอแนะ  

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  
      ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูดูแลที่มีความเครียดและไมมีความเครียด เพื่อศึกษาถึงการสรางพลังอํานาจของผูดู

และวาเหมือนหรือแตกตางกัน 
7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป  
1. ควรทําการศึกษารูปแบบหรือโปรแกรมการสรางพลังอํานาจของผูดูแลเด็กออทิสติก เพื่อสงเสริมศกัยภาพของ

ผูดูแลเด็กอทิสติกในการดูแลเด็กออทิสติกท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ควรทําการศึกษาปจจัยทีม่ีความสัมพันธตอคณุภาพชีวิตที่ดีของผูดูแล หรือปจจัยทํานายคณุภาพชีวิตที่ดีของ

ผูดูแล เพื่อวางแผนการชวยเหลือ สนับสนุนสิ่งที่จะเอื้ออํานวยแกผูดแูลหรือหาแหลงสนับสนุนทางสังคมที่จะชวยผูดูแลในการท่ี
จะดูแลเด็กออทิสติกใหมีคณุภาพ และสงเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดีของผูดูแลตอไป 
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ผูวิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ทีไ่ดใหทุนสนุบสนุนการดําเนินการโครงการวิจัยนี้ และ
ขอบคุณผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบรุี  อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล และ
ผูดูแลเด็กออทิสติกทุกทานที่ใหความรวมมือในการสัมภาษณเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

บทความน้ี เปนการรวบรวมองคความรู และขอมูลที่เกี่ยวของกับคลองเจดียบูชา จังหวัดนครปฐม  และการนําเสนอ
แงมุมดานการอนุรักษคลองเจดียบูชาโดยเนนสงเสริมการสืบสานคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม นอมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 รวมทั้งสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาให
คงอยูในสภาพและบรรยากาศท่ีเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนริมคลอง รวมถึงนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน  

จากการศึกษา พบวา คลองเจดียบูชา เปนลําคลองท่ีขุดข้ึนดวยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย จํานวน 600 ช่ัง จางชาวจีนใหขุดคลองข้ึน เพื่อเปนทางเสด็จมานมัสการ
องคพระปฐมเจดีย และสงเสริมใหการคมนาคมทางเรือมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยมีระยะทางยาว 24 กิโลเมตร   ปจจุบัน
สภาพของคลองมีปญหาสําคัญ คือ เรื่องคุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมมาก เพราะการปลอยนํ้าเสียจากโรงงาน รานคา บานเรือน
ประชาชน และภาคเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีทางการเกษตรทําใหน้ําท่ีลงสูลําคลองมีการปนเปอนสารเคมีดวย  

แนวทางการอนุรักษที่สําคัญ คือ การใชพลัง “บวร” หมายถึง พลังความรวมมือจากบาน คือ ชุมชนและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  วัด และโรงเรียน หรือสถานศึกษาในพื้นที่ริมคลองรวมกัน  โดยมีขั้นตอน ไดแก การสรางการรับรู การ
ปลูกฝงจิตสํานึก การสรางคานิยมรักคลอง การฟนคืนวิถีชีวติและวัฒนธรรมริมคลอง และการรณรงคการรักษาคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอมริมคลองเจดียบูชา   

คําสําคัญ:   คลองเจดียบูชา การอนุรักษ สายน้ําแหงพระราชศรัทธา 
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The Conservation of Chedi Bucha Canal: the Sustainable Inheritance and Preservation of the River 

of Royal Faith 

Yanapat Yodkaew 

The Office of Arts and Culture, Nakhon Pathom Rajabhat University 

yannapat@npru.ac.th  

Abstract 

This article is a collection of knowledge and information about Chedi Bucha Canal in Nakhon 

Pathom Province and presenting aspects of Chedi Bucha Canal conservation. This article emphasizes the 

promotion of the inheritance of historical and cultural values in remembrance of the King Rama IV 's 
generosity, As well as promoting the preservation of the environment of Chedi Bucha Canal, maintained in 

a condition and atmosphere that supports the quality of life and way of life of the people along the 

canal.  
From the study found that Chedi Bucha Canal is a canal that was excavated by the royal faith of 

Rama IV, which granted 600 royal assets, hiring Chinese People to dig up the canal as a way to worship 

Phra Pathom Chedi and promote transportation to be more convenient. This canal has a length of 24 

kilometers. Nowadays, the problem of canals is that the water quality is very deteriorated because 

factories, shops and communities release waste water into the canal. And the agricultural sector uses 

agricultural chemicals causing the water that enters the canal to become contaminated with chemicals. 
An important conservation approach is using the concept of the power of "Boworn", which means 

cooperation between Ban (Houses), Wat (Temples) and Rongrian (Schools). In addition, the steps in the 

process include promoting awareness, cultivating good attitudes, creating good values for canals, restoring 

lifestyles and cultures along the canal and a campaign to preserve water and environment quality along 

the Chedi Bucha Canal. 

Keywords:  Chedi Bucha Canal, Conservation, River of  Royal Faith 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 3 

1.บทนํา 
 แมน้ําลําคลองเปรียบเสมือนสายชีวิตของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ซึ่งมักจะยึดเกาะกับแหลงน้ําอันเปนปจจัยสําคัญ
ในการดําเนินชีวิต เกิดเปนชุมชนข้ึนตามแนวสองฟากฝงลําน้ํา และขยายตัวเรื่อย ๆ จนเปนชุมชนขนาดใหญหรือเปนเมือง  
บางคร้ังทําใหมีการขุดคลองธรรมชาติเดิม เพื่อประโยชนมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองหลวง  แมน้ํา ลําคลองจึงกลายเปนทั้งแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและเปนสาธารณสมบัติหรือทรัพยสินของแผนดินท่ีประชาชนมีสิทธิใชรวมกัน ใครจะเขายึดครอบครองเอา
เปนกรรมสิทธ์ิของตนไมได (สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2559: ออนไลน) เม่ือมีสิทธิใชสาธารณสมบัตินี้
รวมกันแลว ก็ควรตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแล รักษา และพัฒนาใหแมน้ํา ลําคลอง สามารถดํารงอยูอยางดีที่สุด โดยคงคุณคา
ทั้งในเชิงประโยชนใชสอยและเชิงประวัติศาสตรอันนาประทับใจควบคูกันไปดวย 

 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไหลผานจังหวัด
นครปฐมตั้งแตอําเภอบางเลน สิ้นสุดเขตจังหวัดนครปฐมที่เขตอําเภอสามพราน เปนแมน้ําสายหลักที่มีคลองธรรมชาติและ
คลองซอยท่ีขุดขึ้นเพ่ือการเกษตรและการคมนาคมจํานวนมาก (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2560: 34) เฉพาะความยาวของแม
น้ําทาจีนที่ไหลผานจังหวัดนครปฐม มีความยาว 97 กิโลเมตร คลองที่แยกจากแมน้ําทาจีนที่สําคัญ คือ คลองบางเลน คลอง
พระพิมล คลองบางหลวง คลองโยง คลองมหาสวัสดิ์ คลองจินดา คลองนกกระทุง คลองออมใหญ และคลองเจดียบูชา (กอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม, 2562: 1) โดยหนึ่งในบรรดาคลองเหลานั้น ไดแก คลองเจดียบูชา 
เปนคลองที่ขุดขึ้นเชื่อมตอแมน้ําทาจีนไหลผานเขาสูตัวเมืองนครปฐม  มีประวัติศาสตรที่นาสนใจเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมความ
เปนไทยโดยเฉพาะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับพระพุทธศาสนา และผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนครปฐมมากวา 160 ป    
 ปจจุบันนี้ คลองเจดียบูชา ไมไดใชในการคมนาคมสัญจรดังเชนในอดีตแลว แตยังคงเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญตอ
การเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ และดวยความเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญทั้งในแงประวัติศาสตร และการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบัน จึงไมควรถูกทอดทิ้งหรือละเลยที่จะดูแล รักษาและพัฒนาใหคงอยูในสภาพท่ีดี รวมท้ังสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียว
หรือแหลงพักผอนหยอนใจ โดยมีการฟนฟูกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในมิติวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมทางสังคมควบคูกันไป  ซึ่ง
จะตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในการสรางความตระหนักรูถึงความเปนมา ความสําคัญและคุณคาของคลองเจดีย
บชูาในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการรวมกันรักษาและพัฒนาตอไป  
 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาคลองเจดียบูชาสูเปาหมายดานตาง ๆ นั้น ควรเริ่มตนจากการอนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอมของคลอง รวมทั้งขอมูลความรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญเสียกอน เพื่อสานตอสูการสรางสรรคพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมที่สุด เปนการพัฒนาท่ีไมทอดท้ิงอดีตไปโดยสิ้นเชิง เพราะคลองเจดียบูชามีจุดเริ่มตนในอดีตที่เช่ือมโยงกับบริบททาง
วัฒนธรรมอยางชัดเจน แมกระทั่งความหมายของคลอง “เจดียบูชา” ก็ยังบงบอกไดชัดวาเปนคลองที่เกี่ยวกับการบูชาเจดียซึ่ง
หมายถึงองคพระปฐมเจดีย เกิดจากพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งทรงมีพระราช
ประสงคใหขุดคลองนี้เพื่อเปนทางเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย และสงเสริมการคมนาคมทางเรือในสมัย
นัน้ ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาคลองเจดียบูชาคือสายนํ้าแหงพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินซึ่งทรงมีตอพระพุทธศาสนา
และทรงผูกพันกับองคพระปฐมเจดียซึ่งเปนปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม และของชาวพุทธทั่วโลกน่ันเอง 
 อัตลักษณของคลองเจดียบูชาดานประวัติศาสตรนี้ ทําใหคลองเจดียบูชามีคุณลักษณะเปนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของสํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมที่ไดกําหนดนิยามคําวา “สิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม”(Cultural Environment) วาหมายถึง สิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่อยูโดยรอบแหลงศิลปกรรมที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองและมีความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออม  ศิลปกรรม ในที่นี้คือ สิ่งที่มนุษยไดสรางหรือกําหนดข้ึนทั้งในอดีต
และปจจุบัน และไดรับการยกยองวามีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี เทคโนโลยี ไดแก พระราชวัง วัง วัด ศาสนสถาน 
ศาล อนุสาวรีย ปอม คูเมือง กําแพงเมือง อาคารที่มีคุณคาทาง สถาปตยกรรม สะพาน ทาน้ํา  และแหลงชุมชนโบราณ 
นอกจากนี้ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมยังหมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่สะทอนถึงคุณลักษณะสําคัญทางประวัติศาสตรและ
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วัฒนธรรม บอกเลาเรื่องราวพัฒนาการของสังคมและมนุษยผานประวัติศาสตรอันเปนผลและเกี่ยวเน่ืองจากวัฒนธรรม องค
ความรู และการใหคุณคา (การใหความหมาย) ของสังคม (สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2560: 5)  คลอง
เจดียบูชา จึงเปนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพราะเปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระพุทธศาสนาดังกลาวมา การอนุรักษคลองเจดียบูชา จึงเปนจุดเริ่มแหงการสืบสาน รักษา และพัฒนา
คลองแหงนี้ใหมีคุณคาและเกิดประโยชนในดานตาง ๆ อยางยั่งยืนตอไป 

บทความน้ี  ผูเขียนจึงไดรวบรวมองคความรู และขอมูลที่เกี่ยวของกับคลองเจดียบูชา จากการสํารวจ การทบทวน
เอกสาร การวิเคราะหและการนําเสนอแงมุมการอนุรักษคลองเจดียผานการสัมมนาของกลุม เครือขายตาง ๆ ขอมูลโดย
ภาพรวมจะเนนสงเสริมการสืบสานคุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4  สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาใหคงอยูในสภาพและ
บรรยากาศที่เกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนริมคลอง และนําเสนอแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาประทับใจของนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนตอไป    

2.ประวัติความเปนมาและความสําคัญของคลองเจดียบชูา 
คลองเจดียบูชา เปนคลองที่ถูกขุดสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ไดโปรดฯใหขุดคลองจากแมน้ําเมืองนครชัย
ศรี เขาไปจนถึงบริเวณองคพระปฐมเจดียเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย โดยเร่ิมขุด ในป 
พ.ศ.2401 ปากคลองอยูทายบานทานา (บริเวณตลาดตนสน อําเภอนครชัยศรี) มุงสูองคพระปฐมเจดีย ผานดานทิศเหนือเพื่อ
เช่ือมตอไปยังคลองวังตะกูและคลองทัพหลวง โดยพระราชทานนามวา คลองเจดียบูชา เมื่อวันศุกร เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ํา ป
มะเมีย นพศก ตรงกับ พ.ศ.2401 เหตุที่พระราชทานช่ือนี้ เพราะพระองคไดทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 
600 ช่ัง จางชาวจีนใหขุดคลองนีข้ึ้น ตอมาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศถึงแกพิราลัย ขณะที่การยังคางอยู จึงโปรดให
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ดําเนินการตอจนแลวเสร็จในป พ.ศ.2405 (วิกีพีเดีย, 2560: ออนไลน)  

ความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชานั้น มีความเช่ือมโยงกับพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ทรงมีตอพระพุทธศาสนา ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาใหมีความรุงเรือง โดยในสวนของพระปฐมเจดีย ปูชนียสถานอัน
สําคัญนั้น พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินมาบูรณปฏิสังขรณเปนครั้งใหญ โดยสรางครอบเจดียองคที่  1 และองคที่ 2 ของเดิม
ไว (จังหวัดนครปฐม, 2562: ออนไลน) โดยจุดเริ่มตนของการปฏิสังขรณนี้เริ่มตั้งแตเมื่อครั้งทรงผนวชซ่ึงเปนชวงเวลาในสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (ประมาณ พ.ศ.2374)  พระองคไดเสด็จธุดงคมายังเมืองนครปฐมพระ
ดวยคณะสงฆ และทอดพระเนตรเห็นเจดียเกาแกซึ่งมีขนาดใหญมาก ทรงเช่ือมั่นวาเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเปน
แน หลังจากเสด็จกลับจากธุดงคจึงทรงต้ังพระราชหฤทัยที่จะบูรณะปฏิสังขรณพระเจดีย กาลลวงมาเม่ือทรงข้ึนครองราชยแลว 
เมื่อป พ.ศ.2395  ทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสังขรณพระปฐม
เจดีย เมื่อทานถึงแกพิราลัยจึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค) เปนแมกองดําเนินการตอไป
ดังกลาวแลวขางตน ตอมาเม่ือวันอังคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2400 (เดือน 5 ขึ้น 9 ค่ํา ปมะเมีย) พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนินมายังวัดพระปฐมเจดีย การเสด็จครั้งนีไ้ดเสด็จทางเรอืข้ึนท่ีวัดไชยพฤกษมาลา แลวเสด็จตอทางสถลมารคไปประทับแรม
ที่พลับพลาทาหาดคืนหนึ่ง ในวันรุงขึ้น คือ วันพุธท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2400 (เดือน 5 ขึ้น 10 ค่ํา) ไดเสด็จทางชลมารคแลวสลับ
การการเสด็จทางสถลมารคถึงวัดพระปฐมเจดียและทรงกอพระปฐมเจดียเปนปฐมฤกษตามรูปแบบที่ชางไดจัดทํารูปถวาย โดย
จัดทําครอบองคเดิมไวภายใน   (ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครปฐม, 2551: ออนไลน) 

 จากขอมูลเกี่ยวกับการเสด็จจากพระบรมมหาราชวังมาสูวัดพระปฐมเจดียนี้ แสดงใหเห็นวา การเดินทางในสมัยนั้น
มีความยากลําบากเพราะถนนหนทางยังไมสะดวก ทางน้ําก็ไมเชื่อมตอติดกัน เปนปจจัยสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดใหขุดคลองเชื่อมตอกับแมน้ําทาจีน สอดคลองกับประวัติการขุดคลองมหาสวัสดิ์อีกคลองหนึ่งที่เปนเสนทาง
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น้ําเช่ือมตอจากคลองบางกอกนอยมาสูแมน้ําทาจีนซึ่งประวัติการขุดคลองมหาสวัสดิ์ปรากฎชัดอยูในพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุญนาค) และในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) วา รัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุด
คลองและพระราชทานช่ือ “คลองมหาสวัสดิ์” ดวยเหตุผลสําคัญ คือ เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการเสด็จพระราชดําเนินไป
พระปฐมเจดียและเปนคลองเปดที่ใหเปนนาสําหรับแจกพระเจาลูกยาเธอ” โดยพระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) และพระภาษีสมบัติบริบูรณขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2402 แลวเสร็จ
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 (ชุมชนมหาสวัสดิ์, 2562: ออนไลน) คลองมหาสวัสดิ์นี้ขุดขึ้นหลังคลองเจดียบูชาทําใหการ
เชื่อมตอการเดินทางจากแมน้ําเจาพระยาสูแมน้ําทาจีนเขาสูคลองเจดียบูชาเพื่อไปนมัสการองคพระปฐมเจดียมีความสะดวก
สมบูรณขึ้น  

ดังนั้น จึงกลาวไดวาคลองเจดียบูชาเกิดขึ้นจากพระราชศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนา พระราชหฤทัยที่ตั้งมั่นในการ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียและพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอราษฎรในการใชคลองนี้เปนเสนทางไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย
โดยสะดวก นอกจากน้ียังสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคา และการประกอบอาชีพตาง ๆ ดวย คลองเจดียบูชาจึ ง
เปนคลองที่มีคุณคาและมีความสําคัญไมเพียงแตเปนคลองระบายน้ําหรือเปนแหลงน้ําใชสอยเทานั้น แตเปนมรดกแหงจิต
วิญญาณท่ีเช่ือมโยงผูกพันกับน้ําพระราชหฤทัยของพระเจาแผนดินของไทยท่ีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตอพุทธศาสนิกชน ควบคูกับการสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา วัฒนธรรมประเพณีและการประกอบอาชีพเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไปพรอม ๆ กัน ทุกภาคสวนจึงควรใหความสําคัญในการดูแลรักษาคลองแหงนี้ เพื่อสืบสานและรักษา
ใหคงอยูอยางมีคุณคาและเกิดคุณประโยชนสืบตอไปอยางยั่งยืน      
 

3.สภาพทั่วไปของพ้ืนที่คลองเจดียบูชาในปจจุบัน 
3.1 ลักษณะพ้ืนที่ของคลองเจดียบูชา 
คลองเจดียบูชา มีความกวางประมาณ 15-20 เมตร  สวนความยาวของคลองเจดียบูชานั้น อาจแบงเปน 2 สวน  

สวนแรกดานทิศตะวันออกขององคพระปฐมเจดียเริ่มจากตลาดตนสน ตําบลวัดแค อําเภอนครชัยศรีซึ่งเปนจุดเช่ือมตอกับแม
น้ําทาจีน ผานมาถึงวัดหวยจระเข มุงตรงมาองคพระปฐมเจดีย ลอดผานกําแพงองคพระปฐมเจดีย เลี้ยวมาทางขวาผานหนา
ตลาดนครปฐม (ตลาดบน/ตลาดลาง) ถึงหนาองคพระปฐมเจดียดานทิศเหนือมีระยะประมาณ 14 กิโลเมตร  สวนท่ี 2  
เชื่อมตอจากองคพระปฐมเจดีย ผานวัดพระงามพระอารามหลวงไปสูวัดเสนหาพระอารามหลวงเขาสูคลองวังตะกู และคลอง
ทัพหลวงจนถึงคลองชลประทานบริเวณวัดมวงตารส เขตตําบลทัพหลวง รวมระยะความยาวอีกประมาณ 10 กิโลเมตร  โดย
ปลายคลองดานตะวันตกน้ีเปนเสนทางเช่ือมตอไปยังแมน้ําแมกลองที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีได  รวมทั้ง 2 สวนนี้ คลอง
เจดียบูชาจึงมีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร  ลักษณะพื้นท่ีและจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญนั้น ปรากฏดังภาพท่ี 1 – 4 ดังตอไปนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 จุดเริ่มตนคลองเจดียบูชา ณ ตลาดตนสน อําเภอนครชัยศรี 

ตลาดตน้สน 
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ภาพท่ี 2 จุดเช่ือมตอคลองเจดียบชูากับคลองชลประทาน ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง 

ภาพท่ี 3 จุดเช่ือมตอคลองเจดียบชูาลอดผานกําแพงองคปฐมเจดียและผานหนาตลาดนครปฐม 

ภาพท่ี 4 จุดเช่ือมตอระหวางคลองเจดียบูชาหนาวัดพระงามพระอารามหลวงกับวัดเสนหาพระอารามหลวง 
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จากการศึกษาพ้ืนท่ีคลองเจดียบูชา พบวา ตลอดระยะความยาวตามแนวคลองประมาณ 24 กิโลเมตรนั้น คลองเจดีย
บูชามีคลองสาขาท่ีสําคัญหลายคลองซึ่งเช่ือมตอติดกัน เชน คลองวังตะกู คลองพระประโทน คลองหวยจระเข คลองสามควาย
เผือก และคลองทาทราย มีพื้นที่ตลอดระยะทางติดกับพื้นที่ตําบลตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม รวมจํานวน 12  ตําบล  
ประกอบดวย  ตําบลวัดแค  ตําบลนครชัยศรี  ตําบลทาตําหนัก  ตําบลบางกระเบา  ตําบลศีรษะทอง  ตําบลธรรมศาลา ตําบล
สามความเผือก ตําบลบอพลับ  ตําบลพระปฐมเจดีย  ตําบลนครปฐม ตําบลวังตะกู และตําบลทัพหลวง   นอกจากนี้ ยังมี
สถานท่ีสําคัญตาง ๆ ที่เช่ือมตอกับคลองโดยเฉพาะวัดและโรงเรียนหลายแหง  วัดจํานวน 7 วัด ประกอบดวย  วัดไรเกาะตน
สําโรง  วัดหวยจระเข   วัดพระปฐมเจดีย  วัดพระงามพระอารามหลวง   วัดเสนหาพระอารามหลวง   วัดใหมปนเกลียว และ
วัดวังตะกู  และวัดที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับคลองอีก 2 วัด  ไดแก วัดศีรษะทอง และวัดมวงตารส  สวนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่
ริมคลอง มีจํานวน 7 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  
โรงเรียนวัดพระงาม(เทศบาล1)  โรงเรียนวัดเสนหา(เทศบาล 2)  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาคม  และโรงเรียนวัดวังตะกู  รวมท้ังยัง
มีโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งแมไมมีพื้นที่ติดตอกับคลอง แตก็เปนโรงเรียนท่ีอยูติดตอกับวัดพระปฐมเจดียซึ่งถือวาเปน
สถานศึกษาท่ีเชื่อมตอกับคลองดวยเชนกัน 

สถานที่สําคัญที่เช่ือมโยงกับคลองเจดียบูชาเหลาน้ี หากมีการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษคลองเจดียบูชารวมกัน
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพก็จะเปนพลังสําคัญในการคงสภาพแวดลอมที่ดีของคลองเจดียบูชาไวได อีกทั้งจะยังสามารถ
สรางสรรคหรือตอยอดไปสูการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ไดแนนอน  สถานที่เหลานี้ จึงเปนความหวังที่สําคัญของการอนุรักษและ
พัฒนาคลองเจดียบูชาเชนเดียวกับสวนราชการในทองถิ่นและภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงคลองทุกครัวเรือน 
แตในทางกลับกันหากไมมีการรวมมือกันขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษคลองเจดียบูชาอยางจริงจังและตอเนื่อง สภาพปญหา
ตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นกับคลองเจดียบูชาก็จะคงอยูและมีเพิ่มขึ้นจนนํามาสูความเสื่อมโทรมของคลองเจดียบูชาโดยลําดับ   

3.2 สภาพปญหาของคลองเจดียบูชาในปจจุบัน  
 สภาพคลองเจดียบูชาเมื่อลวงกาลเวลามามากกวา 160 ป ไมไดใชเปนทางสัญจรเหมือนดังในอดีต และดวยสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งประชาชนสวนใหญทําการเกษตร แตการผลิตแตเดิมน้ัน เปนแตเพียงให
พอมีพอกิน ไมไดผลิตอยางใหญโตเพ่ือการแปรรูปและคาขายทํากําไรใหคุมคาตอการลงทุนมากท่ีสุด หรือมิไดมุงผลิตเพื่อการ
สงออกคาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีแตอยางใด แตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนมา
เปนสังคมอุตสาหกรรม ท่ีมุงหวังผลิตสิ่งตางๆ เพื่อสงออกไปขายนอกประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตรจึงเปลี่ยนมาเปน
การผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยเขามาชวย มีการลงทุน และการใชที่ดินอยางกวางขวาง มีการ
ขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิดไปตามบริเวณตางๆ โดยเฉพาะที่ดอน และที่ตามปาเขา กอใหเกิดการรุกล้ําปาสงวน 
และการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2563: ออนไลน) คลองเจดีย
บูชาก็เชนเดียวกัน ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม และการ
เติบโตของชุมชนเมือง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ยิ่งมีความเจริญขึ้นโดยลําดับ ทําใหสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาเกิดความ
เสื่อมเสีย และประสบกับสภาพปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาลําคลองตื้นเขิน การถูกรุกล้ํา วัชพืชแพรระบาด คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม และไมสามารถใชประโยชนจากแหลงนํ้าได  (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม), 2562: ออนไลน) 
 ในทีน่ี้ ปญหาเร่ืองคุณภาพน้ําเสือ่มโทรมและไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําได เปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการ
จัดการแกไขอยางเรงดวน เพราะมีผลกระทบตอระบบนิเวศคลองเจดียบูชา  รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเปน
อยางมาก ที่สําคัญคือทําใหคลองสายประวัติศาสตรนี้ดอยคุณคาลงอยางไมควรจะเปน  ซึ่งจากขอมูลการสํารวจของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม) ที่ไดมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองเจดียบูชามาอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 น้ัน พบวา จากสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ํา 14 สถานี ตลอดแนวคลองเจดียบูชา มีเกณฑคุณภาพน้ํา
อยูในระดับเสื่อมโทรมมากถึง 10 สถานี  สวนอีก 4 สถานีท่ีเหลือ อยูในระดับเสื่อมโทรม 3 สถานี อยูในระดับพอใช 1 สถานี   
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ทัง้นี้ เกณฑในการตรวจสอบคณุภาพนํ้านั้น ไดมีการพิจารณาจากผลการวิเคราะหคณุภาพน้ําผานหองปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อหาคาตาง ๆ ไดแก  คาออกซิเจนละลายน้ํา  ความสกปรกในรูปของสารอินทรยี แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลฟิอรม แอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทและไนไตรท และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เปนตน   

ภาพท่ี 5  แสดงคุณภาพน้ํา ณ สถานีตรวจคณุภาพน้ําตลอดแนวคลองเจดียบูชา 
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม), 2562: ออนไลน 

เกี่ยวกับสถานการณคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมดังกลาวน้ี จากการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
บูรณาการความรวมมือเฝาระวังคุณภาพนํ้าคลองเจดียบูชา ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
ที่ 5 (นครปฐม) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารทีโอที ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ไดมีการวิเคราะหปจจยัสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพนํ้าเสือ่มโทรมหรือน้ําเสียในคลองเจดยีบูชา โดยสรุปสาระสําคัญ พบวา 
สภาพนํ้าเสียในลําคลองมีลักษณะแตกตางกันตามพ้ืนที่ที่ซึ่งรองรับน้ํามา  3 พื้นที่ เรียกวาตนคลอง  กลางคลอง และปลาย
คลอง ดังนี ้

1) ตนคลอง หมายถึง บริเวณพื้นท่ีจากจุดรับน้ําของชลประทานเขตตําบลทัพหลวงมาถึงพื้นที่ตําบลวงัตะกู
สภาพโดยสวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร มีการปลอยน้ําจากการเกษตรลงสูคลอง โดยมีการปนเปอนเคมีทางการเกษตรทํา
ใหคุณภาพนํ้าต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยภาพรวมคณุภาพน้ําอยูในระดับพอใชถึงเสื่อมโทรม  

2) กลางคลอง หมายถึง บริเวณพื้นที่จากชุมชนสวนตะไคร ชุมชนเสนหา บริเวณวัดพระงามพระอาราม
หลวง ตลาดนครปฐมผานมาทางทิศตะวันออกจนถึงปากคลองสามควายเผือก สภาพปญหาสวนมากเกิดจากการปลอยน้ําเสีย
จากชุมชนซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยในเขตเมือง ตลาด รานอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม    

3) ปลายคลอง หมายถึง บริเวณพื้นที่จากปากคลองสามความเผือก ผานไปทางตําบลธรรมศาลา ตําบล
ศีรษะทอง จนกระท่ังออกสูแมน้ําทาจีนตรงตลาดตนสน สภาพปญหาสวนมากเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟารมสุกร 
รวมทั้งพื้นที่การเกษตรชวงปลายคลอง แตมีความหนาแนนของวัชพืชในลําคลองมากในบางจุดโดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งเปนผล
มาจากการไมไดใชคลองในการสัญจร เมื่อน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการทําการเกษตรถูกปลอยลงสูคลอง สารเคมีที่
ปนเปอนมายิ่งทําใหการเจริญเติบโตของวัชพืชในน้ํามีมากและแพรขยายออกอยางรวดเร็ว 
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ในการอนุรักษคลองเจดียบูชาในเชิงกายภาพหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพนั้น ปญหาน้ําเสียนี้เปนปญหาเบื้องตนที่
ควรไดรับการแกไขโดยความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเรงดวน แตในขณะเดียวกันปญหาอื่น ๆ ที่มีอยูก็ควรไดรับการดูแล 
และแกไขควบคูกันไปดวย เชน ปญหาผักตบชวา การทิ้งขยะมูลฝอยในลําคลอง(โดยเฉพาะในชุมชนเมือง) และการรุกล้ําพื้นที่
ลําคลอง เปนตน รวมทั้ง การสงเสริมทัศนคติและจิตสํานึกรักคลองเจดียบูชาเพื่อใหประชาชนริมคลองมีความรักและหวงแหน
คลองสายประวัติศาสตรนี้และรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการดูแล รักษาคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืน ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ฟนฟูวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่จะเปนการสงเสริมใหคลองเจดียบูชากลับมามีคุณคา ใชประโยชนไดในรูปแบบตาง ๆ 
เชน เปนแหลงนํ้าใชสอยในครัวเรือนและการเกษตร  ทางสัญจรทางเลือก  แหลงเรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตชุมชนริม
คลอง และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม  เปนตน  แตจะตองอาศัยพลังในการขับเคลื่อนที่มีเอกภาพ บูรณาการ
ความรวมมือกันอยางจริงจัง ประกอบกับจะตองมีแนวคิดในการดําเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายที่ตองการ  

4. แนวคิดท่ีเกี่ยวของเพ่ือการอนุรักษคลองเจดียบูชา
เพื่อเปนการนําเสนอแนวคิดที่จะสามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการอนุรักษคลองเจดียบูชานี้ ผูเขียนจึงได

สรุปแนวคิดสําคัญท่ีมีความเกี่ยวของกับเรื่องน้ีไว ดังนี้  
4.1 แนวความคิดเมืองนาอยู  
เมืองนาอยู (Livable City) หรือชุมชนนาอยู เปนกระบวนการพัฒนาท่ีเปนองครวม ยึดคนเปนศูนยกลางอาศัยความ

เขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา มุงใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจ
เขมแข็ง ระบบบริหารทีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี วิถีชีวิตดี มีความสุขและสําหรับการทําเมืองและชุมชนใหนาอยู ตอง
อาศัยพลังการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางจริงจังตอเนือง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน, 2546: 8)  สอดคลองกับองคการอนามัยโลกซ่ึงไดประมวลเมืองนาอยูไว 11 ประการ 
(ไชยยันต กัมปนาทแสนยากร, 2540: 9) ดังนี ้

1) มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพและท่ีอยูอาศัยสะอาด ปลอดภัย
2) มรีะบบนเิวศที่อยูอาศัยในภาวะท่ีสมดลุ
3) มีชมุชนเข็มแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลไมเอารัดเอาเปรียบ
4) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
5) ประชาชนไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิตอยางพอเพียง
6) ประชาชนมีสิทธิในการรับรูขาวสาร ติดตอประสานงานและระดมความคิดเพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
7) มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและมีนวัตกรรมอยูเสมอ
8) มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิธีชีวิต รวมทั้งเอกลักษณของชุมชนแตละชุมชน
9)  มีการพัฒนาทีก่ลมกลืน สงเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีในอดีตโดยใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
10) มีระบบการบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลทั่วถึงสําหรับประชาชนทุกคน
11) ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปวยในระดับต่ํา

จากแนวคิดนี้ จะเห็นไดวา คลองเจดียบูชาหากยังไมไดรับการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกําลังประสบดังกลาวมา ก็จะเปน
อุปสรรคในการพัฒนาชุมชนใหเปนเมืองนาอยู เพราะสภาพปญหาตาง ๆ ขางตนนั้น มีผลกระทบตอทั้งระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม การใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูและสุขภาพของประชาชน แนวคิดเมืองนาอยูนี้จึงสามารถนํามาประยุกตหรือ
บูรณาการเปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชนควบคูกับการอนุรักษคลองเจดียบูชาไดเปนอยางดี 
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4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ  
คําวา “การอนุรักษ”ในคําภาษาอังกฤษนั้นมีคําอยู 2 คํา คือ Historic Preservation ที่นิยมใชกันในประเทศ

สหรัฐอเมริกา สวนคําวา Conservation นิยมใชในประเทศอังกฤษ ปจจุบัน Conservation เปนคําที่นิยมใชกันอยาง
กวางขวางในระดับนานาชาติ อยางไรก็ตามใน “การอนุรักษ”ยังมีคําที่มีความหมายเฉพาะในการอนุรักษท่ีแตกตางกันอยูหลาย
คํา (Catanese & Snyder, 1979) อางถึงใน สิทธิพร ภิรมยรื่น (2547) คือ 

1) การปฏิสังขรณ (Restoration) การปฏิสังขรณเปนการซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยการ
สรางทดแทนของเดิมที่สูญหายไป และรื้อถอนสวนท่ีเพิ่มเติมหรือติดตอใหมออก 

2) การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม (Rehabilitation) เปนการซอมแซมอาคารเดิมใหอยูในสภาพดีและ
สามารถใชประโยชนไดอีก อาจเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อใหสามารถรองรับความตองการในปจจุบัน 

3) การสงวนรักษา (Conservation) เปนการสงวนรักษาทรัพยากรใหสามารถใชประโยชนไดนานตอไปอกี
ในอนาคต ปจจุบัน ซึ่ง คําวา Conservation อาจหมายถึงการอนุรักษโดยทั่วไป 

4) การจาํลองหรือสรางขึ้นใหมใหเหมือนเดิม (Replication ,Reconstruction) เปนการสรางอาคารหรือ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ขึ้นใหมใหมีสภาพเหมือนกับอาคารเดิมที่ถูกทําลายไปทุกประการ 

5) การเคลื่อนยายไปต้ังในที่ใหม (Relocation) เปนการยายอาคารเดิมไปสรางในที่ตั้งใหมใหมีสภาพ
เหมือนเดิมมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ การอนุรักษในระยะแรกทํากันในวงจํากัด มีการอนุรักษเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขาดการมองเปนภาพรวม มักเปน
การอนุรักษท่ีเนนดานโบราณคดีและประวัติศาสตร เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสตศตวรรษท่ี 19 เกิดการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมการผลิต มีผลใหเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไดกลายเปน จุดเริ่มตนการพัฒนาเทคนิค 
แนวความคิดในการอนุรักษที่ซับซอน มีระบบมากขึ้น และเกิดแนวความคิดการอนุรักษที่เกี่ยวเน่ืองกับการวางผังเมือง
เนื่องจากสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับการอนุรักษมีความสําคัญเก่ียวของกับ
เมือง และเปนองคประกอบของสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง ดังนั้น การอนุรักษจึงเปนการมองภาพรวมในลักษณะ
การอนุรักษท้ังเมือง โดยเนนการสงวนรักษาปรับปรุงใหคงสภาพเดิม และใหพื้นที่หรือบริเวณท่ีทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได
โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจท่ีดําเนินไปในปจจุบัน  

4.3 แนวคิดดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
อนุกูล  ตันสุพล (2559: 196-218) ไดศึกษาเก่ียวกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีขอคนพบจาก

การศึกษาวา พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง 3 ปจจัย คือ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาถึงความย่ังยืนมักมีที่มาจากปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดทุน
นิยม ดังน้ัน การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงมีมุมมองในการแกปญหาที่เกิดขึ้นเช่ือวาเมื่อแกปญหาไดก็สามารถนําไปสูความย่ังยืนได แต
มนุษยท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหากลบัไมมีการดําเนินการอยางจรงิจัง เชน การเปลี่ยนวิธีคิด การปรับเปลี่ยนการปฏบิตัิ 
ก็ยากท่ีจะใหกลไกของการพัฒนาอยางยั่งยืนเกิดขึ้น ดังนั้น ควรท่ีจะยอนมองกลับมาที่วัฒนธรรมซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ผูกติด
อยูกับมนุษยนอกเหนือไปจากการพิจารณาดานเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การพัฒนาอยางยั่งยืนที่เปนอยูขณะนี้ 
มีสวนท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานวัฒนธรรมนอยมาก จึงควรผสานวัฒนธรรมที่เปนกรอบที่ดีสําหรับการดํารงชีวิตเขาไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และสามารถนําไปสูสังคมท่ียั่งยืนที่อยูบนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในแตละทองถ่ินเปนหลัก 

ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมยึดโยงอยูกับคน และในขณะท่ีคนผูกติดอยูกับพื้นที่  จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมที่กําหนดความเปนพื้นที่ดวย นั่นคือ แนวทางหน่ึงที่มิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนควรดําเนินไป ไดแก แนว
ทางการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของ “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม” ซึ่งไดใหความสําคัญกับระบบวัฒนธรรมควบคูไปกับระบบนิเวศ 
ของพื้นที่ โดยมุงเนนท่ีระบบนิเวศ และภูมิปญญาทองถิ่นที่มนุษยใชในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปนเอกลักษณและ
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แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ นั่นคือการอยูรวมกับสภาพแวดลอม ดังนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืนควรอยูบนพื้นฐานของระบบนิเวศ
วัฒนธรรมแตละทองถิ่นเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนได 

จากบทสรุปนั้น อนุกูล ตันสุพล ยังไดกลาวอธิบายไวในขอคนพบจากการวิเคราะหวา  ถาไมพิจารณาหรือคํานึงถึง
ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมก็เทากับวาในอนาคตเรายอมท่ีจะสูญเสียมรดกของความเปนมนุษยที่สั่งสมกันมาจากอดีต ตัวตนของ
ทองถิ่นก็จะหายไปกลายเปนเหมือนกันไปหมดทุกแหง สิ่งที่ถายทอดสืบตอกันมาก็จะสูญหายไปเปรียบเสมือนตนไมใหญที่ไร
รากแกวไมนานก็จะตายไป โลกท่ีเปนที่อาศัยของมนุษยจึงไมสามารถพิจารณาเพียงความยั่งยืนในสิ่งที่จับตองไดเทาน้ัน แตควร
คํานึงถึงสิ่งที่เปนจิตวิญญาณ ภูมิปญญาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสังคม ซึ่งลวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดวย ดังนั้น ความย่ังยืน
จึงจําเปนตองพิจารณาถึงความย่ังยืนรวมกับวัฒนธรรม 

การนําวัฒนธรรมมาพิจารณารวมกับความย่ังยืนตองเร่ิมจากการเปลี่ยนมุมมองที่มีอยูในปจจุบันของบุคคลที่มองถึง
ความเติบโต  (Growth) ตองเปลี่ยนไปมองถึงเรื่องความสมดุล (Balance) รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดจากการแขงขัน 
(Competition) ไปสูการรวมมือกัน (Cooperation) และเปลี่ยนมุมมองจากการมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจ(economic 

centered worldview) ไปสูมุมมองที่หลากหลายมิติ (multi-dimensional worldview) มากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน นั่นคือ 
การพัฒนาควรตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากร ภูมิปญญา วัฒนธรรม  การมี
สวนรวม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเทาเทียมกัน 

หัวใจสําคัญของทองถิ่น คือ ทุนทางวัฒนธรรม เชน ประเพณี มรดกภูมิปญญา สถานท่ี ท่ีถายทอดจากอดีตสูปจจุบัน
และตอเนื่องไปสูอนาคต นั่นก็คือเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น (local cultural Identity) และทองถิ่นที่อยูในพ้ืนท่ีตางกันยอม
มีพื้นฐานหรือสภาพแวดลอมที่ตางกันนั่นคือทุนทางธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดลอมที่ตางกันสวนหน่ึงไดหลอหลอม และกําหนด
ตัวตนทางวัฒนธรรมและตัวตนทางกายภาพของแตละพื้นท่ีใหตางกันออกไป น่ันคือความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอม 
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม รวมถึงระบบนิเวศที่เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ความย่ังยืนของพื้นที่จึงควรถูกกําหนดโดยกรอบของมิติทางวัฒนธรรมผสานไปกับกรอบมิติของระบบ
กายภาพ กลาวคือ มิติวัฒนธรรมตองประสานความถูกตองเท่ียงธรรมกับมิติสิ่งแวดลอม และสามารถดํารงชีวิตและอยูไดในมิติ
เศรษฐกิจ และมิติเศรษฐกิจตองมีความรับผิดชอบตอมิติสิ่งแวดลอม ซึ่งน่ันคือความย่ังยืนท่ีแทจริงที่คํานึงถึงกรอบของ “ระบบ
นิเวศวัฒนธรรม” (Cultural Ecology) ที่เปนสิ่งบงช้ีถึงตัวตนของพ้ืนที่ที่แตกตางกันทั้งดานกายภาพและวัฒนธรรม ซึ่งการ
พัฒนาท่ียั่งยืนควรพิจารณาบนพ้ืนฐานจากสิ่งที่เปนตัวตนของพ้ืนที่นั่นคือ การพัฒนาที่คํานึงถึงตนทุนทางวัฒนธรรม และ
ตนทุนทางธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนท่ีนั้นเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตาง ๆ   

ดังนั้น การขับเคลื่อนการอนุรักษคลองเจดียบูชา รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาท่ีสรางสรรคในมิติตาง ๆ ในอนาคต 
จึงควรคํานึงถึงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมควบคูดวย เพราะจะเปนชองทางหน่ึงที่จะนําการอนุรักษและการพัฒนาไปสูความย่ังยืน 
โดยเฉพาะการคํานงึถึงประวัติศาสตรความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชาที่เช่ือมโยงกับพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ความผูกพันกับองคพระปฐมเจดีย และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอสังคมไทย รวมท้ังวิถีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มี
มาคูกับชุมชนตาง ๆ ริมคลองเจดียบูชา เปนตน  

5.แนวทางการอนุรักษคลองเจดียบูชา: สืบสานและรักษาสายน้ําแหงพระราชศรัทธาสูความย่ังยืน 

จากขอมูลความเปนมาและความสําคัญของคลองเจดียบูชา สภาพทั่วไปและสภาพปญหาของคลองเจดียบูชา และ
แนวคิดที่เก่ียวของซึ่งไดนําเสนอมาขางตนนั้น ประกอบกับขอมูลขอเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาที่เกี่ยวของ ผูเขียนจึงขอ
สังเคราะหและนําเสนอแนวทางการอนุรักษคลองเจดียบูชาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ดังตอไปนี้ 

5.1 การสรางเสริมความตระหนักรูคุณคาเชิงประวัติศาสตรและความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
จากท่ีไดกลาวแลวถึงประวัติความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชา เปนประวัติศาสตรที่คนนครปฐม โดยเฉพาะคน

ริมคลองเจดียบูชาควรภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทร งมีพระ
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ราชศรัทธาตอพระพุทธศาสนา มีพระราชประสงคเสด็จมานมัสการองคพระปฐมเจดียและมุงใหราษฎรไดใชคลองแหงนี้ในการ
คมนาคมสัญจรเพื่อการคาขายและการดํารงชีวิตที่สะดวก แมปจจุบันนี้ จะไมมีการคมนาคมทางเรือเพื่อมาถึงองคพระปฐม
เจดียแลว แตลองรอยแหงพระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณนี้ ยังปรากฏอยู เช่ือมโยงกับพระมหากรุณาธิคุณอีกเอนก
อนันตที่ทรงบําเพ็ญเพื่อพระพุทธศาสนาและอาณาราษฎรโดยเฉพาะการท่ีทรงโปรดฯ ใหมีการปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย 
เปนตน การสรางเสริมความตระหนักรูคุณคานี้ สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะริเริ่มดวยตนเองและรวมแรงกายแรงใจกับ
ผูอื่นในการอนุรักษคลองเจดียบูชาตอไปได เปนการใชทุนทางวัฒนธรรม คือ พื้นฐานความเปนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา
และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มาเปนแรงผลักดันภายในควบคูกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีกําลังเกิดขึ้น ณ คลอง
เจดียบูชา และอาจจะบูรณาการรวมกับการสงเสริมเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และตลาด
วัฒนธรรม เปนตน แนวทางน้ี สอดคลองกับแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมดังที่กลาวมาแลวขางตน   

5.2 การผลักดันใหการอนุรักษคลองเจดียบูชาเปนนโยบายสําคัญของสวนราชการในจังหวัดแบบบูรณาการ 
ที่ผานมา สวนราชการในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะทางจังหวัดและเทศบาลนครนครปฐม แมจะมีกิจกรรมการ

รณรงค กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การวางระบบในการบําบัดน้ําเสีย และการ
ประชุม สัมมนา ระดมความคิดเห็นในหลาย ๆ เวทีอยูเนือง ๆ ตลอดจนมีการปรับภูมิทัศนและพัฒนาทัศนียภาพและ
สภาพแวดลอมริมคลองในบางพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาพ้ืนที่คลองเจดียบูชาเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณวัดเสนหาพระอารามหลวง และการบรรจุโครงการจัดทํากรอบแผนแมบทการบริหารงานเชิง
ธุรกิจคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืนไวในแผนงานพัฒนาจังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 -2565) เปนตน (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม,  2562: 32) แตยังประสบปญหาเรื่องขาดความตอเน่ืองและขาดการ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการความรวมมือใหครบวงจรคุณภาพของการดําเนินงานต้ังแตรวมคิดรวมวางแผนงาน (Plan) รวม
ดําเนินการ (Do)  รวมประเมินผล (Check) และการปรับปรุง พัฒนา (Act)  ในเชิงยโยบายจึงควรกําหนดใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน โดยควรจัดทําแผนแมบทการอนุรักษคลองเจดียบูชาเปนวาระสําคัญควบคูกับแผนการบริหารงานเชิงธุรกิจ  รวมท้ังให
ความสําคัญกับแนวคิดเมืองนาอยูซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 11 ประการดังกลาวแลว
ขางตน และจะตองมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพื้นที่ที่คลองเจดียบูชาพาดผาน (11 แหง) จัดทําแผนงาน
เชื่อมโยงกับแผนแมบทใหสามารถดําเนินงานไดตลอดปงบประมาณ และระยะยาวตามแผนงานของจังหวัด  

5.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของพลัง “บวร” ในการขับเคล่ือนการอนุรักษ 
จากการวิเคราะหการดําเนินงานที่ผานมา ซึ่งพบปญหาเรื่อง การขาดการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมและความ

ยั่งยืน เมื่อพิจารณาถึงทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่และบริบทสภาพแวดลอมแลว พบวา พื้นที่คลองเจดียบูชาตลอดแนวยาว 24 
กิโลเมตร เปนที่ตั้งของวัด 7 วัด โรงเรียน 7 โรงเรียน รวมทั้งวัดและโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกลเคียงอีกจํานวนหน่ึง และชุมชนอีก
หลายชุมชนในทองที่ 12 ตําบล การสรางความเขมแข็งในการอนุรักษคลองเจดียบูชาจึงควรอาศัยทุนเดิมที่มีทั้งทุนแนวคิดพลัง 
“บวร” คือ บานหรือชุมชน  วัด  โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมไทย โดยสงเสริมใหวัด
เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการอนุรักษในพ้ืนที่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนแหลงใหความรูและสงเสริมกําลังเยาวชนใน
การรวมดําเนินงานตามแผนงานท่ีเหมาะสม  สวนบาน คือ ชุมชนทําหนาที่หลัก คือ ในการประสานเช่ือมโยงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของเพ่ือบูรณาการการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด    

ทั้งนี้ การสงเสริมการมสีวนรวมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ใหมีบทบาทในการเปนพลังขับเคลื่อนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมริมคลองเจดียบูชา มีกรณีตัวอยางที่หนวยรักษคลองเจดียบูชา โรงเรียนวัดพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการ
กิจกรรมรักษาแหลงน้ําในชุมชนใหใสสะอาด โดยมีพลังของเด็ก ๆ เปนแรงผลักดัน ภายใตช่ือกลุมจิตอาสาวา"หนวยรักษคลอง
เจดียบูชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย" ซึ่งนักเรียนในกลุมนี้ ตระหนักถึงปญหาสภาพน้ําในคลองเจดียบูชา (บริเวณเขตเมือง) ที่
ดําขุนและกลิ่นเหม็น เพราะการเจริญเติบโตของชุมชน จึงรวมตัวกันก็เปนหน่ึงในผูคนของชุมชนที่มองเห็นปญหาและมีพื้นที่
โรงเรียนก็อยูติดคลอง จึงรวมตัวกันเปนกลุมเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยกันแกไขฟนฟู  จากนั้นก็ตั้งโครงการ"รวมใจภักดิ์ รักษ
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คลองเจดียบูชา" โดยนอมนําแนวพระราชดําริ เรื่อง"เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา"ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวทางปฏิบัติ โดย
เริ่มสํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาวิธีบําบัดน้ําเสียจากมูลนิธิอุทกพัฒน จากนั้นชักชวนเพื่อน ๆ มาชวยกันเก็บขยะในคลองสัปดาหละ
ครั้ง และปนลูก EM บอล เพื่อนํามาโยนลงคลองสัปดาหละ 2 ครั้ง(ครั้งละประมาณ100ลูก) เพื่อเปนการชวยบําบัดน้ําเสียอีก
ทาง  นอกจากน้ียังลงพ้ืนที่รณรงคใหความรู โดยใชหลักการ"บาน-วัด-โรงเรียน"และจัดประกวดวาดภาพการรณรงครักษาความ
สะอาดคลองเจดียบูชา เพ่ือกระตุนเตือนอยางตอเนื่องซ่ึงในเดือนมกราคมนี้ก็จะเร่ิมทํากระชังกั้นผักตบชวากันดวย (ชอง 3, 
2560: ออนไลน) 

แนวทางอนุรักษคลองเจดียบูชาดังที่ไดเสนอในบทความน้ี เปนเพียงกรอบกวาง ๆ โดยสรุป คือ ตองเร่ิมตนจากการ
สรางแรงจูงใจโดยการสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักรูถึงคุณคาเชิงประวัติศาสตร เปนการอาศัยพลังประวัติศาสตรและ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมในการอนุรักษและพัฒนา นับไดวาเปนขั้นเตรียมความพรอมดานจิตใจและพลังทางสังคม จากนั้น จะตอง
ผลักดันใหมีแผนงานยึดโยงกับแผนงานการพัฒนาของจังหวัดและหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังองคการปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะตองมีบทบาทนําในเชิงนโยบายตอไปใหชัดเจน ขั้นนี้กลาวไดวาเปนการดําเนินงานในแนวด่ิง และสุดทายจะตอง
สงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งอาจเรียกวาการดําเนินงานในแนวราบ เปนการขับเคลื่อนการอนุรักษในลักษณะความรวมมือตามวิถี
วัฒนธรรมด้ังเดิมของสังคมไทยซึ่งมีบาน วัดและโรงเรียน เปนแกนหลักในการพัฒนาชุมชน เรียกวา พลัง “บวร” เม่ือทุกคนมี
หัวใจท่ีตระหนักรู ควบคูกับมีนโยบายที่ชัดเจนและพลงัความรวมมือท่ีเปนรปูธรรม ยอมเปนที่หวังไดวา คลองเจดียบูชา สายน้ํา
แหงพระราชศรัทธาแหงน้ี จะไดรับการรักษาและสืบสานสืบตอไปอยางมีคุณคาและเกิดคุณประโยชนตอประชาชนอยางยั่งยืน 

6.สรุป 
จากขอมูลที่กลาวมานั้น สรุปไดวา คลองเจดียบูชาเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญยิ่งตอชาวนครปฐม โดยเฉพาะชุมชน

ริมคลองในพื้นที่ 12 ตําบล ท่ีคลองเจดียบูชาพาดผาน  ความสําคัญที่วาน้ันมีทั้งในมิติคุณคาทางประวัติศาสตรและคุณคาทาง
จิตใจ เพราะเปนคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ใหขุดขึ้นเพื่อเปนเสนทางเสด็จมา
นมัสการองคพระปฐมเจดีย และเปนเสนทางคมนาคมในสมัยนั้น  มีอายุมากกวา 160 ป (นับตั้งแต พ.ศ.2401)  คลองสายน้ีจึง
เปนสัญลักษณแหงพระราชศรัทธาท่ีทรงมีตอพระพุทธศาสนา ดุจดังเสนทางแหงความดีที่มุงสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด   

อยางไรก็ตาม เมื่อลวงกาลมานาน คลองเจดียบูชาไมไดใชสัญจรดังเดิม ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากสังคมเกษตรสูอุตสาหกรรม ทําใหเกิดสภาพปญหาหลายประการตามมา โดยปญหาที่สําคัญขณะน้ี คือ คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรม โดยภาพรวมแลวอยูในขั้นเสื่อมโทรมมาก ปจจัยสําคัญ คือ การปลอยน้ําเสียลงสูคลองท้ังน้ําเสียจากบานเรือน ชุมชน 
การเกษตรท่ีมีสารเคมีปนเปอน โรงงานอุตสาหกรรม และฟารมสุกร สภาพปญหาดังกลาวนี้ จําเปนตองมีการแกไขอยาง
เรงดวนเพื่อปองกันไมใหปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเร่ิมตนจากแนวคิดการอนุรักษเพื่อรักษาและสืบสานคลองเจดีย
บูชานี้ใหคงคุณคาและมีสภาพแวดลอมท่ีดี ตอยอดไปสูการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตอไป   

แนวทางการอนุรักษคลองเจดียบชูาเริ่มตนจากการสรางเสริมความตระหนักรูความเปนมาและความสําคัญ  ตอดวย
การผลักดันใหเกิดนโยบายในสวนราชการทุกระดับในจังหวัดนครปฐมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเนนการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สําคัญที่สุด คือ 
การใชพลัง “บวร” หมายถึง พลังความรวมมือจากบาน คือ ชุมชน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วัด และโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ริมคลองรวมกันดําเนินงานเพื่อการอนุรักษคลองเจดียบูชา  โดยมีขั้นตอน ไดแก การสรางการรับรู การ
ปลูกฝงจิตสํานึก การสรางคานิยมรักคลอง การฟนคืนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมคลอง และการรณรงคการรักษาคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอมตามลําดับ เพื่อรักษาและสืบสานสายน้ําแหงพระราชศรัทธานี้ใหคงอยูอยางมีคุณคาสืบไป 

3604



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020 

14 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era 

เอกสารอางอิง 
 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น. (2546). คูมือบานเมืองนาอยู. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น. 
กลุมงานจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม. (2562). รายงานผลการดําเนินงานประจําปพ.ศ. 2561 หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม. (2562). แผนเผชิญเหตุภัยแลงจังหวัดนครปฐม 2563 . 

นครปฐม: ม.ป.พ. 
จังหวัดนครปฐม.(2562). จังหวัดนครปฐมจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวฯ. คนหาเมื่อ 1 มิถุนายน 

2563 จาก http://www.nakhonpathom.go.th/gallery/detail/1121 

ชนัญ  วงษวิภาค. (2532). นิเวศวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ช อ ง  3 .  ( 2 5 6 0 ) .  หน ว ย รั ก ษ ค ล อ ง เ จ ดี ย บู ช า  จ .น ค ร ป ฐ ม .  ค น ห า เ มื่ อ  3  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3  จ า ก 

http://news.ch3thailand.com/local/33509 

ชุมชนมหาสวัสดิ์.(2562). ประวัติคลองมหาสวัสด์ิ. คนหาเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 จาก http://www.mahasawat.com/history  

ไชยยันต กัมปนาทแสนยากร (2540). แนวคิดและหลักการดําเนินงานเมืองนาอย. กรุงเทพฯ: กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข. 

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. (2563). การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. คนหาเมื่อ 1 มิถุนายน 
2563 จากhttp://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=16&chap=5&page=t16-5-infodetail 

05.html 

สิทธิพร ภิรมยรื่น. (2547). การอนุรักษชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม: แนวคิด หลักการ และผลการปฏิบัติ. 
วารสารหนาจั่ว, 46-47 (20), 22-30.   

สํานักงานจังหวัดนครปฐม. (2560). บรรยายสรุปจังหวัดนครปฐม ป 2560. นครปฐม : ม.ป.พ. 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม. (2562). รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. นครปฐม: ม.ป.พ. 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2559). คูมือแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือ

ลดผลกระทบดานภูมิทัศน. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด เรือนแกวการพิมพ. 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม). (2562). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการความรวมมือ

เฝาระวังคุณภาพน้ําคลองเจดียบูชา ประจําปงบประมาณ 2562. คนหาเม่ือ 1 มิถุนายน 2563 จาก 
http://www.mnre.go.th/reo05/th/news/detail/40004 

สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม) .2559 .(แมน้ํา คู คลอง สิ่งแวดลอมธรรมชาติอันควรอนุรักษ เอกลักษณ
สังคมไทย  . คนหาเ ม่ือ  1  มิถุนายน  2563  จาก  http://www.onep.go.th/nced/wp-content/uploads/ 
2016/09/Natural.pdf 

________. (2560). คูมือการดําเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ในระดับทองถิ่น . สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครปฐม . (2551). ตํานานพระปฐมเจดีย. คนหาเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 จาก https:// 

emis.christian.ac.th/ctc/Conservart/Conservart/Papathomjadee/Papathomjade.html 

3605



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 1 

รูปแบบการพัฒนา การจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่นแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต จังหวัดสระบุรี 

นิติพัฒน แกวประสิทธิ์ 

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
Kps.nitipat@gmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการณและวิเคราะหศักยภาพของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ 

อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่น 2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนา การ
จัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่นแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต จังหวัดสระบุรี 

ผลการศึกษา พบวา 
1. แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบมีการพัฒนาองคความรูของแหลงโบราณคดีอยางตอเนื่อง มีการนําองคความรูใหม

ๆ ที่ไดจากการศึกษา ขุดคน วิจัย ดวยศักยภาพแหลงโบราณคดีแหงนี้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญที่ยังไมเคยพบที่
ไหนในประเทศไทย ไดแก การขุดคนพบโลงศพท่ีทําจากดินเหนียวซึ่งอยูในสมัยกอนประวัติศาสตร ประมาณ 3,500 ปมาแลว
แตยังขาดความตอเนือ่งในการพัฒนาชุดความรูทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตร วัฒนธรรมท่ีไดจากการขุดคนพบในหลุมขุด
คนใหม โดยชุมชนทองถ่ินไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนขึ้น ซึ่งเปนคนในที่ไดรับความไววางใจ
จากชุมชนและชาวบาน ปญหาอีกดานหน่ึง คือ การขาดแคลนงบประมาณในดานการทํานุบํารุงพิพิธภัณฑสถาน รวมถึงการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ   

2. รูปแบบการพัฒนา การจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่นแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต จังหวัดสระบุรี ควรดําเนินการในรูปแบบของการจัดแสดงหลุมขุดคนทางโบราณคดี ควบคูไปกับการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับโบราณวัตถุท่ีคนพบในอาคารที่มีความปลอดภัย การจัดแสดงนิทรรศการท่ีเกี่ยวของและสามารถบูรณาการเช่ือมโยง
กับแหลงเรียนรูเครือขายที่อยูในลุมน้ําปาสัก ไดแก แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว แหลงโบราณคดีซับจําปา นอกจากน้ีควร
การพัฒนารูปแบบของสื่อจัดแสดง สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนและสอดคลองครอบคลุมกับเน้ือหาสาระ
เรื่องราว ตลอดจนผูเขาชม หรือ นักทองเที่ยวทุกกลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ที่เหมาะสม และหลากหลายที่สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต 

คําสําคัญ:   แหลงโบราณคดี, พิพิธภัณฑสถานชุมชน, ทองถิ่น, การเรียนรูตลอดชีวิต, จังหวัดสระบุรี 
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Abstract 

This study Objective 1. To study the situation and analyze the potential of Ban Pong Takhop 

archaeological site, Wang Muang District, Saraburi Province In the development and management of local 

community museums. 2. To create a development model Management of local community museums, 

Ban Pong Takhop archaeological site for lifelong learning Saraburi Province 

The results showed that 

1. Archaeological sites in Ban Pong Takhop have continuously developed knowledge of 

archaeological sites. With the introduction of new knowledge gained from studies, excavations and 

research with the potential of this archaeological site, there is significant archaeological evidence that has 

not been found anywhere in Thailand. Including excavation of coffins made of clay, which was in the 

prehistoric period for 3,500 years, but still lacking continuity in the development of archaeological 

knowledge Cultural history obtained from excavations discovered in a new excavation hole The local 

community has established a committee for managing community museums. Which is the people who 

are trusted by the community and the villagers Another problem is the lack of funds for the maintenance 

of museums. Including the development of public utilities and facilities 

2. Development model Management of local community museums, Ban Pong Takhop 

archaeological site for lifelong learning Saraburi Should be carried out in the form of an archaeological 

excavation exhibit Along with the exhibition about artifacts discovered in a safe building. Exhibitions that 

are related and able to integrate with the learning network in the Pa Sak Basin include Archaeological Ban 

Pong Manao Arch Champa archaeological site In addition, the development of media forms should be 

developed necessary and consistent information media and information technology covering the subject 

matter As well as visitors or tourists in all groups, organizing various and appropriate learning activities that 

promote lifelong learning 

 

Keywords : Archaeological Sites, Community Museums, Local, Lifelong Learning, Saraburi Province 
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บทนํา 
 แหลงเรียนรูนั้นมีหลายประเภทซึ่งสามารถจําแนกประเภทแหลงการเรียนรูไว 4 ประเภท คือ 1. แหลงการ
เรียนรูประเภทบุคคล ไดแก ชาวนา ชาวสวน ชาวไร ชางฝมือ เปนตน 2. แหลงการเรียนรูประเภทสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก   
สถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร โบราณสถาน สถาบันทางศาสนา พิพิธภัณฑ เปนตน  3. แหลงการเรียนรูประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 4. แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเช่ือ (สุมน อมรวิวัฒน , 2544 : 45)

 ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43) ไดแบงประเภทของแหลงการเรียนรู  ไว 2 ประเภท  คือ  1. 

แหลงการเรียนรูในโรงเรียน ไดแก หองสมุดโรงเรียน มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย  ศูนยวิชาการ ศูนย
โสตทัศนศึกษา ศูนยสื่อการเรียนการสอน ศูนยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  เปนตน   2. แหลงการเรียนรูในทองถิ่น เชน 
หองสมุดประชาชน วัด ครอบครัว ทองถิ่น  องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน   
 แหลงโบราณคดีเปนมรดกวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนา จัดการใหเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรู
ทางประวัติศาสตร อยางเปนรูปธรรมแหลงโบราณคดีในประเทศไทยก็เชนเดียวกันจากอดีตจนถึงปจจุบันไดมีการจัดการ 
พัฒนา อนุรักษ และจัดตั้งใหเปนแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ที่จัดการโดยภาครัฐ ภาคเอกชน องคการ หนวยงานตาง ๆ 
ตลอดจนชุมชนทองถิ่นเปนผูริเริ่มจัดการเอง เพื่อประโยชนในดานการศึกษาเรียนรูทางโบราณคดี ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมแกสาธารณชนท่ัวไป 

 แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ เปนแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร คาดวานาจะมีอายุประมาณ 3,000 ป
มาแลว ตั้งอยูที่ หมู 4 ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี อยูหางจากอําเภอวังมวงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 
กิโลเมตร พ้ืนท่ีของแหลงโบราณคดีแหงนี้มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นลอนลาด ซึ่งอยูใกลกับแหลงนํ้าธรรมชาติ มีเนื้อท่ีประมาณ 
15 ไร แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบตั้งอยูบนท่ีดินซึ่งแบงกรรมสิทธ์ิในการครอบครองท่ีดินออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 
ตั้งอยูบนเนินดินของโรงเรียนบานโปงตะขบ ซึ่งเปนที่ดินของทางราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สวนที่ 2 อยูบริเวณ
ที่ดินของเอกชนท่ีอยูติดกับเนินดินของโรงเรียนบานโปงตะขบซึ่งเปนที่ดินสําหรับทําการเกษตรของชาวบาน แหลงโบราณคดี
บานโปงตะขบถูกคนพบโดยชาวบานท่ีเขาไปทําไรขาวโพดในบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนบานโปงตะขบ ระหวางการไถพ้ืนดินเพื่อปรับ
ใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูก ชาวบานไดพบเศษภาชนะดินเผา เศษโบราณวัตถุ กระจัดกระจายเต็มพื้นในระดับบนช้ันผิว
ดิน ชาวบานจึงไดแจงกับผูใหญบานใหประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาไปทําการตรวจสอบและสํารวจ (สุรพล  นาถะพินธุ, 
2550 : 5) 

 จากการสํารวจเบื้องตนพบโบราณวัตถุสําคัญหลายประเภท ไดแก เศษภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายเชือกทาบ 
เศษภาชนะดินเผาตกแตงดวยการทาน้ําดินสีแดง ขวานหินขัดขนาดเล็ก และเศษกําไลขอมือทําจากหินออนสิขาว เศษช้ินสวน
กระดูกสัตวหลากหลายชนิด ซึ่งหลกัฐานทางโบราณคดีที่พบจากการสํารวจนั้น นับไดวาเปนหลักฐานที่สําคัญอันบงบอกถึงการ
เปนชุมชนที่อยูอาศัยของคนยุคกอนประวัติศาสตร จากหลักฐานอันสําคัญนี้เองจึงนําไปสูการขุดคนทางโบราณคดีอยางเปน
ทางการ ณ บริเวณเนินดินของโรงเรียนบานโปงตะขบ โดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับ
สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการเขามามีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ชาวบานโปงตะขบ องคการบริหารสวน
ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง โดยการดําเนินงานขุดคนแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบเปน 2 ระยะ  ซึ่งชาวบาน ชุมชนทองถิ่น 
และองคกรในทองถิ่นใหความตระหนักในการอนุรักษ พัฒนา ชุมชนและชาวบานโปงตะขบ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขา
มามีสวนรวมและใหความสําคัญเพ่ือที่จะรวมกันอนุรักษ พัฒนา แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบใหเปนแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการศึกษา เรียนรู คนควา และเผยแพรองคความรูดานโบราณคดี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมใหแกผูคนใน
ชุมชนทองถิ่น และสาธารณชนท่ัวไป  
 ปจจุบันชุมชนและชาวบานโปงตะขบ องคกรบริหารสวนตําบลวังมวง ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของตาง ๆ ไดนําโบราณวัตถุทั้งหมดที่พบที่บานโปงตะขบมาจัดเก็บและจัด
แสดง ณ พิพิธภัณฑชุมชน  จากท่ีกลาวมาขางตนแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ และพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ มี
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ศักยภาพที่สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของประเทศได จึงดําเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหลงโบราณคดี
บานโปงตะขบเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อสนับสนุนชุมชนทองถิ่นในการบริหาร จัดการ พัฒนาแหลงโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ โดยศึกษาคนควา เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาและการจัดการแหลงโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑชุมชนที่มีอยูใหเปนแหลงเรียนรูที่สามารถสรางประโยชนใหชุมชนทองถิ่น  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการณและวิเคราะหศักยภาพของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ใน
การพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถิ่น 

2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนา การจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถ่ินแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบเพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิต จังหวัดสระบุรี 

วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยตามขอบเขตของเน้ือหาประเด็นที่สาํคัญ 
ดังนี ้

1. ศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับศักยภาพ การจัดการ และภาพรวมที่สําคัญของแหลงโบราณคดีบาน
โปงตะขบ และพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ ไดแก สภาพปจจุบันของแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชน 
สภาพปญหาที่สงผลกระทบตอการจัดการใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวติ 

2. ศึกษาความตองการ ความคาดหวัง ขอคิดเห็นและแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนทองถิ่น และผูที่สวนรวมใน
การบริหาร จัดการ พัฒนาแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบเปนแหลงเรียนรู 

3. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลและกรณีศึกษาตัวอยางที่เกีย่วของกับรูปแบบการพัฒนาและการจัดการ
พิพิธภัณฑที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศกึษาเก็บรวบรวมขอมลูจากเอกสาร เปนการคนควา รวบรวมเอกสารทางวิชาการ   งานวิจัย วิทยานิพนธ
กรณีศึกษาท่ีเกีย่วของ 

2. ศกึษาเก็บรวบรวมขอมลูภาคสนามโดยวิธีการ ดังตอไปนี้
     2.1 การสํารวจสภาพการณปจจุบันและวิเคราะหศักยภาพของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบและพิพิธภัณฑ

ชุมชน 

     2.2 การสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการ 
     2.3 การสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมลูโดยใชคําถามที่กําหนดไวเกีย่วกับทัศนคติ ความคดิเห็น ความ

ตองการของชุมชนและชาวบาน และผูทีม่ีสวนเกีย่วของในการจัดการแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบใหเปนแหลงเรียนรู 

ผูใหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหลงโบราณคดบีานโปงตะขบและพิพิธภณัฑสถานชุนชน เปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต  รวมทั้งศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในมติิตาง ๆ ท่ีเหมาะสมของชุมชน
ทองถิ่น โดยผูใหขอมูลเปนผูมสีวนไดสวนเสียในการบริหารจดัการ ประกอบดวย 
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1. ผูบริหารจังหวัดสระบรุี และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีขอบขายความรับผิดชอบดูแลในการ
กําหนดนโยบาย ทิศทางการบริหาร จัดการจากสวนกลาง รวมถึงการสนับสนุน สงเสริมในดานงบประมาณ ดานการ
ประสานงานกับภาคสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

2. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
3. นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดี
4. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวังมวง ซึ่งทําหนาที่ในการดูแล รับผิดชอบการบริหาร จัดการ พัฒนาแหลง

โบราณคดีบานโปงตะขบและพิพิธภัณฑสถานชุมชน 

5. คณะกรรมการบริหารชมรมอนรุักษแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ
6. ตัวแทนชุมชนบานโปงตะขบ ไดแก  ผูนําชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ชาวบาน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แบบบันทึกในการสัมภาษณ ใชบันทึกขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยใชคําถามที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ความตองการ รูปแบบในการพัฒนาแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบและพิพิธภณัฑชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

2.  แบบจดบันทึกภาคสนาม ใชในการบันทึกรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น จากการที่ไดสนทนาอยางไมเปน
ทางการ 

3. เครื่องมือชวยจํา ไดแก  สมุดบนัทึก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป อุปกรณเครื่องเขียน

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและอภิปรายผล โดยขอมูลนํามาวิเคราะหนั้นนําผลจากการศกึษาพิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาแหลงโบราณคดีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา บริหาร จัดการแหลงโบราณคดี
เปนแหลงเรียนรู ไดแก กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีบานปราสาท  กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีจันเสน กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีบานโปงมะนาว และผลที่ไดจากการศึกษา สัมภาษณผูมีสวนไดเสียในการบริหาร จัดการ เพื่อนํามาประยุกตและ
สรุปเปนรูปแบบในการพัฒนาและการจัดการแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพการณและวิเคราะหศักยภาพของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ใน
การพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนทองถ่ิน จากการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจําแนกประเภทของหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สําคัญของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ไวดังน้ี 

โบราณศิลปวัตถุ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ 
1. เศษภาชนะดินเผา ไดแก ภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายเชือกทาบ ภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายขีดเปนเสน

คดโคงผสมลายกดประทับใหเปนลายจุดตอเนื่องกันลักษณะคลายเกล็ดปลา ภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายเขียนสีเปนเสนสั้น 
ๆ สีแดง หรือเปนจุดสีแดง 

2. เครื่องมือหินขัด ไดแก ขวานหินขัดขนาดเล็ก สะเก็ดหินที่แตกมาจากขวานหินขัด
3. ลูกปดทําจากเปลือกหอยทะเล ลูกปดที่ทําจากหินออนสีขาว และเปลือกหอยกาบ
4. โบราณนิเวศวัตถุ ไดแก กระดูกสัตวบกและสัตวน้ํา เชน ฟนและกระดูกสัตวตาง ๆ ของหมู เกง กวาง วัว

ควาย ลิง และสุนัข เปนตน รวมถึงเปลือกหอยประเภทตาง ๆ จํานวนมาก และกระดองเตา 
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      5. รองรอยกิจกรรมของมนุษย ประกอบดวย กิจกรรมตามประเพณีความเช่ือ การดํารงชีวิตและการอยูอาศัย 
โดยพบรองรอยท่ีสําคัญคือ หลุมฝงศพ 2 หลุม อันแสดงใหเห็นวาประเพณีการปลงศพของคนสมัยโบราณท่ีแหลงโบราณคดี
บานโปงตะขบ ซึ่งพบเปนแหงแรกในประเทศไทย  คือ การฝงศพผูตายในหลุมทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่ขุดลึกป ระมาณ 30 
เซนติเมตร แลวใชดินฉาบหนาเฉลี่ยประมาณ 1 เซนติเมตร ใหเปนผนังของหลุมฝงศพ ทั้ง 4 ดาน ลักษณะคลายใหเปนโลงศพ  
โดยวางศพใหอยูในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวมีสรอยลูกปดทําจากเปลือกหอยสวมท่ีคอ แลวมีการวางเคร่ืองปนดินเผา
สําหรับอุทิศใหแกผูตาย โดยมีการวางไวบริเวณเหนือศรีษะและปลายเทาของผูตาย และวางขวานหินขัด 2 ช้ินที่บริเวณตนขา
ขางขวาของผูตาย (สุรพล  นาถะพินธุ, 2550) 

      แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ เปนแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญและมีเอกลักษณเดนในดานการท่ีเปนแหลง
โบราณคดีกอนประวัติศาสตร และแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมท่ีเคยตั้งอยูบนพื้นที่ของโรงเรียนบานโปงตะขบอยู
ภายใตการดูแลของกรมธนารักษและกระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันโรงเรียนไดถูกยุบรวมเน่ืองจากเปนโรงเรียนที่ขนาดเล็ก ซึ่ง
หลักฐานที่กลาวมาขางตนบางประเภทพบเพียงแหงเดียวในประเทศไทย ดังน้ันบทบาทและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นจึง
มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการอนุรักษ พัฒนา และการบริหาร จัดการแหลงเรียนรูรวมกับกับชุมชนและชาวบานโปงตะขบอยาง
ยั่งยืน ปจจุบันแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบไดดําเนินการสรางหลังคาคลมุขุดคนโดยการมีสวนรวมของชาวบานโปงตะขบท่ีได
รวมแรงรวมใจกันสรางหลังคาคลุมหลุมขุดคนขึ้น ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ สงวนรักษาสภาพความ
สมบูรณของแหลงโบราณคดีและหลุมขุดคนทางโบราณคดี ตลอดจนองคกรทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังมวง 
และอําเภอวังมวง ไดเขามามีสวนรวมการสนับสนุนชวยเหลือในดานการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ และการ
ดูแลความปลอดภัยในระหวางที่ดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี นอกจากน้ี รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ ไดมีดําริใหมี
การจัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับการขุดคน ศึกษา วิจัยทางโบราณคดีเพิ่มเติมในพื้นทีโ่ดยรอบแหลงโบราณคดี 
 จากการศึกษาวิเคราะหและถอดบทเรียนกรณีศึกษาพิพิธภัณฑที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทั้ง 
3 แหง ไดแกแหลงโบราณคดีจันเสน จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี และแหลงโบราณคดี
บานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาวิเคราะหและถอดบทเรียนในดานกระบวนการ ขั้นตอน รายละเอียดการ
ดําเนินงาน กิจกรรม และผูดําเนินงาน ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ สรุปไดดังนี้ 
 สรุปกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาพิพิธภัณฑจากกรณีศึกษาท้ัง 3 แหง 
 1. การพัฒนางานดานวิชาการ การทํางานโบราณคดี  

     1.1 ดําเนินงานขุดคน ศึกษา วิจัย อนุรักษ สงวนรักษาแหลงโบราณคดีและโบราณวัตถุ และหลักฐานทาง
โบราณคดี เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ นําไปสูการนําเสนอและเผยแพรขอมูลโดยการนํากระบวนการมีสวนรวมเขามา
บูรณาการในการพัฒนางานวิชาการและการทํางานทางโบราณคดี คือ เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล  
ตลอดจนองคกรหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย เขามามีบทบาทในการทํางานโบราณคดีรวมกับนักวิชาการ นักโบราณคดี 
ผูเชี่ยวชาญ 

    1.2 จัดทําสื่อสารสนเทศสําหรับการจัดนิทรรศการเผยแพรความรู เชน จัดแสดงโบราณวัตถุ การจัดทําคลัง
โบราณวัตถุเพื่อเก็บรักษา ดูแล และอนุรักษโบราณวัตถุ จัดทําบอรดเผยแพรความรู   
    1.3 จัดทําแผนงานและคูมือสําหรับการพัฒนาแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑ จัดทําเอกสารและตําราทางวิชาการ  
    1.4 ดําเนินการพัฒนา ใหความรู และฝกอบรมบุคลากรสําหรับการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑชุมชนการจัดการ
ความรู การนําชมในพิพิธภัณฑ การดูแลพิพิธภัณฑ การอนุรักษ ดูแลโบราณวัตถุและหลักฐานทาง โบราณคดีใหแกชุมชน
ทองถิ่น 

    1.5 โดยการไดรับความรวมมือ ชวยเหลือของนักวิชาการ นักโบราณคดี ตลอดจนองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 2. การพัฒนาดานกายภาพ 
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     2.1 การพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน และสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดี ไดแก การสรางอาคาร
พิพิธภัณฑ การจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรูภายในพิพิธภัณฑ การสรางหลงัคาคลุมหลุมจัดแสดงและหลมุขุดคนทางโบราณคดี  
     2.2 การสรางศูนยขอมูลสารสนเทศ หองสมุดสําหรับชุมชน และศูนยประสานงานประชาสัมพันธนักทองเที่ยว  
     2.3 การจัดพื้นที่สําหรับการจําหนายของที่ระลึกและสินคาอุปโภคบริโภค  
     2.4 จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสวยงามและสรางบรรยากาศในการเรียนรู ทองเท่ียว เชน การจัดสวนหยอม 
การปลูกไมยืนตน ปลูกไมดอกไมประดับ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดแก ระบบไฟฟา-ระบบประปา การ
สรางหองสุขา การกอสรางถนนและทางเดินเทา การกอสรางที่จอดรถ  
    2.5 จัดทําปายบอกเสนทางภายนอกแหลงเรียนรูและปายบอกทางภายในแหลงเรียนรู การกอสรางรั้วเพื่อความ
ปลอดภัย เปนตน   
    2.6 การพัฒนาหมูบาน วัด โรงเรียน และสาธารณประโยชนในชุมชนทองถิ่นคูขนานกันกับการพัฒนาแหลง
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชน 

           ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาดานกายภาพจําเปนตองอาศัยงบประมาณในการดําเนินงานจํานวนมากและมีความ
ตอเนื่อง ดังนั้น การมีสวนรวมจากภาครัฐเปนสวนสําคัญในการสนับสนุน สงเสริมชุมชนทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก 
จังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ตลอดจนการสนับสนุน สงเสริมการจัดโครงการ จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินจาก
ภาคเอกชน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551) 

 3. การดําเนินงาน และการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ 
      3.1 ดําเนินการจัดตั้งองคกรและผูรับผิดชอบดูแล บริหาร จัดการ และขับเคลื่อนแหลงโบราณคดี พิพิธภัณฑ
ชุมชน ท้ังในฐานะแหลงเรียนรูและแหลงทองเท่ียว ทั้งนี้ชุมชนทองถิ่น โดยสามารถดําเนินการจัดตั้งในลักษณะนิติบุคคล เชน 
จัดตั้งเปนชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือ เปนการรวมมือกันดําเนินงานบริหาร จัดการโดยองคกรของรัฐและชุมชนทองถิ่น  
      3.2 การจัดหางบประมาณและรายไดสนับสนุนในการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ ไดแก  การไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ การตั้งตูรับบริจาค การจําหนายสินคาท่ีระลึก รายไดจากกการจัดกจิกรรมในพิพิธภัณฑ เปนตน 

      3.3 การจัดการดานการนําชมพิพิธภัณฑดําเนินงานดวยกระบวนการมีสวนรวมโดยชุมชนทองถ่ิน ชาวบาน 
เยาวชน ตลอดจน วัด โรงเรียนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการใหความรู นําเสนอขอมูลแกผูเขาชม โดยพิพิธภัณฑไมมีการเก็บ
คาเขาชม 

 4. การประชาสัมพันธ 
      4.1 การดําเนินการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อพื้นฐาน เชน แผนพับ ใบปลิว 
ปายประชาสัมพันธตามจุดสําคัญตาง ๆ ตามเสนทางภายนอกแหลงเรียนรู  
      4.2 การประชาสัมพันธผานสื่อสารมวลเชน ไดแก การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของแหลงเรียนรูผาน 
สื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สารคดี  
      4.3 การจัดทําสื่อมัลติมีเดีย  ระบบฐานขอมูลออนไลน เว็บไซต  
      4.4 การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานและองคกรจัดขึ้น การเขารวมโครงการกิจกรรมการประกวดแหลง
ทองเท่ียวในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (วลัยลักษณ ทรงศิริ, 2551) 

จากการศึกษา วิเคราะหสถานการณและสภาพปจจุบนัของแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ 
ถึงรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการพัฒนาและการจัดการเปนแหลงเรียนรูที่ไดดําเนินการจัดการแลวนั้น  สามารถ
สรุปไดนี้ 
 1. ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ ลักษณะของอาคารพิพิธภัณฑในปจจุบันเปน
อาคารเอนกประสงคช้ันเดียวท่ีไดรับการอนุญาตจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลพื้นที่ของโรงเรียนบานโปงตะขบใหชุมชนทองถิ่นใช
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เปนสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุ และจัดแสดงนิทรรศการของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ โดยแบงเปนพื้นที่จัดเก็บ
โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา ช้ินสวนภาชนะดินเผาประเภทตาง ๆ  และพ้ืนที่สําหรับจัดแสดงนิทรรศการของ
โครงการสํารวจทางโบราณคดีอางเก็บน้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายในอาคารพิพิธภัณฑมีการจัดการองคประกอบที่สวน
สําคัญในการจัดแสดงนิทรรศการ เชน มีการติดตั้งไฟสําหรับสองสวางปายสื่อความหมายและโบราณวัตถุ ติดตั้งพัดลมสําหรับ
ระบายอากาศและความรอน ติดตั้งตูสําหรับจัดแสดงโบราณวัตถุ หรือ ช้ินสวนโบราณวัตถุ โดยความรวมมือจากภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2. การดําเนินงานดานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการและเนื้อหาสาระทางวิชาการ  จากการศึกษาพบวา รูปแบบ
การจัดแสดงนิทรรศการเปนการจัดการองคความรูที่ไดจากการขุดคน การศึกษา คนควา วิจัย โดย การจัดนิทรรศการนําเสนอ
ดวยสื่อจัดแสดงพื้นฐาน ไดแก ปายสื่อความหมาย บอรดเผยแพรขอมูลประวัติความเปนมาของแหลงโบราณคดีและ
โบราณวัตถุท่ีพบ และการจัดนิทรรศการโบราณวัตถุซึ่งนับไดวาเปนอัตลักษณของพิพิธภัณฑแหงน้ี คือ การจัดแสดงภาชนะดิน
เผาที่มีการตกแตงลวดลายเอกลักษณเฉพาะพบเพียงแหงเดียวในประเทศ นอกจากนี้การจัดแสดงโบราณวัตถุสําคัญซึ่งมีอยู
อยางหลากหลายประเภท เชน โครงกระดูกมนุษยที่พบในหลุมขุดคน ลูกปดที่ทําจากเปลือกหอยทะเล ขวานหินขัด เปนต น 
ทั้งนี้โบราณวัตถุสําคัญทุกช้ินนั้นไดผานขั้นตอนการอนุรักษตามหลักการทางวิชาการโดยผูเช่ียวชาญเพื่ออนุรักษ สงวนรักษา
สภาพโบราณวัตถุใหอยูในสภาพที่สมบูรณยิ่งขึ้น (สุรพล  นาถะพินธุ, 2552)  องคความรูที่สําคัญอีกประการหน่ึงของแหลง
โบราณคดีบานโปงตะขบคือพิธีปลงศพที่มีเอกลักษณที่พบแหงเดียวในประเทศซึ่งจัดแสดงอยูในบริเวณหลุมขุดคนทาง
โบราณคดีจึงเปนองคความรูที่สามารถบูรณาการรวมกันกับองคความรูที่สําคัญตางๆ  ในพิพิธภัณฑสถานชุมชนไดเปนอยางดี 
และยังรวมถึงองคความรูจากการจัดนิทรรศการของโครงการสํารวจทางโบราณคดีอางเก็บน้ํามวกเหล็กที่นํามาจัดแสดงไว
ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่งองคความรูใหมที่สามารถเช่ือมโยงจัดการความรูและ
บูรณาการสาระเร่ืองราวใหสอดคลองกันไดอยางนาสนใจ โดยการดําเนินการจัดพิพิธภัณฑและจัดนิทรรศการเผยแพรความรู
ไดรับความรวมมือชวยเหลอืท้ังดานวิชาการและการจดัสรรงบประมาณจาก รองศาสตราจารยสุรพล นาถะพินธุ  และ ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. การดําเนินการพิพิธภัณฑ การบริหาร จัดการ จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานบริหาร จัดการ และพัฒนา
แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบน้ันมีแนวคิดและแนวทางท่ีมุงไปสูการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลวังมวง  ซึ่งเปนกลไกภายในสําหรับการบริหาร จัดการ ตลอดจนการดําเนินงานและ
กิจกรรมตาง ๆในแหลงโบราณคดีแลพิพิธภัณฑสถานชุมชน ซึ่งรวมถึงกลไกภายนอกท่ีเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ
สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลืออีกทางหน่ึงโดยจังหวัดสระบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนเครือขายความรวมมือทางแหลงเรียนรู ไดแก แหลง
โบราณคดีบานโปงมะนาว ดังน้ันทั้งกลไกภายในและกลไกภายนอกท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร จัดการแหลงโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ จึงไดรวมกันจัดตั้งชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ เพื่อเปนองคกรหลักใน
การบริหาร จัดการ ตลอดจนกําหนดทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานชุมชน 

4. สภาพปจจุบันของแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ แหลงโบราณคดีบานโปงตะขบในปจจุบัน จากการดําเนินงาน
ขุดคนทางโบราณคดีที่ผานมาทั้งสามชวงระยะเวลา พบหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุที่สําคัญหลายประเภท ซึ่งบาง
ประเภทพบเพียงแหงเดียวในประเทศ ไทยซึ่งปจจุบันไดดําเนินการดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทําทะเบียน
โบราณวัตถุ การจัดทําฐานขอมูลเพื่อนํามาจัดการและสรางเปนองคความรูเพื่อนําไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนบานโปงตะขบ ลักษณะทางกายภาพของแหลงโบราณคดีในปจจุบันประกอบดวย สภาพหลุมขุดคนทางโบราณคดี
หลังจากโครงการดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีทั้งสามระยะเสร็จสิ้น ชุมชนและชาวบานโปงตะขบ ไดดําเนินการสรางหลังคา
คลุมหลุมขุดคนช่ัวคราว เพื่อเปนการอนุรักษ สงวนรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญในเบื้องตน โดยไดรับความรวมมือจาก 
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รศ.สุรพล นาถะพินธุ และภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ไดดําเนินการสํารวจพื้นที่แหลง
โบราณคดีบริเวณท่ีดินของโรงเรียนบานโปงตะขบสําหรับการขุดคนทางโบราณคดีเพิ่มเติมในอนาคต  

5. การดําเนินงานดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานดานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกเปนการจัดการในระดับพื้นฐาน  ไดแก การใหบริการหองสุขาเปน
การขออนุญาตใชหองสุขาของโรงเรียนบานโปงตะขบ และหองสุขาของชาวบาน การทําทางเดินเทาหินลูกรัง โดยองคการ
บริหารสวนตําบลวังมวง การติดปายประชาสัมพันธแหลงโบราณคดีตามสถานท่ีตาง ๆ  โดยสํานักงานการทองเท่ียวจังหวัด
สระบุรี ที่จอดรถสําหรับผูเขาชมใชบริเวณสนามหญาของโรงเรียนบานโปงตะขบ ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร
พิพิธภัณฑสถานชุมชน นอกจากน้ีพบวาขาดแคลนถังขยะที่ไมเพียงพอตอการรองรับผูเขาชมโดยเปนถังขยะที่ใชรวมกับ
โรงเรียนบานโปงตะขบ ทั้งนี้จากการสํารวจในพ้ืนที่พบวาพื้นที่ดานหลังโรงเรียนบานโปงตะขบ ซึ่งเปนลําธารนํ้าตกธรรมชาติ 
โดยชวงเวลาท่ีผานมาเคยไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงพักผอน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติของโรงเรียน โดยไดดําเนิน
จัดสรางบันไดทางเดินคอนกรีตลงสูน้ําตก ปรับสภาพแวดลอมของลําธาร แตในสภาพปจจุบันพบวามีสภาพรกรางและขาดการ
ดูแล ตลอดจนพ้ืนท่ีบางสวนท่ีใชในการเรียนการสอนของโรงเรียนบานโปงตะขบอยูในสภาพเสื่อมโทรม 

6. การประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จากการศึกษาพบวา การดําเนินการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธพื้นฐานโดย รศ.สุรพล นาถะพินธุ  ไดแก แผนพับ เอกสารเผยแพร บอรดประชาสัมพันธ และปาย
ประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ในอําเภอวังมวง การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนที่ผานมาไดดําเนินการดวยสื่อสารมวลชนในหลายแขนง เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ ตลอดจนการประชาสัมพันธ
ของการทองเท่ียวจังหวัดสระบุรี อําเภอวังมวง องคการบริหารสวนตําบลวังมวง เปนตน  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนพบวาไดดําเนินการโดยอําเภอวังมวง องคการบริหารสวนตําบลวังมวง ในการจัดกิจกรรมทําบุญ
ประจําหมูบาน การอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ โดยจัดที่บริเวณดานหนาอาคารพิพิธภัณฑสถานชุมชนซึ่งมีชาวบาน
โปงตะขบมารวมงานเปนจํานวนมาก ทั้งนี้การดําเนินงานในลักษณะกิจกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและชาวบาน
พบวายังไมมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

ทั้งน้ีในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียนบานโปงตะขบในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิใน
พื้นที่แหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ ยังเขามามีบทบาทในการดําเนินงานอยางไมตอเนื่อง เน่ืองจาก
การขาดบุคลากรประจําที่จะเขามารวมมือทํางานกับชุมชนและชาวบาน  

7. ปญหาและอุปสรรค
การเสื่อมสภาพของหลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุท่ีอยูในหลุมขุดคน เน่ืองมาจากความช้ืนจากน้ําที่ไหลซึม

ลงไปในหลุมขุดคนในชวงฤดูฝน ปญหาจากสัตวบางชนิดที่ตกลงไปในหลุมขุดคนแลวก็ตายและสงกลิ่นเนาเหม็นในเวลาตอมา 
ดวยสภาพปจจุบันของหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญนี้จากคําสัมภาษณของผูดูแลรับผิดชอบพบวาทั้งหลุมศพหมายเลข 1 
และหลุมศพหมายเลข 2 ที่มีสภาพเปนอินทรียวัตถุนั้นเสื่อมสภาพลงไปมากเนื่องจากผลกระทบจากสาเหตุดังกลาวขางตน ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของนักวิชาการดานการอนุรักษโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ไดกลาวถึงประเด็นการเสื่อมสภาพของ
หลักฐานทางโบราณคดีและการอนุรักษโบราณวัตถุ ณ แหลงขุดคนทางโบราณคดี  กลาวโดยสรุปคือ วัตถุที่ขุดคนพบจะมี
ปฏิกิริยาทันทีกับบรรยากาศเหนือพ้ืนดิน เชนปฏิกิริยากับอากาศ การเปลี่ยนแปลงความช้ืน มลพิษในอากาศ แสง เปนตน วัตถุ
บางช้ินสามารถเห็นการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วและชัดเจนภายในระยะเวลาอันสั้น อินทรียวัตถุจะเสื่อมสภาพเร็วมาก หาก
ไมไดรับการดูแลรักษา และปฏิบัติอยางเหมาะสม เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพ อาจสงผลทําใหหลักฐานทางโบราณคดีเสียหาย
อยางรุนแรงได  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑตัวอยางกับพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ ไดขอสรุปวากระบวนการใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑบานโปงมะนาวมีความใกลเคียงเหมาะสมกับกับการดําเนินเงินของพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบ
ในปจจุบัน เนื่องจากมีความสอดคลองกันในดานเน้ือหาสาระทางวิชาการท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน พื้นที่ของแหลงโบราณคดีอยู
ใกลเคียงกัน การดําเนินเปนเครือขายแหลงเรียนรูระหวางกัน นอกจากน้ีผูบริหาร จัดการของพิพิธภัณฑบานโปงมะนาวไดเขา
มามีสวนรวมในการเปนท่ีปรึกษาในคณะกรรมการบริหารชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ ทั้งนี้กระบวนการทํางาน
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบท่ียังไมไดดําเนินการนั้นมีความสอดคลองกับขอคิดเห็นและความตองการสวนใหญ
ของกลุมประชากรทุกกลุม โดยสามารถสรุปเปนแนวทางท่ีพิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงตะขบควรดําเนินงานตอไปในอนาคต 
สรุปไดดังนี้ 
 การพัฒนาทางวิชาการ การทํางานดานโบราณคดี เปนกระบวนการท่ีควรดําเนินงานต อเน่ืองจากการขุดคนทาง
โบราณคดีที่ไดดําเนินการในระยะแรกจนเกิดเปนพิพิธภัณฑ เพื่อพัฒนาและขยายฐานองคความรูเพิ่มเติม การอนุรักษแหลง
โบราณคดีและโบราณวัตถุ การจัดทําแผนการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมบุคลากร การจัดพิมพเอกสารวิชาการ
เผยแพรขอมูล การพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการใหมีความตอเนื่อง 
 การพัฒนาดานภายภาพมีกระบวนการสําคัญ ไดแก การขออนุญาตใชประโยชนจากที่ดินของราชการ การกอสราง
อาคารพิพิธภัณฑถาวร การสรางอาคารคลุมหลุมขุดคนทางโบราณคดีการพัฒนาสภาพแวดลอม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหมี
ความเหมาะสม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  
 การดําเนินงาน บริหาร จัดการพิพิธภัณฑ มีลักษณะในการดําเนินงาน บริหาร จัดการโดยคณะกรรมการบริหาร
ชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีบานโปงตะขบ รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑเปนรูปแบบแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย ซึ่งเปนแหลง
เรียนรูที่มีผูนําชม สลับกับการใหผูเขาชมไดเดินชมนิทรรศการดวยตนเอง โดยไมมีการเก็บคาเขาชม การจัดหารายไดพิพิธภัณฑ
ดําเนินการในลักษณะการรับบริจาคตามศรัทธา ตลอดจนการนําเอกลักษณเดนของพิพิธภัณฑมาเปนสวนหน่ึงในการจัดทํา 
ผลิตและสรางสรรคสินคาเพื่อจําหนายเปนของท่ีระลึกในพิพิธภัณฑ การจัดหางบประมาณในการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑควร
ดําเนินจัดทําเอกสารในรูปแบบโครงการพัฒนาในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑที่จําเปน โดยสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไดจากแหลงงบประมาณจากรัฐ ไดแก จังหวัดสระบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี และแหลงงบประมาณ
จากภาคเอกชน 

 การประชาสัมพันธ กระบวนการดําเนินงาน ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ 
การจัดทําสื่อสารสนเทศ การจัดทําระบบเครือขายฐานขอมูล การจัดพิมพ เอกสาร ตําราวิชาการเพ่ือเผยแพรขอมูลความรูของ
พิพิธภัณฑ ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมกับองคกรหนวยงานภายนอก 

 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑใหมีความยั่งยืน โดยควร
ดําเนินงานในลักษณะของการจัดกิจกรรมใชพิพิธภัณฑและโรงเรียนบานโปงตะขบเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม เพื่อให
ชุมชนและชาวบานเขามามีสวนรวม ทํากิจกรรมในโอกาสและวาระสําคัญของหมูบาน การเขามามีสวนรวมในการนําชม
พิพิธภัณฑ ตอนรับดูแลนักทองเท่ียว ตลอดจนการสงเสริมใหชุมชนชาวบานมีรายไดเสริมจากการรวมกลุมแมบานในชุมชน
สรางสรรคและผลิตสินคาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน การจําหนายสินคาท่ีระลึก สินคาทางการเกษตรแปรรูป    
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรมีการดําเนินงานศึกษา วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูของแหลงโบราณคดีเครือขาย แหลง
โบราณคดีบานโปงตะขบ แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว แหลงโบราณคดีซับจําปา และแหลงโบราณคดีอางเก็บน้ํามวกเหล็ก 
เพราะมีความเช่ือมโยงสัมพันธในหลากหลายประเด็นที่มีความนาสนใจ พรอมทั้งควรมีการเสนอแนวทางเก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูสูพิพิธภัณฑของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 
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ศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดบีนผืนผา กรณีศึกษา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดยอ 

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1.เพื่อศึกษาขอมูลประวัติศาสตรศิลปะลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2.เพื่อออกแบบลวดลายบนผืนผาเทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคแปงกาว 

         การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบทางดานรูปทรง ดานลวดลาย และดานสี ของลูกปดทวารวดี 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นํามาสรางลวดลายในรูปแบบของผาบาติกดวยเทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคแปงกาว 
และเอกสารที่เกี่ยวของยึดหลักของการทําความเขาใจในบริบทของลูกปดทวารวดีตาง ๆ ทั้งประวัติและสภาพแวดลอมทาง
รูปแบบของลูกปดทวารวดี บุคคลแวดลอม จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนฐานความรูเชื่อมโยงสูกระบวนการในการ
สรางสรรคลวดลายบนผืนผา 

       ผลการวิจัยพบวารูปแบบของลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ไดจากการศึกษาคนควาขอมูล 
เอกสาร และการลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูล พบรูปแบบของลูกปดทวารวดี ซึ่งรูปแบบของลูกปดทวารวดีมีรูปแบบที่หลากหลายชนิด 
เมื่อพิจารณาในแตละดานคือ 1.ดานรูปทรง ในสวนของดานรูปทรงของลูกปดทวารวดีนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งในแตละ
รูปแบบของลูกปดจะมีรูปทรงท่ีคลายคลึงกัน และรูปทรงท่ีแตกตางกัน 2. ดานลวดลาย ในสวนของดานลวดลายของลูกปด
ทวารวดีนั้นมีความหลากหลาย โดยลวดลายของลูกปดจะขึ้นจากการประดิษฐลวดลายข้ึนมา บางลวดลายเกิดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ และลูกปดบางรูปแบบไมมีลวดลายปรากฎ 3. ดานสี สวนของสีลูกปดนั้นเกิดการเติมแตงสีของลูกปดแตละรูปแบบ
และสีที่เกิดจากธรรมชาติ 4. ดานสีกับความเชื่อ สวนของสีกับความเชื่อของลูกปดทวารวดีนั้น มีความเชื่อที่ยาวนานแมจะยังไม
มีการยืนยันที่มาที่ไปของความเช่ือเหลานี้ ผูวิจัยไดนําลวดลายลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาสรางสรรค
โดยใชหลักทฤษฎีการออกแบบการนํามาสรางสรรคบนผืนผาดวยเทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคแปงกาว  

คําสําคัญ: ศิลปะลูกปดทวารวดี การออกแบบ เทคนิคการเขียนเทียนและแปงกาว 
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Abstract 
 

This research aimed to 1. Study the historical information of Dvaravati art beads in U Thong 
district, Suphan Buri and 2. Design fabric pattern using wax drawing technique and wet glue technique.    

This was the study on shapes, patterns and colors of Dvaravati beads in U Thong district, 
Suphan Buri to create the Batik fabric pattern by wax drawing technique and wet glue technique. The 
relating documents were on the principles of Dvaravati beads context understanding both history and 
pattern environment surroundings. Then the obtain data was brought to be knowledge foundation 
connecting to fabric patterns creation.  
            After study from research, papers and survey the finding of this thesis found that the Dvaravati's 
bead at U-thong district, Suphanburi province has many patterns. Considering each aspect ordered       
1. Shape; Dvaravati's bead has many kind of shapes. Some has the similar shape and some has the 
differences shapes 2. Pattern; Dvaravati's bead pattern has many pattern. The bead's pattern was 
created by human, some bead's pattern was created by nature and some bead has no pattern. 3. 
Colour; The colour of the bead was painted by each pattern and was created by nature. 4. Colour and 
faith; even if there is no clues of this faith but this faith still has the believer 
The researcher was bought the pattern of Dvaravati's bead at U-thong district, Suphanburi province and 
use the visual arts theory, Wax textile drawing technic and pasty glue technic to created her work on 
fabric. 
 
Keywords: Dvaravati art bead, Design, Wax drawing technique and wet glue technique 
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1. บทนํา
ศิลปะทวารวดีในสวนของคําวา ทวารวดี เปนภาษาสันสกฤต แปลวา ประกอบดวยประตู ซึ่งอาจจะหมายถึง เมืองทา 

และคําวา “ทวารวดี” อาจเทียบไดกับทวารกา ซึ่งเปนเมืองของพระกฤษณะในมหากาพยเรื่องมหาภารตะ มีตนกําเนิดพุทธ
ศิลปในประเทศไทยมีความเจริญอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 11-16  ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียแบบคุปตะและหลังคุปตะ การ
เกิดขึ้นของเมืองทวารวดีในภาคพ้ืนสยามประเทศโบราณเทากับเปนการเปดมิติใหมในพัฒนาการของประวัติศาสตรไทยให
กวางขวางและลุมลึกขึ้น ประวัติศาสตรไทยมิไดเฉพาะเจาะจงตั้งแตเมื่อ "คนไทย" เขามาตั้งถิ่นฐานบานเมืองกอตั้งรัฐอาณาจักร
เทานั้น แทที่จริงมีผูคนชุมชนบานเมืองในดินแดนแถบนี้สืบเน่ืองตั้งแตครั้งกอนประวัติศาสตรจนเขาสูยุคประวัติศาสตร เมื่อยาง
เขาสูสมัยตนประวัติศาสตรลักษณะอันโดดเดนเห็นชัดคือเกิดเมืองทวารวดีขึ้นมากมายทั้งใน ภาคกลาง ภาคตะวันออก      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคใตของดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน (ธิดา สาระยา. 2545:23) 

ทวารวดีจากหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบตามแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะในเขตภูมิ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคใต อันเปนพื้นที่ติดตอกับชายทะเล ซึ่งเปนเสนทางผานทางการสมัยโบราณและเปนแหลงโบราณคดีในสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย พบหลักฐานหลายอยางซ่ึงเปนของที่นําเขาจากภายนอก สิ่งสําคัญคือลูกปด ซึ่งพบเปนจํานวนมาก
และแพรหลายมาจนถึงสมัยทวารวดีดวย (ศักดิ์ชัย  สายสิงห. 2547:28) ความนิยมในการประดับลูกปดนาจะยังเปนของคนใน
ทองถิ่นที่สืบทอดมาจากสังคมที่มีมาแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร แตในสวนของรูปแบบลวดลายและการประดับที่มีความ
หลากหลายเรื่องสีสัน วัสดุคุณภาพของลูกปด คงมีเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม เนื่องจากมีการรับอิทธิพลจากภายนอกเขามาอยางมาก 
ในลักษณะเดียวกันกับการรับอารยธรรมตะวันตกในปจจุบันยอมเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เพราะในวัฒนธรรมทวารวดีมักจะ
พบลูกปดที่มีการนําเขามาจากตางประเทศอยูดวยเสมอ เชนแหลงที่พบลูกปดเปนจํานวนมาก ไดแก คลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
และที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีการพบลูกปดแบบโรมันรวมอยูดวย คือลูกปดประดับที่มีหลากสีอยูในเม็ดเดียวกัน 
เชน แดง ดํา เหลือง ขาว เขียว หรือลูกปดแบบมีตา (ศักดิ์ชัย  สายสิงห. 2547:277) และเมื่อเขาสูยุคแรกเร่ิมประวัติศาสตรที่
เปนที่รับรองโดยทั่วไปวาคือ "กอนทวารวดี" และ "ทวารวดี" เมื่อประมาณ 1,500 ปที่แลว ที่พระพุทธศาสนาสถาปนาตั้ง      
ณ อาณาบริเวณน้ีควบคูกับหลักศรัทธาอ่ืน ๆ มีการแพรหลายของลูกปดกลุมใหมที่ทําจากแกวโดยเฉพาะลูกปดแกวสีเดียวเม็ด
นอยที่พบกลาดเกล่ือนในแทบทุกที่จนไดชื่อวา "ลูกปดทวารวดี" โดยมีลูกปดแกวชนิดพิเศษเชน อําพันทอง ลูกปดตา ลูกป ด
แกวโมเสด และ ลูกปดลายแถบท่ีถูกนําเขามาจากภาคพื้นตะวันตกโดยเฉพาะจากดินแดนอินเดียและอาหรับพรอมกับกลุม
พิเศษที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งทําดวยทอง ทําเปนจี้แขวนตราประทับมีจารึกอักขระบงบอกถึงระบบคิดและคุณคาเกิน
กวาจะประมวลและประเมินไดอยางครบถวนในยุคสมัยนี้ที่ยังมีการศึกษาคนควาอยางถูกถวนไมเพียงพอ และรอการศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมอยางจริงจังจากทุกภาคสวน เพื่อการพิสูจนทราบและการฟนคืนสูอนาคตของ ลูกปดที่อูทอง  แมกลอง-ทาจีน 
ใหสมตอคุณคาและความทุมเทของผูคนรุนกอนจนเหลือรองรอยมาถึงทุกวันนี้ต ลอดทั้งการฟนคืนกลับมาใหมให          
มากกวาการนําของเกามาปดขัดแตง เลี่ยมทองและรอยเปนสายสรอยแบบตาง ๆ ที่ทํากันมารวมกึ่งศตวรรษที่ผานมา
(บัญชา พงษพานิช 2558:36) 

การวิจัยเปนการศึกษาศิลปะลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดานรูปทรง ลวดลาย สี ของลูกปด โดย
ผูวิจัยนําแนวความคิดลักษณะเดนของลูกปด ออกแบบลวดลายเปนลวดลายสรางสรรคโดยการเขียนลวดลายผาดวยการใช
เทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคก้ันสีดวยกาวแปง โดยตระหนักถึงความงาม สะทอนใหเห็นถึงลวดลายลูกปดทวารวดีรูปแบบ
สี ตาง ๆ 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาศิลปะลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.2 เพื่อออกแบบลวดลายบนผืนผาเทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคกาวแปง 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1.1 วิธีวิจัยโดยการใชกรณีศึกษา (Case Study Research) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

  3.1.2 ขอมูลประเภทเอกสารเอกสารจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ เพื่อศึกษาขอมูลศิลปะ        
ลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    
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  3.1.3 ขอมูลประเภทเอกสารจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา บทความ เพื่อศึกษาขอมูลการออกแบบ
ลวดลาย และเทคนิคการเขียนเทียน เทคนิคการเขียนกาวแปง 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 
            การวิจัยครั้งนี้ใชกรณีศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏการณ  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีเพื่อใชในการออกแบบลวดลายลงบนผืนผา โดยมุงเนนการ
บรรยายพรรณนาถึงการดึงลักษณะเฉพาะของการศึกษาลักษณะของลูกปดทวารวดีมาออกแบบลวดลายดวยเทคนิคการเขียน
เทียนและกาวแปงผลงานสูการออกแบบบนผืนผา ใชแนวคิดและและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะห นําเสนอเปน
ประเด็นและกรอบ ความคิดในการวิเคราะห ดังนี้ 

  3.2.1 วิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร หนังสือและขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับลูกปดทวารวดี รูปแบบ
ลักษณะโครงสรางรูปแบบ ลวดลาย และสี 

  3.2.2 วิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร หนังสือและขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการ รูปแบบลักษณะ
โครงสรางการจัดองคประกอบรูปแบบและลวดลาย หลักการและทฤษฎีในการออกแบบ วิธีการ กระบวนการบาติกดวยเทคนิค
การเขียนเทียนและกาวแปง 

  3.2.3 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผืนผา กรณีศึกษา 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง ศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผืนผา ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ โดยการนําศิลปะรูปแบบลูกปดทวารวดี และนําเทคนิคการเขียนผาบาติกมาใชใน
การออกแบบลวดลายบนผืนผา ซ่ึงมผีลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางลูกปดทวารวดี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีประเด็นการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. วิเคราะหรูปแบบลูกปดทวารวดี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

 1.1 วิเคราะหรูปแบบดานรูปทรง 
 1.2 วิเคราะหรูปแบบดานลวดลาย 
 1.3 วิเคราะหในสวนดานสี 

โดยการวิเคราะหไดใชหลักการทฤษฎีในการออกแบบมาใชในการวิเคราะหขอมูลในดานรูปทรง ลวดลาย และสี 
ของลูกปดทวารวดี ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะหรูปแบบลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตารางที่ 1 ลูกปดกระดูก เปลือกหอย 

2. วิเคราะหเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการบาติก
ซึ่งการวิเคราะหรูปแบบลูกปดทวารวดีไดใชหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลปมาใชในการวิเคราะห

ในแตละดานเพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบในสวนตาง ๆ ของลูกปดทวารวดี 

ภาพตนแบบ รูปทรง ลวดลาย สี ภาพ

ลายธรรมชาติ สีขาว สีเหลือง สีน้ําตาล และสีดํา

3621



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 รูปแบบการวิเคราะหผลงานบาติกดวยเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรงบันดาลใจ ลูกปดหินสีมีคาเนื้อสวย,.ลูกปดแกวเลียนแบบหินอาเกต,ลูกปดแกวสีฟาใส สี
ฟาไมใสทรงผลมะยม และสีตาง ๆ มีตาแตมแตง 

ประเภทผลงาน ผาบาติก 
ขนาดผลงาน 2.4 เมตร 

วิเคราะหดานการออกแบบลวดลาย  การออกแบบลวดลายจากลูกปดทวารวดีการนําลวดลายมาวางจัด
องคประกอบใหมีความทันสมัยและแปลกใหม 

วิเคราะหดานการเลือกสี การใชสีไดนําสีของลูกปดทวารวดีมาใชในการลงสีบนผืนผา โดยมีสี ดังนี้ สี
เขียว จากหยก สีเหลือง สีมวง สีน้ําตาล เปนตน

วิเคราะหดานเลือกใชวัสดุที่ใชในการทําบาติก ผาปานมัสลิน เทียนบาติก จันติ้ง สีเคมี  ซิลิเกต 
วิเคราะหดานกระบวนการสรางผลงาน 1.การขึงผาใหตึง เขียนลวดลายที่ออกแบบลงบนผาโดยใช เทียนเขียนบาติก

และใชจันติ้งสําหรับเขียนโดยการเขียนลงบนผาสีขาวเพื่อใหลวดลายท่ีกั้นมีสี
ขาวของเนื้อผา  
2.ลงสีที่นําไปผสมกับน้ําแลวนํามาระบาย รอสีใหแหง 
3.นํามาเขียนเทียนอีกรอบเพื่อกั้นเสนสี ลงสีอีกชั้นโดยการลงสีที่เขมกวารอบ
แรกหรือสีที่ตัดกัน โรยเกลือลงไปรอจนแหง  แลวปดเกลือออก  
4.ดึงผาออกจากเฟรมแลวนํามารีดเพื่อใหเทียนออกกอนนําไปเคลือบโซเดียม
ซิลิเกต 
5.เคลือบโซเดียมซิลิเกตทิ้งไว 12 ชั่วโมง เมื่อครบ ลางดวยน้ําสะอาด  
6.ไปตมใหเทียนออกและลาง ตากใหแหง 
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ตารางที่ 2 รูปแบบการวิเคราะหผลงานบาติกดวยแปงกาว 
 

 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1.เพื่อศึกษาขอมูลประวัติศาสตรศิลปะลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง          
จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2.เพื่อออกแบบลวดลายบนผืนผาเทคนิคการเขียนเทียนและเทคนิคกาวแปง 
            ผลการวิจัยเรื่อง ศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผืนผา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของลูกปดทวารวดี มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

จากการวิจัยในครั้งนี้พบวารูปแบบของลูกปดทวารวดีมีรูปแบบที่หลากหลายชนิด เมื่อพิจารณาในแตละดานคือ ดาน
รูปทรง ดานลวดลาย ดานสี และสีกับความเชื่อ ซึ่งสามารถอภิปรายเปนรายดานได ดังนี้ 

4.1.1. ดานรูปทรง ในสวนของดานรูปทรงของลูกปดทวารวดีนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งในแตละรูปแบบของ
ลูกปดจะมีรูปทรงที่คลายคลึงกัน เชน รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงเหลี่ยม เปนตนและรูปทรงที่แตกตางกัน เชน รูปทรง
กระดูก รูปทรงผลมะยม  เปนตน 

4.1.2. ดานลวดลาย ในสวนของดานลวดลายของลูกปดทวารวดีนั้นมีความหลากหลาย โดยลวดลายของลูกปด
จะขึ้นจากการประดิษฐลวดลายขึ้นมา เชน ลวดลายท่ีเกิดจากการมวนพัน ลวดลายดอกไม ลวดลายตา เปนตน บางลวดลาย
เกิดของเองตามธรรมชาติ เชน ลวดลายของหินที่เกิดของตามธรรมชาติ เปนตน และลูกปดบางรูปแบบไมมีลวดลายปรากฎ 

4.1.3. ดานสี สวนของสีลูกปดนั้นเกิดการเติมแตงสีของลูกปดแตละรูปแบบและสีที่เกิดจากธรรมชาติ โดย
สามารถแยกโทนสีของลูกปด ไดดังนี้ สีโทนรอน ไดแก สีแดง สีเหลือง สีสม สีมวง เปนตน และสีโทนเย็น ไดแก สีน้ําเงิน สีฟา    
สีเขียว สีดํา เปนตน 

แรงบันดาลใจ ลูกปดแกวโมเสค ลูกปดแกวนกแสงตะวันและลูกปดแกวสีฟา 
ประเภทผลงาน ผาบาติก 
ขนาดผลงาน 2 เมตร 

วิเคราะหดานการออกแบบลวดลาย การออกแบบลวดลายจากลูกปดทวารวดี การนําลวดลายมาวางจัด
องคประกอบใหมีความทันสมัยและแปลกใหม 

วิเคราะหดานการเลือกสี การใชสีไดนําสีของลูกปดทวารวดีมาใชในการลงสีบนผืนผา โดยมีสี ดังนี้ สีดํา 
และสีฟา 

วิเคราะหดานเลือกใชวัสดุที่ใชในการทําบาติก ผาใยไผ แปงกาว สีธรรมชาติ สีเคมี  โซเดียมซิลิเกต ถุงบีบ พูกัน เทียน จันติ้ง 
วิเคราะหดานกระบวนการสรางผลงาน 1.ขั้นแรกการทําอันดับแรกกวนแปงกาวโดยใชแปงมันที่ระลายน้ําเรียบรอย

แลวนํามากวนพรอม ๆ กับกาวใสพอไดที่ใสสีลงไปเพียงเล็กนอยเพื่อใหเกิดสี
ในการเขียนจะทําใหเห็นลวดลาย แลวกรอกใสถุงบีบ 
 2.การขึงผาใหตึง เขียนลวดลายที่ออกแบบลงบนผาโดยใชแปงกาวสําหรับ
เขียนโดยการเขียนลงบนผาสีขาวเพื่อใหลวดลายท่ีกั้นมีสีขาวของเนื้อผา 
จากนั้นรอกาวแหง  
3.นําผามายอมสีธรรมชาติ”ฟาอมเขียว” มักไว 1 คืน  
4.นําผาที่ยอมสีไวมาลางออกดวยน้ําสะอาด จนไมมีสีออกมาแลวพรอมกับซัก
ใหแปงออกใหหมด จากนั้นตากผาใหแหง 
6.นําผามาขึงใหตึงเพื่อลงแปงกาวและเขียนเทียนโดยการลงแบบคัดบางสวน
เพื่อใหเสน  
7.นําสีดําสีบาติกทาลงบนผาใหทั่วเพื่อใหเกิดเสนสีดํา 
8.เคลือบโซเดียมซิลิเกตทิ้งไว 12 ชั่วโมง เมื่อครบ ลางดวยน้ําสะอาด  
9..ตากใหแหง 

3623



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

4.1.4. ดานสีกับความเชื่อ สวนของสีกับความเชื่อของลูกปดทวารวดีนั้น มีความเชื่อที่ยาวนานแมจะยังไมมีการ
ยืนยันที่มาที่ไปของความเชื่อเหลานี้ เชน หยกเขียว กันอุบัติเหตุ มีโชคลาภ ร่ํารวย คาขายดีมาก , สีเหลือง มีเสนห เมตตา ผูใด
พบรักใครชอบพอ,สีสม มีโชคลาภ ใหทรัพย ใหความร่ํารวย แคลวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง เปนตน 

4.1.5. การออกแบบลวดลายบนผืนผาโดยนําแรงบันดาลใจมาจากลวดลายลูกปดทวารวดี อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ในการทําลวดลายบนผืนผาใหมีความทันสมัยและความแปลกใหม จากการพิมพดวยมือในเทคนิคบาติกการเขียน
เทียนและเทคนิคแปงกาวมาใชในการสรางผลงานบนผืนผา 

4.2 อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และการลงพ้ืนที่

สํารวจ ศึกษารูปแบบลูกปดทวารวดี นําลวดลายมาสรางสรรคโดยใชหลักทฤษฎีการออกแบบบนผืนผาดวยเทคนิคการเขียน
เทียนและเทคนิคกาวแปงได 13 แบบ 

 

ภาพที่1 ผลงานชิ้นนี้ไดรับแรงบนัดาลใจ : ลูกปดหินสีมีคาเนื้อสวย,.ลูกปดแกวเลียนแบบหินอาเกต,ลูกปดแกวสีฟาใสสีฟาไมใส
ทรงผลมะยม และสีตาง ๆ มีตาแตมแตง 

 

 
 

ภาพที ่2 ผลงานชิ้นนี้ไดรับแรงบันดาลใจ : ลูกปดแกวโมเสค ลูกปดแกวนกแสงตะวันและลูกปดแกวสีฟา 
4.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการสรางสรรคงาน ในการวิจัยเร่ืองศิลปะลวดลายลูกปดทวารวดีบนผืนผา จะเห็นไดวาในการออกแบบ
ลวดลายตนแบบไวนั้น สามารถนํามาพัฒนาลวดลายท่ีมีความหลากหลายไดมากข้ึนโดยไมมีขีดจํากัดที่จะนําสวนของลวดลาย
ตาง ๆ มาประกอบกันใหเกิดการสรางสรรคเปนลวดลายใหมๆ ตามแนวความคิด และลวดลายของลูกปดทวารวดี สามารถ
นําไปเปนลวดลายบนวัสดุอื่นๆ ได เปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑในโอกาสตอไปสําหรับชุมชนทองถิ่น  
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The study of the color from Natural Materials for Thai Painting. 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการศึกษาวัตถุจากธรรมชาติที่ใหสี เพื่อใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาวิธีการสกัดสีจากวัตถุธรรมชาติ และเพื่อนําสีที่ไดจากการสกัดจากวัตถุธรรมชาติมาใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย 
โดยมีขอบเขตในการศึกษาวัตถุธรรมชาติเฉพาะกลุมสีที่ไดจากพืช ผลการศึกษาวัตถุธรรมชาติที่ใหสี ทําการศึกษาและคัดเลือก
สารสีจากพืช จํานวน 9 ชนิด ไดแก ฝาง ขมิ้น ดาวเรือง รงทอง มะมวง คราม ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ และมะพราว นํามาสกัดสี
ผานกระบวนการตม หมักและบด แปรรูปใหเปนน้ําสีธรรมชาติ นําไปตกตะกอนเพื่อใหไดผงสี ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธ
ของสีที่ไดจากธรรมชาติและกระบวนการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยโบราณ เปรียบเทียบเฉดสีจากธรรมชาติและสีไทยเพ่ือ
นํามาใชสําหรับสรางงานจิตรกรรมไทยโบราณ 

คําสําคัญ:  สีธรรมชาติ กระบวนการสกัดสี จิตรกรรมไทย 
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Abstract 

This article presents  on The study of the color from natural materials for Thai art. The objective 

is to study methods of extracting colors from natural objects. And to use the colors obtained from the 

extraction of natural materials to create Thai painting works This research has a scope to study natural 

objects, only the color groups derived from plants. The results of the study of natural objects that give 

color To study and select the colorant from 9 kinds of plants such as Fang, Turmeric, Golden Marigold, 

Mango, Indigo, Eucalyptus, Ratchaphruek and Coconut to extract the color through the process of 

boiling, fermenting and processing into natural color water. To precipitate in order to obtain the color 

powder, to study, analyze the relationship of the natural color and the creative process of Thai 

traditional painting Compare shades of natural and Thai colors to be used for creating traditional Thai 

painting.  

Keywords: Natural color, Color extraction process, Thai art 
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1. บทนํา

สี คือ สวนประกอบสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะ มีผลตออารมณ ความรูสึก และจิตใจของมนุษย สีเขามามี
บทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดังคนพบหลักฐานภาพเขียนบนผนังถํ้า แผนหิน สิ่งของเคร่ืองใช 
การยอมสีเครื่องนุงหม ตลอดจนการคนพบผลงานศิลปะในยุคสมัยตาง ๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวามนุษยมีการนําสีมาใชเพื่อบันทึก
เรื่องราวและตอบสนองความตองการดานความงาม มนุษยคนพบสีจากวัตถุที่มีอยูในธรรมชาติและนํามาใชประโยชนในดาน
ตาง ๆ รวมถึงการนํามาใชในการสรางสรรคงานศิลปะ การใชสีสันจากธรรมชาติปรากฏใหเห็นผานทางงานทัศนศิลป ทั้งงาน
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนข้ึนมานับรอยป และยังคงความงดงามมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาวัตถุจากธรรมชาติที่ใหสี
เปนการศึกษาภูมิปญญาของมนุษยท่ีสามารถนําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวมาใชใหเกิดประโยชน นําพืชชนิดตาง ๆ ที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาสกัดสี ซึ่งชางไทยในอดีตนําสีที่ไดมาใชในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เดิมใชวิธีการเขียนเพียงสีเดียว เรียกวา 
เอกรงค ตอมาไดมีการคนพบพืชท่ีใหสีหลากหลายมากข้ึนจึงปรับเปลี่ยนมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีสีอื่น ๆ ประกอบเขา
ดวยกัน จึงเรียกวา พหุรงค ผูเขียนมีความสนใจการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย จึงไดศึกษากระบวนการสรางสรรคงาน
จิตรกรรมไทยโบราณและเกิดความสนใจในการสกัดสีจากธรรมชาติเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน อีกทั้งเพื่อเปนสวน
หนึ่งของการอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาและการนําเอาความรูเรื่องวตัถุทีใ่หสีธรรมชาติมาสกัดใหเกิดส ีศึกษาทดลองโดยใชพืชที่
มีอยูในทองถิ่นมาสกัดและใชวิธีการท่ีทันสมัยแปรรูปสีใหอยูในรูปผงสีเพื่อใหสามารถเก็บรักษาไดนานยิ่งข้ึน สามารถนํามาใช
งานไดสะดวกมากขึ้น  
2. องคความรูเร่ืองสี

2.1 ความหมายของสีและประเภทของสี 
ไพโรจน  พิทยเมธี (2558:22) กลาววา “สี” เปนองคประกอบหลักหนึ่งของงานทัศนศิลป มีอิทธิพลอยางยิ่งในการ

แสดงอารมณ ความรูสึก ไปจนถึงบุคลิกภาพเฉพาะตน มนุษยรูจักนําสีมาใชในชีวิตประจําวันตั้งแตบรรพกาล โดยนํามาระบาย
ลงบนสิ่งของ ภาชนะเคร่ืองใช รูปแกะสลัก เพื่อใหสิ่งของดังกลาวเดนชัด มีความหมายเหมือนจริงมากข้ึน รวมถึงการใชสีวาด
ลงบนผนังถํ้า หนาผา กอนหิน เพื่อถายทอดเร่ืองราวใหรูสึกถึงพลังอํานาจ การใชสีทาตามรางกายเพื่อกระตุนใหเกิดความฮึก
เหิม หรือใชสีเปนสัญลักษณในการถายทอดความหมาย  

ตะวัน  ตนยะแหละ และคณะ (2560:107) หากกลาวถึงสีก็จะมีหลากหลายแยกออกไปตามประเภทหากแยกอยาง
กวางก็ได 2 ประเภท คือ 

1.สีธรรมชาติ เปนสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน สีของแสงอาทิตย สีของทองฟายามเชา เย็น สีของรุง
กินนํ้า แตสีสวนใหญที่นิยมนํามายอมผาจะเปนสีที่ไดจากพืช ไดจากสวนตาง ๆ ของพืช ทั้ง ดอก ราก ใบ เปลือกไม ผล เมล็ด 
หรืออาจจะไดจากดิน หิน เปนตน 

2.สีที่มนุษยสรางข้ึน สีที่มนุษยสรางขึ้นหรือไดสังเคราะหขึ้น เชน สีวิทยาศาสตร มนุษยไดทดลองจากแสง
ตาง ๆ ขึ้นมากมายซึ่งอาจเรียกไดวาเปนสีประเภทเคมีเปนสีที่มนุษยสังเคราะหขึ้นเพื่อใหไดสีตามคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ยอมเพราะเสนใยแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สีสามารถติดทนทานไดตางกัน 

2.2 สีธรรมชาติ 

ประภากร  สุคนธมณี (2560:186) กลาววา สีธรรมชาติที่มนุษยรูจักและนํามาประยุกตใชคือ สีที่ไดจากพืช สัตว ดิน 
และ แรธาตุ ดวยการศึกษาแบบลองผิดลองถูกเพ่ือใหเขาถึงซ่ึงเอกลักษณของการใหสีที่แทจริง อาจกลาวไดวาตนไมแทบทุกตน
สามารถนํามาสกัดเปนน้ําสี ใชสําหรับการยอมวัสดุที่นํามายอมเปนสีได จากการแสวงหาและสังเกตทําใหทราบวาตนไมที่ให
ความฝาด ซึ่งตองทดลองชิมหรือทดลองขยํา ถามียาง ยางฝาดจะติดมือ และจากการสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงของใบไม ใบที่
มีความฝาดหรือมียางท่ีเราคุนเคย เชน ใบฝร่ัง ใบขนุน ใบสบูเลือดสบูดํา เปนตน ใบท่ีชํ้าหากท้ิงไวสักระยะหนึ่งจะเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาล อีกท้ังสวนตาง ๆ ของตนไมที่มีความฝาดสามารถนํามาทดลองสกัดเปนน้ําสีตามที่ตองการได ขั้นตอนของการสกัดน้ําสี
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จากธรรมชาติไมซับซอน แตอาจมีความยุงยากในเรื่องของการจัดเตรียม การจัดหาวัสดุชวยยอมอื่น ๆ เริ่มตนดวยการคัดสรร/
เลือกสรรวัสดุที่ใหสีตามที่เราตองการ จัดเตรียมใหอยูในสภาพที่พรอมจะทําการสกัดคือ มีการสับ ซอย หรือเด็ดสวนดอก ใบไว 
จากนั้นนําลงแชน้ํา อาจท้ิงไวขามคืนหรือประมาณหน่ึงช่ัวโมง ขึ้นอยูกับสวนตาง ๆ ของพันธุไมแตละชนิดที่นํามาสกัดดวย 
ไดแก ลําตน เปลือกไม ราก แกน ใบ ดอก ผล เปลือกของผล เมล็ด หรืออาจเรียกไดวา แทบทุกสวนสามารถนํามาเปนวัตถุดิบ
ในการสกัดน้ําสีสําหรับการยอมสิ่งทอไดแทบท้ังสิ้น 

3. สีกับงานจิตรกรรมไทย
 ไพโรจน  พิทยเมธี (2551:28) กลาวถึง สีที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยนั้นมีอยูหลากหลายชนิดแลวแต

ชางจะถนัด ยิ่งในงานสมัยปจจุบันสีมีมาก สีมีคุณสมบัติมากข้ึนกวาเกา การเลือกใชสียิ่งสะดวกมากขึ้น แตกอนนั้นสีตาง ๆ มีไม
มากสี สีที่ใชกันจริง ๆ เปนสีฝุน (PIGMENT POWER) ซึ่งเปนหลักในการเรียน จัดเปนหมูใหญ ๆ ดวยกัน 4 หมู มีสีดํา สีขาว สี
แดง สีเหลือง สีคราม รวมเรียกวา “สีเบญจรงค” สีตาง ๆ ที่แปลกออกไปชางก็ผสมขึ้นจากสีในจํานวน 5 สีทั้งสิ้น การเก็บ
รักษาควรเก็บใสขวดท่ีปดดวยฝาเกลียวอยาเก็บในท่ีช้ืนจะทําใหสีจับกันเปนกอน อาจเปลี่ยนสภาพได สีบางชนิดเปนแทง ควร
หอกระดาษใหมิดชิด อยาใหฝุนจับได เพราะจะทําใหยุงยากตอนผสมสีหรือระบายภาพ สีโบราณแบงเปน สีหลักจํานวน 5 สี มี
ลักษณะและคุณสมบัติตางกันออกไป 

นิโรจน  จรุงจิตวิทวัส (2561:12) กลาววา สีโบราณเปนสีฝุนที่ไดมาจากธรรมชาติ ดิน หิน แรธาตุ พืช สัตว 
นํามาผานกระบวนการปรุงสีดวยการนําวัตถุธาตุจากธรรมชาติมาบดใหละเอียดเปนผงผสมกาวที่นํามาจากหนังสัตว กระดูก
สัตว สําหรับชางจิตรกรรมไทยนิยมใชกาวเม็ดมะขามและกาวกระถินเปนตัวชวยใหสีเกาะติดพื้นผิวหนาวัตถุไมหลุดไดโดยงาย 
ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยท่ัวไปจะใชสีหลายสี เรียกวา พหุรงค ชางไทยจะใชสีใหมีโครงสีสวนรวม ออกไปทางใด
ทางหนึ่ง เชน ออกไปทางสีแดง หรือออกไปทางสีเหลือง และเนนตัวเอกของเรื่อง ดวยการปดทองแวววาวนํามาซึ่งเอกภาพ
และความศรัทธา นอกจากน้ันจิตรกรรมไทยยังใชสีแทนบุคคลตามเนื้อเรื่อง อาทิเชน พระอินทรสีเขียว หนุมานสีขาว เปนตน 
ซึ่งการจะเขาใจจิตรกรรมไทยจึงตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในวรรณคดีไทยตาง ๆ ดวย 

4. การสกัดสจีากพืช
การวิจยัเรื่องการศึกษาวัตถุจากธรรมชาตทิี่ใหสี เพื่อใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย มุงศึกษาวิเคราะหกลุมสีที่

ไดจากพืช กระบวนการสกัดสีและการผลติผงสี เพื่อนํามาใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยโบราณ โดยรวบรวมเอกสาร 
ตํารา ศึกษาวัตถุจากธรรมชาติกลุมพืชที่ใหสี และความแตกตางดานคุณสมบัติของพืชแตละชนิด เพื่อคัดเลือกกลุมสีทีห่าไดงาย
ในทองถิ่น สามารถสกัดสีไดงาย จากการวิเคราะหขอมูลไดคัดเลือกพืชมาใชในการศึกษาจํานวน 9 ชนิด ไดแก ฝาง ขมิ้น 
ดาวเรือง รงทอง มะมวง คราม ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ และมะพราว โดยมุงเนนแมสีในทางศิลปะเปนหลัก 

4.1 สวนประกอบที่ใชในการสกัดสี 
จากการศึกษา ดําเนินงานสรุปการคัดเลือกกลุมพืชที่ใหสีและสวนประกอบของพืชที่สามารถนํามาใชสกัดสีได 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดสวนประกอบของพืชท่ีสามารถนํามาใชในการสกัดสี 

พันธุพืช 
สวนที่นํามาใชสกัดสี 

สีที่ได 
ใบ ราก ลําตน ดอก ผล เมล็ด ยาง 

1.ฝาง  แดง 
2.ขมิ้น  เหลือง 
3.ดาวเรือง  เหลือง 

3629



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 5 

4.รงทอง  เหลือง 
5.มะมวง  เหลืองอมเขียว 
6.คราม    คราม 
7.ยูคาลิปตัส  น้ําตาล 
8.ราชพฤกษ  น้ําตาล 
9.มะพราว  ดํา 

สุพรรณี  ฉายะบุตร และคณะ (2559:22) กลาวถึงผลการทดลองพบวานํ้าสีจากใบมะมวงมีสีน้ําตาลอมเหลืองและผง
สีที่ไดจากใบมะมวงจะมีสีเหลือง 

4.2 กระบวนการสกัดสีและแปรรูปใหเปนผงสี 

ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท และคณะ 1 (2557:22) ไดกลาวถึงวิธีการสกัดน้ําสีจากสารใหสีธรรมชาติไว ดังนี้ 
1. นําวัสดุใหสีจากธรรมชาติมาตม โดยอัตราสวนวัสดุตอน้ําเปน 1: 5 ตมที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลาทําการกรองแยกนํ้าสีออก 

2. นําน้ําสีไปอุนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยใหน้ําสีสกัดเหลือ 1 ใน 3 ปลอยใหเย็นและบรรจุเก็บ
ใสภาชนะปดเพื่อนําไปทดลองตอไป  

พรพิมล  มวงไทย (2555:2) กลาวถึง การสกัดสียอมจากธรรมชาติทําไดงาย ๆ  2 วิธี คือ  
วิธีที่ 1 ทําการโขลก ทุบหรือปนพืชใหสีแลว ผสมน้ําประมาณ 10-20 เทาโดยน้ําหนัก คั้นแลวกรองนํ้าสีออก วิธีนี้

ใชกับใบไมสด 

วิธีที่ 2 การตม กรณีนี้เปนเปลือกไม แกน หรือเนื้อไม ใหตมกับนํ้าประมาณ 10-20 เทาโดยน้ําหนัก ตมเดือดนาน 
1 ช่ัวโมง กรองเอานํ้าสีไว อาจตมซ้ํา 1 หรือ 2 ครั้งหรือจนกวาจะไมมีสีออกมา 

วิธีที่นิยมมักเปนวิธีที่ 2 แตอยางไรก็ตามถานําสารที่เปนตัวทําละลายอื่น ๆ มาแชพืชก็จะทําใหสารสีจากพืช
ละลายออกมา ตัวทําละลายที่สามารถนำใชมีหลายประเภท ไดแก น้ํา สารละลายเบส สารละลายกรด สารอินทรีย เมื่อสารสี
ถูกสกัดออกมาแลวจะไดสารละลายสีที่มีสารหลายอยางปะปนมาดวยตามความสามารถในการละลายของตัวทําละลายแตละ
ชนิด ซึ่งพบวา ถานําสีไปใชยอมผาเลยตามที่นิยมทํากัน ใยผาก็จะดูดซับสารตาง ๆ เขาไวดวย จึงทําใหสีที่ยอมไดมีลักษณะไม
สดใสเทาท่ีควร เน่ืองจากการเจือปนของสาร เชน ลิกนิน แตอยางไรก็ตามขอเสียที่พบนั้นคือ น้ําสีจะเก็บไดไมนาน และไม
สะดวก เนื่องจากผูยอมผาทั่วไปนิยมที่จะสกัดน้ําสีจากพืชแบบสดใหมกอนใชทันทีดวยการตมพืชกับน้ําเปนเวลาราว 1 ช่ัวโมง 
อยางไรตามอีกทางเลือกหน่ึงคือการทําสีใหอยูในรูปผงแหง ๆ ซึ่งสามารถเก็บไดสะดวกเหมือนกับการใชสี  

ไพรัตน  ปุญญาเจริญนนท และคณะ (2557:23) ไดจําแนกกระบวนการในการเตรียมผงสีธรรมชาติไวดังนี้ 
1.1 การเตรียมสีผงดวยวิธีการอบแหง นําน้ําสีที่สกัดไดและผานการระเหยน้ําออกบางสวน นําไปอบท่ี

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 360-480 นาที หรือจนกวาน้ําสีจะแหงสนิท ปลอยใหเย็นแลวนํามาบดเปนผง 
1.2 การเตรียมสีผงโดยใชเกลือดูดซับ นําน้ําสีที่สกัดไดและผานการระเหยนํ้าออกบางสวน แลวทําการงวดตอ

โดยใสเกลือโซเดียมคลอไรดลงไป ทําการเค่ียวจนของผสมที่ไดแหง จากน้ันนําไปบดเปนผง 
1.3 การเตรียมสีผงโดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ 

     - เตรียมสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด 15%  

     - นําน้ําสีที่สกัดไดและผานการระเหยออกบางสวนผสมกับสารละลายเกลือที่เตรียมไว คนใหเขากัน ปลอยทิ้งไว
ใหตกตะกอน จากนั้นนําเขาเครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนโดยใชเวลาประมาณ 10 นาที 

     - รินสารละลายออก นําไปกรองดวยกระดาษกรอง จากนั้นนําไปอบจนแหงและบดเปนผง 
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กระบวนการในการสกัดสีสามารถทําไดหลายวิธีทั้งการตม การหมัก การคั้น การทุบหรือการบด เพื่อใหไดสารละลาย
สีธรรมชาติออกมาเปนสารต้ังตนนําไปใชทําผงสีตอไป การสกัดสีจะตองเร่ิมดวยการเตรียมวัตถุดิบที่ใหสีธรรมชาติ เชน สวน
ตาง ๆ ของพืช เชน ใบ ราก ลําตน ดอก ผล เมล็ด จากนั้นนํามาสกัดใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด ซึ่งวิธีที่นิยมกันมากคือการ
สกัดดวยวิธีการตม วิธีนี้ตองใชเวลานานในการสกัด แตจะทําใหไดสารสีเฉพาะของพืชชนิดนั้น ๆ  สวนวิธีการนําเอาไปตํา ทุบ
หรือบด วิธีนี้หากใชกับพืชใบเขียวจะทําใหคลอโรฟลลผสมอยูในสารละลายสีธรรมชาติดวย กระบวนการสกัดสีจากพืชแตละ
ชนิดรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 รายละเอียดวิธีการสกัดสีจากพืชแตละชนิด 

พันธุพืช สวนท่ีนํามาใชสกัดสี วิธีการสกัดสี 
1.ฝาง ลําตน (แกน) การตม 
2.ขมิ้น ราก การบด 
3.ดาวเรือง ดอก การตม 
4.รงทอง ยาง การบด 
5.มะมวง ใบ การตม 
6.คราม ใบ ราก และลําตน การหมัก 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
พันธุพืช สวนท่ีนํามาใชสกัดสี วิธีการสกัดสี 

7.ยูคาลิปตัส ลําตน (เปลือก) การตม 
8.ราชพฤกษ ผล (ฝก) การตม 
9.มะพราว ผล (กาบมะพราว) การเผา 

จากตารางกลุมพืชที่ใชวิธีการตม เมื่อตมจนไดน้ําสีแลว นําน้ําสีที่ไดผสมดินสอพองเพ่ือใหสีตกตะกอน สีจะเปลี่ยนไป
ตามปริมาณของดินสอพองเน่ืองจากดินสอพองมีสีขาว เมื่อผสมในปริมาณมากสีที่ไดจะเปนสีพาสเทล นอกจากน้ีเมื่อตองการ
ไดเฉดสีที่แตกตางกันออกไปอาจผสมสารอ่ืนที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนคา pH ของน้ําสีลงไปได จากนั้นนําน้ําสีที่ผสมกับดินสอพอง
ไปกรองเอาเน้ือสี โดยทิ้งไว 1 คืน สีจะมีลักษณะเปนแปงเคก จากน้ันนําไปใชไดโดยการผสมกับกาวกระถินหรือสามารถนําไป
อบเพ่ือใหไดเปนผงสี หากไมใชวิธีการอบอาจปลอยทิ้งไวใหแหงตามธรรมชาติแลวนําไปบดใหละเอียดก็สามารถนําไปใชงานได  

กลุมพืชที่ใชวิธีการบด สามารถนําสวนของพืช เชน รากท่ีตากแหงแลว หรือยางมาบดใหมีความละเอียดก็จะสามารถ
นําไปใชงานได 

กลุมพืชที่ใชวิธีการหมัก ใหหมักจนไดน้ําสีจากนั้นนําเอาไปกรองเก็บเฉพาะน้ําสีเอาไว จากนั้นนําไปผสมดินสอพอง
เพือ่ใหสามารถตกตะกอนเนื้อสีได กรองทิ้งไว 1 คนื จากนั้นนําไปอบหรือตากแหงตามธรรมชาติ แลวนํามาบดใหเน้ือสีละเอียด
ก็จะสามารถนําไปใชงานได 

กลุมพืชที่ใชวิธีการเผาอยางมะพราว เลือกใชสวนที่กาบมะพราวนําไปเผา จากนั้นนํามาบดใหละเอียดก็จะสามารถ
นําไปใชงานได 

การแปรรูปน้ําสีที่ไดจากการสกัดสีนั้นจําเปนจะตองมีตัวกลางที่ชวยใหสีตกตะกอน เพื่อใหสามารถนํามาทําผงสีได 
จากการศึกษา ดําเนินการวิจัย ตัวกลางท่ีสามารถนํามาใชในการตกตะกอน เชน ดินสอพอง ดินขาว ปูนแดง 
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4.3 เปรียบเทียบสีธรรมชาติและสีไทยโบราณ 

จากการดําเนินการศึกษาเมื่อไดสีที่สกัดจากธรรมชาติจะตองนําไปใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยโบราณ จึง
นําสีที่ไดไปเปรียบเทียบกับเฉดสีไทยโบราณ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายละเอียดการเปรียบเทียบสีธรรมชาติและสีไทยโบราณ 

สีธรรมชาติ สีไทยโบราณ 

1.ดินสอพอง สีขาว 
2.ฝางผสมน้ําสมสายชูและดินสอพอง สีสําลาน 

3.รงทองผสมดินสอพอง สีเหลืองออน 
4.รงทอง สีเหลืองรง 
5.ขมิ้น สีเหลืองนวลเทา 
6.รงทองผสมดินสอพองเจือคราม สีเหลืองไพล 
7.รงทองผสมฝางเล็กนอย สีเหลืองจําปา 
8.ใบมะมวงผสมดินสอพอง สีเลื่อมประภัสสร 
9.รงทองผสมฝาง สีหมากสุก 
10.ฝางผสมดําเขมา เจือขาว สีกะป 
11.ฝางผสมทานาคา สีกามปูอสุรา 
12.ฝางผสมโซเดียมคารบอเนต ( Na2Co3 ) สีชมพูกลาง 
13.ฝางผสมดินขาว สีดอกชบา 
14.ฝางผสมดินสอพอง สีหงสดินกลาง 
15.ฝางผสมสารสม (Alum) ผสมโซเดียมคารบอเนต 
( Na2Co3 ) 

สีลิ้นจ่ี 

16.ฝางผสมดินสอพองเจือคราม สีดอกตะแบก 
17.ครามผสมดินสอพอง เจือดํา สีเมฆ 
18.คราม คราม 
19.ครามผสมดําเขมา สีกรมทา 
20.ครามผสมฝาง สีมวง 
21.ครามผสมดินสอพอง สีขาบ 
22.ครามผสมดํา เจือขาว สีผานคราม 
23.ครามผสมรงทอง เจือขาว สีน้ําไหล 
24.รงทองผสมคราม สีเขียวสด 
25.ครามผสมดาวเรือง สีเขียวขาบ 
หมายเหตุ ที่มาของช่ือสีเกิดจากการเปรียบเทียบเฉดสีธรรมชาติกับตารางสีไทยโบราณท่ีใชในงานจิตรกรรมไทย 

การผสมสีธรรมชาติสามารถผสมไดตามหลักทฤษฎีสทีั่วไป หลักการผสมสีไทยนอกจากการผสมไลคาน้ําหนักแลวชาง
ศิลปไทยยังใชหลักการจับคูสีในการผสมอีกดวย และในการผสมสีไทยนั้นจะมีศัพทเฉพาะที่ใชในการเรียกวิธีการผสมสี ดังนี้ 
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4.4 การสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย 

การศึกษาวัตถุจากธรรมชาติที่ใหสี เพ่ือใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทย เปนการศึกษาเพื่อ ผลิตสีที่ไดจาก
ธรรมชาติเพื่อนํามาใชในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ซึ่งผลงานจิตรกรรมไทยที่คัดเลือกมาเปนตนแบบในการเขียนภาพคือ
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จ.ราชบุรี เปนงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นต้ังแตสมัยอยุธยาและไดรับการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาลท่ี 
4 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทําใหภาพจิตรกรรมฝาผนังมีการผสมผสานรูปแบบสกุลชางอยุธยาและรัตนโกสินทร แตดวยความ
เสื่อมไปตามกาลเวลาและสภาพอากาศทําใหภาพบางสวนไดรับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อรักษารูปแบบผลงานอันงดงาม ผูเขียน
จึงนําภาพจิตรกรรมฝาผนังมาใชเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดยไดคัดเลือกภาพมารผจญซึ่งอยูดานบนประตู
เขาโบสถดานทิศเหนือ  

กระบวนการเขียนภาพผูเขียนศึกษากระบวนการเขียนภาพแบบโบราณ โดยใชการเตรียมน้ําเทือกเค่ียวกาวเม็ดมะขาม
ผสมกับดินสอพองใชในการรองพ้ืนกอนเขียนภาพ เมื่อรางภาพเสร็จสมบูรณแลวจะใชสีที่ไดจากการสกัดจากธรรมชาติมาใชใน
การเขียนภาพโดยผสมกับกาวกระถินอัตราสวน 3 : 1 ก็จะสามารถนําไปใชระบายลงบนภาพได การผสมสีสามารถนําสีผสมกัน
ไดตามทฤษฎีสีในทางศิลปะ นอกจากน้ีสวนท่ีเปนเครื่องประดับของตัวละครในภาพจะใชทองคําเปลวปดลงไปโดยใชยางมะเดื่อ
เปนตัวชวยในการปดทอง ตัวอยางภาพผลงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามซึ่งเขียนโดยการใชสีธรรมชาติและกรรมวิธี
แบบโบราณดังแสดงในภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 ภาพมารผจญ สื่อวัสดุ สธีรรมชาติและทองคําเปลวบนผาใบ ขนาด 80 X 100 ซม. 
5. บทสรุป

สีธรรมชาติเปนสีที่ไดจากวัตถุในธรรมชาตินํามาผานกระบวนการสกัดสี ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตศึกษาเฉพาะ
กลุมสีที่ไดจากพืช ซึ่งพืชแตละชนิดมีสวนประกอบที่นํามาใชในการสกัดที่แตกตางกัน ทั้งใบ ราก ดอก ลําตน ผล และยาง อีก
ทั้งยังตองเลือกใชวิธีการสกัดที่เหมาะสมเพื่อใหไดน้ําสีที่มคีวามเขมขน ทั้งวิธีการตม การหมักหรือกระทั่งการนําไปบดใหเปนผง 
สามารถนําไปใชประโยชนได การศึกษาในคร้ังนีน้ําน้ําสีที่ไดไปผานกระบวนการตกตะกอนเพ่ือแปรรูปสีใหอยูในรูปผงสี เพื่อให
สามารถเก็บรักษาไดยาวนานยิ่งข้ึนและนําไปใชไดสะดวกมากยิ่งข้ึน ซึ่งผูวิจัยไดนําสีที่ไดจากการสกัดจากธรรมชาติมาใชในการ
เขียนภาพจิตรกรรมไทย โดยมีตนแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามที่ถูกเขียนขึ้นมาต้ังแตสมัยอยุธยาและปฎิสังขรณ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ในปจจุบันภาพไดรับความเสียหายไปบางสวนจึงไดนํามาใชเปนตนแบบในการเขียนภาพเพื่อ
เปนการอนุรักษสืบสานงานศิลปะไทย และการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยแบบโบราณ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ืองราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเด่ียวทองในถ่ินอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนา
ฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกในกลุม
ผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จนไดขอมูลอิ่มตัวที่จํานวน 10 คน จากนั้น
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรางสรรคผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) 
ใชรูปทรงตนแบบจากมนุษย สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม แสงเงาที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไป ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก
บนผาใบ(Acrylic on canvas) สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเดี่ยว ลําพัง อางวาง ของผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในสังคมชนบทอีสาน 

ผลการศึกษาและการสรางสรรคในครั้งนี้ ไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสรางสรรคผลงานใหตรงตามแนวความคิด 
ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุสูการสรางสรรคจิตรกรรมก่ึงเสมือนจริง จํานวน 1 ชิ้น ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร รวมกับ
เทคนิคการบอกเลาเรื่องราว (Story Telling) เพื่อถายทอดเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุในชนบท สะทอนใหเห็น
อารมณความโดดเด่ียว ลําพัง อางวาง ของผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปในสังคมชนบทอีสาน โดยผานผลงาน
จิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ (Acrylic on canvas)  

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ ความโดดเดี่ยว ศิลปะสรางสรรค 
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Abstract 

 
Research topic is The Loneliness of the Isan Local Elders to Creative Art, Na Fai Subdistrict, 

Mueang Chaiyaphum District, Chaiyaphum. The objective is to study the story of the lonely elderly in 
Isan sub-district, Na Fai district, Mueang Chaiyaphum district, Chaiyaphum. And to reflect the conditions 
of the lonely Isan local elderly through creative arts in Na Fai Sub-district, Mueang Chaiyaphum District, 
Chaiyaphum. Using qualitative research methods. By in-depth interview among lonely elderly in Na Fai 
Subdistrict Mueang Chaiyaphum Chaiyaphum. Until getting saturated data of 10 people. Then analyze 
the data by content analysis (Content Analysis) to create semi-realistic painting (Semi-Realism). Using 
original human shapes Living organisms and the environment. The shadow of light that exists but has 
been truncated. Using acrylic on canvas technique to reflect the loneliness and loneliness of the elderly 
under the changing way of life in the Isan rural society. 

The results of this study and creation have brought the data to analyze and create works to 
meet the concepts. Loneliness of the elderly to create a semi-realistic painting, amount 1 piece, size 120 
x 150 cm. Together with story telling techniques to convey the loneliness of the elderly in the 
countryside. Reflecting the loneliness and loneliness of the elderly Under the changing way of life in 
northeastern rural society.   
 
Keywords: Elderly, Loneliness, Creative art.  
 
1. บทนํา  
 

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลกระทบตอวิถีชีวิตคนอีสานเปนอยางมาก ชาวชนบทอีสานตองประสบกับความ
ยากจนอันเนื่องมาจากความแหงแลงและปราศจากที่ดินทํากิน คนในวัยทํางานตองท้ิงถิ่นฐานอพยพเขาสูเมืองใหญ ออกไป
ทํางานตางถิ่น และจําเปนตองนําลูกเล็ก ๆ มาฝากพอแมเลี้ยงดู ผูสูงอายุถูกทิ้งไวในชนบทเปนจํานวนมาก มีสภาพการ
ดํารงชีวิตที่นาเวทนาดังที่วันเพ็ญ บุญประกอบ (2543: 11-16) กลาวไววา “เนื่องจากการที่หนุมสาววัยแรงงานละทิ้งถิ่นฐาน
อพยพเขาไปหางานทําในเขตอุตสาหกรรมเมืองใหญ เมื่อมีครอบครัวและมีบุตรยังไมมีความพรอม ประกอบกับปญหาคาครอง
ชีพสูง ถามีลูกก็จะสงลูกไปใหปูยาตายายชวยเลี้ยงดู เด็ก ๆ จึงเติบโตขึ้นกับผูสูงอายุ ทําใหโครงสรางครอบครัวในชนบทเกิด
การเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยบุคคลสองวัยคือ ผูสูงอายุและเด็กมากขึ้น” นิตสญา ยอดเกิด (2555, 46) ไดอธิบายความหมาย
ของ ความโดดเด่ียวทางสังคม ไววา การอยูอยางขาดความสัมพันธกับผูอื่น ขาดการติดตอหรือสื่อสารทางสังคม ขาดคนท่ี
สามารถใหความไววางใจได ขาดการมีสวนรวมกับชุมชน ทนทุกข อยูอยางโดดเด่ียว อางวาง ลําพัง มีผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพโดยเฉพาะผูสูงอายุ และจากการศึกษาของ สุดา วงศสวัสดิ์ และคณะ (2562 , 2-3) พบวา ผูสูงอายุมีการเจ็บปวยดวย
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โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น บางครั้งทําใหเกิดขอจํากัดในการพ่ึงพาตนเอง กระทบตอการทําหนาที่ตางๆ หรือการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ในกรณีที่การเจ็บปวยทําใหเกิดความรูสึกสูญเสีย โดดเด่ียว ซึมเศรา วิตกกังวล เครียด ถาไมไดรับการ
แกไขจะเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการฆาตัวตายได จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน ทําใหสภาพความเปนอยูของครอบครัวชนบทอีสานเกิดความเปลี่ยนแปลง ผูสูงอายุ
ตองอยูอยางโดดเดี่ยว อางวาง เพียงลําพัง 

ดวยเหตุผลขางตนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุในทองถิ่นอีสาน ทําใหผูศึกษาไดลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่
อยูอยางโดดเดี่ยว ลําพัง ของตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของ
ผูสูงอายุ โดยใชรูปแบบจริง คน สัตว สิ่งของและสภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไปบางสวน 
ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ(Acrylic on canvas) สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเด่ียว ลําพัง ภายใตวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมทองถิ่นอีสาน นํามาสูการสรางสรรคผลงานเพื่อสะทอนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสู
ศลิปะสรางสรรคภาพผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
2.2 เพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอ 
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเด่ียวใน

ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10 คน และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
1) อุปกรณเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทั่วไป ขอมูลสวนบุคคลของผูให

ขอมูล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประวัติความเจ็บปวย ลักษณะที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอม 
2) แบบสัมภาษณ ใชแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดชัดเจน

3.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
      ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็น

การสัมภาษณ และประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล 
และดานวิธีการเก็บขอมูล จากนั้นจัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บขอมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน พื้นที่ศึกษาการ
วิจัยคร้ังนี้คือตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(purposive random sampling) 
โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ดังนี้ 1) เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปไมจํากัดเพศ 2) เปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต 3) เปนผูสามารถใหขอมูลไดและเต็มใจที่จะใหขอมูล ผูวิจัยทําความเขาใจกับผูสูงอายุและญาติที่ดูแลผูสูงอายุ 
เพื่อขอความรวมมือและสัมภาษณ โดยผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณใชแบบมีโครงสรางและไมมี
โครงสราง ผูวิจัยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ นัดเวลาและสถานท่ีเพื่อเตรียมสัมภาษณผูสูงอายุ ทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ
และใชวิธีการจดบันทึกขอมูลรวมกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานจริง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ผูสรางสรรคไดทําการเก็บบันทึกขอมูล
ภาคสนาม เพื่อนํามาวิเคราะห หาองคประกอบท่ีเหมาะสม ดวยการถายภาพจริงที่แสดงถึงความโดดเด่ียวของผูสูงอายุจาก
อิริยาบถในการดําเนินชีวิตในแตละวัน เมื่อวิเคราะหไดองคประกอบจากภาพถายตามที่ตองการแลว ลงมือสเก็ตซภาพรางบน
กระดาษดวยดินสอและลงสีโปสเตอรเพื่อใหเห็นรายละเอียดของภาพชัดเจน รูปราง รูปทรง อารมณและสีสันกอนสรางสรรค
ผลงานจริง ผูสรางสรรคเลือกใชพูกันเปนอุปกรณหลักในการลงสีอะคริลิก (Acrylic) วัสดุที่ตองเตรียม ไดแก เฟรมผาใบ120 x 
150 เซนติเมตร สีอะคริลิก พูกัน แปรง จานสีและน้ํา การสรางสรรคผลงานเร่ิมจากการรางภาพลงบนเฟรมผาใบดวยดินสอ 
เพิ่มรายละเอียดและองคประกอบของภาพใหสมบูรณ ลงสีพื้นโดยใชพูกันคุมบรรยากาศท้ังหมดของภาพ ลงโทนสีใน
องคประกอบหลักของภาพใหเดนชัด จากนั้นลงสีในสวนที่เหลือของภาพ เก็บรายละเอียดแสงเงาและความรูสึกบรรยากาศ
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ทั้งหมดของภาพ ตรวจดูความเรียบรอยความสมบูรณของผลงาน โดยหาขอบกพรองที่ทําให ภาพเกิดความไมสมบูรณตาม
หลักการทางทัศนศิลปเพื่อสรางอารมณของภาพใหเกิดความเปนเอกภาพ

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับเก็บ

รวบรวมขอมูล และจําแนกชนิดของขอมูล (typological analysis) แลวนํามาสรุปการวิเคราะหผลเพื่ออธิบาย 

4. ผลการวิจัย
4.1 เพ่ือศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

งานวิจัยเรื่องความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ และเพื่อสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานผลงานศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผูใหขอมูลเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

4.1.1 เรื่องราววิถีชีวิตคนอีสาน 
แผนดินอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีความงดงามของวิถีชีวิต มีความเปนอยูที่เรียบงาย กลมกลืนกับธรรมชาติ อบอุน ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ชาวอีสานมีอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ชาว
ชนบทอีสานมีวีถีชีวิตความเปนอยูแบบพึ่งตนเอง ปลูกผัก เลี้ยงไก หาปลา ประดิษฐเครื่องจักรสานเปนขาวของเคร่ืองใชใน
ครัวเรือน ทามกลางความแรนแคน ชาวอีสาน แตละจังหวัด แตละสถานท่ี อาจมีวิถีชิวิตความเปนอยูที่แตกตางตามลักษณะ
พื้นที่ หรือธรรมชาติที่มีอยู แตอยางไรก็ตาม ทั้งหมดลวนคือวิถีชิวิตแหงชาวอีสาน จากการศึกษาของจันทรฉาย จรวุฒิพันธ 
(2552, 1) พบวา สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยว ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
ใหอยูลําพัง การพัฒนาความเปนเมืองของสังคมไทยทําใหคนหนุมสาววัยทํางานยายจากชนบทเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา บางคน
ไปทํางานตางประเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวแบบขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหสัมพันธภาพ
ของสมาชิกภายในครอบครัวแบบเดิมเปล่ียนแปลงไป และพบวาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูลําพัง เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งมี
แนวโนมสูงขึ้น 

4.1.2 ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่น จากการศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสานและ
ผูเกี่ยวของ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทําใหรับรูและเขาใจในเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุตามคํา
บอกเลาของคนทองถ่ิน ดังนี้ 

ลัดดาวรรณ ชัยมนตรา (ผูใหสัมภาษณ) อธิชาติ เจริญวันนา (ผูสัมภาษณ) , 7 กันยายน 2562. ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใหขอมูลวา ความโดดเด่ียว คือ การอยู
คนเดียว เหงา เปลาเปล่ียว เดียวดาย ไมมีใครดูแล และไมสัมพันธกับสังคมหรือชุมชน ไดเลาใหฟงวาความโดดเดี่ยวในตําบล
นาฝายที่พบ เชน ลุงผูสูงอายุบานหนองหญาปลอง รูสึกโดดเด่ียว เหงา ตองการมีเพื่อนพูดคุย ขอใหนําไปบานพักผูสูงอายุ ไป
อยูแลวแตอยูไมได สภาพแวดลอมไมเหมือนชุมชนบานเกิด จึงขอกลับมาอยูบานเกิดตามเดิม มีความเปนอยูลําพัง คนเดียว ไม
มีลูกหลาน ไมมีใครดูแล ไมเขาสังคม และใหขอมูลวาคนแกแถวบาน ลูกหลานออกไปทํางาน คลายเหงาดวยการฟงรายการ
วิทยุ และใหขอมูลวาคุณยายอายุ 80 ป บานหวยชัน มีความเหงา อยูอยางโดดเดี่ยว ขาดคนเล้ียงดู เพราะลูกชายเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ อยูบานคนเดียว เศรา และใหขอมูลวา คุณยายอายุ 89 ป อาศัยอยูบานเพียงลําพังกับลูกชายที่มีปญหาดาน
สุขภาพพิการ อาศัยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเลี้ยงชีวิต  

สุข การบรรจง , แปลง การบรรจง(ผูใหสัมภาษณ) อธิชาติ เจริญวันนา (ผูสัมภาษณ), 9 กันยายน 2562. ลุงสุขอยู
บานเลขที่ 221/2 หมู 9 บานชอระกา ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ลุงแตงตัวนุงผาขาวมาผืนเดียวอยูกับเตียงไมที่นั่ง
ประจําสําหรับพักผอนนอนหลับ นั่งบนเตียงดวยความเหน่ือยหอบออนแรง สายตาเหมอลอยแหงนมองและทอดสายตาไปท่ี
กําแพงหนาตางและเพดานเทานั้น รอบๆเตียงนอนเต็มไปดวยเคร่ืองใชประจําวัน หมอน ผาหม ที่นอน มุง กองเส้ือผา แปงเย็น
น้ําดื่ม กระติกน้ําแข็ง จาน ชาม ชอน ซอสปรุงรส วัยสูงอายุทําใหโรครุมเราตามวัยตองกินยารักษาประจํา อธิเชน ความดัน 
เบาหวาน หัวใจ และหอบหืดที่ตองใชยาพนหอบตลอดเวลา เมื่อทานยาเสร็จก็พักผอนนอนหลับบนเตียงนอนในหองหลังบาน
คนเดียว นั่งเหงาเหมอลอยมองกําแพงหอง กิจวัตรประจําวันก็เปนอยูอยางนี้ตามสภาพและไมมีการสื่อสารกับผูใดดวยความ
สูงอายุของรางกาย เหมอมอง เหงา โดดเด่ียวลําพัง ในหองมืด ๆ ในบาน 
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ภาพที่ 1 ภาพจริงจากการลงพื้นที่ 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 

 จากการศึกษาคนควาเพ่ือนํามาใชในการสรางสรรคผลงานงานวิจัยเร่ือง ความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสู
ศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ  

4.2 เพื่อสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถ่ินอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพรางตนแบบ 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 

 

ภาพที่ 3 ภาพ Sketch ตนแบบสีโปสเตอรและรายละเอียดในการลงน้ําหนัก 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 
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ชื่อผลงาน ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุ 
ขนาด  ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร 
เทคนิค สีอะคริลิกบนผาใบ 

ภาพที่ 4 ผลงานภาพสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเดี่ยวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา

อธิบายภาพ เปนผลงานที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปจากตอน Sketch ใชสีอะคริลิก ในการเขียนภาพ สราง
บรรยากาศในงานไดตามตองการ ในความเปนบานในชนบทแสดงภาพของชายสูงอายุนั่งอยูบนเตียงนอนมีใบหนาอาการเหมอ
ลอยเพงมองไปที่จุดใดจุดหนึ่ง แขนวางกับเตียงดวยอาการเหนื่อยหอบ ถายทอดอารมณความโดดเด่ียวของผูสูงอายุ ดวยการ
จัดองคประกอบท่ีลงตัวเรียบงาย เนนจุดเดนดวยโทนสีสวาง มีระยะใกลไกลดวยโทนดําเทา แสดงในเงาดําในระยะมุงติดผนัง
และเงาดําใตเตียง และใหสีบริเวณรองดวยโทนทึบดํา พื้นผิวสีหนาผูสูงอายุ โทนสีไปในทิศทางเดียวกัน สื่ออารมณโดดเด่ียว
ของผูสูงอายุ โดดเด่ียว ลําพัง ภาพมีความสมดุลซายขวา เต็มไปดวยขาวของเคร่ืองใชของคนสูงอายุที่ตองอยูลําพัง เชน ถุงยา 
หนังสือธรรมะ กระติกน้ํา ขวดน้ํา จาน ชาม ชอน หมอหุงขาง กองผา ถังขยะและมีความเปนเอกภาพซึ่งทําใหภาพมีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน 

5. สรุปและอภปิรายผล
5.1 เพื่อเขาใจเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยลงพื้นที่ไปศึกษาขอมูล ไดรับรูและเขาใจความรูสึกสภาวะแหงความเครียดที่ตองใชชีวิต จนตองตกอยูใน
ภาวะโดดเด่ียว เหงา เหมอลอย เปนภาพที่ปรากฏดวยสายตาท่ีเศราหมองไรชีวิตชีวา และไดรับรูและเขาใจในอารมณ
ความรูสึกจากสภาพเหตุการณที่เกิดกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในชนบท 

5.2 เพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถ่ินอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนา
ฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเหตุปจจัยจากการขาดการเอาใจใสดูแลของคนในครอบครัว รวมไปถึงปญหา
เศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหผูสูงอายุเหลานี้ดําเนินชีวิตเพียงลําพัง อยูในพื้นที่ที่จํากัดโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได สงผลตอ
จิตใจกลายเปนความโดดเด่ียว แสดงออกผานภาษาทางรางกาย กิริยา ทาทาง สีหนา แววตา ที่แสดงถึงความโดดเดี่ยว จาก
การสัมผัสและรับรู ทําใหผูศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการถายทอดเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุในชนบท สรางสรรคเพื่อ
ถายทอดอารมณความรูสึกผานบรรยากาศการใชสี เทคนิค และวิธีการ ในผลงานเร่ืองความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสาน
สูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสื่ออารมณความรูสึกของผูสูงอายุในชนบทที่อยูอยางโดด
เดี่ยว สะทอนออกมาจากอิริยาบถในการดําเนินชีวิต โดยสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในเชิงศิลปะกึ่งเ สมือนจริง (Semi-
Realism) โดยใชรูปทรงตนแบบมาจากรูปทรงของมนุษย สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูก
ตัดทอนลงไปบางสวน ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ(Acrylic on canvas) รวมกับเทคนิคการบอกเลาเรื่องราว 
(Story Telling) ขาพเจาไดสัมผัสตอเหตุการณที่เกิดขึ้น เกิดการวิเคราะหถึงสภาพจิตใจและความรูสึก รับรูถึงเหตุผลของการ
แสดงออกที่ชัดเจน นําไปสูการสรางสรรคผลงานศิลปะ เรียนรูวิถีชุมชนและความเปนอยูในชนบท ไดแสดงภาพวาดของ
ผูสูงอายุในชนบท ดังจะเห็นไดจากผลงานของศิลปนที่สรางไวกอนหนานี้ เชน ผลงานของศิลปนชัยรัตน แสงทอง ศิลปนผูนํา
เสนอผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิกบนผาใบท่ีมีความเหมือนจริงเต็มไปดวยรายละเอียดวิถีชีวิตชนบท หรือศิลปนประดิษฐ ตั้ง
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ประสาทวงศ ศิลปนผูสรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยใชรูปแบบจริง คน สัตว สิ่งของและ
สภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไปบางสวน สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเด่ียว ลําพัง 
ภายใตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมทองถิ่นอีสาน นํามาสูการสรางสรรคผลงานเพื่อสะทอนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุ
ทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรคภาพผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ 
(Acrylic on canvas) ใชเทคนิค ลงสี ควบคุมบรรยากาศ เพ่ือสรางใหเกิดอารมณความรูสึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาสะทอนใหเห็น
อารมณความโดดเด่ียวของผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น เนนหนักไปทางสัญลักษณที่สื่ออารมณและความรูสึก การเลือกรูปแบบไดคัดสรร
กลั่นกรองวัตถุ รูปลักษณ สี และบรรยากาศใหเหมาะสมกับเรื่องมากที่สุด โทนสีของผลงานชุดนี้จะเปนบรรยากาศชวงเวลา
พลบคํ่า แสดงถึงความเงียบเหงา ในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดมีการพัฒนาทักษะฝมือและฝกฝนตนเองอยางเต็มที่ ในดานเทคนิค
และวิธีการทางจิตรกรรม (Painting)  

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษารูปแบบผูสูงอายุ คน สัตว สิ่งของ จากสภาพจริงทั้งทางดานขอมูลและสถานที่องคประกอบตางๆ ทําให

ภาพเกิดการสะทอนใหเกิดจากความรูสึกที่ปรากฏขึ้น 
2. การสรางสรรคผลงานเรื่องความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลดานสังคมและการสรางสรรคทางศิลปะใหมองเห็นถึงความสัมพันธของ
คุณคาในดานศึกษาและเปนแนวทางแกผูที่สนใจ  
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บทคัดยอ 

ภูมิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพอันทรงคุณคา โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถิ่นดานการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรที่อยูริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาว ซึ่งใชเปนทั้งอาหารและยาตามวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนไทยมาตั้งแตอดีต ปจจุบันภูมิปญญาเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสํารวจความ
หลากหลายของพรรณพืช และภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชในดานยาสมุนไพรในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ หมอสมุนไพร ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และ
นักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําประทาว 
โดยแบบสํารวจ ภาพถายรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนที่ (Key informant) 2) การศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชในดานยาสมุนไพรในพื้นที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จากปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ หมอ
สมุนไพรในชุมชน โดยใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)  

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําปะทาว 
จังหวัดชัยภูมิ พบพรรณพืช 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด 
ไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด ซึ่งพรรณพืชที่พบมากท่ีสุดคือพืชตระกูลไผ มชประโยชนเปนสมุนไพร 23 ชนิด 2) สําหรับภูมิ
ปญญาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร โดยสวนใหญใชเปนสวนผสมทางยาสมุนไพรตามตํารับยาพื้นบาน ซ่ึงไดมีการนําเอาพืช
สมุนไพรไปใชในการบําบัด รักษา บํารุงรางกายในดานตาง ๆ และจากการถอดบทเรียนไดตํารับยาสมุนไพร จํานวน 3 ตํารับ 
ไดแก ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก ยากระตุนน้ํานม และยาเสริมกําลังสําหรับผูชาย 

คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น  พรรณพืช   ตํารับยาสมุนไพร 
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Abstract 

Local knowledge on valuable biodiversity Especially local knowledge on the use of medicinal 
plants along the waterfront or in areas with plants near Pathao River Which is used as both food and 
medicine according to the way of life of Thai people since the past Nowadays, wisdom has disappeared 
with time. The objective of this research is to explore the diversity of plant species. And local knowledge, 
utilization of plants in herbal medicine In the Pathao River area, Chaiyaphum Province The main 
population of the research consists of sages, villagers or herbalists who are Mr.Chaiwat Wongchoo and 
Thai Ban Researcher of 9 people and 30 young people participated in the activity. Qualitative research 
was conducted as follows: 1) Survey, compile and study the diversity of plant species in the Lamphao 
River by photograph survey. Together with in-depth interviews from key informants in the area. 2)Study 
of local wisdom, the utilization of plants in herbal medicine. In the Pathao River area, Chaiyaphum 
Province From a folk philosopher or a landscape Herbal healers in the community By using focus group 
discussions, data analysis using content analysis 

The results of the research can be summarized as follows: 1) Biodiversity in plant species in 
Pathao River Chaiyaphum Province. Found 54 species, 35 family species, 23 species of herbs classified by 
plant characteristics, including 9 species of shrub, perennial plant 24 10 species of herbaceous plants, ivy 
or 11 species of vine, the most common plant species are bamboo. 2) For the utilization of herbs. Most 
of them are used as herbal ingredients in accordance with traditional medicine. Which has brought herbs 
to use in the treatment of various aspects of body maintenance and from taking off the lessons, there 
are 3 herbal formulas, which are cure hemorrhoids. Milk stimulant and male enhancement pills. 

Keywords: local knowledge, Plant diversity, herbal medicine 

1. บทนํา
ปจจุบันทั่วโลกไดตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผล

จากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ.2555(Rio+20) ซ่ึงไดเนนถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืนและความกินดีอยูดีของมนุษย(สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557) นอกจากนโยบายและกฏหมายภายในของแตละประเทศท่ีเขามามีสวนบังคับใช 
ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพตาง  ๆโดยเฉพาะอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพCBD (Convention on Biological Diversity ) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
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ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกกําหนดเปนแผนแมบทของรัฐบาลในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเนื้อหามุงอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทาง
ชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา, 2557) 

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทั้งพืช สัตว แรธาตุ ที่หลากหลายนานาพันธุ ภายใตระบบนิเวศที่
แตกตางกัน เนื่องจากตั้งอยูในเขตศูนยสูตรซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย สงผลให เปน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ ทรัพยากรทางชีวภาพโดยเฉพาะพืชสมุนไพรนับวาเปนทั้งอาหารและยา
รักษาโรคที่ไดจากธรรมชาติซึ่งใชในการรักษาบําบัดมนุษยมาตั้งแตสมัยโบราณกาล และในปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งในทาง
การแพทยเพื่อใชในการบําบัดรักษาดวยสมุนไพรและแพทยทางเลือก  นอกจากน้ีการใชพืชสมุนไพรยังลดความเสี่ยงตอการ
ไดรับสารเคมีในกระบวนการรักษา ความรูในการใชพืชสมุนไพรนั้น เกิดจากการเรียนรูเชิงวัฒนธรรม การทดลองปฏิบัติ การ
คัดเลือก และการถายทอดโดยชุมชนและบุคคลเปนเวลาตอเนื่องกันมายาวนาน เปนการเรียนรูจากความจริงในการดําเนินชีวิต 
ซึ่งเรียกวา "ภูมิปญญาทองถิ่น" หรือภูมิปญญาชาวบาน การใชสมุนไพรในการรักษาโรค เปนสวนหนึ่งของการแพทยพื้นบาน
ของสังคมไทยที่มีมาชานาน กอนที่การแพทยแผนตะวันตกหรือแพทยแผนปจจุบันจะเขามาแพรหลายอยางเชนปจจุบันนี้ และ
แพทยพ้ืนบานของไทยซึ่งรวมถึงการใชสมุนไพร ซ่ึงเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทยนั้น ยังคงเปนที่พึ่งและทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท (ปรเมษฐ กิ่งโก, 2557) จากการศึกษาสํารวจพรรณไมตามภูมิภาคตาง 
ๆ ทั่วประเทศพบวาในผืนปาของประเทศไทยมีพืชสุมนไพรทั้งหมดประมาณ 1,200 ชนิด(สุวิทย วรรณศรี, 2556) แตปจจุบัน
หลายพ้ืนที่ในประเทศไทยไดขยายพื้นที่ทางการเกษตรโดยการบุกรุกแผวถางปาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกและผลผลิต
ทางดานการเกษตรเปนการมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเปนพืชเชิงเดี่ยวที่ตองใชพื้นที่และปจจัยการผลิต
เปนจํานวนมาก จนในปจจุบันไดเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศตาง  ๆ ทั้งทางตรง ทางออม ซึ่งนับวันทวี
ความรุนแรงย่ิงขึ้นและยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศตอไปในอนาคต(ประมุขศรีชัยวงศ,  2557) นอกจากนี้การศึกษา
เกี่ยวกับพันธุไมยังคอนขางนอยและการศึกษาพรรณไมสวนใหญมักเปนพืชบก แตการศึกษาพืชน้ําก็มีความสําคัญเพราะพ้ืนที่
ชุมน้ํากําลังลดลงรวมท้ังการบุกรุกของพืชบก  เนื่องจากพ้ืนที่ชุมน้ําเปนแหลงอาศัยของสัตวและพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่มี
ความจําเพาะในนํ้าที่ชื้นแฉะ ซึ่งพืชเหลานี้เปนอาหารและท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในที่ชุมน้ําหรืออยูใกลน้ํา (เพ็ชรรัตน 
เวฬุคามกุล เเละละออ อัมพรพรรด์ิ, 2556) 

จังหวัดชัยภูมิ เปนอีกพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบรูณและความหลากหลายทางชีวภาพ มีทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ตลอดจนพันธุพืชสมุนไพรมากมาย เปนพื้นที่ตนกําเนิดของแมน้ําชี และลําน้ําสาขาอีกหลายสาย เปนตนวา ลําน้ําพรม ลําน้ํา
เชิน และลําน้ําประทาว ซึ่งมีความผูกพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนท่ีเติบโตมากับลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความเปนอยู แบบ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพและเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญคือพื้นที่ลําน้ําปะทาวใน
จังหวัดชัยภูมิ ในอดีตชาวบานรูจักเเละมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรที่อยูริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาวมา
ทําเปนสมุนไพรเพ่ือนําไปทําเปนยาสมุนไพรเพียงนองชนิด ใชตามองคความรูของหมอยาในหมูบานเทานั้น แต ในปจจุบันมี
ปญหาคือ พืชที่พบตามสองขางริมน้ําลําปะทาวน้ัน ชาวบานไมทราบวามีพืชพรรณไมอะไรบาง ที่สามารถนํามาใชเปนพืช
สมุนไพรและสมควรอยางยิ่งที่จะนาํพืชสมุนไพรที่มีอยูในพื้นที่ลําน้ําประทาวมาใชใหเกิดประโยชนในชุมชนและประยุกตใหเกิด
ยาสมุนไพรชนิดใหม ๆ ไดสูงขึ้น00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
                  ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา หลากหลายทางชีวภาพของพืช กรณีพืชที่พบบริเวณลําน้ําปะทาว 
จังหวัดชัยภูมิ และความรูที่ไดจากการศึกษานี้สามารถเปนฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการเก็บรวบรวมจําแนกพืชที่พบ
บริเวณลําน้ําปะทาว และวิเคราะหพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเปนยาสามารถนํามานํามาคิดเปนสูตรตําหรับยาสมุนไพรที่
นาเชื่อถือได และยังสามารถสงเสริมใหชาวบานมีความตระหนักถึงคุณคาของพืชสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นของตน โดยอาจจะ
นําพืชสมุนไพรมาปรุงยาเพื่อใชบําบัดรักษาอาการตาง ๆ หรือใชบรรเทา และปองกันความเจ็บปวย ตลอดจนขยายพันธุพืช
สมุนไพรเพ่ือจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1. เพื่อสํารวจความหลากหลายของชนิดพรรณพืชบริเวณลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูม ิ
2.2 เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรบริเวณลํานํ้าปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
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3. วิธีการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษารวบรวมองคความรู
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดานพืชสมุนไพร ในพื้นท่ีลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวย
ปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 30 คน คน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลท่ีอาศัยในพ้ืนที่ และเปนที่ยอมรับของ
ประชนในพ้ืนที่วาเปนผูทรงภูมิดานพืชสมุนไพร และมีความสมัครใจในการรวมโครงการ   ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม 
(Field research) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) 
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
   1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียม

ความพรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
     2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสี ยง เอกสาร
ประกอบการวิเคราะหชนิดพืชสุมนไพร  

   3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) 
   4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามก่ึงโครงสราง 

(semi-structured interview)   
3.2 วิธีการสรางเครื่องมือ  
    เครื่องมือในครั้งนี้คือ แบบสํารวจ แนวคําถามสําหรับการประชุมกลุมยอย และแบบสัมภาษณเชิงลึก มีวิธีการดังนี้  
     1. สรางแบบสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชพรรณ และกําหนดประเด็นแนวคําถามในการสัมภาษณ 

และแนวคําถามประเด็นการสนทนากลุมยอย 
     2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ 

และประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดาน
วิธีการเก็บขอมูล 

     3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บขอมูล 
          3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นท่ีลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ประมาณ 350 ไร การเก็บ
รวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

    1. สํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) ของความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช จากการเดิน
สํารวจ การสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน รวมกับทีมนักวิจัยไทบาน และทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)  

   2. ศึกษาขอมูลพรรณพืชจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจําแนกตามชื่อทองถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร และ
ลักษณะการใชประโยชน ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ประกอบดวยปราชญชาวบาน  ผูนําชุมชน 
ครู ประชาชน เยาวชน จํานวน 30 คน  

    3. ทําการถอดบทเรียน องคความรูดานการใชประโยชนจากพืชในการทําสมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่นโดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนที่ (Key informant) ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไท
บาน จํานวนทั้งสิ้น 7 คน 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
     1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ  
     2. เก็บภาพตัวอยางพรรณไมที่รวบรวมไดจากในพื้นที่สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 
      3. นําตัวอยางสมุนไพรมาตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิทยาศาสตร ชื่อทองถิ่น รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของ

สมุนไพรชนิดนั้น ๆ  
     4. ทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยการตรวจสอบสามเสา ดานขอมูลจากผูทรงภูมิ

หลายๆทานที่ไดใหขอมูลที่ตรงกัน ควบคูกับการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูลตาง ๆ 
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5.จัดทําบัญชีรายชื่อพันธุพืชสมุนไพรในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อ
พฤกษศาสตร ชื่อวงศ ลักษณะทางพฤษศาสตร พรอมทั้งระบุการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรโดยอางอิงจาก
ฐานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2553) และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) เปนตน 

6. ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ การสังเกต ตามประเด็นมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content
Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด เร่ิมจาก
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวจึงสรุปประเด็นหลัก โดยสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Descriptive) 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) 

4. ผลการวิจัย
4.1 เพ่ือศึกษาภูมิความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

จากการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของพืชสมุนไพรในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบพรรณพืช 54 ชนิด 35 วงศ เปนสมุนไพร 23 ชนิด จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 

ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด ไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด ซึ่งพรรณพืชที่พบมากที่สุดคือพืชตระกูลไผ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ตัวอยางพืชสมุนไพรที่พบบริเวณพ้ืนที่ 

ลําดับที่ ชื่อสามัญ/ 

ชื่อทองถิ่น 

ชื่อวิทยาศาสตร วงศ การใชประโยชน 

1 หัสคุณ ClausenaexcavataBurm. f. RUTACEAE แกโรคกระเพาะอาหาร  

แกปวดเมื่อยตามรางกาย 

2 หิ่งหาย Crotalaria quinquefolia L. FABACEAE 

(LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE) 

ถอนพิษ 

3 กลวยเตา Polyalthia debilis (Pterre) Finet 

& Gagnep. 
ANNONACEAE ถอนพิษผูติดยาเสพติด 

ผูหญิงอยูไฟไมได  

บํารุงน้ํานม 

4 อุโลก Hymenodictyon excelsum Wall.
หรือ Hymenodictyon excelsum 
(Roxb.) Wall. 

RUBIACEAE บํารุงรางกาย 

แกโรคกระเพาะ 

5 สมัดนอย Micromelum minutum (Forst.f.) 
Wright & Arn. 

RUTACEAE แกโรคกระเพาะอาหาร 

แกอาการไอเจ็บคอ 

6 หญาไขเหา Mollugo pentaphylla Linn. AIZOACEAE นํามาปรุงอาหาร 

7 อีรอก Amorphophallus spp., Arisaema 

spp. 
ARACEAE ลําตนเปนอาหาร 

แกรีดสีดวงทวาร 
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ลําดับที่ ชื่อสามัญ/ 

ชื่อทองถิ่น 

ชื่อวิทยาศาสตร วงศ การใชประโยชน 

8 กระเจียวแดง Curcuma sessilis Gage. ZINGIBERACEAE ผื่นคัน ตกขาว หรือใสลูก
ประคบ ทําใหเลือดลม
ไหลเวียนดี 

9 กะเม็ง Ecliptaprostrata L. ASTERACEAE หรือ 
COMPOSITAE 

เปนยาขับลม แกอาการ
ทองเฟอ 

10 กระเจียวขาว 
(ปา) 

Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE แกโรคตับ 

 

4.2 ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรบริเวณลําน้ําปะทาว ต.นาเสียว   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
           สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และบัญชีรายช่ือพันธุพืชสมุนไพร ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร 
ชื่อวงศ ลักษณะทางพฤษศาสตร พรอมทั้งระบุการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรโดยอางอิงจากฐานขอมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2553) และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2553) ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร(2558) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (2558) และศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม (2558) พบวา สําหรับภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพร โดยสวนใหญใชเปนสวนผสมทางยาสมุนไพรตามตํารับยาพื้นบาน ซึ่งไดมีการนําเอาพืชสมุนไพรไป
ใชในการบําบัด รักษา บํารุงรางกายในดานตาง ๆ และจากการถอดบทเรียนไดตํารับยาสมุนไพร จํานวน 3 ตํารับ ไดแก  
            1.ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก  สวนผสมประกอบดวย   กุดตาแดง  ดูกใส  เตาแลง ชางนาว  ขอหนาม (ใชสวนจาก
เงาแหงทั้งหมด) 
            2.ยากระตุนน้ํานม สวนผสมประกอบดวย นมสาว  เล็บแมว  ชางนาว  ขอหนาม (ใชสวนจากเงาแหงทั้งหมด)  
            3. ยาเสริมกําลังสําหรับผูชาย สวนผสมประกอบดวย นมสาว  เล็บแมว  ชางนาว  ขอหนาม เตาแลง  ดูกใส กุดตา
แดง (ใชสวนจากเงาแหงทั้งหมด) 
 
5. สรุปผล 
 ในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของชนิด
พรรณพืชพบพรรณพืชทั้งส้ิน 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด 
และไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด นํามาใชประโยชนเปนสมุนไพร 23 ชนิด สําหรับภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชนจาก
พืชสมุนไพรสามารถถออดบทเรียนออกมาได 3 ตํารับยาสมุนไพร ไดแก ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก ยากระตุนน้ํานม และยา
เสริมกําลังสําหรับผูชาย โดยเปนสมุนไพรพื้นบานท่ีไดจากการบอกตอกันมาจากรุนบรรพบุรุษสูรุนลูกหลาน เพื่อใชในการ
บําบัด บํารุงรางกายในดานตาง ๆ เปนตน  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีพืชที่พบบริเวณลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพบพรรณพืชรวม

ทั้งสิ้น 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด และไมเลื้อยหรือไมเถา 
11 ชนิด เปนสมุนไพร 23 ชนิด เปนการสํารวจพบชนิดพรรณของพืชและพืชสมุนไพรที่หลากหลาย ซึ่งมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญนภา  ทิพยสุราษฎร (2559) การศึกษาพืชสมุนไพรทองถิ่นและภูมิปญญาดานการใชพืชสมุนไพร กรณีศึกษา 
: อุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎธานี ซึ่งพบพันธุไมใหญ ไมหนุมไมพุมไมพื้นลางและลูกไมทั้งหมด  77 ชนิดสามารถ
จําแนกเปนพืชสมุนไพร 32 ชนิดหรือคิดเปนรอยละ 41 ของพันธุไมทั้งหมดจากการสํารวจพบพืชสมุนไพรที่เปนพันธุไมเลื้อย
เถาวัลยและพรรณไมลมลุกอีก 16 ชนิด และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของรศ.สุวิทย วรรณศรี(2556) ซึ่งไดทําการศึกษา
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เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของพืชสมุนไพรในพื้นที่ภูแผงมา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่ง
พบพืชสมุนไพรทั้งหมด 51 ชนิด 33 วงศ ไดแก ไมยืนตน 25 ชนิด ไมลมลุก 22 ชนิด ไมพุม 4 ชนิด 

ดานภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาใชประโยชนจากสมุนไพรและการอนุรักษ โดยมีการใชประโยชนดานพืชสมุนไพร ดาน
องคความรูที่เนนการถอดบทเรียนสูการเรียนการสอนในหองเรียน โดยการประสานความรวมมือของทุกคนในชุมชน เพื่อสราง
ความเปนเจาของใหเรารูสึกรักและหวงแหนพืชพรรณ และสมุนไพรในทองถิ่นของตน  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ
สามารถ ใจเตี้ย,พัชรี วงศฝน (2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานใน
พื้นที่ลุมน้ําลี้ จังหวัดลําพูน พบวาในปาสมุนไพรมีพืชสมุนไพรไมใหญ จํานวน 9 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีคา ดัชนีสําคัญมากท่ีสุด 
คือ มะเกลือ พืชสมุนไพรไมหนุมจํานวน 12 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีคา ดัชนีสําคัญมากท่ีสุด คือ ชะเอมปา และสมุนไพรพื้นลาง
จํานวน 9 ชนิด พืชสมุนไพรที่มี ความหนาแนนมากที่สุด คือ หนอนตายยาก (406 ตนตอไร) ในพื้นที่ลุมน้ําลี้มีภูมิปญญาการใช
ประโยชน สมุนไพรพ้ืนบานทั้งชื่อทองถิ่น สวนท่ีใชทํายา สรรพคุณ และวิธีการใชโดยมีหมอพ้ืนบานเปนผูที่มีบทบาท สําคัญ 
การบูรณาการแนวคิดการบวชปานําไปสูกลยุทธการใชประโยชนพื้นที่ปาของประชาชนและกอเกิด กระบวนการมีสวนรวม การ
สรางเสริมกิจกรรมและสรางแหลงเรียนรู และการสรางกติกาชุมชนในการ อนุรักษพื้นที่ปาสมุนไพร ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางกายภาพ ของทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําลี้

จึงสรุปไดวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพชนิดของพืชพรรณสมุนไพรในจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่นี้ยังคงความอุดมสมบูรณทั้งทางอาหารพ้ืนถิ่นและพืชสมุนไพรแตยัง
ขาดการใหความรูเกี่ยวการสรางจิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถิ่น  และมีการรวบรวมขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
นํามาใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาขอมูลสรรพคุณทางยาในการใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรค และบรรเทาอาการตาง ๆ ใหหาย
หรือดีขึ้นตอไป 

7.ขอเสนอแนะ 
7.1 สําหรับการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความย่ังยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญา

ทองถิ่นสําหรับเยาวชน 

 7.2 ควรศึกษาตอยอดงานวิจัยผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสมุนไพร งานวิจัยเกี่ยวกับสารอินทรียที่เปนประโยชนในสมุนไพร 
จนสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพได 
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การศึกษาลวดลายและการออกแบบเคร่ืองประดับจากผาทอไททรงดํา 

เกงกาจ  ตนทองคํา1* และ ชญาณี บุญวงษ1 

1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคของงานวิจัย (1) ศึกษาลวดลายบนผืนผาของไททรงดํา 
(2) เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑเครื่องประดับจากลวดลายผาทอไททรงดํา  

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาลวดลายบนผืนผาของไททรงดํา รวมถึงสีที่กลุมไททรงดําใชยอมผา เพื่อนํา มา
สรางสรรคเปนเครื่องประดับ โดยยึดหลักของการนําความเขาใจในบริบทตาง ๆ ทั้งประวัติความเปนมาสภาพแวดลอมทาง
สังคม ประเพณี วัฒนธรรมความเปนอยูตาง ๆ จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนฐานความรูเชื่อมโยงสูกระบวนการใน
การสรางผลงาน  

ผลการวิจัยพบวามีลายเดิมที่ปรากฏบนผืนผาทั้งหมด 34 ลาย ซึ่งประกอบไปดวย ลายพันธุพฤกษาจํานวน 12 ลาย 
เชน ลายงา ลายดอกพิกุล ลายดอกแกว และลายดอกมะลิ เปนตน ลายสัตวจํานวน 15 ลาย เชน ลายชาง ลายสิงโต ลายปลา 
และลายแมงปอง เปนตน ลายเครื่องมือเครื่องใชจํานวน 1 ลาย ไดแก ลายขาวหลามตัด ลายสถานที่และส่ิงของจํานวน 4 ลาย 
ไดแก ลายธรรมาสน ลายโบสถ ลายใบเสมา และลายหอปราสาท และลายเบ็ดเตล็ดจํานวน 2 ลาย ไดแก ลายดาวลอย และ
ลายสายรุง และสีที่ใชยอมผานั้นมีทั้งหมด 7 สี ซึ่งประกอบไปดวย สีดํา สีแดงเลือดหมู สีขาว สีสม สีเขียว สีเหลือง และสีคราม 
และในปจจุบันมีชาวไททรงดําไดเพิ่มสีมวง สีฟา สีชมพู มาอีกเพราะจะไดเขากับยุคสมัย และลวดลายใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
โดยการนําเอาลายที่มีอยูเดิมมาผสมประดิษฐ สรางสรรคเกิดเปนลวดลายใหมขึ้นมา ซึ่งลายที่เกิดใหมนั้นขึ้นอยูกับผูที่ออกแบบ
แตละบุคคล 

คําสําคัญ: ลวดลาย, การออกแบบ, ผาทอไททรงดํา, เครื่องประดับ 
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Abstract 

This research study is a qualitative research With the objective of research (1) Study the pattern 
on the fabric of Tai Song Dam. (2) in order to create jewelry products made from pattern Tai Song Dom 
Fabric. This study was to study the pattern on the fabric of Tai Song Dam. Including the color that the 
Tai Song Dam used to dye the fabric. In order to create an Jewelry. By adhering to the principles of 
understanding in context. Including history, social environment, tradition, Living culture. After that, the 
information obtained from the study will be used as a knowledge base and linked to the process of 
product creation. 

The results showed that there were 34 patterns on top of the original fabric. Which consists of 
12 plant pattern patterns as Sesame, bullet wood, Glass flower and Jasmine etc. 15 animal patterns, 
Device pattern as elephant, lion, fish and scorpion etc. amount 1 pattern as diamond-shaped 
quadrangle. 4 patterns of places and things as Pulpit, church, Battlements and Castle tower. And 2 
miscellaneous patterns as star and rainbow. And the color used to dye the fabric is a total of 7 colors, 
which include black, crimson, white, orange, green, yellow and indigo. And now Added purple, blue, pink 
again because it will match with the era And many new patterns occur By incorporating existing patterns 
into fabrications Created a new pattern The new pattern depends on the individual design. 

Keywords:  Pattern, Design, Tai Song Dom Fabric, Jewelry 

1. บทนํา

มนุษย ไดชื่อวาเปนส่ิงมีชีวิตที่สามารถใชจินตนาการสรางสรรคผลงานเพื่อตอบสนองตอการดํารงชีวิตของตนเองไดดี
ที่สุด ซึ่งความสามารถนี้เห็นไดจากงานศิลปะทุกแขนงที่มนุษยไดคิดประดิษฐขึ้น โดยหนึ่งในผลงานอันล้ําคานั้นก็คือ 
เครื่องประดับ ซึ่งมีรูปแบบและลวดลายท่ีแตกตางกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนน้ัน ๆ อีกทั้งเครื่องประดับยังเปน
สิ่งที่บงบอกถึงความสงางาม ความมีฐานะ และใหความเปนสิริมงคลแกผูสวมใส (วัฒนะ จูฑะวิภาต. 2545: 1) เชน การใช
สรอยคอ สรอยขอมือ กําไลแขน กําไลขอมือ กําไลขอเทา แหวน ตางหู เข็มขัด เข็มกลัด ปนปกผม เครื่องประดับเหลานี้มีการ
ออกแบบ ตลอดจนการใชวัสดุที่แตกตางกันไปตามกาลสมัย หรือเพื่อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของผูสวมใสดวย 

ชาวไททรงดํามีเครื่องแบบการแตงกายของตนเองโดยเฉพาะ แตกตางไปจากชาวลาวที่อยูในเมืองไทยทั่ว ๆ ไป มี
ลักษณะเดนเปนเอกลักษณของชาวไททรงดํามานานต้ังแตครั้งบรรพบุรุษ คือ เมื่ออาศัยอยูในแควนสิบสองจุไทและไดอพยพเขา
มาอาศัยในประเทศไทยแมจะเปนเวลานับรอยปแลว แตการแตงกายก็ยงัคงเปนแบบดั้งเดิมอยู โดยเฉพาะผูสูงอายุ (นุกูล ชมภู
นิช. 2532: 39) ในสวนของเคร่ืองประดับนั้น สวนมากจะเปนเคร่ืองประดับเงิน ผาของไททรงดํามักจะถักทอกันไวใชเองใน
ครัวเรือน ทั้งเสื้อผา ขาวของเครื่องใช และการทอผานั้นจะมีลวดลายตาง ๆ แตละลวดลายนั้นก็จะมีความหมายทั้งในดานความ
เชื่อ และการใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทั้งสิ้น 
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ซึ่งผูวิจัยไดเกิดแนวคิดที่จะนําความเปนเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัวของลวดลายผืนผาไททรงดํามาสรางสรรคทํา
เปนเคร่ืองประดับตาง ๆ และเล็งเห็นถึงความงามและคุณคาที่ควรแกการอนุรักษไว รวมถึงการเผยแพรใหคนรุนหลังสามารถ
เขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมของไททรงดําไดงายขึ้น สามารถนําไปสอนหรือสามารถพัฒนาสูอาชีพของคนในชุมชนไททรงดําได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 ศึกษาลวดลายบนผืนผาของไททรงดํา 
2.2 เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑเครื่องประดับจากลวดลายผาทอไททรงดํา 

3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย แบงออกได ดังตอไปนี้ 
        3.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสาร และวิจัยที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมา ประเพณี วัฒนธรรม และ

ความเชื่อในดานตาง ๆ ของไททรงดํา 
        3.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสาร และวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบเคร่ืองประดับ และยุคสมัยของ

เครื่องประดับ 
        3.3 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสี รูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป 
        3.4 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับจากลวดลายบนผาทอไททรงดํา 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 วิธีการดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 
      4.1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไททรงดํา รวมถึงวัฒนธรรมและ

ความเช่ือในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนถิ่นกําเนิด การแตงกาย การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่อยูอาศัย อาหารการกิน และ
พิธีกรรมตาง ๆ 

       4.1.2 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและการออกแบบเครื่องประดับ ประวัติความเปนมาและยุคสมัย
ของเครื่องประดับ หลักการออกแบบในงานทัศนศิลป การออกแบบเคร่ืองประกับสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ ฟงกชันการ
ใชงาน ประโยชนการใชสอยตาง ๆ รวมถึงเทรนดของเครื่องประดับและเทรนดสี ป 2020 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) เปนการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative 

Method) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ปรากฏการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การออกแบบเครื่องประดับ โดยมุงเนนการ
บรรยาย พรรณนาถึงการดึงลักษณะเอกลักษณเฉพาะของลวดลายบนผาทอไททรงดํามาสรางสรรคผลงานสูการออกแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องประดับ ใชแนวคิดและและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะห นําเสนอเปนประเด็นและกรอบความคิด
ในการวิเคราะห ดังนี้  

      4.2.1 การวิเคราะหลวดลายบนผาของไททรงดํา ที่มีความเช่ือและสําคัญ สามารถบงบอกความเปน เอกลักษณ
ของไททรงดําไดอยางชัดเจน  

      4.2.2 วิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร หนังสือและขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับไททรงดําและการ
ออกแบบเครื่องประดับ รูปแบบลักษณะโครงสรางการจัดองคประกอบรูปแบบและลวดลาย  

      4.2.3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ หลักการและทฤษฎีในการออกแบบ   
      4.2.4 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ ที่ไดจากการศึกษาลวดลายของผาไท

ทรงดํา 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางการวิเคราะหลวดลายสูการสรางผลงาน 

ที่มา : (ภาพตนแบบ) ณัฐพล ซอฐานานุศักดิ์. การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอไทยทรงดําเชิงพาณิชย. 

5. ผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการศึกษา 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาลวดลายบนผืนผาของไททรงดํา และเพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑ

เครื่องประดับจากลวดลายผาทอไททรงดํา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ตําราซึ่งสามารถ

รวบรวมขอมูลไดดังนี้ ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบเคร่ืองประดับจากผาไททรงดํา มีผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลวดลาย
และสีที่เกี่ยวของกับความเชื่อของชาวไททรงดําที่ปรากฏบนผืนผา มีประเด็นที่สามารถอภิปรายได ดังนี้ 

         จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวาลวดลายและสีที่ปรากฏบนผืนผาของไททรงดํานั้นมีทั้งหมด 34 ลาย 7 สี ซึ่งสามารถ
อภิปรายเปนรายดานได ดังนี้ 

              5.2.1 ดานลวดลายที่ปรากฏบนผืนผาของไททรงดํา มีทั้งหมดจํานวน 34 ลาย แบงออกเปน 5 กลุม คือ กลุม
ลายพันธุพฤกษา จํานวน 12 ลาย ไดแก ลายดอกเตา ลายแตงโม ลายดอกพิกุล ลายงา ลายดอกพรม ลายดอกแกว ลายดอก
มะลิ ลายดอกผักแวน ลายดอกแปด ลายขอกูด ลายดอกจัน ลายขาบัว กลุมลายสัตว จํานวน 15 ลาย ไดแก ลายสิงโต ลายมา 
ลายหนาเสือ ลายตัวลิง ลายปลา ลายนาค ลายตานกแกว ลายหมายํ่า ลายแมงมุม ลายแมงปอง ลายชาง ลายผีเสื้อ ลายงู
เหลือม ลายปู ลายกบ กลุมลายเคร่ืองมือเคร่ืองใช จํานวน 1 ลาย ไดแก ลายขาวหลามตัด กลุมลายสถานท่ีและส่ิงของ จํานวน 
4 ลาย ไดแก ลายหอปราสาท ลายธรรมาสน ลายโบสถ ลายใบเสมา และกลุมลายเบ็ดเตล็ด จํานวน 2 ลาย ไดแก ลายดาวลอย 
และลายสายรุง แตในปจจุบันมีการนําลายตาง ๆ ดังกลาวมาผสมผสานออกแบบจนเกิดลายใหม ๆ มากมาย 

              5.2.2 ดานสีที่ชาวไททรงดําใชในการยอมผา มีทั้งหมดจํานวน 7 สี ไดแก สีดํา สีแดงเลือดหมู สีขาว 
สีเขียว สีสม สีเหลือง และสีคราม แตชาวไททรงดําในปจจุบันไดเพิ่มเติมสีใหมขึ้นมาเพื่อใหเขากับยุคสมัย ไดแก สีมวง สีฟา 
และสีชมพ ู

5.2 อภิปรายผล 
         จากการวิจัยเร่ืองนี้พบวา ผลการวิจัยเร่ืองนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

ลายตนแบบ การถอดลาย ชื่อลวดลาย สี ผลงานสําเร็จ 
ลายแตงโม ดํา 

ขาว 
แดง 

ลายดอกแกว 
ลายดอกมะลิ 
ลายแมงปอง 
ลายขาบัว 
ดอกพรม 

และลายดอกแปด 

ดํา 
เขียว 
แดง 

เลือดหมู 
ขาว 
เหลือง 
ชมพู 
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         ดานลวดลายผาของไททรงดํา ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ อุชชิน “การศึกษาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่เปนเครื่องประดับ โดยนําแนวคิดความเชื่อจากวัฒนธรรมไทยทรงดํา (กรณีศึกษา : กลุม
สตรีทอผาไทยทรงดํา บานหัวเขาจีน อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี)” ซึ่งมีความสอดคลองกับเหตุผลและการวิเคราะหของผูวิจัย 
ในเรื่องการนําเอาเอกลักษณและลวดลายที่ปรากฏอยูบนผืนผาของไททรงดํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยไดนําเอาลวดลาย
ดังกลาวมาทําเปนลายเสนที่มีความเรียบงาย มาพัฒนาเปนลายที่สามารถปรากฏบนเครื่องประดับได 

         ดานความหมายและความเชื่อของลวดลายบนผาทอของไททรงดํา ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพล 
ซอฐานานุศักดิ์ “การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอไทยทรงดําเชิงพาณิชย” ซึ่งมีความสอดคลองกับเหตุผลและการวิเคราะหของผูวิจัย 
ในเรื่องการนําเอาความเชื่อและความหมายของลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผาของไททรงดํา ซึ่งบางลายเปนลายที่ใชในงานมงคล 
บางลายเปนลายที่ใชกับงานอวมงคล หรือบางลายอาจเอาไวใชเฉพาะกับพระหรืองานบุญ ผูวิจัยไดนําเอาลายท่ีเห็นวามีความ
เชื่อและความหมายท่ีดีมาออกแบบผสมผสานกอนจะนํามาทําเปนลายเครื่องประดับตาง ๆ  

ภาพที ่1 สรางสรรคจากลายขอกูด ลายตานกแกว ลายดอกเตา 
ลายหนาเสือ ลายขาวหลามตัด และลายสายรุง

    5.3 ขอเสนอแนะ 
         แนวคิดทางวัฒนธรรมของไททรงดํา ความหมายของลวดลายบนผืนผา ความหมายของสีที่ชาวไททรงดําใชในการทอ

ผา สามารถนํามาออกแบบเครื่องประดับไดตามกระแสความนิยมในแตละยุคสมัย ในปจจุบันได ลวดลายตาง ๆ ในการวิจัยครั้ง
นี้สามารถนําไปทําผลิตภัณฑอื่น ๆ ได เชน เสื้อผา  หรือเฟอรนิเจอรตกแตงบาน เปนตน  การทําเครื่องประดับควรคํานึง
ประโยชนในการใชงานในดานตาง ๆ ที่มากมาย 
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การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ 
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท     

ชาลิสา ผลเกิด1* 

1สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
*chalisa.pk1994@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทเพื่อทดแทนมวลรวมหยาบรอยละ 20  และเปรียบเทียบปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของ
กระบวนการผลิตคอนกรีตทั่วไปและของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท ปริมาณ 1 m3 ที่ใชสำหรับการเท
พื้น ตามแนวทางขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) อาศัยหลัก Life Cycle Assessment ( LCA ) 

โดยประเมินแบบ Business-to-Business (B2B) เริ ่มตั ้งแต 1. การไดมาซึ ่งวัตถุดิบท่ีระยะทาง 1,5,15และ 30 km มีคา
คารบอนฟุตพริ้นทเทากับ 0.4052 ,2.0258 ,6.0775 ,12.1551 kgCO2e ตามลำดับ  2. กระบวนการผลิตคอนกรีตผสม
พลาสติกเบกกาไลทและกระบวนการผลิตคอนกรีตทั่วไปมีคาคารบอนฟุตพริ้นทเทากับ  558.3382 kgCO2e และ 371.5643 
kgCO2e ตามลำดับ และ 3. การขนสงคอนกรีตไปยังจุดหมายที่ระยะทาง1,5,15 และ 30 กิโลเมตร มีคาคารบอนฟตุพริ้นท
เทากับ 0.2078 ,1.0389 ,3.1167 ,6.2334 kgCO2e เทากับคอนกรีตทั่วไป  สำหรับการหาคาวอเตอรฟุตพร้ินทคำนวณในสวน
ของการผลิตเทานั้น ซึ่งในการผลิตคอนกรีต 1 m3 ใชน้ำ 200 ลิตร  เทากับการผลิตคอนกรีตทั่วไป สำหรับการลดคารบอน
ฟุตพริ้นทควรศึกษาประเภทขยะพลาสติกชนิดอื่นๆเพิ่มเติมและการใชพลังงานทดแทนตางๆเพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟา สวน
คาวอเตอรฟุตพริ้นทควรประเมินคา Green Water Footprint และ Gray Water Footprint เพื่อใหครอบคลุมขอมูลการใช
น้ำทั้งหมดเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการใชน้ำและนำน้ำกลับมาใชใหม 

คำสำคัญ: คารบอนฟุตพริ้นท วอเตอรฟุตพริ้นท พลาสติกเบกกาไลท 
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Carbon and Water Footprints Assessment 
Case Study : Bakelite plastic-mixed concrete production process 

Chalisa Pholkoed1 

1. Engineering Law and Inspection. Faculty of Engineering . Ramkhamhaeng University

* Assoc. Prof.Dr. Seree Tuprakay

Email ; chalisa.pk1994@gmail.com 

Abstract 

This research is quantitative research with the objective of carbon footprint and water footprint of the 

Bakelite plastic-mixed concrete  to replace the coarse aggregate of  20% and compare the amount of 

carbon footprint and water footprint of the production process General concrete and concrete mixed with 

plastic Bakelite Volume of 1 cubic meter  used for pouring the floor. In accordance with the guidelines of 

the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public organization). Based on the Life Cycle 

Assessment (LCA) principle. Business-to-Business (B2B), starting from 1. The acquisition of raw materials at 

distances 1,5,15 and 30 km has a carbon footprint of 0.4052, 2.0258, 6.0775, 12.1551 kgCO2e, Respectively, 

2. The production process of Bakelite plastic mixed concrete and general concrete production process has

carbon footprint equal to 558.3382 kgCO2e and 371.5643 kgCO2e, Respectively. And 3. Transporting 

concrete to destinations at distances of 1,5,15 and 30 km has a carbon footprint of 0.2078, 1.0389, 3.1167, 

6.2334 kgCO2e equal to general concrete. For the determination of the water footprint calculated In the 

production of 1 cubic meter of concrete, use 200 liter of water equal to the production of general concrete 
. For carbon footprint reduction, Should study other types of plastics and the use of alternative energy to 

reduce the use of additional electrical energy. For the evaluation of water footprint , Should study Green 

Water Footprint and Gray Water Footprint should be evaluated to cover all water use data in order to 

find ways to reduce water use and wastewater renovation. 

Keywords: Carbon Footprint. Water Footprint. Bakelite plastic. 

1. บทนำ

ปจจุบันภาวะโลกรอน(global warming)เปนปญหาท่ีทั่วโลกใหความสำคัญเนื่องจากกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของมนุษยและส่ิงมีชีวิตบนโลก โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการประกอบกิจการตางๆ
ของมนุษยที่เพิ่มมากขึ้นรวมกับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทำใหมีการใชทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตและปลอยของเสียมาก
ขึ้น ทำใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูช้ันบรรยากาศมากเกินไปสงผลใหอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น 
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ซึ่งอุตสาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากโดยเฉพาะในสวนของวัสดุ
กอสราง ในแตละปทั่วโลกมีการผลิตคอนกรีตนับพันๆ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งตองใชทรัพยากรปริมาณมหาศาล ไมวาจะเปนหิน 
ดิน ทราย และปูนซีเมนต ลวนกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุของปรากฎการณเรือนกระจกท่ีทำใหเกิดภาวะ
โลกรอนถูกปลอยออกมาดวย โดยในการผลิตปูนซีเมนต 1 เมตริกตันหรือ 1 พันกิโลกรัม จะมีกาซคารบอนไดออกไซดถูกปลอย
ออกมาราว 1 เมตริกตันเชนกัน โดยจะมาจากการผสมซีเมนต และการหลอมรวมสารเคมีตางๆ ที่เปนสวนผสม ทำใหเกิด
แนวคิดเพ่ือปรับลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยอาศัยหลักการประเมินคารบอนฟุตพริ้นท ซึ่งเปนแนวทางการบริหาร
จัดการใหอุตสาหกรรมภาคการผลิตตางๆหาแนวทางเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ และ
หลักการประเมินวอเตอรฟรุตพร้ินทเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดความส้ินเปลืองของทรัพยากรน้ำและมลพิษ
ทางน้ำ  

คารบอนฟุตพรินทและวอเตอรฟุตพริ้นทจึงจัดเปนตัวช้ีวัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการใชน้ำ
ตอหนวยของผลิตภัณฑ ในปจจุบันถือเปนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชเพื่อประเมินมาตรฐานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม จากกรณีศึกษาเรื่องการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสม
พลาสติกเบกกาไลท เปนวิธีแสดงขอมูลปริมาณการเกิดกาซเรือนกระจกและปริมาณการใชน้ำจากกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑเพื่อเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการและแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมของการผลิตคอนกรีต

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1. เพื่อศึกษาปริมาณการเกิดคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติก
เบกกาไลท 

2.2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตคอนกรีตและ
คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท

3. สมมุติฐานของการวิจัย

กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทมีการปลอยกาซเรือนกระจกและมีปริมาณการใชน้ำใน
กระบวนการผลิตมากกวากระบวนการผลิตคอนกรีตทั่วไป 

4. วิธกีารดำเนินงานวิจัย

4.1 รูปแบบงานวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทขอ งผลิตภัณฑคอนกรีตและ
คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท โดยการนำขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยของนพกร อุสาหะนันท,2560 มาเปรียบเทียบเพื่อ
วิเคราะหและประเมินการเกิดคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทของคอนกรีตและคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท 

4.2 ขอบเขตของการวิจัย 

4.2.1. ศึกษากระบวนการการไดมาซึ่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขนสงคอนกรีตไปยัง
จุดหมายของคอนกรีตผสมเบกกาไลท โดยใชเบกกาไลททดแทนมวลหยาบ รอยละ 20 ของมวลรวมหยาบท้ังหมด 

 4.2.2. ศึกษาการปลอยคารบอนฟุตพร้ินทและวอเตอรฟุตพริ้นทของคอนกรีตผสมเบกกาไลทเพื่อทดแทน
มวลรวมหยาบกับคอนกรีตที่ไมไดผสมพลาสติกเบกกาไลท ปริมาณ 1 m3 หรือ 1คิว (2.4ตัน) ใชสำหรับการเทพื้น 
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 4.2.3. คำนวณการปลอยคารบอนฟุตพริ้นทและวอเตอรฟุตพริ้นทในกระบวนการผลิตคอนกรีตและ
คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทรายงานในรูปแบบของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ( kgCO2e) พิจารณาตั้งแต
ขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการขนสงคอนกรีตไปยังจุดหมายที่ระยะทาง 1,5,15 และ30 กิโลเมตร 
ตามลำดับ  

4.3 วิธีการเก็บขอมูล 

4.3.1. ทำการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมขั้นตอนการผลิตและน้ำหนักวัสดุที่ใชผลิตคอนกรีตและคอนกรีต
ผสมพลาสติกเบกกาไลท 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท 

สรุปปริมาณวัสดุและทรัพยากรที่ใชในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทและคอนกรีตทั่วไป 

ลำดับที่ วัสดุ/ทรัพยากรที่ใช ปริมาณ หนวย 

คอนกรีตผสมพลาสติกเบก
กาไลท 

คอนกรีตทั่วไป 

1 ปูน 380 380 กิโลกรัม 

2 หิน 842.4 1060 กิโลกรัม 

3 ทราบ 740 740 กิโลกรัม 

4 พลาสติกเบกกาไลท 101.40 - กิโลกรัม 

5 น้ำ 200 200 ลิตร 
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4.3.2. เก็บรวบรวมคาเฟคเตอรเพื่อคำนวณปริมาณการปลอยคารบอนฟุตพริ้นทของคอนกรีต 
4.3.3. นำขอมูลกิจกรรมมาคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจกและปริมาณการใชน้ำเริ่มจากขั้นตอนการ

ไดมาซึ่งวัตถุดิบ ขั้นตอนตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการขนสงคอนกรีตไปยังจุดหมาย ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (LIFE CIRCLE ASESSMENT) โดยใชขอมูลการใชพลังงานเช้ือเพลิง ใชพลังงานไฟฟาของเคร่ืองจักร การขนสง และ
ปริมาณน้ำที่ใชมาคำนวณ 

อางอิงวิธีการคำนวณ การปลอยกาซเรือนกระจกตามหลักการ IPCC (2006) ดังรายละเอียดในสมการที่ (1) 

GHG = Activity Data x Emission Factor   (1)  

โดยท่ี 

GHG (Greenhouse Gases) หมายถึง คาการปลอยกาซเรือนกระจก 

Activity Data  หมายถึง ขอมูลการใชพลังงาน เช้ือเพลิง หรือวัตถุดิบที่ใช มีหนวยเปน กิโลกรัม 

Emission Factor (EF) หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก 

ขอมูลอัตราการปลอยกาซเรือนกระจก(Emission Factor) จากการไดมาของวัสดุ 
ลำดับที่  วัสดุ/ทรัพยากรที่ใช คาEF(kgCO2e) แหลงขอมูลEF 

1 ไฟฟาเครื่องบดยอย     0.5813 TGO Guidebook (พ.ย.58) ไฟฟา (สำนักงาน) 
2 ไฟฟาเครื่องรอนตะแกรง 
3 ไฟฟาเครื่องช่ังน้ำหนัก 

4 ปูนซีเมนต 0.5400 LECB-TGO  

5 หิน 0.0044 Ecoinvent2.0,IPCC2007 

GWP100a:Gravel,crushed,at mine/CH U 

6 ทราย 0.0037 Ecoinvent 2.2, 

IPCC 2007 GWP 100a 

7 พลาสติกเบกกาไลท 1.8391 ThaiNational LCI Database, TIISMTEC-

NSTDA(with TGO electricity 2014 ) 

8 น้ำประปา     0.8006 ThaiNational LCI Database, TIISMTEC-

NSTDA(with TGO electricity 2014 ) 

คาวอเตอรฟุตพริ้นทของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทสามารถคำนวณไดดังสมการที่ (2) 
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 WFblue =                 (2) 
โดยท่ี    

WFblue  หมายถึง  บลูวอเตอรฟุตพริ้นทของการผลิต(น้ำประปา) 
CWUblue หมายถึง ปริมาณน้ำที่ใชในการผลิตจากแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำชลประทาน (ลิตร) 
Y  หมายถึง ปริมาณผลผลิตตอหนึ่งคร้ัง 
 4.3.3. คำนวณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมออกมาในรูปของน้ำหนักคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kgC02 e) 

 

5. ผลการวิจัย 
 

5.1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของวัสดุที่ใชผลิตคอนกรีตทั่วไปและคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท 

 
 

จากกราฟเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกการไดมาซึ่งวัตถุดิบของกระบวนการผลิตคอนกรีตผสม
พลาสติกเบกกาไลทและคอนกรีตทั่วไปจากสวนของวัสดุแสดงใหเห็นวา ปูนซีเมนต เปนวัสดุที่กอใหเกิดปริมาณกาซเรือน
กระจกมากท่ีสุดและพลาสติกเบกกาไลทรองลงมา 

5.2. ปริมาณการปลอยคารบอนฟุตพริ้นทจากการขนสงวัสดุของคอนกรีตผสมเบกกาไลทและคอนกรีตทั่วไปที่ระยะ
ตางๆ 

 
จากกราฟจะเห็นไดวาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการขนสงวัสดุที่ใชผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบก

กาไลทที่ระยะตางๆ มีปริมาณกาซเรือนกระจกมากกวาการขนสงวัสดุที่ใชผลิตคอนกรีตทั่วไป 36.51 % 
 

ตารางที่ 1 สรุปปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการขนสงคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร (คอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร 
เทากับ 2.4 ตัน) 
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สิ ่งนำออก
จ า ก
กิจกรรม 
(1) 

น ้ ำ ห นั ก
บ ร ร ทุ ก
(ton) 

(2) 

ร ะ ย ะ ท า ง
ข น ส ง 
(กิโลเมตร) 

(3) 

ประเภท
ยานพาหนะ
ที่ใชขนสง 

(4) 

น ้ ำ ห นั ก
บ ร ร ทุ ก
ส ูงส ุดของ
ยานพาหนะ 
(ton) 
(5) 

คา EF ปร ิมาณการ
ป ล อ ย ก า ซ
เรือนกระจก 
( kgC02 e) 
(8) 

เ ท ี ่ ย ว ไ ป
(kgC02 e) 

(6) 

เท ี ่ยวก ลับ
(kgC02 e) 
(7) 

วัสดุ 

คอน 

กรีต 
2.4 1 ร ถ บ ร ร ทุ ก

ซีเมนตชนดิโม 
10ลอ 

16 0.0471 0.6316 0.2078 

2.4 5 16 0.0471 0.6316  1.0389 

2.4 15 16 0.0471 0.6316 3.1167 

2.4 30 16 0.0471 0.6316 6.2334 

หมายเหตุ* (8) = [(2) x (3) x (6)] + [((2)/(5)) x (3) x (7)] 

6. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาหัวขอการศึกษาสมบัติเชิงกลและการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใชงานของคอนกรีต
ผสมพลาสติกเบกกาไลทโดยการตรวจสอบมาตรฐานและขอกำหนดตามกฎหมาย ไดเลือกนำกระบวนการผลิตคอนกรีตผสม
พลาสติกเบกกาไลทเพื่อทดแทนมวลรวมหยาบรอยละ 20 นำมาศึกษาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของกระบวนการผลิต
คอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทมีคาคารบอนฟุตพริ้นทของการไดมาซึ่งวัตถุดิบเทากับ 558.3382 kgCO2e  และการไดมาซึง
วัตถุดิบของคอนกรีตทั่วไปเทากับ 371.5643 kgCO2e โดยพิจารณาเปรียบเทียบการไดมาซึ่งวัตถุดิบผลิตคอนกรีตผสมพลาสติก
เบกกาไลทมีการปลอยกาซเร่ือยกระจกมากกวาการไดมาซึ่งวัตถุดิบผลิตคอนกรีตทั่วไป 50.27 % เนื่องจากพลาสติกเบกกาไลท
มีคาการปลอยกาซเร่ือนกระจกมากกวาหิน สวนในดานการขนสงที่ระยะทาง 1,5,15และ 30 กิโลเมตรพบวาการขนสงวัตถุดิบ
ผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทมีการปลอยกาซเรื่อยกระจกมากกวากระบวนการผลิตคอนกรีตทั่วไป 36.51 % ทำให
โดยรวมกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลทมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวากระบวนการผลิตคอนกรีต
ทั่วไป ในสวนการหาปริมาณวอเตอรฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑคอนกรีตผสมพลาสติกเบกกาไลท ประเมินเริ่มตั้งแตการไดมาซึ่ง
วัตถุดิบถึงกระบวนการผลิตไมไดรวมถึงน้ำเสียที่เกิดขึ้นซึ่งในการผลิตคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตรใชน้ำ 200 ลิตรเทากัน 

7. ขอเสนอแนะ

1.ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยคาคารบอนฟุตพริ้นทควรประเมินแบบ Business to Consumer : B2C และคาวอ
เตอรฟุตพริ้นท ควรประเมินคา Green Water Footprint และ Gray Water Footprint เพิ่มเติมดวย 

2.ควรมีการศึกษาขยะอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อทำการเปรียบเทียบ
3.งานวิจัยนี้เปนการชี้นำแนวทางของการนำขยะอุตสาหกรรมมาใชผลิตคอนกรีตเพื่อหาแนวทางในการลดขยะ

อุตสาหกรรม 

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา
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5. ดานการขนสง ควรเลือกใชเช้ือเพลิงทดแทน เชน การใชไบโอดีเซล  
6. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำน้ำเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใชใหม 

 

8.กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จไดอยางสมบูรณก็ดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.เสรีย ตูประกาย ซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษา และขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทภัสร อินย้ิม และผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวัลภ เรืองชวย ตู
ประกาย เปนอยางสูง คณะกรรมการสอบที่กรุณาใหคำแนะนำเปนแนวทางในการทำการคนควาอิสระใหสำเร็จ ตลอดจน
คณาจารยประจำหลักสูตรทุกทานที่ไดใหแนวทาง ความรูเพื่อประกอบการคนวาอิสระนี้จนกระทั่งสำเร็จดวยดี 

นอกจากนี้ผูคนควาขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดชวยเหลือดานตาง ๆ 
ตลอดมาในการดำเนินการศึกษาคนควาอิสระจนสำเร็จลุลวงอยางดี 
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การออกแบบชุดบูชาพระ ที่ไดแนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี 

เกงกาจ  ตนทองคํา1*  และ สุรวุฒิ  คงพัฒนยืน1 

1ภาควิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*tonthongkam@yahoo.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบผลิตภัณฑชุดบูชาพระจากแนวคิดศิลปกรรม ทวารวดี โดยเปนการศึกษา
องคประกอบของศิลปกรรมทวาวดี เพื่อนําเอกลักษณที่โดดเดนมา ประยุกตใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑใหเกิด
รูปแบบท่ีสรางสรรคแตกตางจากผลิตภัณฑ เดิมท่ีมีอยู เปนการเสริมสรางคุณคาและความหมายในเชิงวัฒนธรรมใหเปนชิ้นงาน 
การดําเนินการ วิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู
กันโดยใชแบบสอบถามและแบบประเมินเปนเครื่องมือในการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวม ขอมูลการ  พิจารณาความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญและความพึงพอใจจากกลุมเปาหมาย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย ( X ) คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

จากการวิจัยพบวาเอกลักษณที่สามารถรับรูไดชัดเจนที่สุดคือดานประติมากรรม  ธรรมจักร ของศิลปกรรมทวารวดี 
จึงนํามาสูแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑชุดบูชาพระ โดยมี แนวทางในการออกแบบ 2 แนวทาง คือ รูปแบบ 1 (เนนการใช
งาน) และรูปแบบ 2 (ดานความงาม) โดยทําการออกแบบแนวทางละ 3 แบบ และผลความพึงพอใจพบวาผลิตภัณฑในรูปแบบ 
1 (เนนการ ใชงาน) เปนรูปแบบท่ีกลุมเปาหมายพึงพอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย (4.40) (S.D.=0.55) ดานของอัตลักษณ พึง
พอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย (4.16) (S.D.=0.68) ความสวยงามของผลิตภัณฑพึงพอใจใน ระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย (4.58) 
(S.D.=0.59) ความเหมาะสมของการใชงาน พึงพอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย (4.34) (S.D.=0.52) ความเปนไปไดในทองตลาด 
พึงพอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย (4.42) (S.D.=0.50) รูปแบบของผลิตภัณฑมีคุณคาและความคิดสรางสรรคแตกตางจาก
ทองตลาดท่ัวไป พึง พอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย (4.44) (S.D.=0.50) และความประทับใจโดยรวม พึงพอใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ย (4.46) (S.D.=0.50) 

คําสําคญั : ชุดบูชาพระ, ทวารวดี, การออกแบบ, วิถีพุทธ 
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THE DESIGN OF BUDDHA'S RESPECTIVE SET FROM BUDDHISM THOUGHT IN 
DVARAVATI. 

 Kangkrad  tonthongkam1,* and Surawut  khongphatyuen1 

1 Nakhon Pathom Rajabhat University 
* tonthongkam@yahoo.com

Abstract 

This research aimed to design set of altar from concept of Dvaravati Arts. The elements of 
Dvaravati Arts were studied in order to bring unique identity to apply in designing products and to create 
creative work which was different from existing products. This helped to create value and cultural 
meaning to the work. The research was qualitative research and quantitative research; moreover, the 
questionnaire and evaluation form were used mutually as tools of research to gather information for 
consideration from experts and satisfaction from target group. The information was analyzed by mean (X), 
percentage and standard deviation (S.D) 

The result of research found that the identity that could be known clearly was sculpture of 
Thammachak of Dvaravati Arts. Therefore, it inspired concept for designing set of altar with 2 concepts as 
following Concept 1 (focus on using) and Concept 2 (focus of beauty). Each concept was designed for 3 
patterns and from result of satisfaction found that Concept 1 (focus on using) was the design that target 
group much satisfied. The mean was (4.40) (S.D = 0.55). Identity’s aspect was satisfied at much level; the 
mean was (4.16) (S.D = 0.68). The beauty of product was most satisfied; the mean was (4.58) (S.D = 0.59). 
The suitability of usage was satisfied at much level; the mean was (4.42) (S.D = 0.50). The pattern of 
product was valuable, creative and different from other products in the market; these points were 
satisfied at much level. The mean was (4.44) (S.D = 0.50). The overall impression was at much level; the 
mean was (4.46) (S.D = 0.50). 

Keyword : Set of altar, Dvaravati, Design, Buddhist way of life 

บทนํา 

ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปน้ัน การเปนอยูในสังคมและเศรษฐกิจไดถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นไดวามีการขยายตัวของ
บานเรือน อาคารชุด เพ่ิมมากข้ึน และไดถูกปรับเปลี่ยนพัฒนาไปตามยุคสมัยซ่ึงชุมชนในวิถีคนเมืองนั้น มักจะซื้อหรือเชา
อาคารชุด ที่มีพื้นที่จํากัดในการใชงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม เจริญมากข้ึน วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลในการดําเนิน
ชีวิต การใชชีวิตเรงรีบแขงขันกันทําใหเกิดความวุนวาย เกิดปญหาการเมือง ปญหาสังคมมากมาย จึงย่ิงทําใหพุทธศาสนิกชน 
หันกลับเขามาหาที่พึ่งทางจิตใจ เพื่อหนีปญหาตางๆ ทางสังคม แตดวยรูปแบบหรือภาพลักษณของโตะหมู บูชาไมตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค เนื่องจากพื้นที่สัดสวน รูปแบบบาน ขนาดของที่พักอาศัย ไมเวนแตพฤติกรรมของคนเมืองที่มีเวลา
เขาวัดนอย และหันมาปฏิบัติธรรมที่บานมากขึ้น 

ผูศึกษาเห็นวาศิลปกรรมทวารวดีเปนศิลปะท่ีมีรูปแบบและเรื่องราวพุทธประวัติที่ชัดเจน ในเรื่องของลัทธิศาสนา จะ
เห็นไดวามีลักษณะความงาม ผานรูปแบบของงานศิลปกรรม ที่สามารถโนมนาวใหเกิดความเชื่อ ความศรัทธาเปนสําคัญ 
นอกจากคุณคาดานความงามแลว ศิลปกรรมทวารวดียังมีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีซึ่งเปนคุณคาพิเศษ สามารถ
นํามาเพ่ิมคุณคาใหทําผลิตภัณฑซึ่งเปนที่ตองการของสังคมในปจจุบัน ดวยการหลอหลอมรูปแบบท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตัว 
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กระบวนการสรางสรรคงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบชุดบูชาพระ ที่สามารถสรางความศรัทรา นาเชื่อถือ 
เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจใหตะหนักถึงหลักธรรมคําสอนท่ีแฝงคุณคาและความงามไดอยางลงตัว  โดยการออกแบบจะเปน
รูปแบบที่ตางไปจากเดิม ตอบสนองการใชงานท่ีถูกปรับเปล่ียนไปจากกอนสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบบนพ้ืนฐานโครงสราง
เดียวกันมีประโยชนใชสอยการใชงานที่มากยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราวและรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดี เพื่อหาอัตลักษณนํามาใชเปน
แนวทางในการออกแบบชุดบูชาพระที่สะทอนถึงอัตลักษณในรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดี ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล
ภาคสนามและเอกสารดานรูปแบบโครงสรางและลวดลายของศิลปกรรมทวารวดี 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1. ศึกษาเรื่องราวและรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดี เพื่อหาอัตลักษณนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบชุดบูชา
2. ออกแบบชุดบูชาพระจากผลสรุปแนวทางการออกแบบที่สะทอนถึงอัตลักษณในรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดี
3. ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มีตอแนวคิดชุดบูชาในรูปแบบของศิลปกรรมทวารวดี

ขอบเขตการวิจัย 
1 ศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติ รูปแบบที่เปนเอกลักษณของศิลปกรรมทวารวดี เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ 

- ดานงานสถาปตยกรรม 
- ดานประติมากรรม 

2. ศกึษารูปแบบการจัดวางโตะหมูบูชา
3. วัดผลความพึงพอใจดานการออกแบบของผลิตภัณฑและความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางในการ

ออกแบบ 
4. ออกแบบ ชุดโตะหมูบูชา ในรูปแบบศิลปกรรมทวารวดี

ขั้นตอนการวิจัย 
1. ขั้นตอนการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

1.1 คนควาและเก็บรวบรวมขอมูลของศิลปกรรมทวารวดี 
1.2 ศึกษารูปแบบการจัดวางโตะหมูบูชา 
1.3 ศึกษาลักษณะการจัดวางโตะหมูบูชาในบานพักอาศัย 

- รูปแบบ สถานที่ บริเวณตําแหนง การจัดวาง 
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ

2.1 วิเคราะหขอมูลรูปแบบ องคประกอบของศิลปกรรมทวารวดี เพื่อใชเปน 
แนวทางในการออกแบบ 

2.2 วิเคราะหขอมูลและความตองการของกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบและพัฒนา

3.1 กําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการออกแบบ 2 แนวทาง แนวทางละ 3 
แบบ เพ่ือพัฒนาแบบราง 

3.2 ประเมินดานการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 2 ทาน 
ดานประวัติศาสตรทวารวดี 1 ทาน และการจัดรูปแบบโตะหมูบูชา 1 ทาน ตามกรอบแนวคิดและ 
ทฤษฎีที่กำหนด 

3.3 คัดเลือกแบบท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขนําไปสูขั้นตอนการผลิตตนแบบ 
3.4 การทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑจากกลุมผูบริโภค 

4. ประเมินความพึงพอใจของผูผลิตและผูบริโภค
 ประเมินความพึงพอใจจากกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 4 ทาน กลุม 
ผูบริโภค จํานวน 100 ทาน 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย พรอมขอเสนอแนะ
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แนวทางในการออกแบบ  
คัดเลือกแบบสอบถามจากผูเชียวชาญ โดยศึกษาจากงานศิลปกรรมทวารวดีทั้งดานงานประติมากรรมและ

สถาปตยกรรม ดังนี้ 1)ธรรมจักร 2)สถาปตยกรรม(สถูปทรงหมอน้ํา) 3)พระพุทธรูป ซ่ึงผลสรุป ไดตามลําดับดังนี้  

ภาพที ่1 ธรรมจักร 50%  ภาพที่ 2 พระพุทธรูป 30%              ภาพที่ 3 สถาปตยกรรม 
 (สถูปทรงหมอน้ํา) 20% 

ผลการวิเคราะห รูปแบบ โครงสรางและลวดลายของธรรมจักร  
ตามแนวทางท่ีไดศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาโดยได

สรางสรรคผลงานชุดบูชาพระ ท่ีไดแนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี สรุปผลที่นํามาใชในการออกแบบดังนี้ 
ประติมากรรมธรรมจักรสะทอนความเปนศิลปกรรมทวารวดีมากที่สุด และการสะทอนอารมณดานความรูสึกให

ความรูสึกนาศรัทธา 
จากกลุมตัวอยาง 30 คน เห็นวาลักษณะเสนจากสวนฐานของธรรมจักรคือลายกลีบบัวแสดงถึงเอกลักษณของ

ศิลปกรรมทวารวดีชัดเจนที่สุด รองลงมาคือซี่กํา มีลักษณะเปนลายกานขด 

แสดงอัตลักษณ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 
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ภาพที่ 4 

แนวทางการออกแบบ แบงเปน 2 แนวทาง คือ  
จากการศึกษาและสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญเห็นวา ดานโครงสราง และลายกลีบบัวที่รองรับฐานของธรรมจักรมี

ความโดดเดน ซ่ึงเปนงานประติมากรรมที่ถูกสรางขึ้นในยุคสมัยทวารวดี เปนศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับการมีศาสนาเขามาเผยแผ 
มีความโดดเดน วิจิตร ศักดิ์สิทธิ์และนาศรัทธา ซึ่งผูวิจัยเห็นวานํามาใชเปนแนวคิดหลักในการออกแบบชุดบูชาพระ เพราะ
เกี่ยวของกับศาสนา เสมือนเครื่องเตือนใจใหกับพุทธศาสนิกชน เพื่อใหสะทอนถึงอัตลักษณของวิถีชีวิตของยุคสมัยทวารวดี 

ตามแนวทางท่ีไดศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากกลุมเปาหมาย และวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา โดยได
สรางสรรคผลงานการออกแบบชุดบูชาพระที่ไดแนวคิดมาจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี จํานวน 2 แนวทาง คือ รูปแบบA เนนการ
ใชงาน และรูปแบบB เนนความงาม ดังนี้ โดยสรุปผลงานการออกแบบที่สะทอนถึงอัตลักษณของรูปแบบศิลปกรรมทวารวดี 

ผลิตภัณฑชุดบูชาพระที่ได แนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี แนวทาง A (เนนการใชงาน) 
เปนรูปแบบผลิตภัณฑที่เนนการใชงาน ที่สามารถแยกการใชงานได 2 ลักษณะ เปนการใชงานที่สามารถใชงาน

รวมกัน และแยกการใชงานได โดยมีการออกแบบผลิตภัณฑมีชองเก็บของ เชน พระเครื่อง หนังสือสวดมนต ธูป เทียน 

                  
A1 (20%)     A2 (65%)     A3 (15%) 

แสดงผลรูปแบบจากความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
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ภาพที่ 5 ผลที่ไดจากความพึงพอใจของกลุมเปาหมายคือ รูปแบบ A2 (65%)   

วัสดุ :  ไมสัก 
แผนผังการจัดชดุพระประกอบดวย : 

1.แทนวางพระพุทธรูป 
2. แจกัน 
3.กระถางธูป เชิงเทียน 

ฟงกชั่นเสริม : 
- ชองเก็บธูปเทียน 
- ใสพระเครื่อง หนังสือสวดมนต 
ผลิตภัณฑชุดบูชาพระที่ได แนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี แนวทาง B (เนนความงาม) 
เปนรูปแบบที่ประยุกตมาจากรูปแบบ A แตเพิ่มความงามดวยการใสลวดลาย(กลีบบัว) สวนลักษณะการใชงาน จะใช

งานไดลักษณะเดียว มีชองใส เชน ธูป เทียน พระเครื่อง เปนตน 

                                        
B1 (40%)    B2 (25%)    B3 (35%) 

แสดงผลรูปแบบจากความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
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          ภาพที่ 6 ผลที่ไดจากความพึงพอใจของกลุมเปาหมายคือ รูปแบบ B1 (40%) 
วัสดุ : ไมสัก  
แผนผังการจัดชดุพระประกอบดวย :  

1. แทนวางพระพุทธรูป
2. แจกัน
3. กระถางธูป เชิงเทียน

ฟงกชั่นเสริม : ลวดลายแกะสลัก 
ผลการประเมินแบบผลิตภัณฑโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมนําไปพัฒนาตอโดยเฉพาะรูปแบบที่ 1 
สามารถสะทอนอัตลักษณของศิลปกรรมทวารวดีไดมากที่สุด ทั้ง 2 รูปแบบมีโอกาสทางการตลาดมากกวารูปแบบอ่ืน ๆ 
รูปทรงแปลกใหม มีเอกลักษณและรูปแบบของผลิตภัณฑมีคุณคาและมีความคิดสรางสรรคแตกตางกับผลิตภัณฑทั่วไปใน
ทองตลาด ลักษณะงานดานวัสดุเหมาะสมแกการใชงาน สวนรูปแบบการใชงานมีความซับซอนตอการใชงาน ควรนําเทคนิค
การสลักไม เพ่ือเพิ่มลายละเอียดของผลิตภัณฑเพื่อใหแสดงถึงศิลปกรรมทวารวดีมากขึ้น 
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคตอรูปแบบผลิตภัณฑชุดบูชาพระ ที่ไดแนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวาร
วดี จํานวน 100 คน กลุมเปาหมายเพศหญิง จํานวน 62 คน เพศชายจํานวน 38 คน อายุ 20-30 ป จํานวน 30 คน อายุ 31-
40 ป จํานวน 36 คน อายุ 41-50 ป จํานวน 16 คน อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 18 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 22 คน 
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 6 คน พนักงาน บริษัทเอกชน จํานวน 42 คน ธุรกิจสวนตัว จํานวน 20 คน อาชีพอื่น ๆ 
จํานวน 10 คน รายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 16 คน รายได 15,001 - 25,000จํานวน 8 คน รายได 25,001 - 40,000 
จํานวน 54 คน รายได 40,000 ขึ้นไป 22 คน 
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยรวมแลวรูปแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ย = 

4.40 (S.D. = 0.55) และรูปแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ย = 4.18 (S.D. = 0.54) 
 
อภิปรายผล 

การออกแบบของไทยในปจจุบันมีการสงเสริมและใหคุณคาในเร่ืองของวัฒนธรรม รากเหงา ความเปนตัวตน การใช
ชีวิตของคนไทยในอดีตและปจจุบัน การใหความสําคัญกับภูมิปญญา แนวคิดของคนในอดีตที่สั่งสมมายาวนาน แตละทองถิ่นก็
ตางมีความคิด ความเชื่อ ความเปนตัวตนแตกตางกันไป ซึ่งส่ิงเหลานี้คือ อัตลักษณ และสิ่งที่เปนอัตลักษณนี้เอง เปนจุดเริ่มตน
ของแรงบันดาลใจของนักออกแบบท่ีสนใจทําการศึกษาและถายทอดออกมาเปนผลงานการออกแบบท่ีหลายหลาย มีการนํามา
ปรับใชใหเขากับวิถีชีวิตของคนรุนใหมในปจจุบัน ทั้งในดานของความสวยงามและประโยชนใชสอย 

การปรับใชความเปนทองถิ่นสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทั้งการอนุรักษคงไวซึ่งความเปนคุณคาดั้งเดิม การ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดใหเขากับสภาพการณปจจุบัน แตยังคงไวซึ่งกล่ินไอคุณคาความเปนดั้งเดิมอยู และการศึกษาเทคนิค 
วิเคราะหถึงภูมิปญญา แนวคิดในความเปนคุณคาดั้งเดิมนั้น แลวจึงนํามาจัดเรียงนําเสนอ หรือสรางสรรคสิ่งใหมในรูปแบบท่ี
แตกตางไปจากเดิม 

การออกแบบชุดบูชาพระ ที่ไดแนวคิดจากวิถีพุทธสมัยทวารวดี เปนการศึกษาเรื่องราวและรูปแบบของศิลปกรรม
ทวารวดี เพื่อหาอัตลักษณนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบชุดบูชาพระ โดยวิเคราะหถึงเอกลักษณที่ โดดเดนรวมถึงความ
สอดคลองเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ ซึ่งศิลปกรรมทวารวดีมี 2 ประเภทท้ังทางดานประติมากรรมและสถาปตยกรม 
เปนเอกลักษณที่กลุมตัวอยางและกลุมเปาหมายสามารถรับรูไดอยางชัดเจน จึงนํามาสูการออกแบบชุดบูชาพระ โดยให
ผลิตภัณฑ มีความนาศรัทธา งดงามตระการตา สรางบรรยากาศในการทํากิจกรรมทางศาสนา โดยผลิตภัณฑจะมีความเรียบ
งาย แตการใชงานมีกวากวา 1 ลักษณะ ซ่ึงชุดบูชาจะผลิตจากไมสัก ประกอบดวย ชั้นวางพระ แจกัน กระถางธูปและเชิงเที่ยน 
เพิ่งประโยชนใชสอยมากขึ้นโดยการเพ่ิมล้ินชักเก็บของ และชองสําหรับใสธูปเทียน เพื่อเปนการเพิ่มฟงชั่นการใชงานใหกับตัว
ผลิตภัณฑ แตยังคงเอกลักษณของศิลปกรรมทวารวดีไว ดวยโครงสราง จังหวะ การรับรูถึงความรูสึก 

จากความนาสนใจของศิลปกรรมทวารวดีผูวิจัยจึงตองการถายทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมในการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค เพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในอดีตที่งดงามและทรงคุณคาใหคงอยุตอไป 
ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและสามารถนํามาประยุกตใชกับงานออกแบบผลิตภัณฑได 
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยสามารถนําไปพัฒนาใชตอยอดกับงานออกแบบอื่นๆ ไดในอนาคต 

1. ไดความรูความเขาใจในเรื่องของการจัดวางโตะหมูบูชา 
2. รูปแบบผลิตภัณฑมีความสวยงาม สามารถนําไปพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายได

และสรางรูปแบบที่เปนเอกลักษณแกชุมชน 
3. ควรปรับลักษณะการใชงาน ตําแหนงการวางสิง่ของน้ันๆ ใหชัดเจนมากขึ้น  
4. ควรมีตัวเลือกในการเลือกใชวัสดุใหมากขึ้น 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของชมรมผูสูงอาย ุ
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดวยวถิชุีมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถิ่น 

ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา1,* วราวุฒ ิมหามิตร2  

1และ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลับราชภฏัชัยภมูิ 
*sakpattra@gmail.com (corresponding author)

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของ
ชมรมผูสูงอายุในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดวยวิถีชุมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีตําบลโคกมั่งงอย 
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ ในการปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก ผูใหขอมูลหลัก  คือ ผูสูงอายุ และผูมีสวน
เกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ทําการศึกษาในชวงเดือน มกราคม  ถึง ตุลาคม 2562 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแนวทางการสนทนากลุม (Focused group guideline) และแนวการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth interview guideline) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ และใชแนวทาง SWOT ในการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก 
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวย วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) การวิเคราะหขอมูล โดยการ
วิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) จากการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก 

ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทํางานของชมรมผูสูงอายุในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกดวยวิถีชุมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถิ่น ไดแก 1) การท่ีผูสูงอายุจิตอาสา มีทักษะ ความรู เปนแบบอยางท่ีดี 2)

การไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเน่ืองจากวฒันธรรมคนอีสานมคีวามเช่ือและเคารพผูอาวุโส เปนปจจัยสําคัญที่จะ
ทําใหการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกหมดไปจากชุมชน  อีกทั้ง 3) การไดรับการสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกจากหนวยงานภาครัฐในชุมชนในดานทรัพยากร กําลังคน และงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ สงผลทําใหเกิดผลลัพธในการปองกนัโรคไขเลือดออกในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  

คําสําคัญ: ชมรมผูสูงอายุ การปองกันและควบคุมโรค  โรคไขเลือดออก วิถีชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่น 
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Factors Affecting the Work Success of the Elderly Club 
In the Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 

with the Isan Community Way and Local Culture 

Sakchai Pattra1,* and Warawut Mahamit2 
1,2 Department of Science and Technology, Faculty of Art and Science, Chaiyaphum Rajabhat  

University 

*Corresponding Author; *sakpattra@gmail.com

Abstract 

This study is a qualitative study. The objective is to study factors affecting the success of the 

elderly club work in dengue hemorrhagic fever prevention and control through the Isan community way 

and local culture in the Khok Mang Ngoi Sub-district, Khon Sawan district, Chaiyaphum province in the 

prevention and control of dengue fever. The main informants were 25 elderly people and those involved 

with the project by specific selection. Conducted a study between January and October 2019. Tools 

used to collect data. Which is the focus group guideline and the in-depth interview guideline that the 

was created by studying from the documents, concepts, theories and research. There are inspection of 

equipment quality by experts and using the SWOT approach in group discussions and in-depth 

interviews. The data was check the credibility with triangular methods (Triangulation). Data analysis was 

analytic induction from focus group discussion and in-depth interviews.  

The results showed that; The factors affecting the success of the elderly club work in dengue 

hemorrhagic fever prevention and control through the Isan community way and local culture i.e. 1) the 

volunteer skills of the elderly are good examples. 2) They will receive cooperation from the people in the 

community because the Isan people have faith and respect for elders, which is an important factor in the 

prevention and control of dengue fever from the community. 3) As well as being supported by the 

prevention and control of dengue fever from government agencies in the community in terms of human 

resources and budget, as well as support for dissemination. public relations resulting in continuous and 

lasting prevention of dengue fever in the community forever. 

Keyword: The elderly club, Prevention and control, Dengue hemorrhagic fever (DHF), Isan community, 
   Local culture 
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1. บทนํา  
 

โรคไขเลือดออกนับเปนปญหาสาธารณสุขไทยและในตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ พบวาขอมูล
ผูปวยโรคไขเลือดออก ในป  พ.ศ.2561 มีผูปวยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2560 คิดเปนอัตราปวย 154.38 ตอแสนประชากร ซึ่งทาง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกมั่งงอยจะตองดําเนินงานควบคุมปองกันตอไปอยางตอเนื่อง ในป 2562 จะดําเนินงาน
โดยเนนใหชมรมผูสูงอายรุวมรับผิดชอบในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยใหชมรมผูสูงอายอุอกรณรงค
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนทุกหลังคาเรือนในรูปแบบวิถีชุมชนคนอีสาน รวมมือกันกําจัดลูกน้ํายุงลายซึ่งเปนพาหะ
ของโรคไขเลือดออก อีกทั้งสรางความตระหนักใหกับชุมชน โดยการใหความรูขอมูลขาวสารที่และเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ผลการดําเนินงานใน ป 2561 พบวามีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง จากป พ.ศ.
2560 เมื่อเทียบในชวงเดือนเดียวกัน คิดเปนอัตราปวย 23.75 ตอแสนประชากร และพบวามีคา HI และ CI ลดลง รอยละ 50 
(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกมั่งงอย, 2562) 

จากความสําเร็จของโครงการดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทํางานของ
ชมรมผูสูงอายุในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดวยวิถีชุมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการศึกษาไป
ใชเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทํางานของชมรมผูสูงอายุในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดวย
วิถีชุมชนอีสานและวัฒนธรรมทองถิ่นตําบลโคกมั่งงอย อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) โดยใชการวิจัยแบบยอนหลัง  (retrospective 

research) กลุมผูใหขอมูลหลักคือผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการ (Key Informant) จํานวน 25 คน ไดแก ผูสูงอายุของชมรม
ผูสูงอายุ เจาหนาที่สาธารณสุข, อสม, สมาชิก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ส.อบต.) และตัวแทนคณะครู-อาจารยโรงเรียนใน
เขตตําบลโคกมั่งงอย โดยการเลือกแบบเจาะจง ทําการศึกษาในชวงเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2562 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแนวทางการสนทนากลุม (Focused Group Guideline) และ

แนวการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview Guideline) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูเชี่ยวชาญ และใชแนวทาง SWOT ในการสนทนากลุม และการ
สัมภาษณเชิงลึก ตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลดวย วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) หลังจากได
ขอสรุปหรือขอคิดเห็นในการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึกแลว ผูวิจั ยจะทําการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) จากขอสรุปผลการวิจัยจากการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก พรอมกับตรวจสอบความถูกตองกับผูรวม
สนทนาทุกครั้ง  

ผลการศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก แบงออกเปน 3 ปจจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ปจจัยแรก ไดแก ผูสูงอายุจิตอาสา มีความรูเรื่องโรคไขเลือดออกและมีทักษะในการประชาสัมพันธ และสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุมีทุกหมูบาน รวมทั้งผูสูงอายุจิตอาสา มีศักยภาพและมีทักษะในการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และ
ปจจัยที่ สอง คือผูสูงอายุจิตอาสาไดออกดําเนินการเชิญชวนและแนะนําการปองกันโรคไขเลือดออกตามวิถีชุมชนคนอีสาน 
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ไดแก“กิจกรรม บานผูเฒา ผูแก บานตัวอยางปลอดลูกน้ํายุงลาย สูบานลูกหลาน บานหลาน ปลอดลุกน้ํายุงลาย” ทุกหมูบาน 

ปจจัยสุดทาย คือการไดรับการสนับสนุนจาก องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอย สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรม รางวัล 
บานตัวอยางปลอดลูกน้ํายุงลาย โดยมีการจัดเวทีมอบรางวัลแกบานปลอดลูกน้ํายุงลาย บานท่ีชนะเลิศ เพื่อเปนการสราง
แรงจูงใจใหกับประชาชนในชุมชน 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ ผูสูงอายุ ในการดําเนินงานปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก คือ 
1) การที่ ผูสูงอายุจิตอาสา มีทักษะ ความรู เปนแบบอยางท่ีดี  จะไดรับ 2) ความรวมมือจากประชาชนในชุมชนเนื่องจากวิถี
ชุมชนคนอีสานจะมีความเช่ือฟงและเคารพผูสูงอาย ุซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยาง
ไดผล อีกทั ้3) การสนับสนุนดานทรัพยากร กําลังคน และงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนการเผยแพร ประชาสัมพันธจาก
หนวยงานภาครัฐตางๆในชุมชน ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก สงผลใหการดําเนินการเฝาระวัง 
ควบคุมโรคและปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป  

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุจิตอาสา มีทักษะ ความรู เปนแบบอยางที่ดีและประชาชนมีความรูและความ
ตระหนักในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแลวจะเกิดการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนอยางตอเนื่อง
และยั่งยืนตลอดไป มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ พงษระพี ดวงดี, มธุริน มาลีหวล, 

ปณิตา ครองยุทธ และถนอมศักดิ์ บุญสู (2563)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ตําบลโนนผ้ึง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีพบวา การรับรูโอกาสเส่ียง  ตอการเกิดโรคและการรับรู
ความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และตัวแปรที่
สามารถรวมทํานายการมี สวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ไดแก ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน
ครอบครัว (p <0.05) และการรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค (p<0.05) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ตามลําดับ และสอดคลอง
กับผลการศึกษาของไพรัตน หวยทราย, ธนูยสิญจน สุขเสริม และกฤษณ ขุนลึก (2559) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ ประชาชน อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับการมี
สวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน ไดแก ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ตําแหนงทางสังคม การ
สนับสนุนทางสังคม และอิทธิพลทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และที่สําคัญในการไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก คือหลักอาวุโส ซึ่งมิใชเปนบรรทัดฐาน เฉพาะแค พอ แม พี่นอง และคน
ในครอบครัว ของเราเทานั้น แตยังใชกันทั้งสังคม สะทอนให เห็นไดจากจากคําพังเพยโบราณ ที่วา เดินตาม ผูใหญหมาไมกัด 
รวมทั้งวัฒนธรรม การแสดง ความออนนอม ตอผูอาวุโสกวา โดยการยกมือ ไหวและประเพณีแสดงความเคารพนับถือ 
(อธิปไตย จาดฮามรดและศุภลักษณสุวรรณชฎ, 2561) โดยวิถีชีวิตชาวอีสาน มีความเช่ือและศรัทธาในบรรพบุรุษ และบุคคลท่ี
ทําคุณความดีแกหมูบาน สวนใหญเปนครอบครัวขนาดใหญมีระบบเครือญาติโดยแตละหมูบานจะมีความเก่ียวดองกันทาง
สายโลหิตและการแตงงาน มีการต้ังบานเรือนกันเปนกระจุกเครือญาติกัน ทําใหสังคมอีสานมีความรักสามัคคี พึ่งพาอาศัยกัน  
และใหความสําคัญตอญาติพี่นอง โดยในแตละหมูบานจะมีผูอาวุโสของตระกูล เปนผูนําทางพิธีกรรมของหมูบาน (สรัญญา 
วิภัชชวาทีและคณะ, 2560) ซึ่งจุดเดนของงานวิจัยน้ี คือ ผูสูงอายุเปนบุคคลที่เพียบพรอมไป ดวยความรู และประสบการณ 
เปนผูถึงพรอม ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี คุณคา แมผูสูงอายุจะเขาสูวันที่รางกาย ออนแอเสื่อมถอยแลว 
แตทานก็ยังพรอม และ สามารถท่ีจะชวยเหลือครอบครัวได เชน ชวย ดูแลบุตรหลาน ขณะท่ีพอแมออกไปทํางาน ชวยดูแล
บานเรือน ผูสูงอายุบางทาน ยังชวย หุงหาอาหารตาง ๆ ชวยทํางานเล็ก ๆ นอย ๆ ตามกําลังของทานได นอกจากนั้น ยังชวย
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ใหคําแนะนําปรึกษาในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ดานอาชีพการงาน ดานการดําเนินชีวิต ดาน ครอบครัว ดานสังคม และอื่น ๆ
ใหกับบุคลลหรือหนวยงานในชุมชน นั้นๆ  (อธิปไตย จาดฮามรดและศุภลักษณสุวรรณชฎ, 2561) 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรพัฒนาศักยภาพของชมรมจิตอาสาอื่นๆใหมีทักษะการเฝาระวังปจจัยที่มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชน
2) ควรสรางความตระหนักใหประชาชนในรูปแบบตางๆ เพื่อการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง

และยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ 
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ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบบบึงประดษิฐ 
ดวยพืชนํ้าชนิดตาง ๆ 

เมษา ประทุมกุล1 ณัฐกานต เฮาสวุอ2 วราวุฒิ มหามิตร3 ศักดิ์ชาย เพช็รตรา4,* 

1,2,3 และ 4  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลับราชภัฏชัยภมู ิ
*sakpattra@gmail.com (corresponding author)

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงทดลองแบบกะ (Batch) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิแบบบึงประดิษฐดวยพืชน้ํา3 ชนิด คือ ธูปฤษี พุทธรักษา และตนกก มีการออกแบบชุดจําลองการบําบัดน้ําเสีย
ดังนี้ ใชพื้นที่ในการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลองท่ี 1 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และ
นําพืชชนิดตนธูปฤาษีมาปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร ชุดการทดลองที่ 2 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร 
และนําพืชชนิดตนพุทธรักษามาปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร และชุดการทดลองที่ 3 มีสัดสวนในพ้ืนที่การทดลอง 0.06 

ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนกกมาปลูกจํานวน 3 ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ไดแก ซีโอดี  อุณหภูมิ คาความขุน และความเปนกรด – ดาง จะเก็บหลังจากทําการทดลองครบ วันท่ี 0, 5, 10, 15 25 และ 
30 วัน ตามลําดับ โดยจะเกบ็น้ําในเวลา 16.00 น. ทุกครั้ง ในทุกหนวยทดลอง โดยแตละหนวยทดลองสุมเก็บตัวอยางนํ้าจาก
ทั้ง 3 ซ้ํา ปริมาณเทา ๆ กัน นํามาผสมรวมกันเปนจํานวน 3 ลิตร แลวบรรจุใสขวดเก็บตัวอยางนํ้า การวิเคราะหคุณภาพนํ้า 4 
พารามิเตอร ไดแก คา COD, pH, อุณหภูมิ และคาความขุน สถานท่ีทําการศึกษาวิจัย หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 
2562 

ผลการวิจัยพบวา พืชน้ําทั้ง 3 ชนิดในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD โดย
พบวา COD และ pH มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัดหรือมีประสิทธิภาพการบําบัดเปนบวก  ทั้งนี้ พบคา
ประสิทธิภาพการบําบัด COD ของตนกกมีประสิทธิบําบัดไดดีกวา ตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษาอยางไรก็ตาม พบวา ความขุน 
ของตนพุทธรักษาและตนธูปฤาษี มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัด แตตนกกมีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะเวลาของ
การบําบัด ดังนั้นประสิทธิภาพการบําบัด ความขุนของตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีประสิทธิบําบัดความขุนไดดีกวาตนกก 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การบําบัดน้ําเสีย บึงประดิษฐ พืชน้ํา
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Abstract 

The objective of this experimental research (batch) was to study the efficiency of the 

wastewater treatment of Chaiyaphum rajabhat university using constructed wetlands systems by using 3 

types of water plants, which are Cattail Tree, Canna plants and Papyrus. Experiment 1, with a proportion 

of 0.06 square meters in experimental area and 2 plants of Cattail Tree / 42 liters of waste water,. 

Experimental 2 using 2 plants of Canna trees / 42 liters of waste water, and experiment 3 was set 3 

plants of Papyrus / 42 liters of waste water. Water samples were collected for water quality analysis 

including COD, temperature, turbidity and acidity - will be collected after 0, 5, 10, 15, 25 and 30 days, 

respectively. The water will be collected in time. 16.00 hrs., every time in every experimental unit. Each 

of the experimental units randomly sampled water from all 3 equal quantities, mixed together into a 

total of 3 liters and then put in a bottle to collect water samples. The quantity analysis of 4 

parameters, COD, pH, temperature and turbidity. Research location Laboratory Chaiyaphum rajabhat 

university. Duration of research used from July 2019 to October 2019. 

The results showed that all 3 types of water plants in the constructed wetlands systems. It was 

found that COD and pH tended to decrease with period of treatment or with positive treatment 

efficiency. The COD removal of the papyrus was found to be better than Cattail tree and Canna plants. 

However, the turbidity removal of the Canna plants and Cattails trees tends to decrease with the 

duration of treatment but papyrus tends to increase depending on the duration of treatment. Therefore, 

the treatment efficiency the turbidity of the Cattail and Canna trees were more effective in treating the 

turbidity than the papyrus. 

Keywords: efficiency, wastewater treatment, construction wetland, aquatic plants 

1. บทนํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยูที่ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เปนมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงใน
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีน้ําเสีย มาจากแหลงน้ําเสียมาจากตึกเรียน อาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ถึงแมวาทุกอาคารจะมีระบบบําบัด
น้ําเสียเบื้องตนในอาคารแตเมื่อน้ําเสียเหลานั้นไหลออกมารวมกันจากอาคารตางๆก็ทําใหน้ําเสียมีคาความสกปรกในนํ้าทิ้ง
มากกวาคามาตรฐานน้ําทิ้ง ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดหาแนวทางการบําบัดน้ําเสียดวยพืช เพื่อรองรับปญหาและผลกระทบดังกลาว 
เพื่อใหน้ําทิ้งมีคุณภาพและไดมาตรฐาน กอนที่จะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบําบัดน้ําเสีย
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ดวยพืชน้ํา เนื่องจากลักษณะการไหลของน้ําทิ้งไหลมารวมกันกอนไหลลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งการใชพืชในการบําบัดนํ้า
เสียเปนลักษณะของการบําบัดน้ําเสียแบบระบบบึงประดิษฐ ซึ่งระบบบึงประดิษฐเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย เพ่ือนํามา
บําบัดน้ําเสียที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูง (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2562).จึงมี
แนวคิดที่จะทําการศึกษาเพ่ือหาชนิดพืชน้ําที่เหมาะสมกับการบําบัดน้ําเสีย โดยเลือกใชพืชในการศึกษา 3 ชนิด คือ ธูปฤาษี 
พุทธรักษา และตนกก เนื่องจากเปนพืชที่สามารถปลูกไดทั้งในน้ําและบนบกได และพบมากในพ้ืนท่ี หาไดงาย ราคาถูก และ
สามารถเจริญเติบโตไดดี สุดทายเปนขอมูลเบ้ืองตนที่จะเสนอใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดนําขอมูลผลวิจัยน้ี ใชเปน
พื้นฐานในการบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมแิบบบงึประดิษฐดวยพืชนํ้า3 ชนิด คือ ธูปฤษี 

พุทธรักษา และตนกก 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกะ (Batch) โดยมุงศึกษาการบําบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ โดยใชตนธูปฤาษี ตนพุทธรักษา และตนกก สถานที่ทําการศึกษาวิจัย หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาทําการศึกษาวิจัย ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2562 ถึงเดือนตุลาคม 2562  

วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย 

1. ตนธูปฤาษี  2. ตนพุทธรักษา  3. ตนกก 4. น้ําเสียจากแหลงรวมน้ําท้ิงกอนไหลลงสระน้ําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ 5. ภาชนะบรรจุน้ําท้ิงจากสระน้ํามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อขนยายมาทําการทดลอง  6. เค รื่ อ ง วั ด
pH Meter, Thermometer และ Turbidity Meter 

ตัวแปร 
 1 ตัวแปรตน 1). ปริมาณตนธูปฤาษี 2 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร 2). ปริมาณตนพุทธรักษา 2 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร 3). 
ปริมาณตนกก 3 (ตน)/น้ําเสีย 48 ลิตร
 2 ตัวแปรตาม ดัชนีคาคุณภาพนํ้า 1). pH 2). อุณหภูมิ 3). COD 4). ความขุน 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. การออกแบบชุดจําลองการบําบัดน้ําเสีย
พื้นที่ในการทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีขนาดคํานวณ r2 เทากับ 22/7x14x14 = 616 ตารางเซนติเมตร คิดเปน

ตารางเมตรได 0.06 ตารางเมตร จํานวน 3 ชุดการทดลอง 
ชุดการทดลองที่ 1 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนธูปฤาษีมาปลูกจํานวน 2 ตน/

น้ําเสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนธูปฤาษี 18 ตน คํานวณออกมาได 18x0.06 = 1.08 จึงไดทดลอง
ปลูกตนธูปฤาษีจํานวน 2 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง  

ชุดการทดลองที่ 2 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนพุทธรักษามาปลูกจํานวน 2 

ตน/น้ําเสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนพุทธรักษา 18 ตน คํานวณออกมาได 18x0.06 = 1.08 จึงได
ทดลองปลูกตนพุทธรักษาจํานวน 2 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง 

ชุดการทดลองที่ 3 มีสัดสวนในพื้นที่การทดลอง 0.06 ตารางเมตร และนําพืชชนิดตนกกมาปลูกจํานวน 3 ตน/น้ํา
เสีย 42 ลิตร โดยการคํานวณจาก 1 ตารางเมตรปลูกตนธูปฤาษี 45 ตน คํานวณออกมาได 45x0.06 = 2.7 จึงไดทดลองปลูก
ตนธูปฤาษีจํานวน 3 ตนตอพื้นท่ีการทดลอง 

3679



The 12th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 9 - 10 July 2020

4 | King's Philosophy and Research for Life Balance in Disruptive Technology Era

2. วิธีการทดลอง
 2.1 การเตรียมน้ําเสียจากจุดนํ้าทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

น้ําเสียจากจุดน้ําทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ ใชในการทดลองเปนน้ําเสียจากการใชน้ําใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปนระบบปดในเขตพื้นที่ โดยเก็บน้ําเสียมาทําการ
ทดลองใหเพียงพอตลอดระยะเวลาการทดลองและจะทําการวิเคราะหหาคาดัชนีคุณภาพน้ําตาง ๆ ดังนี้ (1) pH (2) COD (3) 
อุณหภูมิ  (4) ความขุน 

พืชที่ใชในการศึกษาวิจัย 
พืชที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 1) ตนธูปฤาษี ชื่อสามัญ คือ Elephant grass (Typha angustifolia 

L.) โดยทําการคัดเลือกพืชท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน แลวนํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยทิ้ง
ชวงระยะเวลาใหพืชพักตัวในแบบจําลองกอนเร่ิมการทดลองประมาณ 1 สัปดาห 
2). ตนพุทธรักษา ชื่อสามัญ คือ India short plant (Canna indica L.) โดยทําการคัดเลือกพืชที่มีขนาดใกลเคียงกัน แลว
นํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 2 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยท้ิงชวงระยะเวลาใหพืชพักตัวในแบบจําลองกอนเร่ิมการ
ทดลองประมาณ 1 สัปดาห  3). ตนกก ชื่อสามัญ คือ Umbrella plant (Cyperus alternifolius L.) โดยทําการคัดเลือกพืช
ที่มีขนาดใกลเคียงกัน แลวนํามาปลูกในแบบจําลองโดยปลูกจํานวน 3 ตน/น้ําเสีย 48 ลิตร  โดยทิ้งชวงระยะเวลาใหพืชพักตัว
ในแบบจําลองกอนเร่ิมการทดลองประมาณ 1 สัปดาห 

2.2 การเร่ิมเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ทําการปลูกตนธูปฤาษี ตนพุทธรักษา และตนกกบนตัวกลาง (ดินปนทรายเปนดินบริเวณแหลงรวมนําทิ้ง
ของมหาวิทยาลัย) ของแตละบอ หลังจากนั้นนําน้ําประปาเขาสูระบบเพ่ือเปนระยะพักตัวใหตนไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาวะแวดลอมในบอเปนระยะเวลา 1 อาทิตย จากนั้นจึงนํานํ้าเสียเขาสูระบบ และทําการเก็บตัวอยางน้ําจากแตละชุดการ
ทดลอง เพื่อตรวจวัด คาซีโอดี (COD)  พีเอช (pH) อุณหภูมิ และคาความขุนเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของชุด
จําลองพื้นที่ทั้ง 3 ชุด เปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จนกระทั่งมีประสิทธิภาพในการบําบัดเข าสูสภาวะคงที่ (Steady 

stage) คือ มีคา คาซีโอดี (COD)  ผานตามมาตราฐานน้ําท้ิง 
 2.3 การเก็บตัวอยาง 

การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําไดแก ซีโอดี  อุณหภูมิ คาความขุน และความเปนกรด – 
ดาง จะเก็บหลังจากทําการทดลองครบ 5, 10, 15 25 และ 30 วัน ตามลําดับ โดยจะเก็บน้ําในเวลา 16.00 น. ทุกครั้ง ในทุก
หนวยทดลอง โดยแตละหนวยทดลองสุมเก็บตัวอยางนํ้าจากท้ัง 3 ซ้ํา ปริมาณเทา ๆ กัน นํามาผสมรวมกันเปนจํานวน 3 ลิตร 
แลวบรรจุใสขวดเก็บตัวอยางน้ํา จากนั้นนําขวดเก็บตัวอยางน้ําแชในกลองโฟมที่ภายในกลอง ใสนํ้าแข็งไว เพื่อชวยในการ
ควบคุมอุณหภูมิของตัวอยางน้ํา และเปนการรักษาสภาพของน้ํากอนทําการวิเคราะห และตรวจวัดคาปริมาณตาง ๆ 

 3.5.6 วิธีวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
วิธีวิเคราะหคุณภาพน้ําจะใชตาม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , 

American Public Health Association (APHA) ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 วิธีการวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
ดัชนีคุณภาพนํ้า วิธีการวิเคราะห 
COD Close Reflux,Titrimetric Method 

pH pH Meter 

อุณหภูมิ Thermometer 
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ความขุน Turbidity Meter 
แหลงที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562) 

ระยะเวลาการเก็บขอมูล 1) วันที่เร่ิมทําการทดลอง 2) คุณภาพนํ้าในน้ําเสียกอนทําการทดลอง 3) จํานวน
พืชที่นํามาทําการทดลอง 4) คุณภาพนํ้าเมื่อครบ 5 วัน 5) คุณภาพนํ้าเมื่อครบ 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน 6)  
ผลการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิภาพของพืชน้ํา 3 ชนิดในการบําบัดน้ําเสียโดยวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากการทดลองระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบบึงประดิษฐ มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ดังนี้ 

1.ประสิทธิภาพของพืชน้ํา 3 ชนิดในการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 
ตารางที่ 1.2 การเปล่ียนแปลงของคาดัชนีคณุภาพนํ้า 
วันเดือนป /
ชนิดพืช / 

ดัชนี
คุณภาพนํ้า 

ตนธูปฤาษ ี ตนกก ตนพุทธรกัษา 
COD 

(mg/l) 
pH อุณห

ภูม ิ
(˚C) 

ควา
มขุน 

COD 

(mg/l) 
pH อุณหภูม ิ

(˚C) 
ความ
ขุน 

COD 

(mg/l) 
pH อุณหภูม ิ

(˚C) 
ความ
ขุน 

Day 0 146.13 8.82 29.07 14 146.13 8.81 29.08 14 146.13 8.83 29.07 14 

Day 5 126.93 7.41 29.05 12 126.93 8.53 29.06 13 126.93 7.30 29.06 13 

Day 10 64.00 7.33 29.01 9 78.66 7.85 29.00 10 61.33 7.37 29.01 9 

Day 15 57.06 7.47 29.14 7 50.93 7.55 29.13 9 55.46 7.49 29.13 6 

Day 20 46.13 7.44 29.04 5 42.13 7.37 29.02 11 42.66 7.49 29.03 5 

Day 25 42.40 7.41 29.16 4 34.66 7.37 29.18 12 39.20 7.45 29.17 4 

Day 30 40.26 7.39 29.03 3 32.53 7.35 29.02 15 38.40 7.41 29.03 2 

ผลการศึกษาพบวาในวันที่ 30  ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของตนธูปฤาษี ตนกก และตนพุทธรักษา ตามดัชนี
คุณภาพนํ้าทางกายภาพ คา COD, pH, อุณหภูมิ และคาความขุน มีคา COD 40.26, 32.53, 38.40 mg/l pH 7.39, 7.35, 

7.41  อุณหภูมิ 29.03, 29.02, 29.03 ˚C ความขุน 3, 15, 2 NTU ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบจากดัชนีคุณภาพนํ้ากอน
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียกอนการบําบัดมีคา COD, pH, อุณหภูมิ, และ ความขุน เทากับ คา COD 148.8 – 142.4 mg/l 
คา pH  8.83 – 8.82 คาอุณหภูมิ  29.18 – 29.13 ˚C คาความขุน 15-13 NTU ตามลําดับ  

2 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมชุมชน 

ผลการตรวจวิเคราะหพบคาดัชนีคุณภาพของน้ําท่ีผานการบําบัดมีคา COD, pH, Temp และความขุน 
ดังแสดงในตารางที่ 1.3 ดังนี ้
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ตารางที่ 1.3 คุณสมบัตขิองน้าํเสียผานการบําบัดดวยระบบบึงประดิษฐเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบ
บําบดัน้ําเสียรวมชมุชน 

พืช 

 

 

ดัชนีคณุภาพนํ้า 

หลังการบาํบัด 

ตนธูปฤาษ ี ตนกก ตนพุทธรักษา มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากระบบ 

บําบดัน้ําเสียรวมชมุชน 

COD(mg/l) 40.26 32.53 38.40 ไมเกิน 120 

pH 7.39 7.35 7.41 5.5-9 

อุณหภูม(ิ˚C) 29.03 29.02 29.03 ไมเกิน 40 ˚C 

ความขุน(NTU) 3 15 2 นอยกวา 100 
 

พบคาดัชนีคุณภาพของน้ําที่ผานการบําบัดมีคา COD, pH, Temp และความขุน เทากับ COD ตนกก 126.93 – 
32.53 mg/l ตนธูปฤาษี 126.93 – 40.26 mg/l ตนพุทธรักษา 126.93 – 38.40 mg/l pH ตนกก 8.53 – 7.35 ตนธูปฤาษี 
7.47 – 7.33 ตนพุทธรักษา 7.49 – 7.30 อุณหภูมิ ตนกก 29.18 – 29.00 ˚C ตนธูปฤาษี 29.16 – 29.01 ˚C ตนพุทธรักษา 
29.17 – 29.01 ˚C ความขุน ตนกก 15 – 9 NTU ตนธูปฤาษี 12 – 3 NTU ตนพุทธรักษา 13 – 2 NTU ตามลําดับ  ทั้งนี้ 
พบวา เมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนทั้งนี้ พบวา คา pH, อุณหภูมิ และ คา
ความขุน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และคา COD กอนนํามาเขา
ระบบบําบัดมีคาเกินมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  แตหลังจากบําบัดแลวมี่คาอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน และพืชทั้ง 3 ชนิดยังเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
สังเกตุไดจาก จํานวนใบที่เพ่ิมมากข้ึนและ การแตกหนอของพืชท้ัง 3 ชนิด 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห พบวา ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ มีประสิทธิภาพในการบําบัด COD โดยพบวา COD 
และ pH มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัดหรือมีประสิทธิภาพการบําบัดเปนบวก ทั้งนี้ พบคาประสิทธิภาพการ
บําบัด COD ของตนกกมีประสิทธิบําบัดไดดีกวา ตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษาอยางไรก็ตาม พบวา ความขุน ของตนพุทธรักษา
และตนธูปฤาษี มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาของการบําบัด แตตนกกมีแนวโนมสูงขึ้นตามระยะเวลาของการบําบัด ดังนั้น
ประสิทธิภาพการบําบัด ความขุนของตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีประสิทธิบําบัดความขุนไดดีกวาตนกก 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหพบวาน้ําท่ีผานการบําบัดมี คา pH อยูในเกณฑมาตรฐาน ตนกก 7.67 ตนธูปฤาษี 7.40 ตน
พุทธรักษา 7.41 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน กําหนดไวระหวาง 5.5-
9.0 คา COD พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตนกก 32.53 mg/l ตนธูปฤาษี 40.26 mg/l ตนพุทธรักษา 38.40 mg/l ซึ่งอยูใน
เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน กําหนดไวไมเกิน 120 mg/l นั้นแสดงวา น้ํามี
ปริมาณความสกปรกในน้ําเหลืออยูไมมากนัก สวนความขุน พบวาตนธูปฤาษีและตนพุทธรักษามีการบําบัดคาความขุนไดดี แต
ตนกกยังบําบัดไดยังไมดีมาก แตก็ยังอยู ในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวนอยกวา 100 NTU ซึ่งแสดงวาระบบบึงประดิษฐ
สามารถนําไปใชในการบําบัดน้ําเสียชุมชนไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กลอยกาญจน เกาเนตรสุวรรณ. (2558).  และ 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม. (2557) และลักษมณ ทองอินทร. (2557).  
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ขอเสนอแนะ  
1. จากผลการศึกษาพบวาพืชน้ําโดยเฉพาะตนกกและพุทธรักษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ

มีความสามารถในการลด COD, pH, อุณหภูมิ และ ความขุนได ดังนั้นจึงสามารถไปขยายขนาดการทดลองในพื้นที่จริงตอไป 

2. ควรมีการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ใชในการบําบัดนํ้าเสียจะไดยืนยันประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  
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รองศาสตราจารย ดร.อภิชาต ิ ใจอารีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.มารุต  พัฒผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย วรุณ ี เชาวนสุขุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รองศาสตราจารย อัจฉรา  ชีวะตระกูลกจิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ  ปอมปราณ ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง  เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา  ปาลวิสุทธิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิมาเลาเตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน  ศิริสุขโภคา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  ภักดีตระกูลวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต  ศรีอุไร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรลักษณ  วงศโดยหวัง  ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาทิน ี นุยเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันต ิ กูลการขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานนท  อิศรมงคลรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ทองเหลี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  ผูมีจรรยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย  คอนจอหอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน  สายบุญเรอืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย  ลายเสมา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย  อินทรนวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ  บญุอินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล  ลิม้กิจเจริญภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรวจ ี ยะสะกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  ศรีสทิธิโภคกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรติ  เกิดศิร ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกฤตา  จันทิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพื่อสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 

รายชื่อผูประเมินบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช  ธรรมศริิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา  แสงดวงด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนช่ืน  อัคคะวณิชชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร  เทวตา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนพิศ อัตเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงดาว  รุงเจริญเกียรต ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูม ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ  ปนแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ  บุญชวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจนีย  กงตาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา  รจุิโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชชา  ศิรินธนาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพร  กล่ําสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรตัน  ชนิวรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธาพร  ฉายะรถี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  นอยทิม ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระชานนท  ทวีผล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส  นิยมทรัพย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ  พูลสวสัดิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  วิวาหสุข มหาวิทยาลัยบรูพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชชา  บวัแยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ  แยมทิม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชาย  เพ็ชรตรา  มหาวิทยาลบัราชภัฏชัยภูม ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวิไลซ  วนรตันวิจิตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรักษ  อธคิมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ดิ้นสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผูชวยศาสตราจารยสราวุท  ตันณีกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายชื่อผูประเมินบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผูชวยศาสตราจารยจันจิรา  จันทรเจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  นิธิธนววิัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐพล  อยูรุงเรอืงศักดิ ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร  ยอดแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.นพิล  เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ประพนธ  เล็กสมุา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.บุญสม  ทับสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ภารณี  นิลกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.นภาเดช  บุญเชิดช ู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.กนกวรรณ  สุทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.กิตติกร  สุนทรานุรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.จันจิราภรณ  ปานยินด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ดวงใจ  คงคาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.พงศสฎา  เฉลิมกล่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์  อภิระติง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.จรินทร  อุมไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ภานุวัฒน  ศรีไชยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.มนัสนิต  ใจด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.วิมาน  ใจด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.สุมาล ี สุนทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ดร.ยศกติ  เรืองทวปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารย ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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